21ste jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

Tij-dingen 02
februari
2016

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke
foto’s, websites, … via Pinterest!
Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op
sociale media. Tij-dingen pikt er
maandelijks eentje uit! Hebt u een
leuke foto of filmpje? Deel ze met
ons via Instagram (#igKoksijde) of
Twitter.
Koksijde op sociale media

Merci Koksijde voor dit supertof
projectje!!
Samen met
nog veel leuke werkjes van
verschillende
mensen !
#strandkabientje #fun #foodart
#cabinart #cabinart2015
#sintidesbald #tbaaltje #koksijde
#beachlife

www.facebook.com/
KoksijdeOostduinkerke
@gem_koksijde
Koksijde_oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde
www.youtube.com/
GemeenteKoksijde

Hulp- en wachtdiensten

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

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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 2016) 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 2016”
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hoogwater
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06.11 en 18.49
07.15 en 19.54
08.23 en 21.03
09.31 en 22.12
10.36 en 23.09
11.28 en 23.53
12.09
00.30 en 12.48
01.07 en 13.27
01.45 en 14.08
02.26 en 14.50
03.10 en 15.36
03.56 en 16.25
04.46 en 17.21
05.46 en 18.28
06.56 en 19.38
08.08 en 20.54
09.30 en 22.22
10.55 en 23.27
11.51
00.12 en 12.30
00.46 en 13.04
01.18 en 13.37
01.52 en 14.12
02.26 en 14.47
03.01 en 15.21
03.33 en 15.52
04.03 en 16.21
04.33 en 16.54

00.23 en 13.06
01.25 en 14.06
02.34 en 15.07
03.41 en 16.10
04.53 en 17.15
05.57 en 18.11
06.43 en 18.56
07.24 en 19.38
08.05 en 20.20
08.47 en 21.03
09.30 en 21.47
10.14 en 22.31
10.59 en 23.16
11.47
00.05 en 12.38
01.01 en 13.38
02.08 en 14.50
03.37 en 16.25
05.10 en 17.39
06.07 en 18.29
06.51 en 19.10
07.30 en 19.46
08.07 en 20.21
08.42 en 20.54
09.17 en 21.27
09.51 en 21.58
10.23 en 22.28
10.54 en 22.57
11.25 en 23.3

Referentieplaats is Nieuwpoort.
Opgegeven in winteruur.

Colofon

Eindredactie:
Ilse Chamon

Getijden februari

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld
met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de
volgende dag: u wordt doorgeschakeld
naar de huisartsenwachtpost.
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet:
www.apotheek.be
Per telefoon:
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereikbaar op zaterdag-, zondag en feestdagen
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de
wachtdienst wordt de behandeling beperkt
tot het urgente karakter van de aandoening.
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Gemeente info
Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be
Voor meer info over de gemeente Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren, enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden we u door met de
gewenste dienst.
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Viering schepen Jan
Loones
Na 21 jaar heeft eerste schepen
Jan Loones zijn sjerp aan mevr. Rita
Gantois overgedragen (zie bl. 5).
Ons bestuur en diensten blikten op
21 december met dankbaarheid
terug op zijn vruchtbare carrière
voor Koksijde. Het eerbetoon walste
van toespraken en poëzie naar een
vriendschappelijk blitz-optreden
van de Oostduinkerkse wereldster
Ozark Henry…
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Aanwinsten voor het archief
Adolf en Robert Vandamme
waren bekende Koksijdenaars.
Adolf was gemeentesecretaris
van 1925 tot 1947, zijn broer
Robert was weerstander, werd
aangehouden en stierf noodlottig
in het concentratiekamp van
Neuengamme. De h. en mevr. De
Mayer-Vandamme schonken recent
belangrijke documenten over
beide broers aan het gemeentelijk
archief.
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En verder:
Administratie
Gemeentebestuur werft aan
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Wijzigingen parkeren
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Cultuur
Beeldbank Westhoek verbeeldt

10

IJslandschipper wordt
erfgoedambassadeur

Laureaten architectuurprijs
Recent vond de prijsuitreiking van
de 7de editie van de gemeentelijke
Architectuurprijs plaats. Met deze
prijs bekroont onze gemeente
kwalitatieve, vernieuwende en
beeldbepalende architectuur die
voor Koksijde een meerwaarde
betekent. Zo dragen bouwheren
en architecten hun steentje bij
tot eigentijdse en duurzame
architectuur.

16-17
Bouw nieuw politiehuis
Op het Marktplein verrijst vanaf half
2016 het nieuwe politehuis van de
politiezone Westkust. Het gebouw zal
drie grote compartimenten tellen:
een ruimte voor de burger, voor de
arrestant en voor de politie. Als alles
goed gaat zal de politie er eind
2017 zijn intrek nemen.
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Snippers uit de raad van 21 december
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de
gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het
punt niet eenparig is goedgekeurd wordt dit ook meegedeeld. De opgegeven
bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

LIVE

OP INTERNET!
VOLG DE ZITTINGEN
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

Rita Gantois nieuwe
schepen

HERBEKIJK DE VORIGE
ZITTINGEN OP
DEZELFDE SITE!

In de aanvang van de zitting legde
mevr. Rita Gantois de eed af als
nieuwe schepen in opvolging van Jan
Loones ten gevolge een onderling akkoord
binnen de N-VA na de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2012. Rita Gantois zetelt in de gemeenteraad sedert
1995. In de legislatuur 1995-2000 was ze overigens OCMWvoorzitter. Na haar eedaflegging beklemtoonde ze zich ten
volle voor haar nieuwe functie te zullen inzetten. Ze neemt
integraal de bevoegdheden van gewezen eerste schepen
Jan Loones over, nl. cultuur, erfgoed en archiefwezen,
musea en monumentenzorg, internationale samenwerking,
zelfdodingspreventie en geestelijke gezondheidszorg.
De nieuwe rangorde van de schepenen is: eerste schepen Stéphanie Anseeuw, tweede schepen Dorine
Geersens, derde schepen Dirk Dawyndt, vierde schepen Albert Serpieters, vijfde schepen Lander Van Hove,
zesde schepen Rita Gantois, zevende schepen Greta Suber-Delie.
Ontslagnemend schepen Jan Loones, die
21 jaar ononderbroken eerste schepen van
Koksijde was, werd vòòr de zitting uitgebreid
bedankt en gevierd in het Nationaal
Visserijmuseum. Meer daarover op bl. 9.

Vrouwelijke schepenen rukken op…

Na de eedaflegging van Rita Gantois als
schepen boeken de dames een schepenzetel
winst terwijl de heren een schepenfunctie
hebben ingeleverd. De huidige verhouding
is thans even: vier dames en vier heren…
Burgemeester Marc Vanden Bussche wordt
zittend geflankeerd door Rita Gantois,
Stéphanie Anseeuw en Dorine Geersens.
OCMW-voorzitter en ambtshalve schepen
Greta Suber-Delie is goed omringd door
gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, en de
schepenen Dirk Dawyndt, Lander Van Hove en
Albert Serpieters.
Gemeentehuis – Aan de zuidkant van het gemeentehuis zal de zonnewering uitgebreid worden om de
daar gelegen kantoren in de zomer minder te moeten koelen zoals nu het geval is. Deze investering kadert
in het energiebesparingsplan Energiek 2020. Raming 123.407,90 euro. Unaniem.
CCTW – Twee loten werden unaniem goedgekeurd voor de restauratie en renovatie van het c.c. Taf Wallet
(vroegere Home Pecher), Veurnelaan in Sint-Idesbald. Lot 2 elektriciteit is geraamd op 214.267 euro,
lot 3 technieken CV, sanitair en ventilatie op 177.080 euro.
Water- en windsporten aan zee – De gemeente telt drie centra voor water- en windsporten aan zee: de
KYC in Sint-Idesbald, het Sycod in Oostduinkerke en Windekind aan Groenendijk. De concessies met deze
clubs liepen eind 2015 af. Voor de drie clubs geldt voortaan een nieuwe overeenkomst met dezelfde
voorwaarden voor elk van hen: gebruiksrecht voor één jaar tegen de vergoeding van 9.000 euro te
betalen aan de gemeente. Unaniem.
Jeugdvoetbal – De vzw’s KVVC en KVVO krijgen voor de financiering van de jeugdwerking seizoen
2016-2017 een gezamenlijke werkingstoelage van 28.500 euro. Unaniem.

De burgemeester aan het woord
Als februari begint is de winter zowat halverwege. Wist u dat deze maand niet altijd heeft bestaan? Ten tijde
van de Romeinse beschaving telde het jaar maar tien maanden en februari kwam daar niet in voor. In
volkskalenders leest men vaak “sprokkelmaand” in plaats van “februari”. Doelde men op het sprokkelen van
hout omdat de houtvoorraad bijna op was? Maar “sprokkelen” zou ook van “sporckelen” kunnen komen. Dat
betekent “springen”. Omdat deze maand om de vier jaar één dag “verspringt”. En dit is het geval in 2016…!

T-d: “Burgemeester, de krokusvakantie kan op de
kalender niet vroeger vallen?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ja, dat
betekent dat het tweede trimester dit jaar wel
bijzonder kort zal zijn. De lange rij carnavalfeesten
begint al op zaterdag 30 januari met de verkiezing
van de jeugdprinsen. Op zondag 7 februari is er de
62ste carnavalstoet in Oostduinkerke, op dinsdag
gevolgd door de maskerwedstrijd om dan te
besluiten met de kindercarnavalstoet in Koksijde op
10 februari. Misschien is het nog heel koud, zet dus
maar een heel gekke zotskap op!” (N.v.d.r. zie bl. 35)
T-d: “De romantische Knuffelduik is al aan z’n
6de editie toe?”
Burgemeester: “Ja, daags voor Valentijn is dit toch
een heel mooi initiatief. Tegelijk adembenemend
door het koude zeewater én hartverwarmend door
de vriendschappelijke sfeer en het onderliggende
idee. De opbrengst van de Knuffelduik gaat immers
naar de vzw Kiekafobee, een organisatie die zich
inzet om jonge kankerpatiëntjes en hun ouders een
aangename en betaalbare vakantie aan te bieden
in een appartement aan zee in onze gemeente zodat
ze hun zinnen wat kunnen verzetten.”
(N.v.d.r. zie bl. 37)
T-d: “Het nieuwjaarsconcert door de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen op vrijdag 26 februari
in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk is ook een
topper op de affiche?”
Burgemeester: “Inderdaad, door toedoen van
voormalig minister van Defensie André Flahaut
voert onze gemeente het peterschap over de
wereldvermaarde Gidsen. Hun tweejaarlijks concert
is een blijvende waarde in ons feestprogramma. Ze
treden gratis op, de gemeente betaalt hun catering
waardoor de opbrengst aan diverse sociale projecten
kan geschonken worden. Het wordt heel bijzonder
met een concerto van Ludwig Van Beethoven.
(N.v.d.r. zie bl. 37)
T-d: “Koksijde laat zijn verenigingen niet in de
steek?”
Burgemeester: “Nee, en daar gaan we prat op. Als
pluralistische gemeente proberen we onderdak te
voorzien voor alle levensbeschouwingen. In die zin
heeft het Vrijzinnig Huis Koksijde een lange zoektocht
achter de rug, maar sinds begin dit jaar heeft de
vereniging een definitieve huisvesting voor dertig
jaar. De gemeente heeft het Jehova-gebouw aan
de Galloperstraat – iedereen herinnert zich nog
dat het indertijd in één dag en één nacht werd
gebouwd – gekocht en in erfpacht gegeven aan de
vrijzinnige organisatie van Koksijde. Honderd procent

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik wens alle inwoners,
tweederesidenten en andere lezers een mooie Valentijn met
veel knuffels!”

financiering door de gemeente Koksijde. Daarom
werd de naam aangepast naar “Vrijzinnig Huis
Koksijde”. Het pad heb ik samen afgelegd met ereraadslid Robert Rossel en gemeentesecretaris Joeri
Stekelorum. We zijn blij met deze mooie eindplaats,
een prachtige locatie.”
T-d: “Over twee jaar heeft de politiezone Westkust
een nieuw politiecentrum?”
Burgemeester: “Ja, daar is nu ook duidelijkheid
over. De bouw van het nieuwe politiekantoor start
wellicht halverwege dit jaar, op het Marktplein,
naast het Sociaal Huis. Er is veel interesse vanwege
grote bouwbedrijven. Een 15-tal firma’s hebben het
lastenboek opgevraagd, waaronder zelfs één uit
het Indiase Mumbai, of Bombay. Ook de klassieke
grote spelers tonen belangstelling. Zoals de
ondernemingen die het Casino en het gemeentehuis
gebouwd hebben. Half februari dienen alle offertes
binnen te zijn. Daarna worden ze geopend en
gequoteerd.”

Het gemeentebestuur werft aan…
Telkens in het voorjaar starten ons gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde voor Golf
ter Hille, de procedure voor aanwerving van een lange rij jobstudenten en contractueel seizoenpersoneel
voor allerhande opdrachten tijdens de vakanties van 2016.

A. Jobstudenten seizoen 2016
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: rredder aan zee (niveau
E) / EHBO-helper (niveau E) / werkman (straatveger/papierprikker)
(niveau E) / sportmonitor (niveau C) / monitor speelpleinwerking
(niveau E) / administratief bediende (niveau D) / kassier zwembad
(niveau D) / schoonmaker zwembad (niveau E) / redder zwembad
(niveau E)
Job in de kijker: monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en de
leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad “kinderzorg” (en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” van het volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad “verpleegkunde”.
Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad “sociale & technische wetenschappen”, “jeugd- en gehandicaptenzorg”
(oude benaming: “bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en welzijnswetenschappen” (oude benaming:
“verpleegaspirant”),
- het derde jaar van de derde graad “internaatwerking”, “leefgroepenwerking”,
- de opleiding “jeugd- & gehandicaptenzorg” van het volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding - masteropleiding.
Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat
orthopedagogie gevolgd hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen ook in aanmerking.
Bruto uurloon: 11,08 euro
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren die
ingediend worden tegen dinsdag 1 maart 2016 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling.
Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2016.

B. Jobstudenten buiten seizoen: krokus- en paasvakantie, weekends,
feestdagen 2016
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: schoonmaker zwembad (niveau E) / redder zwembad (niveau E)
/ monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E), zie voorwaarden beschreven bij “jobstudenten seizoen 2016”
/ administratief bediende (niveau D)./ monitor speelpleinwerking (niveau E) / sportmonitor (niveau C)
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 12 februari 2016 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling tijdens de paasvakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven tot
het einde van de paasvakantie geldig.
Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier in te
vullen en in te dienen tegen woensdag 3 februari 2016 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling
tot de paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen dinsdag 1 maart 2016 komen in aanmerking
voor de eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven
geldig tot 30 september 2016.

C. Contractueel seizoenpersoneel

redder aan zee (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E) / sportmonitor (niveau C) /
werkman (niveau E) / schoonmaker (niveau E) / chauffeur openbare netheid (niveau D) / administratief
medewerker (niveau C)
Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen dinsdag 1 maart 2016 komen in aanmerking voor de
eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2016.
Kandidatuurstelling voor A, B en C: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be
(Bestuur > Gemeentediensten > Personeel & HR). Bezorg het ingevuld terug aan: Gemeentebestuur Koksijde –
dienst Personeel & HR – Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Info: Evelien Maes – 058 53 34 18 – evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be.

