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Intro

Getijden januari

dag  hoog water  laag water
do 1 03.31 15.50 10.31 22.33
vr 2 04.06 16.29 11.11 23.14
za 3 04.48 17.15 11.55 23.59
zo 4 05.38 18.12 12.44
ma 5 06.41 19.23 00.54 13.41
di 6 07.51 20.32 01.59 14.44
wo 7 08.58 21.41 03.09 15.49
do 8 10.05 22.48 04.25 16.58
vr 9 11.09 23.47 05.40 18.03
za 10 12.06  06.40 18.59
zo 11 00.37 12.55 07.30 19.47
ma 12 01.21 13.41 08.16 20.32
di 13 02.04 14.26 09.01 21.16
wo 14 02.48 15.13 09.45 21.59
do 15 03.33 16.02 10.29 22.42
vr 16 04.21 16.54 11.14 23.26
za 17 05.11 17.48 12.01
zo 18 06.04 18.43 00.11 12.50
ma 19 07.00 19.42 01.03 13.46
di 20 08.02 20.53 02.09 14.52
wo 21 09.18  22.17 03.39 16.09
do 22 10.44  23.18 05.03 17.23
vr 23 11.40  06.01 18.18
za 24 00.04 12.22 06.47 19.00
zo 25 00.42 12.58 07.26 19.34
ma 26 01.15 13.29 08.00 20.03
di 27 01.44 13.57 08.30 20.31
wo 28 02.10 14.24 09.01 21.02
do 29 02.36 14.53 09.33 21.37
vr 30 03.06 15.26 10.08 22.13
za 31 03.41 16.02 10.45 22.50
Referentieplaats is Nieuwpoort.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112

Dokters
weekendwacht Koksijde - 
Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke - 
Wulpen: 058 51 78 68

Deze nummers verbinden u 
automatisch door met een dokter van 
dienst. Wachtdiensten lopen tijdens 
weekends (za 8 u. tot en met ma 8 u.) 
en officiële feestdagen (8 ‘s ochtends 
tot en met volgende dag 8 u.)

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.) U vindt een 
lijst op internet: www.apotheek.be

Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één wachtdienst 
voor de gemeenten Veurne, Koksijde en 
De Panne.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: schepen voor 
Communicatie Frederic Devos
Diensthoofd Communicatie, 
Onthaal & Protocol: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking: 
Dirk Van Hove – tenzij anders bij de foto 
vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)

U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar 
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 10 euro op 
rek. 091-0175000-41 van het 
gemeentebestuur Koksijde,  Zeelaan 303, 
8670 Koksijde, met vermelding 
“Jaarabonnement Tij-dingen”

Gemeente info

Gemeentehuis
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente 
Koksijde
www.koksijde.be

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden u door met de 
dienst die u verlangt.

Foto van de maand

De foto van de maand werd deze keer ingezonden door Peter Blanckaert 
uit Koksijde-bad. Peter betrapte twee zeehondjes die op een golfbreker hun 
middagdutje namen, en maakte er meteen volgend vertederend 
beeld van. Peter wint meteen een verrassingspakket!

Wenst u ook uw foto op deze plaats te zien verschijnen en een verrassingspakket 

te winnen? Zend dan een foto in hoge resolutie aan info@koksijde.be. 

Opgepast: uw ingezonden foto’s moeten herkenbaar Koksijde-gebonden zijn! 

Inzenden tot uiterlijk 15 januari!

Doe mee 

e n  w i n !
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22 - 23

Het grote huisstijlfeest..!

Op 6 december bracht Sinterklaas in 
Koksijde niet alleen speelgoed en lekkers 
voor de kinderen, maar ook… de nieuwe 
huisstijl voor jong en oud, klein en groot, 
dun en dik… Een sfeerbeeld van de ludieke 
en plechtige intrede van het nieuwe 
Koksijdse gezicht…

6

Lang zal hij leven!

Victoor Ticket vierde op 
zaterdag 22 november zijn honderdste 
verjaardag! Dat is oud maar Victoor kan 
prat gaan op een uitstekend geheugen. 
Hij zingt liedjes, draagt gedichtjes voor 
en vertelt over de tijd van toen alsof het 
gisteren was…!