Ons bestuur plant ook deze selectieprocedures:
• Aanleg wervingsreserve voltijds contractueel redder zwembad D1-D3
• Aanleg wervingsreserve deeltijds contractueel begeleider kinderopvang C1-C2
• Aanleg wervingsreserve voor de functie van voltijds contractueel administratief medewerker financiële
dienst C1-C3
• Aanleg wervingsreserve voor de functie van voltijds/deeltijds schoonmaker E1-E3
Informatie over deze selectieprocedure kan u, vanaf 15 februari 2016, terugvinden op www.koksijde.be/
vacatures. U kan de volledige publicatie ook krijgen op de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be
of via 058 53 34 41.

Openbaar onderzoek GRUP Zeedijk
Van 1 februari tot 31 maart 2016 loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP Zeedijk. In die
tijd kan iedereen de plannen raadplegen aan het loket van de dienst Stedenbouw, en opmerkingen of
bezwaren indienen.
Het plangebied van ontwerp-GRUP Zeedijk omslaat grosso modo de
zone tussen de Zeedijk en de Koninklijke Baan, Ster der Zee en het
Elisabethplein. Eigenlijk betekent het een herziening van het huidige
BPA Zeedijk Koksijde. Het initiatief tot opmaak van dit GRUP is ingegeven
enerzijds door het feit dat het BPA Zeedijk geen aaneengesloten zone
inhoudt waardoor er geen eensluidende visie en voorschriften waren
voor deze zone. Anderzijds zijn de voorschriften van het BPA deels
achterhaald wat tot vele afwijkingsvragen leidt. Het GRUP beoogt dus
deze problemen aan te pakken. De hoofdlijnen van het BPA blijven behouden. Er zijn geen grote wijzigingen
zijn inzake bijvoorbeeld bouwhoogtes. Opmerkingen en/of bezwaren moeten tegen ontvangstbewijs
afgegeven worden bij de dienst Stedenbouw of aangetekend gezonden worden aan: Gemeentelijke
commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw, Zeelaan 303 in
Koksijde.

Aanleg fietspaden: correctie omleiding
Het wegproject Fietspaden Albert I laan–Kinderlaan tussen Oostduinkerke-Bad en Nieuwoort-Bad wordt
in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase loopt van januari tot eind juni 2016: werken aan de
noordkant (zeekant) tussen de Dewittelaan (Groenendijk) en de Barkenstraat (Oostduinkerke-Bad). Via
de omleiding blijft het mogelijk om van Nieuwpoort-Bad naar Oostduinkerke-bad te rijden (Kinderlaan–
Nieuwpoortsteenweg–Leopold II-laan). Het verkeer in één richting op de zuidkant van Oostduinkerke-Bad
naar Nieuwpoort-Bad kan ook blijven rijden.
Busverkeer
Het busverkeer van De Lijn wordt gedurende de eerste fase omgeleid langs de Polderstraat. Het traject van
buslijn 69 rijdt dus tijdelijk langs het traject van buslijn 68 in Oostduinkerke. Personen die hun bus willen
nemen in de buurt van de N34 wordt aangeraden om gebruik te maken van de kusttram en daarna over te
stappen naar de buslijn via de tramhalte Koksijde-Bad of Ster der Zee.

Wijzigingen betalend parkeren
Aan het reglement betalend parkeren zijn enkele wijzigingen aangebracht die op 15 december van vorig
jaar van kracht werden. Een summier overzicht.
1. Toevoeging van volgende straten aan
zone II (groene zone)
a) Sint Idesbald: Strandlaan vanaf het
kruispunt met de Goffinlaan/Julien
Dillenslaan tot het kruispunt met de
Koninginnelaan/Albert Nazylaan
b) Koksijde:
- Zeelaan vanaf het kruispunt met de
Albert Bliecklaan/Lejeunelaan tot
het kruispunt met de H.Deweertlaan
- Coosemanslaan
- H.Deweertlaan
2. Toevoeging van volgende straten aan
zone III (paarse zone)
a) Koksijde:
- Zeewierplein
- Rousseaulaan vanaf het kruispunt
met de Gaston Lejeunestraat tot het
kruispunt met de Koninklijke Baan
3. Wijziging modaliteiten zone III
(paarse zone):
- Betalend parkeren gedurende
alle weekends, feestdagen,

Vlaamse vakantieperiodes en alle
weekdagen tussen 1 juni tot en met
30 september.
4. Varia
- Een parkeerretributie bedraagt
voortaan 30 euro.
- Bewoners en tweederesidenten
kunnen hun 1ste en 2de paarkeerkaart
aankopen voor 60 euro per jaar. Met
deze gemeentelijke parkeerkaart
kunt u in heel Koksijde in de groene
en paarse zone parkeren zonder
gebruik te moeten maken van de
parkeerautomaten.
- Zorgverleners (huisartsen,
thuisverpleegkundigen (organisatie),
kinesisten, persoonsverzorgers en
dierenartsen) kunnen een parkeerkaart
als zorgverlener aankopen voor 60 euro
per jaar.
Het volledige reglement kan
geraadpleegd worden op
www.koksijde.be/parkeren

Nieuwe waterfactuur in 2016
Vanaf 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit. Na besluit van de Vlaamse regering moeten
immers alle Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfactuur voortaan op dezelfde manier berekenen.
De nieuwe berekening geldt voor de drie delen van de waterfactuur
(drinkwater, afvoer en zuivering). Ze bestaat uit:
- een vastrecht met een korting per gedomicilieerde
- een basistarief voor het basisverbruik
- een comforttarief voor het comfortverbruik
Op uw eerste jaarlijkse afrekening staan de twee berekeningen nog
onder elkaar:
- de oude berekening voor uw verbruik vóór 1 januari 2016 en…
- de nieuwe berekening voor uw verbruik vanaf 1 januari 2016.
Via volgende link kan u de nieuwe waterfactuur ontdekken in een
kort animatiefilmpje: www.aquaflanders.be/drinkwatervoorziening/
mijn-waterfactuur-2016.aspx
Nog meer info op de webstek van de IWVA via www.iwva.be/
drinkwater/de-drinkwaterfactuur-uitgelegd/verbruik-vanaf-2016.

In Trefpunt op Focus: Sportief Koksijde…
In de uitzending van Trefpunt op Focus WTV gaat de redactie de
sportieve toer op. De gemeentelijke sportdienst heeft een actief 2016 in
petto! Hun grootste evenementen worden toegelicht en de uitgebreide
sportinfrastructuur komt aan bod. Deze reportage gaat op antenne op
woensdag 17 februari na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien
ook (her)bekeken worden via de link www.koksijde.be/trefpunt.

Gemeente dankt eerste schepen
Jan Loones voor 21 jaar inzet
Het gemeentebestuur heeft eerste schepen Jan Loones (65) op maandag 21 december in NAVIGONationaal Visserijmuseum uitgebreid bedankt en uitgewuifd voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente. Hij
was 21 jaar eerste schepen van Koksijde. Als gevolg van een intern akkoord binnen de lokale N-VA gaf hij
zijn schepenmandaat eind december door aan Rita Gantois. Hij blijft wel gemeenteraadslid. (Zie ook bl. 5)
In een presentatie van (wnd) directeur Ineke Steevens van NAVIGO stak een niet zo korte rij sprekers die avond
de loftrompet over Jan Loones: achtereenvolgens gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, afdelingshoofd Vrije
Tijd Ann-Sofie Beun, voordrachtkunstenares en cultureel ambassadeur Frieda Vanslembrouck met het gedicht
Jan zonder Vrees (van Jan Huyghe), afdelingshoofd Technische
Dienst Siska Stockelynck, burgemeester Marc Vanden Bussche
en zanger/cultureel ambassadeur Piet Goddaer/Ozark Henry
met twee liederen aan de piano. De sfeer was losjes, luimig,
verrassend. Dat getuigen ook de foto’s…
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Schepen Jan was duidelijk in zijn nopjes met het
verrassingsoptreden van zijn vriend-zanger-componist
Ozark Henry.

De schepen kreeg
een reuzenkaart
met een
groet van honder
den personeelsled
en.
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Geef uw ogen de kost op
beeldbank Westhoek verbeeldt!
Kijkt u graag naar oude foto’s? Leest u graag een sappig, interessant of ontroerend levensverhaal van een
dorpsgenoot? Neem dan een kijkje op de online-beeldbank Westhoekverbeeldt.be.
Deze beeldbank, opgericht samen met
Erfgoedcel C07, bestaat nu tien jaar en is
gekoppeld aan het archief van onze gemeente.
Koksijdenaars hebben er al meer dan duizend
beelden op geplaatst. Het zijn foto’s van minstens
25 jaar geleden of liefst nog veel ouder met
commentaar over kleine en grote zaken uit het
leven van de gewone Koksijdenaar. Personages,
gewoonten, zichten, affiches die anders voor altijd
in de vergetelheid zouden terechtgekomen zijn.
Tweemaandelijks biedt de site een blikvanger
over een bepaald thema. Voor 2016 zijn dat:
rituelen (maart-apri), sterke vrouwen (meijuni), sport (juli-augustus), religieus erfgoed
(september-oktober), brandweer-barbarafeesten
(november-december). Hebt u foto’s over deze
thema’s, laat het de archiefdienst weten.
Om het even wanneer kunt u andere thema’s
in de beeldbank raadplegen, of zoeken
op jaartallen en personen. Zo vindt u alle
beeldmateriaal dat van de gemeente verzameld
is en u interesseert.
V.l.n.r. de enthousiaste vrijwilligers René Vandenberghe,
Hebt u ook oude foto’s of ander origineel en
Antoine Ryckman, Françoise Monserez en Linda Ticket.
persoonlijk beeldmateriaal over Koksijde? Een
album van uw grootouders of een schoendoos
met oude foto’s? Leuke weetjes? Kent u mensen die geen computer hebben maar wel beeldmateriaal?
Dit zijn de mensen die men vooral bij het project wil betrekken.
Contact: archiefdienst, Zeelaan 303, 058 53 34 30, archief@koksijde.be. Een medewerker komt uw
beeldmateriaal bekijken en uw verhaal. U krijgt een ontvangstbewijs voor alles wat u uitleent. Uw beelden
worden gedigitaliseerd, gecatalogeerd en op de beeldbank gezet. U krijgt alle materiaal snel terug!

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen(*)
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Tij-dingen
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Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad
Tij-dingen dat inmiddels al aan het februarinummer van zijn 21ste editie toe is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
FASCINER
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement
END 2016
!
voor 2016 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd:
amper 10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).
Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst
en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!
Geluk en
gezondhei

d!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven
zijn. Inwoners ontvangen Tij-dingen uiteraard gratis.
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Familie schenkt archiefstukken
over Adolf en Robert Vandamme
Op donderdag 17 december ontving het gemeentearchief een aantal archiefstukken uit handen van de
heer en mevrouw De Mayer-Vandamme. De stukken hebben betrekking op de gekende Koksijdse broers
Robert en Adolf Vandamme. De schenking bevat o.a. foto’s , eremedailles, eretekens, huwelijksboekjes,
overlijdensberichten, bidprentjes enz.

Adolf Vandamme

Adolf Dolftje Vandamme werd geboren in Koksijde op 13 maart 1903
als oudste zoon van Hypoliet en Urbania Geryl. Op 18-jarige leeftijd
werd hij klerk bij het gemeentebestuur. In 1925 was hij opvolger van
gepensioneerd gemeentesecretaris Carolus Vannecke, en werd hij
met zijn 22 jaar meteen de jongste gemeentesecretaris van het land.
Het gemeentesecretariaat werd naar zijn woning overgeplaatst.
In 1926 huwt de secretaris Margareta Vandeputte. Tijdens het beleid
van burgemeester Gustaaf Houtsaeger, is Adolf zowat de spilfiguur
van het toeristisch ontluikend Koksijde: de tramlijn en straten worden
aangelegd en de VVV wordt gesticht. Uit die tijd dateren ook het
Casino, het Kursaal, de Sint-Antoniuskapel, de kapel Ster der Zee, het
gemeentehuis met feestzaal en ruimte voor de brandweer.
Hij is de grondlegger van politie- en brandweerkorps, stichter van de
Koksijdse voetbalvereniging, en nog meer.
Adolf verlaat op 10 juli 1947 de gemeentelijke administratie en wordt
verzekeringsmakelaar. Van 1971 tot 1982 is hij gemeenteraadslid. Hij
sterft op 20 januari 1995.

Zijn broer Robert

In de familie Hypoliet Vandamme-Geryl werden 13 kinderen geboren,
5 stierven gedurende de eerste levensdagen en –jaren. Robert
zag als jongste het levenslicht op 30 november 1920. Hij werkte als
elektricien bij het bedrijf GASELEC.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij met vaderlandse
Weerstander Robert Vandamme
overtuiging lid van de Weerstand en Inlichtingendienst. Na
die op 24-jarige leeftijd stierf in het
verklikking werd hij op 26 juli 1944 gevangen genomen en als
concentratiekamp van Neuengamme.
politiek gevangene naar het concentratiekamp in Neuengamme
gedeporteerd. Eind december 1944 werd hij vreselijk mishandeld en
bezweek er op 7 januari 1945 aan zijn verwondingen.
Na WO II kreeg de “route naar De Panne” de naam “Robert Vandammestraat” uit erkentelijkheid voor deze
Koksijdse weerstander. Robert wordt herdacht op het oorlogsmonument en op een herdenkingsbord.

Burgemeester Marc Vanden Bussche ontvangt interessante
archiefstukken uit handen van de h. en mevr. De MayerVandamme in aanwezigheid van gemeentesecretaris Joeri
Stekelorum en archivaris Caroline Beele.

Adolf Vandamme, gemeentesecretaris van 1925 tot
1947.

Wandeling en vertelling
Valentijnsporen
De bibliotheek organiseert op donderdag 11 februari de wandel- en
vertelnamiddag Valentijnsporen. Start om 14 u. in de bibliotheek.
Onderweg vertelt Renata Bruggeman vele romantische verhalen.
Eindpunt is WZC Dunecluze waar het ergo-team het slotverhaal
vertelt en met iets lekkers trakteert. Inschrijven 2 euro (incl. hapje en
drankje) vóór 5 februari in de bibliotheek (Casinoplein 10).
Info 058 53 29 53 of bibliotheek@koksijde.be.

De Slag om Verdun herdacht
Op 21 februari is het honderd jaar geleden dat de Slag om Verdun begon. Het
Duitse leger zette de aanval in op de stad om een doorbraak te forceren. De
Fransen hielden echter stand. Wist u dat een jonge Charles de Gaulle meevocht
in de Slag om Verdun? Hij werd er zelfs door de Duitsers gevangen genomen.
Neem een historische duik in de boeken op de speciale themastand. Leestip:
het boek Poststempel Verdun: het verhaal van twee frontsoldaten van Bob Latten,
met dagboek- en brieffragmenten van een Duitse en Franse soldaat. Wilt u het
slagveld en de streek zelf verkennen? Dan is Verdun: het slagveld en omstreken
van Aad Spanjaard een uitstekende gids.

De digidokters

Boekenverkoop

Elke eerste zaterdag van de maand beantwoorden de
digidokters uw vragen over computers, tablets, smartphones,
enz. De digidokters vindt u tussen 10 en 12 u. in Willem
Elsschotzaal op de eerste verdieping van de bib. Bezorg uw
vraag vooraf via het e-loket van de bib. Eerste “raadopleging”
op zaterdag 6 februari.
Vragen doorsturen via http://
koksijde.bibliotheek.be/
portaal/eloket-van-de-bib.

Op woensdag 10 februari is er van
10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. weer
grote boekenverkoop in de Willem
Elsschotzaal (eerste verdieping
van de bib). Ook cd’s en dvd’s aan
democratische prijzen! Ontdek
in de bib zelf tegelijk de nieuwste
boekencollecties.

Cursussen in de bib
Cursus iPad - Dagelijks gebruik van de iPad
(eigen toestel meebrengen). Deze cursus wordt
2 keer georganiseerd: op maandag 8 en dinsdag 9
februari / op maandag 14 en dinsdag 15 maart /
telkens van 9.30 tot 12 u. / prijs 10 euro.
Workshop fototoestel - Korte workshop over de
mogelijkheden van je fototoestel / dinsdag 16 of
donderdag 18 februari, van 13.30 u. tot 16 u. / prijs
5 euro / fototoestel meebrengen.
Cursus Word - Basis van tekstverwerking en
opmaak van teksten op donderdag 18, vrijdag 19,
maandag 22 en dinsdag 23 februari, telkens van
13.30 u. tot 16 u / prijs 20 euro.
Workshop Fietsapps - Om fietsroutes uit te stippelen
en af te drukken / ook op tablet of smartphone
(enkel android) / zaterdag 20 februari, van 9.30 u.
tot 12 u. / prijs 5 euro / eigen tablet of smartphone
meebrengen.
Cursus reflexcamera - Mogelijkheden, instellingen,

technieken / zaterdagen 27 februari, 5, 12 en 19
maart / telkens van 14 u. tot 16.30 u. / prijs 20 euro
/ eigen camera meebrengen.
Cursus internet - Zoeken op internet / e-mails
versturen en ontvangen, google maps, enz. /
dinsdag 1, donderdag 3, dinsdag 8, donderdag 10
en dinsdag 15 maart, telkens van 13.30 u. tot
16 u. / prijs 25 euro.
Workshop etiketten in Word - Instellingen voor
ontwerpen en afdrukken / maandag 21 maart,
van 13.30 u. tot 16 u. / prijs 5 euro.
Voor al deze cursussen persoonlijk inschrijven vanaf
dinsdag 2 februari aan de balie van de bibliotheek.
Je moet lid zijn om te kunnen inschrijven, breng
dus je identiteitskaart mee. Betalen via de
betaalautomaat (geen biljetten hoger dan 10 euro).
Meer info over de (toekomstige) cursussen van
de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.

IJslandschipper Lucien Vanneuville
wordt erfgoedambassadeur (visserij)
Met algemeenheid van stemmen heeft de gemeenteraad in zitting van 21 december de titel van
“erfgoedambassadeur (visserij) van de gemeente Koksijde” toegekend aan Lucien Vanneuville uit
Oostduinkerke. De officiële aanstelling vindt plaats in maart.
Lucien Vanneuville (82) stamt uit een familie van
Oostduinkerkse IJslandvaarders. Zijn overgrootvader
Phillipus Jacobus was goed voor 39 campagnes
van zes maanden op de zeilschepen (vanuit
Duinkerke) en is daarmee recordhouder aan de
Westkust. Zijn grootvader Victor kon 23 reizen naar
IJsland op z’n naam schrijven. Vader Karel bleef aan
land, maar Lucien trad in de voetsporen van zijn
voorvaderen: hij werd ook zeeman en verdiende 45
jaar lang zijn brood op de grote wateren, van 1948
tot 1993. Zijn zeemansleven telt drie grote perioden:
18 jaar visser op Oostendse motortreilers, 14 jaar
bij de mailboten (Oostende) en 13 jaar bij het
loodswezen (Nieuwpoort).
Lucien was 15 jaar toen hij in september 1948
als scheepsjongen in Oostende aanmonsterde.
Hij werd achtereenvolgens lichtmatroos, matroos,
stuurman en schipper (september 1958). Van
maart 1955 tot juni 1965 voer hij ononderbroken op
IJsland waarvan zeven jaar als schipper. Van ’48
tot ’65 maakte hij in totaal ca. 240 zeereizen van
gemiddeld drie weken. Over zijn 45 jaar zeeleven
als visser, bij de mailboten en bij het loodswezen
verscheen in 2012 een rijkelijk gedocumenteerd
boek van de hand van Jan Huyghe.

Aan gewezen IJslandschipper Lucien Vanneuville
van Oostduinkerke kende de gemeenteraad de titel
“erfgoedambassadeur (visserij) van de gemeente Koksijde”
toe.

Spreekbuis
Het gemeentebestuur wenste Lucien Vanneuville thans te honoreren met de titel “erfgoedambassadeur
(visserij) van de gemeente Koksijde” omdat hij vanuit zijn afkomst en zijn eigen zeemanschap de laatste
IJslandschipper van onze Westkust is, die bovendien ook heel zijn leven in Oostduinkerke bleef wonen. Er
zijn nog een paar IJslandschippers die van de Westkust afkomstig zijn, maar die al ca. 65 jaar in Oostende
wonen.
Lucien is nog altijd enorm verbonden met “zijn” Oostduinkerke en is nog steeds bereid om over zijn
IJslandreizen te spreken voor groepen, scholen, museumavonden, enz. Hij belichaamt dus volkomen ons
lokaal en regionaal visserij-erfgoed in verband met IJsland dat voor een groot stuk de identiteit van ons
kustvolk heeft bepaald. In die zin is hij als het ware de spreekbuis van de IJslandvaarders na de Tweede
Wereldoorlog.
De toekenning van deze titel is meteen ook een eerbetoon aan alle IJslandvaarders die de Westkust gekend
heeft. De plechtige overhandiging van de titel zal over enkele weken plaatsvinden.

Oproep voor Erfgoeddag
De Erfgoeddag 2016 valt op zondag 24 april, in het teken van
“rituelen”. De dienst Cultuur & Erfgoed gaat verder op het elan van
vorig jaar met “Koksijde gaat vreemd”, waarin niet alleen op eigen
tradities maar ook op andere culturen gefocust wordt.
Hiervoor zoekt de dienst Cultuur en Erfgoed volgende materialen: trouwfoto’s (max. 2 per koppel),
trouwkledij, begrafeniskledij, attributen rond huwelijk, geboorte/doopsel, begrafenis…
Alle materialen worden uiteraard in goede staat teruggeven. Graag foto’s van kledij en materiaal bezorgen
uiterlijk eind februari bij de dienst Cultuur & Erfgoed (nieuwe locatie: gelijkvloerse verdieping, naast de
dienst Burgerzaken). Of via mail naar cultuur@koksijde.be. Meer info 058 53 34 08.

Ineke Steevens nieuwe directeur
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum
De 32-jarige jarige Ineke Steevens uit Oostende is sedert 18 januari de nieuwe directeur van NAVIGONationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Helemaal nieuw in het museum is ze niet, want de voorbije
drie jaar was ze er wetenschappelijk medewerker en bovendien ook een half jaar waarnemend directeur
sedert het vertrek van haar voorganger Maja Wolny in maart 2015.
Na het atheneum in Oostende studeerde Ineke Steevens
kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. Vervolgens
was ze enkele jaren interim-lerares in diverse scholen, afgewisseld
met een aantal verre reizen naar o.a. Indonesië, Bali, Australië. De
wegen leidden daarna naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam
voor research over de uitwijking van Vlaamse kunstenaars naar
de noordelijke Nederlanden in de (17de) Gouden Eeuw. Maar na
de geboorte van haar dochtertje werd het pendelen OostendeRotterdam haar te veel, en solliciteerde ze met succes bij het
visserijmuseum van Oostduinkerke.
Ineke Steevens: “Ik heb als dusdanig geen familiale wortels in de
visserij, maar ik hou wel erg veel van de zee. In mijn jeugd woonde
ik overigens op de Zeedijk in Mariakerke en was de zee dus een
Ineke Steevens, de nieuwe directeur van
constant decor. Apart daarvan ontwikkelde ik door de jaren heen
NAVIGO-Nationaal Visserijlmuseum van
wel een bijzondere interesse voor maritieme kunst.”
Oostduinkerke.
Als nieuwe directeur wil Ineke Steevens zeker de nadruk leggen
op het NAVIGO als kenniscentrum van de strand- en langs de
Noordzeekust. “Ik hoop daarvoor nauw te kunnen samenwerken met het Vlaams Instituut voor de Zee en
het Instituut voor Landbouw en Visserij”, aldus Ineke. “Doel is een netwerk opbouwen om wetenschappelijk
onderzoek populair zichtbaar te maken voor de bezoekers. De visserij bevat een ontzaglijke rijkdom die
veel meer is dan roerloze voorwerpen in vitrinekasten. We moeten erin slagen om ook immateriële zaken, ik
bedoel verhalen, liederen, rituelen, gebruiken enz., op een aangename wijze met het brede publiek te delen.
De zee en de visserij zijn immers veel meer dan een schip, een korre en een ben kabeljauw.”
In die context bereidt de nieuwe directeur thans meteen al de volgende grote zomertentoonstelling in het
NAVIGO voor, die zal lopen onder het thema “Stoer”.
Ineke Steevens is moeder van dochtertje Robyn (4) en zoontje Juno (2).

Ontmoetingsnamiddagen voor senioren:
vertellingen over onze IJslandvaarders
Op dinsdag 1 maart start het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis opnieuw met een boeiende
reeks ontmoetingsnamiddagen. Zes keer zal onderwijzer Johan Depotter op een enthousiaste wijze
vertellen over de IJslandvaarders.
Wat bezielde die jonge mannen om jaar na jaar zes maanden lang
van huis weg te zijn om in gevaarlijke omstandigheden de kost voor
vrouw en kinderen te verdienen? Johan Depotter zocht 25 jaar lang
naar antwoorden op die vraag en maakte er zijn levenswerk van in
twee dikke boekdelen Onze IJslandvaarders.
Vaar met hem mee naar IJsland en geniet samen met
buurtgenoten van een gezellige namiddag op een van volgende
dagen en plaatsen, aanvang telkens om 14 u.:
• dinsdag 1 maart in ’t Oud Schooltje (Koksijde-Dorp)
• woensdag 9 maart in het Erfgoedhuis (Oostduinkerke-dorp)
• dinsdag 12 maart in de Kerkepannezaal (Strandlaan, Sint-Idesbald)
• woensdag 23 maart in de Rozenkrans (Oostduinkerke-Bad, achter de kapel)
• dinsdag 19 april in de Willem Elsschotzaal (Koksijde-Bad, boven de bib)
• dinsdag 26 april in de Gasterie (park Abdijmuseum)
Inschrijven bij katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 19. Toegang 2 euro, koffie en gebak
inbegrepen.

Koksijde in beeld op Sociale Media
VOLG
ONS!

Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang geen geheim meer. Wie op de
hoogte wil zijn van de laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht op onze
Facebookpagina’s, Twitter, Instagram en Pinterest.
Maar het is ook ontzettend hartverwarmend
hoeveel return Tij-dingen van zowel inwoners,
tweederesidenten als toeristen terugkrijgt. Ze
fleuren onze SoMe-pagina’s keer op keer op
met fantastische foto’s en fijne berichtjes..!
Op deze pagina een selectie uit de inzendingen
van januari.

Laureaten architectuurprijzen 2015
De gemeentelijke architectuurprijzen 2015 werden op donderdag 17 december toegekend aan de nieuwe
eengezinswoning Marie-Joséstraat 8 in Sint-Idesbald, aan de nieuwbouw meergezinswoningen Leopold
II-laan-Witte Burg in Oostduinkerke, aan de vernieuwbouw wonen Nieuwpoortsteenweg 316 in Oostduinkerke,
en aan de vernieuwbouw niet-wonen Zeelaan 317 in Koksijde. De publieksprijs ging naar
het verbouwingsproject Leopold II-laan 198 in Oostduinkerke. In de 4 categorieën samen werden
36 kandidaturen ingediend.
De Koksijdse Architectuurprijs was vorig jaar aan zijn zevende editie toe. Met deze prijs belonen de
gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en het gemeentebestuur kwalitatieve,
vernieuwende en beeldbepalende architectuur die voor onze kustgemeente een meerwaarde betekent.
Zo worden bouwheren en architecten aangespoord om creatief te zijn en mee te werken aan de opbouw van
een kwalitatieve leefomgeving. De laureaten krijgen een cheque van 1.000 euro en een bordje om aan de
gevel van het betrokken pand te hangen.
Deelnemende architecten
Luc Vandewynckel / PVL–Pieter Popeye / Architectenbureau
Janis Filieux / Vandecasteele en Vanhooren
architectenbureau / Govaert en Vanhoutte – Benny
Govaert / Francesca Defonseca / CAAN Architecten /
Geldhof-Decoene Architecten / Hoet Architecten / Paret
2 Architecten / WAB Wylein en Partners / BDAR Architects
/ Architectenbureau Bart Rossey / Lore Crabbé en Paul
Deroose / Cube One / Max Kerkhof / Architectenburo Johan
Ketele / Bravosix Interior Design / Dierendonck-Blancke /
Altek–Frank Godderis / Rietveld Bouwprojecten

Categorie Nieuwbouw eengezinswoning:
Marie-Joséstraat 8.

Nieuwbouw eengezinswoning
In deze categorie ging de prijs naar Architectenbureau Janis
Fllieux voor haar eigentijdse en toch tijdloze, vrij bescheiden
project Marie-Joséstraat 8 (eigenaar Van Menen). Daarnaast
uitte de jury zijn bijzondere appreciatie voor het project
Hooplaan 18 van Geldhof-Decoene omwille van de durf om
over de hele lijn een expliciet concept te realiseren.
Andere inzendingen: Jan Pootlaan 33-35 / Marie-Joséstraat
71 / Witte Burg 5 / Nieuwe Wandeling 24 / MarieJoséstraat 8 / Ter Duinenwijk 21 / Weldadigheidsstraat 1 /
Koksijdesteenweg 16 / Henegouwpad 18 / Duinparklaan 41.
Nieuwbouw meergezinswoningen
Hier verkoos de jury de dynamiek en het actief spel van

Categorie Nieuwbouw meergezinswoningen:
project Leopold II-laan-Witte Burg.

Schepen Dorine Geersens, Tine Castelein en Tuur Goethals (winnaars vernieuwbouw wonen), schepen Dirk Dawyndt,
Janis Filieux (architecte winnaar nieuwbouw eengezinswoning), burgemeester Marc Vanden Bussche, Joke Deltomme
en Nicolas Delahaye (resp. zaakvoerder en interieurarchitect Bravosix van Kapsalon Ozee), Pieter Popeye (architect PVL
van publieksprijs), Jan Hollevoet (jury) en Leen Declerck (jury).

volumes en materialen van CAAN
Architecten in het project Leopold
II-laan-Witte Burg (bouwheer Rietveld
Bouwprojecten). Runner up zijn de
nog steeds fel gewaardeerde rustige
en evenwichtige ontwerpen van
Benny Govaert.
Andere inzendingen: Kerkstraat 17 /
Albert I-laan 132 / Mooi Verblijflaan
15-15a / Dorlodotlaan 15 / Zeelaan
240).

Categorie Vernieuwbouw wonen: project Nieuwpoortsteenweg 316.