8

Van oorkwallen en 
Martha’s zeester!

Een delegatie van het Nationaal 
visserijmuseum van Oostduinkerke maakte 
op dinsdag 25 en woensdag 26 november 
kennis met de kwallen en zeesterren van 
La Cité de la Mer Implantée in Cherbourg. 
Ze kregen een zeester en enkele 
zeeanemonen (wasrozen) cadeau die zo 
fris als een vis leven in de aquaria van ons 
eigenste museum.

27

Kunst aan de laagwaterlijn!

Ingrid Sinnaeve is gefascineerd door het 
getij, het eindeloze constante ritme van eb 
en vloed. Wat is de invloed van het getij op de 
dingen? Een prangende vraag waarop ze het 
antwoord zoekt. Daarom organiseert ze bijna 
een jaar lang het kunstproject “Getij-Dingen”: 
wat doet het water met kunstwerken aan  
strandpalen..?
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Burgemeester vijf keer grootvader
Burgemeester Marc Vanden Bussche werd op 1 december voor 
de vierde en de vijfde maal grootvader.
Dochter Elke en schoonzoon Ben Drew zagen hun gezinnetje 
immers verrijkt met de tweeling Jacqueline en Cecile. 
De namen zijn bewust gekozen naar de voornamen van Elkes 
beide grootmoeders.

Elke, Ben, zoontje Ralph en dochtertjes Jacqueline en Cecile 
wonen in Canterbury in Engeland. Ben is arts. De twee andere 
kleinkinderen van de burgemeester zijn Adriaan en Max, van de 
ouders Cis Loones en Sarah Vanden Bussche, die op 
10 december doctor in de economische wetenschappen werd.

4

Voorwoord

aan het nieuwe logo, de nieuwe vlaggen, de nieuwe website, 
de nieuwe Tij-dingen. In de komende maanden wordt die 
huisstijl nog uitgebreid: op de gemeentelijke voertuigen, op de 
kledij van het personeel, tot en met op de gadgets, kortom, 
overal zal de huisstijl verschijnen!

Uiteraard zal ons bestuur in 2009 onverdroten voortwerken 
aan kleine en grote projecten. Het werk van 14 jaar constante 
bestuurscoalitie is immers verre van af. In het komende jaar 
volgt hoogstwaarschijnlijk de start van de aanleg van het 
golfterrein Ter Hille. De herbestemming van het grootste deel 
van de gronden van het vliegveld wordt ook een belangrijke 
uitdaging.

Aldus zullen we ook in 2009 verder timmeren aan een 
gemeente waar jong en oud, man of vrouw zich in zijn sas 
voelt, zowel thuis, op het werk, in de wijk, bij de vrienden van 
de vereniging.

In elk geval zal uw gemeentebestuur, zowel politici als 
personeel, zich weer 365 dagen inzetten voor Koksijde dat 
verder groeit en bloeit!

Als burgemeester van Koksijde wens ik daarom alle inwoners 
en bezoekers een goeie gezondheid en veel geluk in 2009. 
Samen bouwen we aan een gemeente, een thuis, voor 
iedereen!

Een gelukkig Nieuwjaar 2009!

Nieuwjaarsgroet 
van de 
burgemeester

Beste Koksijdenaars,

In deze nieuwjaarsperiode hou ik er als burgemeester ten 
zeerste aan u allen alvast goed heil te wensen voor het 
nieuwe jaar 2009! Maar de jaarwende is ook het geschikt 
moment om eens achterom te kijken naar wat de voorbije 
365 dagen ons gebracht hebben.