Vernieuwbouw wonen
De elf kandidaturen in deze categorie hadden niet
verder uit elkaar kunnen liggen en varieerden tussen
heel subtiele ingrepen en behoorlijk alomvattende
verbouwingen. Die diversiteit maakte het de jury niet
gemakkelijk. Uiteindelijk viel de keuze op het project
Nieuwpoortsteenweg 316 (bouwheer GoethalsCastelein) van Lore Crabbé en Paul Deroose.
Andere inzendingen: Leeuwerikenweg 7 / Veurnelaan
39 / Abdijstraat 76 / Nieuwpoortsteenweg 65 /
Leopold II-laan 198 / Loze Vissertjespad 2 / Ter
Duinenwijk 31 / Lehoucklaan 29 / Hoge Blekkerlaan
27 / Anemonenlaan 2
Vernieuwbouw niet wonen
Ook bij de zes ingediende dossiers voor deze categorie
was de diversiteit groot. De prijs ging naar Bravosix
Interior Design voor de extraverte inrichting van het
kapsalon Ozee, Zeelaan 317.
Andere inzendingen: Zeelaan 312 / Hazebeekstraat
13 / Koninklijke Baan-Henri Christiaenslaan / Albert
I-laan 141 / Kursaallaan 11.

Categorie Vernieuwbouw niet-wonen: Zeelaan 317.

Publieksprijs
De Publieksprijs werd toegekend aan het
verbouwingsproject Leopold II-laan 198 van PVLPieter Popeye. Het betreft een meergezinswoning met
vele eigenaars die zich ondanks enige meerkosten
allen achter dit project hebben geschaard.
De Publieksprijs: Leopold II-laan 198.

Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, Koen Heijse (Caan, architect van winnaar nieuwbouw meergezinswoning), Peter
Moerman (Rietveld Bouwprojecten), burgemeester Marc Vanden Bussche, Norbert Moerman (RB), Thomas Moerman
(RB) en schepen Dirk Dawyndt.

Bouw nieuw politiehuis PZ
Westkust begint half 2016
De Europese aanbesteding voor de bouw van het nieuwe Politiehuis van de politiezone Westkust werd
op 15 december 2015 gepubliceerd. De geïnteresseerde aannemers hebben tot 14 februari tijd om hun
aanbestedingsdossiers in te dienen. In maart worden de offertes geëvalueerd en volgt de toewijzing door
het politiecollege. De bouw start begin mei om klaar te zijn tegen eind 2017.
Sedert het ontstaan van de politiezone Westkust in 2001
drong de bouw van een volledige nieuw politiehuis zich
in versneld tempo op. De audits van de PZ Westkust werd
immers jaar na jaar langer door de vele tekortkomingen en
het gebrek aan voldoende en efficiënte ruimte in het huidige
hoofdcommissariaat (voormalig gemeentehuis in KoksijdeDorp). Er is te weinig kantoorruimte, de dispatching is te klein,
er zijn amper twee cellen die bovendien niet geschikt zijn voor
groepen, er is geen lokaal video-verhoorlokaal, er zijn geen
douches in de kleedkamers die zich in de kelder bevinden, het
wagenpark is niet volledig afgesloten van de openbare weg,
enz.
Drie compartimenten
Het nieuwe politiehuis van 8.000 m2 werd ontworpen door
Korpschef Westkust Nicholas Paelinck en
architecten Achtergael–Technum uit Gent en zal volledig
voorzitter van het politiecollege-burgemeester
aangepast zijn aan de werking van de politiezone. Het gebouw Marc Vanden Bussche met op de achtergrond
zal drie grote compartimenten tellen: een ruimte voor de burger, de locatie voor het nieuwe politiehuis.
een ruimte voor de arrestant en een ruimte voor de politie.
De huidige politiekantoren in Nieuwpoort en De Panne blijven
bestaan. Hierdoor zullen in het nieuwe gebouw in Koksijde ook videoconferenties met de collega’s uit
De Panne en Nieuwpoort, maar ook vanuit bijvoorbeeld Brussel mogelijk zijn.
Ondergrondse parking
Verder komt er ook een grote ondergrondse parking voor een 50-tal dienstvoertuigen. Bedoeling is om er
ook laadpunten te installeren want de politie Westkust is ambitieus en wil over enkele jaren elektrisch rijden.
De ondergrondse verdieping biedt een discrete toegang tot het arrestantencomplex. Ook leveranciers zullen
via de ondergrondse verdieping laad-en los mogelijkheden vinden.
Cellen en crisisroom
Aan het cellentekort wordt ook iets gedaan, het nieuwe commissariaat voorziet in acht individuele cellen,
vier cellen voor minderjarigen en één cel voor een groep. In alle lokalen zal ook videoverhoor mogelijk zijn.
Kers op de taart is de crisisroom waar de PZ Westkust live beelden kan doorkrijgen van personeelsleden op
locatie.
Kostenplaatje
De kostprijs van het nieuw politiehuis bedraagt zestien miljoen euro, alles inbegrepen, zelfs het meubilair. Vier
miljoen euro zit al in de spaarpot van de politiezone Westkust. Koksijde voorziet zes miljoen euro de komende
twee jaar, De Panne en Nieuwpoort voorzien elk drie miljoen euro. Hierbij zit ook het meubilair.

Een virtueel beeld van de voorgevel (Bron: Architecten Achtergael – Technum)

WZC Dunecluze start thuisverpleging
Op 1 januari is het Woonzorgcentrum Dunecluze (Ter Duinenlaan
35) gestart met thuisverpleging in de regio Koksijde en omgeving.
Patiënten kunnen 24 u. de klok rond, 7 dagen op 7, rekenen op
verpleegkundigen, indien nodig meermaals per dag via
0493 31 06 07 of thuisverpleging@dunecluze.be.
WZC Dunecluze biedt plaats aan 90 bewoners permanent verblijf
en 6 in kortverblijf. De nieuwe dienst thuisverpleging tracht met
haar ervaren thuisverpleegkundigen een integrale oplossing
aan te bieden aan de hulpbehoevende senioren die graag thuis
willen blijven wonen. Door hun ervaring helpen de verplegers de
patiënten zowel op verpleegkundig, medisch en psychologisch vlak
in overleg met de huisarts, specialist, mantelzorger, ziekenhuis.
Voor hygiënische zorgen (verzorging, hulp bij aan-en uitkleden,
incontinentiezorg, enz.) is geen voorschrift nodig. Er is wel een
voorschrift nodig voor verpleegkundige technische zorgen:
wondverzorging, toedienen van medicatie, stomazorg, inspuitingen,
sonderen en blaasspoelingen, intieme verzorging, aanbrengen van
verbanden of steunkousen, palliatieve verzorging, enz.
Thuisverpleging Dunecluze werkt volgens het derdebetalerssysteem:
alle kosten worden rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.
Thuisverpleging Dunecluze werkt met alle mutualiteiten.
Info: 058 53 39 00, info@dunecluze.be, www.dunecluze.be/
thuisverpleging

De thuisverpleegkundigen van WZC
Dunecluze, v.l.n.r. Karen Duprez,
Dominique Vermeulen, Katrien
Deboyser en Ilse Adam.

Kerstmarkt en kerstfeest in het Sociaal Huis
Gezelligheid was troef op
donderdag 17 december ter
gelegenheid van de eerste
kerstmarkt in het Sociaal Huis.
’s Voormiddags werden tijdens het
budgetkoken heerlijke kerstdesserts
bereid die tijdens de brei- en
ontmoetingsnamiddag gratis
geproefd konden worden. Meer
dan vijftig kerstkousen en versierde
theelichtjes, de oogst van vele
namiddagen breien en knutselen,
stonden mooi tentoongesteld.
De ontmoetingsnamiddagen
vinden altijd plaats op de 2de
en laatste donderdag in de
De enthousiaste groep vrijwilligers die tekenden voor een warme kerst in
gemeenschapszaal van het
het Sociaal Huis tot tevredenheid van OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie.
Sociaal Huis.
Op zaterdag 19 december was
er ook weer het kerstfeest voor mensen die om welke reden ook thuis
geen kerst kunnen vieren. Jong en oud werden in de namiddag op
lekkere taart en koffie getrakteerd. De kerstman was er natuurlijk ook,
met zijn accordeonist. Voor de kinderen waren er diverse workshops
zoals fruitspiesjes maken, schminken, pannenkoeken bakken… Naar het
einde toe kreeg iedereen een geschenkpakketje. De kerstkousen voor de
kinderen werden door de breiclub in het Sociaal Huis gebreid. Ze werden
netjes verdeeld. Voor deze warme kerstanimatie mocht het Sociaal
Huis rekenen op de steun van Rotary, Rotaract, Kiwanis, Meli, Pepsico en
De oogst van de breiclub van
vrijwilligers van het Sociaal Huis zelf.
het Sociaal Huis.

Broederlijk Delen 2016

Colombiaanse vertelt over haar
strijd tegen “het groene monster”
De werkgroep Broederlijk Delen Ster der Zee Koksijde ontvangt op vrijdag
19 februari om 19.30 u. in zaal ’t Oud Klooster (Strandlaan 239 in Sint-Idesbald)
Deyanira Gonzalias Rodallega uit Colombia. Deyanira is een kleine zelfstandige die zelfbereide kumis
(gefermenteerde paardenmelk) verkoopt, maar ze is ook de bezielde begeleidster van UOAFROC, een
partnerorganisatie van Broederlijk Delen.
Elk jaar laat Broederlijk Delen enkele mensen uit de Derde Wereld
naar Vlaanderen overkomen voor enkele inleefweken met onze
samenleving. De pastorale eenheid Ster der Zee Koksijde is blij
Deyanira ook een week lang te mogen ontvangen, van 16 tot 23
februari. Ze zal WZC Dunecluze en een kindercrèche bezoeken,
een boerderij, een welzijnsschakel, het Duinenhuis en onze
paardenvissers. In Brugge ontmoet ze de verantwoordelijke voor de
Noord-Zuidwerking van onze provincie.
Op vrijdag 19 februari zal de Colombiaanse op een open
avond kennismaken met enkele organisaties van bij ons,
o.a. Zoutmijnkinderen India, Zebrapad, Vivir en Amor, Cross to
Romania… Zelf zal ze het verhaal vertellen over haar strijd tegen
“het groene monster”, de grootschalige suikerrietcultuur die alle
lokale landbouw kapotmaakt. Gratis toegang.
De werkgroep bestaat uit Lieve Biesbrouck, Marleen Debrock, Ine
Pladys, Raymond Reynaert, Dirk De Zutter, Jan Vanden Berghe en
Dominiek Vercruysse
Meer info: jan.vanden.berghe@skynet.be of 0496 55 48 40.

Deyanira Gonzalias Rodallega uit Colombia komt op 19 februari
vertellen over haar strijd tegen de grootschalige suikerrietcultuur.
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Wie kan voor Koksijde “de pot op”?

In het kader van het bevolkingsonderzoek naar
dikkedarmkanker vindt op maandag 29 februari om 19.30 u.
in de feestzaal van c.c. CasinoKoksijde een infoavond over dit
onderwerp plaats. Na een boeiende uiteenzetting door een
deskundige volgt de start van een “challenge” (uitdaging).
Koksijde zal het in een proef opnemen tegen een andere
gemeente uit de regio Brugge-Oostende.
Dikkedarmkanker is een groot probleem. Jaarlijks krijgen ongeveer 5.000 Vlamingen te horen dat ze
de ziekte hebben, ca. 1.750 sterven eraan. Om dit sterftecijfer door vroegtijdige opsporing terug te
dringen, startte de Vlaamse overheid in 2013 met een bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker wat
400 sterfgevallen per jaar zou kunnen voorkomen. In onze gemeente neemt momenteel 46,2% van de
doelgroep deel aan dit onderzoek. Concreet ontvangen alle mannen en vrouwen uit de doelgroep 56-74
jaar om de twee jaar een uitnodiging met een stoelgangtest in de bus (info: www.bevolkingsonderzoek.
be).
Om nog meer mensen over het nut van het onderzoek te informeren, neemt onze gemeente deel aan een
“challenge” waarbij tegen een andere gemeente een uitdaging wordt aangegaan. Alle hulp is welkom
om de uitdaging te doen slagen. Hebt u zin om uw schouders mee onder de uitdaging te zetten?
Laat het weten aan communicatie@koksijde.be. Meer info ook op de gemeentelijke website en de sociale
media. De toegang tot de infoavond is gratis, wel inschrijven tot woensdag 24 februari via
communicatie@koksijde.be.

Verpleegkundige kliniek Veurne gaat voortaan
mee in ambulance van Brandweer Westhoek
De brandweer Westhoek en het AZ Sint-Augustinus Veurne bemannen vanaf 1 januari samen de
ambulancedienst van de brandweerpost Veurne. Concreet wil dit zeggen dat de permanentie overdag
zal bestaan uit een ervaren verpleegkundige en een beroepsambulancier. Dit is goed nieuws voor
patiënten uit de regio want zij krijgen de dringende medische hulp die ze nodig hebben.
Omdat de brandweer Westhoek op zoek was naar
een efficiëntere manier om de ambulancedienst
van de brandweerpost Veurne te bemannen, polste
zonecommandant Robert Van Praet op vraag van
het zonecollege bij het AZ Sint-Augustinus naar een
eventuele samenwerking. Sedert de hervorming van
de brandweer dient de hulpverleningszone immers te
werken volgens het principe van de snelste adequate
hulp, wat met de bestaande personeelsaantallen niet zo
gemakkelijk in te voeren is.
Bert Cleuren, directeur nursing AZ SAV: “Deze
samenwerking heeft voor de bevolking en patiënten
alleen maar voordelen en biedt mogelijkheden om
elkaars werking te optimaliseren. Zo kan er door een
gespecialiseerde verpleegkundige sneller eerste hulp
geboden worden. Dit is een enorme meerwaarde.”
Om vlot verpleegkundigen te kunnen meesturen vertrekt
de ambulance sedert 1 januari vanuit het ziekenhuis
en niet langer vanuit de brandweerkazerne. ’s Nachts
zal de ambulancedienst nog altijd draaien op vrijwillige
brandweerlui.
Het uitrukgebied van de ambulance omvat Veurne,
Alveringem, Lo-Reninge, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort
en die regio’s waarvoor opdracht wordt gegeven door
het HCS 112.

Brandweer Westhoek en het AZ Sint-Augustinus
Veurne bemannen vanaf 1 januari samen de
ambulancedienst van de brandweerpost Veurne. Dit
is ook van belang voor onze gemeente. Op de foto
de ondertekening van de overeenkomst, v.l.n.r. zittend
directeur Lieven Vermeulen van AZ SAV, voorzitter
Brandweer Westhoek en burgemeester Marc Vanden
Bussche, zonecommandant Brandweer Westhoek
Robert Van Praet. Rechtop directeur Nursing Bert
Cleuren en hoofdgeneesheer dr. Hervé Lebbinck.

MUG wijzigt niet
Ziekenvervoer voor dringende oproepen wordt in ons land georganiseerd door de brandweer. Indien nodig
wordt door de 112-centrale ook een MUG (medische urgentiegroep) meegestuurd nadat de ambulance is
vertrokken. Een MUG vertrekt altijd vanuit het ziekenhuis met een spoedarts en een spoedverpleegkundige.
Er wordt echter niet altijd een MUG opgeroepen. Deze samenwerking van de brandweer met het ziekenhuis
maakt dat nu overdag (7-19 u.) altijd een verpleegkundige mee uitrukt.
Voor de organisatie van de MUG verandert er niets. De MUG blijft functioneren zoals voordien.
Brandweer Westhoek
Sinds 1 januari 2015 is de Brandweer Westhoek een fusie van de brandweer- en ambulancewerking van de
18 Westhoekgemeenten. Onze burgemeester Marc Vanden Bussche is voorzitter van de Brandweer Westhoek
die onder leiding staat van zonecommandant Robert Van Praet.
Info: www.hvwesthoek.be / www.azsav.be.

Opendeurweekend Westhoekacademie
Op zaterdag 20 en zondag 21 februari vindt het WAK-weekend Strand Series
plaats, een tweedaagse opendeur in de gemeentelijke Westhoekacademie.
Iedereen kan er de creatieve uitspattingen bewonderen van alle cursisten, jong
en oud.
Omdat er momenteel verbouwingswerken in het hoofdgebouw aan de gang zijn,
loopt de tweedaagse (van 14 tot 17 u.) in Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan) en
op het nabijgelegen strand. Er is weer een fotozoektocht voor de kinderen en een
gezellige bar mét “zoete tafel”.
Info: www.westhoekacademie.be, 058 53 27 00, westhoekacademie@koksijde.be.

Thuis-tips voor een beter klimaat!
Niet alleen in het Zuiden, maar ook bij ons raakt het klimaat ontregeld. De broeikasgassen zijn daarvan
de reden, ten gevolge van ons morsen met energie. De klimaatverandering stoppen is echt een van de
belangrijkste uitdagingen voor onze maatschappij. Daarvoor heeft de wereld alle middelen, maar de wil
moet er ook zijn om te streven naar een koolstofvrije planeet.
Onze gemeente werkt alvast naarstig aan een eerste
vermindering van de eigen uitstoot met 20%. Schepen van
Leefmilieu en Energie Albert Serpieters voorspelt in Koksijde
“een jaar vol klimaat”. Volgende tips voor thuis brengen zelfs
geld op..!
Verlichting - Schakel bij het verlaten van een kamer het licht
uit. Vervang oude gloei- of halogeenlampen door led-lampen,
ze zijn stukken energiezuiniger en je kan ze vaak ook dimmen.
Wasmachine - Een energielabel A+++ is het zuinigst. Toestellen
met een B- of C-label zijn stilaan uit den boze. Koop enkel een
nieuw toestel met het label A+++.
Wassen – Voor witte was is 60°C meestal ruim genoeg. Was
enkel als de trommel vol is. Zwier het wasgoed op 1200 à 1600,
eer het in de droogkast gaat. Dat bespaart al snel 20 à 25%
energie.
Drogen - Ook buiten de zomer kan de was nog vaak buiten
drogen, wat zon en wind volstaan. Zet het droogrekje gewoon
binnen als het regent. Wilt u toch een droogkast: kies er dan
een met warmtepomp.
Keuken -Sinds juli 2012 mogen enkel koelkasten en
diepvriezers met A+label of beter verkocht worden. Een
koelkast van 350 l (jaren ’90) met een C-label kost 60 à 80
euro/j. aan elektriciteit (300-400 kWh). Toestellen met een label
A+++ verbruiken amper 15 euro/j.
Koelkast – Beste temperatuur: 4-6°C. Elke graad lager = 5% extra verbruik. Hoe meer u in de koelkast stopt,
hoe meer hij verbruikt. Beperk u dus tot het strikt nodige. Open de koelkast zo kort mogelijk. Zet er geen
warme waren in. U kunt er wel ingevroren producten in ontdooien. Ze helpen de koelkast koud houden.
Ontdooi hem af en toe, tenzij hij het automatisch doet. Vocht op de wanden bevriest. Rijm doet het
rendement dalen en het stroomverbruik stijgen.
Diepvriezer – Beste temperatuur: -18°C. Elke graad lager = 5% extra verbruik. Ontdooi de vriezer regelmatig.
Een ijslaag van 2 mm verbruikt 10% meer. Vul uw vriezer zoveel mogelijk. Vul desnoods de lege ruimte aan
met piepschuim. Bij het openen stroomt er dan zo minder warme lucht naar binnen. Zet er geen warme
producten in, koel ze eerst af in de koelkast.
Afwassen/vaatwasser - De kleine elektrische keukenboiler (5-10 l) is een echte energievreter. Vaak staat
hij continu aan. Zet hem pas aan als u warm water wil. Met de hand afwassen is niet zuiniger dan met de
machine. Met de hand zal u het warm water wellicht eens vervangen. Zo verbruikt u al snel 10 l. Nieuwe
vaatwassers hebben sensoren voor de beladings- en vervuilingsgraad die precies de nodige hoeveelheid
water, juiste temperatuur en correct programma bepalen. Gebruik de vaatwas alleen als ze vol is.
Koken - Elektrische kookplaten blijven een tijdje nawarmen. Schakel ze uit even vòòr het einde van de
bereidingstijd. De energiezuinigste werken op inductie die 40% minder energie vergen. Een microgolfoven
verbruikt bij kleine hoeveelheden ca. 50% minder energie dan een klassieke. Spreid het voedsel uit in
een platte schotel. Zo dringen de golven beter door tot de kern, en wordt de verwarmingstijd korter. Laat
de afzuigkap niet langer aan dan nodig. Zet ze niet steeds op maximale capaciteit. Reinig of vervang
regelmatig de filters want vet laat minder lucht door en vermindert het rendement.
Koffiezet - Zet meteen na gebruik uit. Hou koffie warm in een thermos.
Verwarmen – Zet de verwarming 1°C lager, trek een trui aan en bespaar zo 7% energie. Laat de temperatuur
’s nachts of als er niemand thuis is, zakken tot 15-16°C. Beperk elektrisch bijwarmen (bv. badkamer).
Sluit ’s avonds gordijnen en rolluiken.
Ontspanning - Uitgeschakelde apparaten die in het stopcontact zitten, blijven onder spanning. Dit verbruik
kan oplopen tot 10% van het totaal. De grootste sluipverbruikers zijn decoders, opladers, tv’s en modems.
Uitschakelen van apparaten met behulp van aparte verdeeldozen kan een oplossing zijn of zoek een
energiebesparende functie die decoders en tv’s automatisch van het elektriciteitsnet afsluit.
Tv en decoder - Een tv-decoder verbruikt ca. 20 watt/h, en 12-14 watt in stand-by. Als u elke dag 4 uur kijkt
en de decoder 20 uur stand-by staat, betekent dat elke dag 0,34 kWh. Na 365 dagen is dat 125 kWh of
25 euro. Drie vierden van dit verbruik is dus sluipverbruik… Nieuw tv-toestel? Een led-tv is veel zuiniger dan
een plasma-tv. Nieuwe televisies moeten een energielabel dragen.
Info – www.energiesparen.be.

Vormingsaanbod Duinenhuis
Duurzame ontwikkeling lijkt een nieuw begrip maar dat is het helemaal niet. Vijfentwintig jaar geleden
werd de term boven de doopvont gehouden. Ook bij ons gaan we stap na stap, met steeds meer mensen,
op weg naar een duurzamer Koksijde. Het Duinenhuis vormt het hart en zorgt met het vormingsaanbod
voor tonnen inspiratie.
Einstein@the movies – “100 jaar relativiteitstheorie”
lezing op vrijdag 5 februari van 19.30 tot 22 u. door
theoretisch fysicus Karel Van Acoleyen. Een eeuw
geleden voltooide Einstein zijn relativiteitstheorie
die cruciaal was voor ons begrip van de natuur.
Zonder Einstein geen kosmologie, geen elementaire
deeltjesfysica, en geen GPS-technologie. De spreker
legt de essentie van deze wondermooie theorie
uit aan de hand van filmfragmenten over zowel
de science als de fiction van gewichtloosheid,
tijdreizen, zwarte gaten, wormgaten enz. Toegang
5 euro (incl. drankje), 4 euro leden Sterrenjutters,
inwoners Koksijde en gidsen Duinenhuis. Inschrijven
duinenhuis@koksijde.be.

Eco-comedy show - Low Impact Man Steven
Vromman brengt op donderdag 3 maart om
19 u. in c.c. CasinoKoksijde de eco-comedy show
Stop met klagen! Slecht nieuws en rampscenario’s
bestoken ons dag na dag. Overal loopt alles
financieel, economisch en politiek verkeerd. Maar
er staan wel mensen op die zelf de handen uit
de mouwen steken. Steven Vromman is er één
van. Hij brengt het verhaal over nieuwe helden
en mogelijkheden. Met humor en veel concrete
voorbeelden biedt hij tips en inspiratie voor het
nieuwe tijdperk. Want het einde van de crisis begint
in ons hoofd. Toegang 7 euro.

Huid- en milieuvriendelijke zepen voor kids –
Workshop voor kinderen van 7 tot 14 jaar op
dinsdag 9 februari van 14 tot 16 u. Met natuurlijke
ingrediënten (vb. kleurstoffen van klei, mineralen
en planten, kokosnootolie van biologische
landbouw) op een eenvoudige manier huid– en
milieuverantwoorde zepen maken. Lesgever: Erika
Leuridan. Prijs 8 euro (incl. 3 zeepjes), inschrijven
(max. 10 deelnemers) tot 1 februari via duinenhuis@
koksijde.be, 058 52 48 17, 0499 69 17 15.

Meeuwengeheimen - Voordracht op donderdag
18 februari om 19.30 u. Spreker Eric Stienen
doctoreerde over het foerageergedrag en de
populatieontwikkelingen van grote sternen. Sinds
2000 bestudeert hij bij het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) zeevogels in het Belgisch
deel van de Noordzee. Hij heeft de opkomst en de
teloorgang van de grote meeuwen te Zeebrugge
op de voet gevolgd en ook de overlast van
meeuwen aan onze kust. De laatste jaren gebruikt
hij daarvoor hoogtechnologische GPS-zenders. Dat
leverde spectaculaire nieuwe inzichten op. Toegang
5 euro (incl. drankje), 4 euro leden NWG De Kerkuil,
inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis en studenten.
Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17,
0499 69 17 15 (org. Natuurwerkgroep De Kerkuil).

Sterrenwacht De Sterrenjutter - Bij helder weer
opent de Vereniging voor Sterrenkunde elke tweede
donderdag van de maand de sterrenwacht op het
dak van het Duinenhuis. De eerstvolgende keer is
dat op 11 februari van 19 tot 21 u.

Taxussnoeisel: u vergroot de hoop…
Net als de voorbije jaren kon u ook in 2015 opnieuw
uw taxussnoeisel aanbieden op het containerpark
in het kader van de actie Vergroot de Hoop voor
het bestrijden van kanker. In de naalden van het
snoeisel zit baccatine dat als belangrijke grondstof
voor chemotherapeutische medicijnen kan gebruikt
worden. In totaal zamelden onze bewoners vorig
jaar 18,29 m³ taxussnoeisel in, goed voor evenveel
therapieën. De IVVO schonk de opbrengst (914,50
euro), samen met de bedragen van de andere
deelnemende containerparken in de Westhoek (in
totaal 8.855 euro) integraal aan het Kinderkankerfonds. Dank aan alle snoeiers. De actie wordt herhaald.

Raadpleeg de afvalkalender digitaal
Afvalkalender niet bij de hand? Liever digitaal? Dat kan, Met een app op je smartphone.
Recycle! is een gratis app voor iPhone en Android. U kunt deze app van FostPlus downloaden via www.
ophaalkalender.be. Uw smartphone verwittigt u wanneer u uw afval kunt aanbieden. Opgelet: de app wordt
minstens jaarlijks bijgewerkt. Ga dus na of u de laatste versie van de app hebt staan, werk ook regelmatig
uw adres bij zodat uw gegevens in de app zeker up-to-date zijn.
Online of in uw agenda - Surf naar www.koksijde.be/afvalkalender, vul uw straat en huisnummer in en
klik op “kalender tonen”. U ziet meteen alle inzamelingen in uw zone. Om de ophaaldagen in uw agenda
te downloaden, klikt u op “Download deze kalender in ICal formaat om te bekijken op uw computer”.
Onduidelijk of niet correct? Meld uw opmerkingen aan de afvalintercommunale IVVO via communicatie@
ivvo.be of op 057 23 08 83.

Roodmus viert zijn 50-jarig bestaan
Gesticht in 1966 bestaat de Roodmus precies 50 jaar in 2016 en dat wordt gevierd met een vogelshow en
nestkastenwerking in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald op zaterdag 27 en zondag 28 februari, telkens
van 10 tot 17 u. Gratis toegang.
De stichters van de Roodmus waren wijlen Gerard
Viane, René Lust, Willy Vermoote, Marcel Vercaemer
en huidig voorzitter Fernand Ticket.
“Gestart met een honderdtal leden houdt dat
aantal nog altijd vrij goed stand ondanks het feit
dat weinig jongeren zich aangetrokken voelen
om vogels te houden en te verzorgen”, vertelt de
immer enthousiaste voorzitter Fernand. “De werking
van de vereniging bestraat uit het verlenen
van informatie aan de leden en het bestellen
In gezelschap van zijn medewerkers presenteert voorzitter
van eventuele kweekringen. Verder wordt er in
Fernand Ticket van de Roodmus trots een mooi nestkastje.
verscheidene domeinen aan nestkastenwerking
De Roodmus viert op 27 en 28 februari zijn 50-jarig bestaan.
gedaan om vooral de kool- en pimpelmees
een nestkastje te bezorgen. Tijdens de koude
winterdagen wordt wintervoeding verstrekt aan inheemse vogels. In het voorjaar besteden we speciaal
aandacht aan eerste waarnemingen die doorgegeven worden aan het Provinciaal Ornithologisch Comité
van West-Vlaanderen.” Contact: Fernand Ticket, 058 51 20 57.

Frituurolie wordt biodiesel
Frituurolie kunt u al jaren op het containerpark aanbieden. De afvalolie kan tot biodiesel opgewaardeerd
worden. Afval wordt dus weer een waardevolle grondstof. Het najaar is traditioneel het moment waarop
de afvalintercommunale IVVO deze inzameling in de kijker zet met een wedstrijd. In 2015 brachten 498
bezoekers hun frituurolie naar ons containerpark. Tien van hen wonnen een frietketel. Ook Martine Verhelst
uit Koksijde mocht haar prijs in ontvangst nemen in het hoofdkantoor van de afvalintercommunale.

Honden en poezen in Ganzeweide…
Op vrijdag 18 december hebben de
honden en poezen van het nieuwe
Dierenasiel Ganzeweide voor de eerste
maal in hun nieuwe thuis geslapen aan
het vroeger munitiedepot in Wulpen.
Het dierenasiel startte in april 2014 de
bouw van een nieuw centrum dat
opvang biedt aan zwervende huisdieren
uit elf gemeenten van de Westhoeknoord: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort,
Middelkerke, Veurne, Alveringem, Lo,
Diksmuide, Houthulst, Kortemark en
Koekelare.
Ons gemeentebestuur is een belangrijke
partner van dat project want het schonk
de grond als erfpacht voor 50 jaar aan
de diervriendelijke organisatie.
Begin juni 2015 kwam Vlaams Minister
Voorzitter Ganzeweide André Lycke verwelkomde graag schepen Dirk
van Dierenwelzijn Ben Weyts het nieuw
Dawyndt, OCMW-voorzitter Greta Delie-Suber, burgemeester Marc Vanden
Bussche, eerste schepen Jan Loones en schepen Albert Serpieters ter
dierenasiel inhuldigen. Toen waren er
gelegenheid van de overbrenging van de honden en poezen naar hun
evenwel nog geen dieren omdat de
nieuwe modelverblijf aan de Langeleedstraat in Wulpen.
gebouwen nog niet volledig afgewerkt
waren. Dat was half december wel het
geval. Burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn schepenen kwamen op zaterdag 19 december ook een
kijkje nemen om de dieren te verwelkomen en de medewerkers van het centrum goeie vaart in het nieuwe
asiel te wensen.
Sedert 21 december zijn alle activiteiten van de vzw Dierenasiel Ganzeweide ondergebracht in de
gebouwen aan de Langeleedstraat 12 in Wulpen. Elke werkdag open van 14 tot 17 u. Wie een hond of
poes wenst te adopteren kan op de website www.ganzeweide.be alle dieren vinden die ter adoptie worden
aangeboden.

Zesde keer drie bloemensymbolen!
Net zoals in de voorbije vijf jaren heeft de gemeentelijke
groendienst in 2015 opnieuw drie bloemensymbolen
behaald in de wedstrijd Groene Lente van de Vlaamse
Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Met deze
bekroning bevestigt het team van diensthoofd Ides Leys
een nationale waardering die in Koksijde al jaren een
traditie is. Koksijde blijft dus behoren tot de Vlaamse
top op het vlak van groen- en bloemprojecten op het
openbaar domein. De proclamatie van deze 36ste editie
vond plaats op 16 december in Genk. Diensthoofd
Groen Ides Leys en groencoördinator Klaas Hinderyckx
woonden de plechtigheid bij. Onze gemeente deelt
de onderscheiding met 17 andere Vlaamse steden
en gemeenten, waaronder ook De Panne, Veurne en
Diksmuide wat onze regio betreft. Negentien steden en
gemeenten kregen twee bloemensterren toegekend,
9 andere moesten het stellen met één bloemensterretje.
Dankzij de steun van VLAM en VMM krijgen de
genomineerde gemeenten prijzen in natura.
De jury van de Vereniging voor Openbaar Groen had
bijzondere appreciatie voor het Koksijdse klaprozenveld op
het abdijdomein Ten Bogaerde.
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Themafuif: Ladies night
Op vrijdag 12 februari verwent
de PIT vanaf 21 u. zijn vrouwelijke
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gratis binnen.
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Vlaamse Week tegen Pesten

en opnieuw Kleur tegen
Van 30 januari tot 5 februari kiest heel Vlaander
initiatieven om pesten
Pesten. In deze week gaat extra aandacht naar
n.
kome
voor
te
en
en cyberpesten te helpen bestrijden
roepen pesten
gen
egin
dbew
jeug
Kinderen, leerkrachten, scholen en
n pesten.
tege
E
MOV
de
zoals
s
een halt toe met activiteiten en actie
worden
eren
jong
000
30
dan
r
Want pesten slaat diepe wonden. Mee
n tegen
peste
om
mee
ook
zelf
Help
jaarlijks in Vlaamse scholen gepest.
te houden en praat erover.
www.kieskleurtegenpesten.be

Twee films op één krokusdag
er, Rico,
Pinguïns van Madagascar - De pinguïns Skipp
de
met
ten
krach
hun
elen
bund
Kowalski en Private
. Samen
sified
Clas
t
agen
van
g
leidin
r
spionagedienst onde
vius Brine die
nemen ze het op tegen de boze dokter Octa
ari om 10 u in
de wereld wil veroveren. Op dinsdag 9 febru
JOC de PIT.
gaan op
The Minions - De Minions Kevin, Stuart en Bob
. Zo
zoek naar een nieuwe slechterik om te assisteren
kill.
Over
lett
Scar
rk
rschu
supe
elijke
vinden ze de vrouw
City.
York
New
naar
rctica
Anta
de
ijskou
Ze reizen van het
tste
groo
hun
en
nden
bela
en
Lond
in
Tot ze uiteindelijk
dinsdag
uitdaging aangaan: alle Minions redden. Op
u.
9 februari om 14.30
biticket:
Tickets: 2,50 euro per film, 4 euro voor een com
44.
34
53
058
of
e
jde.b
jeugddienst@koksi
Meer info: www.depit.be

Tennisclub Koksijde viert kampioenen
maar rouwt om overlijden Saar Dedrie
Tennisclub Koksijde gooide in het voorbije seizoen hoge ogen en werd daarom op zaterdag 19 december
een officiële ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn
schepenen feliciteerden er voorzitter Jos Exteens en de diverse ploeg- en individuele kampioenen.
West-Vlaamse kampioenenploegen
- jongens U14/2: kapitein Barnabé Boumbar en
Louis Pötgens.
- heren 35/1: kapitein Philip Tourlousse, Filip
Sennesael, Johan Ghyselen en Didier Pattou.
- heren 4: kapitein Jos Van Acker, Tom Gantois,
Wouter Versteele, Laurens Vansteenkiste, Lander
Claeys en Barnabé Boumbar.
- dubbel heren 60/2A: kapiteins Jos Van Acker
en Michel Homblé, Jean-Paul Donnez, Eddy
Robberecht, Frans Vallaey, José Hillewaere, Johan
Debeuckelaere, Wilfried Luca, Firmin Van den
Bossche en Roger Vaes.
- heren 45/2 (ook Belgisch halve finalist): kapitein
Stephan Wydooghe, Henk Ghyselen, Dirk
Ghyselen, Johan Ghyselen, Philip Tourlousse, Marc
Simillion, Didier Patou en Wim Viaene
West-Vlaams individueel kampioen
- enkel dames 25/2: Saar Dedrie
Belgisch kampioen
- dames 25/2: kapitein Saar Dedrie, Caroline
Persyn, Julie Demerre, Caroline Jacob, Mieke
Deceuninck en Ann Mouton
De burgemeester wenste alle tennissers en alle
leden van TC Koksijde veel succes toe voor het
komende seizoen, met hopelijk evenveel mooie
sportieve resultaten waar onze gemeente terug
trots op zal mogen zijn.
Verdriet
Twee weken na de ontvangst in het gemeentehuis
werd de betrokken familie, vriendenkring en
tennisclub evenwel bijzonder zwaar getroffen door
het plotse overlijden in Veurne van de 29-jarige
ploegkapitein Saar Dedrie op 30 december ten
gevolge van een longembolie. Saar, beroepshalve
kinesiste, was dochter van Karine Vanhove en Ed
Dedrie. Zij was de partner van Brecht Gekiere.
Op de uitvaart sprak Ann Mouton namens TC

Koksijde een pakkend afscheidswoord waaruit we
volgende passages lichten.
“Saar, je was een vrouw met pit, een hele lieve die
altijd voor iedereen klaarstond, met een bijzondere
wilskracht en gedrevenheid. Met een enorme
liefde voor het leven en voor JOUW sport, de tennis.
Daar hield je van, slaan en ervoor gaan. 2015
werd jouw jaar, je won match na match. Je kreeg
vertrouwen en als kers op de taart werd je WestVlaams kampioen. Ondertussen was je ook kapitein
van ons ploegje, voor jou ‘ons wereldploegje’. We
stootten door tot de eindrondes en we werden nog
hechter. We konden maar aan één ding denken,
we gaan ervoor, die beker is de onze. Om het tot
het einde spannend te houden maakte je van
elke wedstrijd een echte thriller. Je was een echte
3-setter specialist. Op de finaledag in Wezemaal,
toen de buit binnen was, liet je fier als een gieter de
champagne aanrukken, begeleid door je trouwste
supporter, je steun en toeverlaat, Brecht. Je had
je ploegje gebracht waar jij het wou hebben, we
waren Belgisch kampioen.”
“Op 19 december werden we ontvangen in het
gemeentehuis. We werden gehuldigd door de
burgemeester, maar wat je het meeste raakte was
het prachtig boeket bloemen dat je van je papa
kreeg.”
“Maar het noodlot sloeg hard, verschrikkelijk hard
toe! Als ploegmaat zal Saar voor ons altijd onze
kapitein blijven, die met haar enorme wilskracht en
onuitputtelijk enthousiasme ervoor zorgde dat we
een hecht en sterk team waren. Een kapitein die
haar schip kon leiden op een mooie reis. De bocht
die we nu maken is onverwacht, de kapitein is weg
en alles is herinnering. Jouw leuze: ‘Je leeft maar
één keer’, zullen we altijd met ons meedragen. Doe
vooral de dingen die je graag doet, beleef het
intens en geniet ervan.”

De gehuldigde leden van Tennisclub Koksijde. Zittend derde vrouw van links Saar Dedrie die op 30 december
onverwacht overleed.

Sportelen voor 50-plussers
Op de Sportelactiviteiten (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) zijn
50-plussers welkom om in een ontspannen sfeer aan hun fysieke fitheid te
werken en zo te streven naar een levenslang fit en gezond lichaam!
Zumba Gold - Dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Curling - Dinsdag van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke
Badminton – Woensdag van 9 tot 10.30 u. in de
sporthal in Oostduinkerke
Netbal - Woensdag van 10.30 tot 11.30 u. in
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
Conditiegym – Vrijdag van 9.30 tot 10.30 u. of van
10.30 tot 11.30 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
Badminton en tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot
15.45 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp
Initiatiereeksen – Woensdag elke maand
een andere sport, in sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke.
• in februari fitbal: methode om uithouding, kracht
en motoriek te verbeteren. Buik- en rugspieren

worden extra aan het werk gezet. De rug wordt
bij elke oefening maximaal ondersteund door de
bal. Op woensdag 3, 17 en 24 februari van
9 tot 10 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke,
vooraf inschrijven bij de sportdienst.
• in maart bokwa: nieuwe fitnessrage;
eenvoudige workout op muziek; ideaal
om uithoudingsvermogen en spierkracht
te verbeteren. Op woensdag 2, 9, 16 en 23
maart van 9 tot 10 u. in sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke.
Info en inschrijven kan bij de sportdienst, 058 53 20
01 of via sportdienst@koksijde.be. De brochure met
het volledige Sportelaanbod is te verkrijgen bij de
dienst Toerisme en bij de sportdienst. Meer info op
www.sport.koksijde.be.

22ste mountainbiketoertocht
Op zondag 28 februari organiseert de sportdienst voor de 22ste keer zijn unieke mountainbiketoertocht
met omlopen van 35 en 50 km. Voor handbikers is er een aangepast parcours van 36 km
(info dehandbiker@live.be). De MTB-tocht is elk jaar een massamani-festatie: in 2015 waren er
1.429 deelnemers.
Inschrijven en starten van 8 tot 12 u. in de sporthal in
Koksijde-Dorp (Houtsaegerlaan 19B). Inschrijven, enkel de
dag zelf, kost 5 euro (verzekering in) vanaf 16 jaar, gratis
voor <16 j. Elke aangekomen deelnemer krijgt op vertoon
van z ijn polsbandje een MTB-binnenband. Bewaakte
fietsenstalling, kleedkamers en douches (apart voor
dames en heren) zijn beschikbaar en er is mogelijkheid
om de fiets aan de bikewash te wassen.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01
(www.sport.koksijde.be).

Kleuterzwemmen
De Gezinsbond van Oostduinkerke organiseert een
reeks kleuterzwemmen op dinsdagen en vrijdagen
in het zwembad in Koksijde dorp: 16, 19, 23 en 26
februari / 1, 4, 8, 11, 15 en 18 maart.
Info: freddyboudt@hotmail.com, 058 51 76 21.

Sportdienst behaalt weer titel Sportelgemeente
Op woensdag 9 december ontving de gemeentelijke sportdienst de titel
van “Sportelgemeente 2015” uit handen van administrateur-generaal
Philippe Paquay van Bloso. Het is al de vierde keer dat de sportdienst deze
onderscheiding binnenrijft.
Met het Sportelproject van Bloso helpt onze gemeente al verschillende
jaren mee om sporten voor 50-plussers aantrekkelijker te maken door
activiteiten aan te bieden waar plezier, sociaal contact en fysieke
inspanning hand in hand gaan. Het sportaanbod voor 50-plussers is in
Koksijde de laatste jaren sterk gegroeid. Tegenwoordig kan je elke dag wel
ergens aan een sportelactiviteit deelnemen: zumba, tai-chi, conditiegym,
curling, badminton, tafeltennis en nog veel meer staan wekelijks op het
programma.
Vanaf 2016 zal de titel van Sportelgemeente niet meer uitgereikt worden,
maar Bloso (thans Sport Vlaanderen) blijft wel Sportelprojecten voor
50-plussers ondersteunen.
Diensthoofd Lynn Delanghe en sportfunctionaris Nele Vanoverschelde namen
op de uitreiking in De Cultuurfabriek in Sijsele het Sportelplakkaat in ontvangst.

Cursus hoger redder en Jaarlijkse bijscholing
In samenwerking met BLOSO organiseert de gemeentelijke dienst Zwembaden
van 6 februari tot 28 mei de jaarlijkse opleiding “Hoger redder” en de “Jaarlijkse
bijscholing hoger redder”.
Hoger redder - Om aan deze cursus te kunnen deelnemen moet men 17 jaar
worden in het cursusjaar en houder zijn van het voorbereidend reddersbrevet.
De eigenlijke cursus duurt 64 uur (23 uur theorie in de Hotelschool Ter Duinen
en 41 uur praktijk in het Hoge-Blekkerzwembad). De reeks loopt van 6 februari
tot 14 mei met examens op 14 en 28 mei. Prijs 230 euro, inschrijven via
www.bloso.be/vts.
Jaarlijkse bijscholing – De jaarlijkse bijscholing vindt plaats op zaterdag
21 mei om 8.30 u. (hotelschool, theorie en praktijk op het droge), om 11.45 u.
praktijk in het Hoge-Blekkerzwembad en uitreiking attesten om 14 u.).
Prijs 35 euro voor RedFex-leden, 50 euro voor niet-leden, storten op rek. nr.
BE69 0012 6599 3678 van RedFex Prov. Com. West-Vlaanderen. Inschrijven via
www.redfed.be.
Meer info: www.zwembaden.koksijde.be, zwembaden@koksijde.be

Start to Run en Keep Running
Atletiekclub Koksijde organiseert voor de veertiende maal de joginitiatie Start to run en Keep running.
Beide initiaties zijn een jogtraining in groep gespreid over tien weken.
Voor mensen zonder voorafgaandelijke training is er Start to Run (0 tot 5
km). Getrainde joggers kunnen deelnemen aan de Keep Running van (5
tot 10 km). Atleten die frequent lopen, kunnen inschrijven voor de Keep
Running (10 tot 15 km). De trainingen vinden plaats op het sportpark
Hazebeek in Oostduinkerke, start op maandag 29 februari. Testen op
maandag 9 en woensdag 11 mei, met uitreiking van de brevetten en
tombola op vrijdag 13 mei.
Ter plaatse inschrijven op maandag 29 februari vanaf 18.30 u. of vooraf via
http://koksijde.macw.be/. Gratis voor ACK-leden van, 30 euro voor nietleden vanaf 14 jaar (rek. nr. BE47 0682 4679 2780). Trainingen op maandag,
woensdag en vrijdag vanaf 19 u. Goede loopschoenen zijn een must.
Info: http://koksijde.macw.be, ackvzw@skynet.be, T 058 51 75 61

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Detollenaere-De Rouck

Het echtpaar Lucien Detollenaere (°Heurne) en Christiane De Rouck (°Semmerzake) beloofde elkaar 60
jaar geleden (Sint-Vaast, 24 december 1955) eeuwige trouw! Op zaterdag 19 december werden ze een
mooie ontvangst in het gemeentehuis aangeboden. Lucien was zaakvoerder van een steenbakkerij in
Sint-Vaast, Christiane verzorgde de administratie en de boekhouding van het bedrijf. Ze hebben twee
dochters, vier kleinkinderen een achterkleinkind.

Echtpaar Deprez-Morlion

Op zaterdag 9 januari viel het echtpaar Roger en Christiane Deprez-Morlion de eer te beurt als eerste
gouden echtpaar van het jaar 2016 in het gemeentehuis ontvangen te worden. Roger (°Eernegem) en
Christiane (°Koksijde) huwden een halve eeuw geleden op 8 januari 1966. Roger werkte een tiental jaar als
schrijnwerker bij het bedrijf Delie in Sint-Idesbald, en daarna 35 jaar als onderhoudsman bij de gemeente.
Christiane werkte enkele jaren in het Reigersnest, bleef dan thuis om te zorgen voor haar hulpbehoevende
grootmoeder. Roger en Christiane hebben een dochter, drie zonen en twee kleinkinderen.

Echtpaar Denis-Lejeune

Zaterdag 16 januari was een gezellige feestdag voor familie en vrienden van het echtpaar Jean Denis
(°Feluy) en Colette Lejeune (°Nijvel) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Nijvel,
22 december 1965). Jean was onderwijzer en daarna directeur in de basisschool van d’Ohain. Ze hebben
een dochter en twee kleinkinderen.

Een eeuwelinge: mevrouw Elisabeth Vanleke!

Het echtpaar Lucien Detollenaere (°Heurne) Honderd jaar geleden, op 26 december 1915, zag mevr.
Elisabeth Vanleke in Bulskamp het levenslicht als jongste kind in het gezin van hoofdonderwijzer Leopold
Vanleke. Elisabeth liep school in Bulskamp, en ging in mei 1930 in Veurne wonen. In die tijd begon ze haar
loopbaan als bediende in het voedingsbedrijf Mouton aan de Vaartstraat waar ze tot haar pensioen in
1975 bleef werken. Elisabeth wijdde haar leven niet aan een man en kinderen, maar wel aan stilte, eenvoud,
devotie en godsvrucht. Ze was ijveraarster voor de Vrienden van Lourdes, en verrichtte veel goede werken.
In juni 2005 schonk ze aan onze gemeente de zogeheten kapel Vierval (Kerkstraat in Koksijde-Dorp), die in
1883 opgericht was door het echtpaar Leopold-Louis en Sophia-Amalia Vierval-Lammerant, familie van haar.
In 1975 financierde Elisabeth met haar broer Gerard de restauratie van deze mooie kapel. In december
2012 nam Elisabeth haar intrek in WZC Dunecluze waar ze de beste zorgen geniet.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN
Idiris Mohamed Ali

Veurne, 10 november
zoon van Faiza Mohamed Ali
uit Koksijde

Julie Noseda

Brugge, 29 november
dochter van Frédéric en van
Veronique Heylen uit Koksijde

Steffy Decock

Oostende, 29 november
dochter van Davy en van
Wendy Michielsen uit Koksijde

Lian Margodt

Veurne, 16 december
zoon van Dimitri en van Mélanie
Sanzot uit Koksijde

HUWELIJKEN
Michel Cuvelier en Georges
Pochet, beiden uit Koksijde
(12 december)

OVERLIJDENS
Paul Ongenaert - 95 jaar

weduwnaar van Elza Coppejans

Johny Guns - 70 jaar

echtgenoot van Mariette De Mulder

Jean Wibaut - 83 jaar

echtgenoot van Christiane Rogge

Marc Glorie - 66 jaar

echtgenoot van Annie Boomgaert

Jacky Hoet - 66 jaar

echtgenoot van Rita Vlaminck

Linda Van den Bossche - 60 jaar
echtgenote van Luc Rogge

Annelien Vanderhoeght - 26 jaar
Raymonde Artois - 84 jaar

Denisa D’Hoore - 81 jaar

Denise Brouwers - 73 jaar

Josiane De Moey - 72 jaar

Cyriel Depoorter - 92 jaar

Charleroi, 7 december
zoon van Jean-Philippe en van
Tania Pyczil uit Koksijde

Maria Bruyland - 92 jaar

Polydore De Vuyst - 77 jaar
echtgenoot van Monique Van Kerkhove

Javery Dalle

Willy Depla - 74 jaar

weduwe van Joseph Vandooren

Maria Dewitte - 92 jaar

weduwe van Jacques De Kinder

Milas Notredame

Brugge, 4 december
zoon van Jan en van Emily Platteeuw
uit Oostduinkerke

Kenzo Baudoux

Oostende, 12 december
zoon van Jimmy en van
Jessie Mairesse uit Oostduinkerke

echtgenote van Herman Goderis
echtgenote van Jean Allo
weduwe van Norbert Van
Vaerenbergh

echtgenoot van Maria Vanderperre
weduwe van Georges Loones

weduwe van Marc Campens

echtgenoot van Maria Avereyn

Maria Hoorelbeke - 95 jaar
Marthe Rowart - 58 jaar

Herta Unger - 71 jaar
echtgenote van Albert Hovine

De voorbije maand in woord en beeld
In navolging van pop-up
Halloween pakte de dienst
Toerisme in de voorbije
kerstvakantie uit met “het
tuinatelier van de Kerstman” op de hoek
van de Zeelaan met de rotonde De Poort.
Met deze acties wil de dienst Toerisme de
leegstand aanpakken door er tijdelijke
pop-up evenementen te organiseren. Van
19 december tot 3 januari kon men er
elke namiddag de Kerstman begroeten
in een feeëriek decor van kerstbomen,
kerstverlichting en unieke fotodecors.
Je zag er ook hoe de Kerstman alle
kerstcadeautjes klaar maakt en je kon
samen met hem op de foto.
Tijdens de bloedinzameling van het Rode
Kruis Koksijde op 17 december gaf Gerda
Van Den Steen uit de Zeelaan voor de
100ste keer bloed waarvoor ze van de RKleiding een fles bubbels kreeg. Dagelijks
hebben mensen bloed nodig. Ben je al 18
en nog geen 71 jaar, aarzel niet om bloed
te geven. Elke mens heeft 70% kans ooit een
bloedproduct in zijn leven nodig te hebben.
Slechts 3% van de bevolking geeft bloed.
Ontnuchterende cijfers… Een bloedgift zelf
duurt ca. 8 minuten. Met inschrijving, invullen
vragenlijst en gesprek met de dokter mag
u rekenen op 45 minuten. Na de gift krijgt
u een drankje en geschenkje. Breng uw
identiteitskaart mee. Info bij
Monique Vandewalle, 0494 81 42 56 of
bloed@koksijde.rodekruis.be.

De ouderraad van de gemeentelijke basisschool van Oostduinkerke overhandigde op dinsdag 5 januari
een cheque van 500 euro aan de vzw Kompani, het tehuis in de Guldenzandstraat voor kinderen in sociale
nood. In november vorig jaar organiseerde de ouderraad een koekjesverkoop waarvan de helft van de
opbrengst aan Kompani geschonken werd. Het bedrag werd gebruikt om de kindjes bij het nieuwe jaar
een extra cadeautje te geven. Op de foto Fanny Declerck, Annick Plaetevoet, Lisa Van Den Pontseele,
Johny Vanhee, Fattoum Bousba, Bieke De Kort, Mike Krekelberg, directeur vzw Kompani Alain Wauthij, Frank
Jonckheere, Sieglinde De Ville, Paul Vercauteren en ondervoorzitster ouderraad Mariska Delheye.

Een cheque was er op 7 januari ook vanwege Best Pittig Koksijde, onderdeel van Markant, voor de MS-Liga
Westhoek. Op 25 november hield de vereniging in de showroom van garage Marrannes in Wulpen een
hippe pop-up beurs met als naam Soirée Féminine. Ruim 200 dames konden er proeven van cocktails,
ze leerden er nieuwe beauty & styling tips, ontdekten er dynamische handelaars met toffe hebbedingen
en accessoires en genoten er van babbels en knabbels. De opbrengst, maar liefst 1.500 euro, werd in de
Normandie aan de MS-Liga Westhoek geschonken. Op de foto v.l.n.r. Ria Ternier, Guyonne Depraetere,
Veronique Libeert, Bea Verhalst, Lut Boerjan, Christine De Vlieghere, Charlotte Deltombe, Mieke Vermeesch,
Magalie Dugardyn, Lien Devloo, Greet Ardies en Arnold Torsy.

De gemeentelijke Groendienst beschikt sedert korte tijd over vier nieuwe en overgenomen identieke
bestelwagens. Het betreft voertuigen met dubbele cabine (1+5 plaatsen), mogelijkheid tot het trekken
van een aanhangwagen, kipfunctie, zeer zuinige en milieuvriendelijke motor (emissienorm Euro 5),
centrale deurvergrendeling, comfortabele en ergonomische cabine, bluetooth-systeem, uitgerust met alle
wettelijke signalisatie. Leverancier is Automobilia Trucks & Cars NV uit Zarren voor de totale prijs (nieuw/
overname) van 129.125 euro. Op de foto v.l.n.r. coördinator Groendienst Klaas Hinderyckx, Koen Fonteyne
(Automobilia Veurne), eerste schepen Jan Loones, hoofd Groendienst Ides Leys, schepenen Dorine
Geersens, Dirk Dawyndt, Lander Van Hove, Albert Serpieters, hoofd Sector Patrimonium Stephan Wydooghe
en teamverantwoordelijke Patrick Slambrouck.
De Mariakapel of zogeheten zomerkapel (1927)
aan de Leopold II-laan in Oostduinkerke-Bad
kreeg in 2015 een flinke opfrisbeurt. Buiten werd
het houten gestoelte en de dakbedekking van
het torentje vernieuwd, er kwamen dakgoten
en aan de gevels werden slechte stenen en
twee gebarsten voorzetramen vervangen. De
gevels werden herschilderd, het voetpad werd
hersteld en twee nieuwe steunberen werden
bijgeplaatst. Binnen werden muren, radiatoren,
parket en meubilair behandeld. Ten slotte kwam
er ook beplanting voor en naast de kapel.
Op 20 december werd het bedehuis plechtig
heropend in aanwezigheid van burgemeester
en schepenen en een dankbaar bestuur van de
kerkfabriek Sint-Niklaas.

Van 19 december tot 3 januari organiseerde de gemeentelijke VVV i.s.m. de handelaarsbond van
Oostduinkerke-Bad op het strand weer het Bos van Commerce. Het sfeervolle initiatief kende opnieuw veel
belangstelling met een decor in kabouterstemming en dus veel animatie voor de kinderen. Attracties waren
o.m. “het kleinste kerstboompje van het land”, kersttekenen, kerstballen maken en verhalen met kabouter
Knus (Nancy D’haenen), de “tipi 4 two” in het babbelbos, poppenkast en het spetterend kabouterbal.
De Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke speelde een concert en ook de
Driekoningen kwamen op bezoek. Op de opening, 19 december, kwamen burgemeester en schepenen de
kabouters en de wandelende kerstbomen (Neal Baelen, Edwig Dolfen en Peter Dalle) groeten.

12de Filmfestival van de Westkust
De Videoclub van de Westkust (VCWK) organiseert op zondag 7 februari om 14 u. in de
theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde zijn twaalfde filmfestival. Amateurcineasten uit onze
regio tonen er hun beste films. Gratis toegang.
Diverse reisverhalen zullen er de revue passeren. De filmmakers willen altijd de ziel van een
land, streek of stad in beeld brengen. Komen o.a. aan bod: het zuiden van de USA (de Best
of the West), Myanmar, Frankrijk, Spanje (Malaga) en Portugal (de pelgrimsroute). West-Vlaamse humor zal
evenmin ontbreken dankzij vier eenminuutfilmpjes. Er is ook aandacht voor lokale socio-culturele activiteiten.
Vorig jaar werd de film “identikwijt” over transgenders door het Vlaamse Centrum voor Beeldexpressie
genomineerd. Bij de Videoclub Westkust zijn samenspraak en samenwerking sleutels tot kwaliteit.
Meer info: www.videowestkust.be

Circusgezelschap Casus brengt Knee Deep
Het Australische circusgezelschap Casus brengt een eigen lichamelijke benadering van circus. Geen
glitterpakjes of showattributen maar gedurfde en boeiende acts. Een show vol adembenemende
evenwichtsoefeningen. Of dat alles goed afloopt, kunt u zien in c.c. CasinoKoksijde op zaterdag 6 februari
om 20 u.
Daarom is hun voorstelling niet minder spectaculair, integendeel. Wat
de drie mannen en vrouwelijke collega doen is genoeg om een uur
lang met open mond te kijken. Ze maken prachtige acrobatische
figuren op de grond en in de lucht. Ooit al een menselijke trapeze
gezien? Of mensen op eieren zien lopen zonder ze te breken?
“Een uur acrobatie en acts met buitengewone vaardigheid en brute
kracht... maar ook prachtige schoonheid. Veel circusshows bouwen op
naar wow!-momenten, maar in dit stuk hou je al snel op triomfantelijk
tromgeroffes te verwachten, want in deze show telt élke minuut. “
(The Guardian)
Tickets 14 euro, of 11 euro voor <26 jaar.
Bestellen op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

Carnaval in Koksijde en Oostduinkerke

Alaaf! Alaaf! Alaaf…!
Van zaterdag 30 januari tot en met zaterdag 13 februari zijn er in onze
gemeente weer carnavalsfeesten. De VVV en het carnavalcomité van
Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Bad dienen niet minder dan zeven
manifestaties op voor groot en klein!

OOSTDUINKERKE

• Zaterdag 30 januari - 14 u., zaal Witte Burg, kindercarnavalfeest met
verkiezing van het jeugdprinsenpaar 2016, optreden van de Fantastische Kinderdisco, deuren open om
13.30 u., gratis toegang, mooie prijzen voor de best verklede kinderen.
• Donderdag 4 februari - 14 u., zaal Witte Burg, seniorencarnavalfeest met aanstelling
seniorenprinsenpaar, optreden van het dans- en showorkest Mayke Vanes & Friends, gratis toegang.
De bar wordt verzorgd door de Orde van de Groenendijk
• Zaterdag 6 februari - 19 u., sportcafé Hazebeek bij Kevin en Vicky, officiële aanstelling van prins carnaval
Billy en schildknapen Wilfried en Chico.
• Zondag 7 februari - 14.30 u., 62ste grote carnavalstoet van Oostduinkerke-Bad naar dorp (aankomst
voorzien rond 16.30 uur) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet
rondgang met bezoek aan de plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten.
• Dinsdag 9 februari - 20 u., vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-Dorp. Deelname
is gratis voor gemaskerde carnavalisten. De deelnemende cafés zorgen voor muzikale ambiance en
drankkaarten kunnen in de deelnemende cafés aangekocht worden, 10 euro voor 10 consumpties. De
deelnemende gemaskerden kunnen hun naam in een urne deponeren, een onschuldige hand zal om
1 uur drie namen trekken die een geldprijs ontvangen. De maskers gaan af om middernacht. De Vette
Dinsdagmaskerade wordt om 1 uur in café Visserswelzijn afgesloten.

KOKSIJDE

• Woensdag 10 februari - 14 u., kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 15 u.
gratis kinderanimatie in de feestzaal c.c. CasinoKoksijde. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!
• Zaterdag 13 februari - 14 u., Zeedijk Oostduinkerke, knuffelduik ten voordele van Kiekafobee
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22), www.koksijde.be

Orgelmatinee voor grote en
kleine kinderen met Jan en Peter
De Koksijdse orgelkring organiseert op zondag 14 februari (Valentijn) om 11 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter
Duinenkerk een orgelmatinee voor grote en kleine kinderen.
Naar een verhaal van Humphrey Carpenter, getoonzet door Bob
Chilcott, vertelt Peter Van Bouwel en speelt orgelJan Vermeire het
spannende sprookje van tovenaar Carolus Tripel versus Helaba
Heks.
Met een heleboel jeugdige personages, figuren uit de Peter Pan
saga, grappige vertellingen van Peter en betoverend spel van Jan
kunnen kinderen op een speelse en toegankelijke manier kennismaken met de heerlijke klanken van het prachtige orgel. Erika
Vanhulst zorgde voor illustraties die op groot scherm geprojecteerd
worden. Gratis toegang.
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be, www.janvermeire.be,
carlo.wouters@skynet.be

Krokuskriebels in Abdijmuseum en NAVIGO
In de krokusvakantie valt er in de gemeentelijke musea voor heel de familie van alles te beleven. Zowel in
het Abdijmuseum ten Duinen als in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum kun je dagelijks terecht voor leuke
avonturen. In het Abdijmuseum Ten Duinen ontdek je het leven van de monniken. In het NAVIGO-museum
bestrijd je de zeemonsters.

Op vaste tijdstippen worden ook
gezinsrondleidingen aangeboden. Het hele gezin
leert er veel over het werk van een archeoloog
of het dagelijkse leven van de vissersvrouw. De
Gezinsbond organiseert deze actie landelijk en
biedt zijn leden bij een museumbezoek tijdens
Krokuskriebels mooie toegangsprijzen aan.
Voor Koksijdenaars zijn deze activiteiten in onze
musea sowieso gratis.

I. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
• Gezinsrondleiding Zandlopers
Trek samen met een archeoloog-gids naar de
archeologische site van de Duinenabdij. Door zelf voorwerpen op te graven, leer je wat archeologie is, hoe
een archeoloog te werk gaat en hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. In het museum zelf volg je,
verkleed als monnik, het dagelijkse leven in de vroegere abdij. Via allerlei opdrachtjes kom je te weten hoe
de monniken de dag doorbrachten.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun (groot)ouders op woensdag 10, vrijdag 12 en zaterdag 13 februari,
telkens van 14.30 tot 16 u. Reservatie verplicht: 058 53 39 50, info@tenduinen.be.
• Gezinskoffers: Zandlopers/Pluis in het museum
Ontdek met het gezin op eigen tempo het leven van de monniken. De gezinskoffers zorgen voor een
actief bezoek met net dat tikkeltje extra. Kleuters maken kennis met Pluis de Muis en Pol de Mol. Ze leiden
je met creatieve opdrachtjes rond in het Abdijmuseum. Kinderen van 6 tot 12 wanen zich voor één dag
archeoloog van de Duinenabdij! Graaf voorwerpen op en maak kennis met de belangrijkste plaatsen in
een abdij.
De gezinskoffers zijn vrij te ontlenen tijdens de openingsuren. Reservatie niet nodig.

II. NAVIGO-NATIONAAL VISSERIJMUSEUM
• Familierondleiding: de vissersvrouw vertelt
Op ontdekkingstocht met de vissersvrouw! Reis doorheen de tijd
en ontdek de harde vissersstiel van vroeger. Toch was het niet
allemaal kommer en kwel. Er worden ook spelletjes gespeeld
en liedjes gezongen. Voortaan kijk je nooit meer op dezelfde
manier naar de vis in je bord…
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun (groot)ouders op
dinsdag 9 februari (14.30-16 u.), woensdag 10 februari
(10.30-12 u.) en donderdag 11 februari (14.30-16 u.).
Reservatie verplicht: 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.be).
• Ontdekkingstocht met viewmaster: SOS Zeemonsters
Schip ahoi! Met je schip Santa Martha vaar je als
ontdekkingsreiziger de zeven wereldzeeën af. Je ontdekt
nieuwe werelden waar geen mens ooit was. Je zeekaart en je
viewmaster helpen je op weg. Je wordt ondergedompeld in
het zeeleven en de visserij. Maar op je tocht ontmoet je ook
verschrikkelijke zeemonsters die je schip naar de haaien willen
helpen…
Doorlopende zoektocht tijdens Krokuskriebels, reservatie niet
nodig.

Nieuwjaarsconcert van de Gidsen
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, waarover onze gemeente al negen jaar het peterschap voert,
brengt op vrijdag 26 februari om 19.30 u. in de O.L.V. ter Duinenkerk een uniek concert. De opbrengst van
het concert gaat naar sociale projecten.
Onder de artistieke leiding van luitenant kapelmeester Yves Segers spelen de gidsen het concerto voor viool,
cello en piano in C, beter bekend als het tripelconcerto van Ludwig van Beethoven. Dit enige concert voor
meer dan één solo instrument, dateert uit 1803. Beethoven componeerde het voor zijn koninklijke leerling: de
aartshertog Rudolf von Habsburg-Lotharingen.
De drie solisten zijn Ning Kam (viool), Justus Grimm (cello) en Liebrecht Vanbeckevoort (piano). De drie
solisten waren laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd en genieten een muzikale wereldfaam.
Toegang 20 euro in vvk (dienst Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10) of 25 euro add.

6de romantische knuffelduik
Op zaterdag 13 februari vindt in Oostduinkerke op het strand ter hoogte van het Astridplein voor de 6de
maal de romantische knuffelduik plaats. Vier samen met je partner Valentijn en daag elkaar uit om een
adembenemende duik in het koude zeewater te nemen. De opbrengst van het evenement gaat naar de
vzw Kiekafobee, een organisatie die in onze gemeente appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes
met hun familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.
Programma
11 u., liefdesliedjes en meezingers met de Kiekafobijtjes
en optreden van de Moulin Rouge / 14 u., officiële
opening door de burgemeester en em. prof. dr. Yves Benoit,
voorzitter van de vzw Kinderkankerfonds / 14.30 u., zumbaopwarming voor de Knuffelduik op het strand / 15 u.,
startschot knuffelduik in zee / 15.30 u., optreden Faute
Bendt / 17.15 u., oplaten rode ballonnen / 18.30 u., groot
liefdesvuurwerk
Schrijf in voor de knuffelduik via www.koksijde.
be/knuffelduik of via danny.vanparys@hotmail.
com, of ter plaatse op zaterdag 13 februari in het
toeristisch infokantoor op het Astridplein vanaf 10 u.
De deelnameprijs 5 euro p.p. (voor het goede doel),
verrassingspakket en kans op een mooie prijs inbegrepen!
Org. : VVV/dienst Toerisme, handelaarsbond
Oostduinkerke-Bad, met medewerking van IKWV, Rode
Kruis, vrijwilligers en verenigingen.

Agenda FEBRUARI
Film
c.c. CasinoKoksijde,
elke woensdag om 20 uur

Do 4 febr
14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Seniorencarnavalfeest met aanstelling
seniorenprinsenpaar
Zie blz 35

Vrij 5 febr
14.30 u.
Koksijde, Leesclub
Info: Paula Thijs - T 058 51 71 26
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren –
Koksijde. www.vlas.koksijde.be
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Jan De Wilde: Dag meneer
De Wilde – uitverkocht!!!!!!
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 6 – zon 14/02

Krokusvakantie
Koksijde, Ten Duinen en
Oostduinkerke Navigo

Krokuskriebels
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
family@tenduinen

Woensdag 10, vrijdag 12 en
zaterdag 13 om 14.30 u.:

Gezinsrondleiding:
Zandlopers
Oostduinkerke, Navigo

Dinsdag 9 (14.30 – 16 u.),
woensdag 10 (10.30 – 12 u.)
en donderdag 11 (14.30 – 16 u.):

Familierondleiding:
De vissersvrouw
vertelt
Zat 6 febr
14-17 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen &
Oostduinkerke, Navigo
Open museumdag
20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Circus/familie: Casus: Knee Deep
Info & tickets: Info Koksijde

woe 10, vrij 12 en zat 13 febr
activiteiten Abdijmuseum Ten Duinen
zie blz 36

20.30 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Theatervoorstelling Bob De Moor –
Knock Out
Info en reservatie: T 058 53 29 99,
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be

Zon 7 febr
14.30 u.
Oostduinkerke-Bad – Dorp
Grote carnavalstoet – zie blz 35
14.30-18 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Filmfestival van Videoclub Koksijde
Variërende kortfilm van de leden, ook over
Koksijde. Gratis toegang
Info Patrick Vanhooimissen, T 0488 20 44 14
Zie blz 34

Di 9 febr
Koksijde, Joc de Pit, Kursaallaan 28
10 u.
Film Pinguïns of Madagascar
14.30 u.
Film The Minions
€2,5 per film – combiticket: €4
www.koksijde.be, zie blz 25
14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
De Doornpanne
Water-Lopen: bedrijfsbezoek aan de IWVA
www.iwva.be/bezoekers

di 9, woe 10 en do 11
activiteiten Navigo
zie blz 36

14 u.
Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

Vrij 12 febr
10 u.
Uitstap met da‘s TOF naar Museos Koksijde
Info en inschrijving: Janine Jacquemyn
T 058 51 62 23, Vera Backx, T 058 52 11 36
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve Senioren Koksijde
20 u.
Koksijde-Dorp, ‚t Oud Schooltje
De Arabische Lente, het Islamitisch geweld
Lezing door Mia Doornaert, columniste
bij De Standaard, experte Internationale
Politiek. Toegang: leden: €6; niet-leden: €8
Deuren open om 19.30 uur
Info: vvbbachtendekupe@icloud.com,
T 0477 35 36 12
21 u.
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Café Foyer met Little Kim (welkom in de
foyer vanaf 19.30 u.)
Info en reservatie: T 058 53 29 99,
reservaties.hetbedrijf@koksijde.be

Zat 13 febr
Oostduinkerke-Bad,
Knuffelduik – zie blz 37

20 u.
Oostduinkerke-Dorp
Vette dinsdagmaskerade
Zie blz 35

14 u.
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum
De Doornpanne
Valentijnswandeling
www.iwva.be/bezoekers

Woe 10 febr

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Humor: Han Solo: Kloenke
Info & tickets: Info Koksijde

14 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Valentijntjesfeest met ludieke quiz
Toegang: €3 (koffie inbegrepen) €5 voor
niet-leden Vl@s
Org. Vl@s – Vlaamse Actieve senioren – Odk
www.vlasoostduinkerke.be
14 u.
Koksijde-Bad, vertrek Marktplein
Kindercarnavalstoet kinderdiscoshow in
het c.c. CasinoKoksijde
Zie blz 35

Do 11 febr
14 u.
Koksijde, Bib
Valentijnsporen: wandel- en
vertelnamiddag met Renata Bruggeman
Deelname €2, incl drankje en hapje
Insch voor 5 febr via T 058 53 29 53,
bibliotheek@koksijde.be

Zon 14 febr
10 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Familiares de Dunis
Jaarlijkse algemene vergadering gevolgd
door receptie
Info: daniel2.degryse@skynet.be,T 058 52 18 14
11 u.
Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw ter
Duinenkerk
Orgelmatinee – Valentijnmatinee voor
grote en kleine kinderen met Peter en de
OrgelJan - zie blz 35
Info: www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be,
www.janvermeire.be, carlo.wouters@skynet.be
14 u.
Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen
Geleide valentijnwandeling: verhalen in
de omgeving van de Noordduinen

15 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Familietheater: Tuning People & fabuleus:
Tape voor kleuters
Info & tickets: Info Koksijde

Di 23 febr

Zat 27 febr

Wandelen
Okra Koksijde – Oostduinkerke
Info: Monique Coeckelbergh T 0471 78 37 99

15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Virton

Woe 24 febr

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Theater: Daan Hugaert & Marc Stroobants:
The duck variations
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde

Ma 15 febr
14 u.
Koksijde-Dorp, ‘t Oud Schooltje
Causerie ‚echt of vals, kunst of kitsch‘
Info: Jeanine Nowé, T 058 51 33 01
Org. Neos - Koksijde

Do 18 febr
14.30 u.
Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis Koksijde,
Galloperstraat 48
Lezing: ‘de financiëring van de
levensbeschouwingen’
Spreker: mevr.: A.F. Ketelaer, Adj. Alg. Dir.
deMens.nu
Info: Marc Mortier, T 0475 97 21 98
Marc-mortier@telenet.be
Org. UPV Westkust ism Vermeylenfonds
Koksijde/Oostduinkerke

Daguitstap naar Gent
Dr. Guislainmuseum en restauratie Lam Gods
Info: Judith Ranson T 058 51 40 60
Org. Neos Koksijde

zon 28 febr

Do 25 febr

Vrij 4 maart

Familiares de Dunis
Daguitstap per bus. Geleid bezoek
stadhuis Oudenaarde en brouwerij
Huyghe te Melle (brouwer van de Sint
Idesbald Bieren)
Info: daniël2.degryse@skynet.be,
T 058 52 18 14

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans: Bara Sisfusdottir: The lover
Info & tickets: Info Koksijde

Koksijde, strand
North sea trail
www.sportevents.be/northctrail

20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Causerie: Familiekunde, door Joeri
Stekelorum
devoserik@telenet.be, prosseel@telenet.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Dans: Jan Martens: the dog days are over
Info & tickets: Info Koksijde

Zat 20 en zon 21febr
14-17 u.
Koksijde, Kapel Ster der Zee
Opendeurweekend van de WAK – Strand
Series - zie blz 21

15 u.
Koksijde-Dorp, Houtsaegerstadion
Coxyde – Cercle Brugge

14-18 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen &
Oostduinkerke, Navigo
Open Museumdag

Vrij 26 febr

Vrij 19 febr

Zon 21 febr

Zat 5 maart

14 u.
Koksijde, Sociaal Huis
Ontmoetingsnamiddag
Info: annesophie.dedeckker@
sociaalhuiskoksijde.be

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Teresa Salgueiro
Info & tickets: Info Koksijde

Mountainbiketoertocht
zie blz 28

20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Muziek: Jens Maurits Orchestra: Triggers &
Thresholds
Info & tickets: Info Koksijde

Zon 6 maart

Vrijdag 26 februari
Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk

Nieuwjaarsconcert

door de Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen
Concerto voor viool, cello en
piano in C
van Ludwig Van Beethoven
Toegang 20 euro in vvk (dienst
Toerisme, Zeelaan 303, 058 51 29 10)
of 25 euro add)
De opbrengst gaat naar sociale projecten
Org. VVV Koksijde-Oostduinkerke
Zie blz 37

10.30 u.
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, filmzaal
Familiares de Dunis
Reisversclag Ierland – deel 1 van Cork tot
Westport met Daniël en Magda Degryse –
Vermeir
Info: daniël2.degryse@skynet.be,
T 058 52 18 14
Deel 2 op zondag 13 maart
11 u.
Koksijde-Dorp, Het Vrijzinnig huis Koksijde,
Galloperstraat 48
Op zondag in gesprek met…
‘Sportpsychologie’, spreker, dhr Jon
Strubbe – Psycholoog
Deelname gratis
vanmuylem@skynet.be
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Zondag 7 februari 2016

62ste Grote Carnavalstoet
Woensdag 10 februari 2016

Kindercarnavalstoet

Zaterdag 13 februari 2016

Knuffelduik

Vrijdag 26 februari 2016

Concert Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen
Zondag 28 februari 2016

Mountainbiketoertocht