Ik hoop dat u met tevredenheid op het jaar 2008 mag 
terugblikken. Waren er tegenvallers in het privé leven, 
dan durf ik toch een mogelijke remedie aanbieden: een 
optimistische ingesteldheid, opgewektheid en een goeie dosis 
humor. Want daarzonder kan eigenlijk niemand…

Op bestuurlijk vlak zijn inmiddels al twee jaar van de lopende 
legislatuur voorbij. De tijd vliedt snel! Na de ingebruikneming 
van het nieuwe gemeentehuis in 2007, heeft ons bestuur 
in 2008 opnieuw een grote realisatie kunnen voltooien: 
het nieuwe Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke op 
28 juni. Werkelijk een nieuwe parel aan onze Koksijdse 
kroon. Ondertussen, in een half jaar, hebben bijna 40.000 
belangstellenden het nieuwe museum bezocht.

Sinterklaasdag was een tweede bestuurlijk hoogtepunt van 
het voorbije jaar. Op die dag werd de nieuwe huisstijl met 
een mooi feest aan de bevolking voorgesteld. Koksijde heeft 
al jaren een goeie faam als familiale badplaats met veel groen 
en lekkere gastronomie, vrij, veilig en toekomstgericht. Die 
identiteit tonen wij voortaan in een huisstijl, in een constante 
en consequente beeld- en vormentaal die aan die faam nog 
meer uitstraling geeft. Zonder twijfel hebt u dat al gemerkt 
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Bestuur Gemeenteraad

ondergrondse garage te 
kunnen uitvoeren, extra 
afvoerpunten voor het 
regenwater, meer 
verharding wegens inname 
van de zone tussen bib en 
c.c., meer rotsblokken om 
het wildparkeren tegen te 
gaan in de toegang tot de 
parking (Westendestraat), 
energiezuinige verlichting 
voor de fontein en 
aanpassing om er een 
dansende fontein van te 
kunnen maken, aftakpunt 
voor elektriciteit voor 
eventuele evenementen, 
nieuwe beschermlaag in 
schuimbeton voor de 
waterdichting van de onder-
grondse garage. 
Nieuwe totaalraming: 
3.230.000 euro. Onthouding 
van CD&V en Vlaams Belang.

3. Varia
- Groencontainers, enz. 
– De prijzen voor het hu-
ren van een groencontainer 
(gras, snoeihout…), en voor 
aankoop van compostvaten, 
tuinafvalzakken, honden-
poepzakjes en stickers tegen 
vensterdood, gaan licht 

omhoog vanaf 1 januari 
2009. De verwerkingskost 
door de IVVO wordt immers 
van 31 euro per ton voor 
zuiver tuinafval gebracht 
op 73,19 euro per ton voor 
gemengd GFT en tuinafval. 
Onthouding van de CD&V.

- OCMW-raad - Jony De 
Ridder (Open VLD) neemt 
per 1 januari ontslag als 
OCMW-raadslid. Hij zal 
opgevolgd worden door 
Martine Vanryckeghem.

- Gretastraat – Deze 
straatnaam is afgeschaft. 
De straat was vroeger de 
linkerzijstraat bij het afdalen 
van de Felicien Ropsweg. 
De omgevingswerken 
rondom het nieuw 
gemeentehuis hebben deze 
straat doen verdwijnen. 
Unaniem.

- Premies - De premies voor 
hemelwaterinstallaties en 
infiltratievoorzieningen 
voor woningen worden 
opgetrokken. 
De tussenkomst van de 
gemeente blijft gelijk door 
een hogere gewestbijdrage. 
De nieuwe premies bedragen 
625 euro. Unaniem.

- Waterboorput – Te  
plaatsen op de terreinen van 
de groendienst om het 
stijgende waterverbruik 
(sedert de ingebruikneming 
van de serres Lamote) te 
reduceren. Raming: 
14.500 euro. Unaniem.

- Reinigen riolering Zeedijk 
Koksijde en Sint-Idesbald 
– Tweejaarlijkse opdracht om 
wateroverlast te 
voorkomen. Raming: 
73.246 euro. Unaniem.

- Verbeteringswerken aan 
diverse wegen in Koksijde 
– Betreft: Dwarsstraat, 
Honigklaverweg, 
Veldtijmweg, Wallecanlaan, 
J.Pootlaan, Dageraadstraat, 
Chanzylaan en Mattezstraat. 
Raming: 196.991 euro. 
Unaniem.

- Sierverlichting – In de 
Vrijheidstraat op en rond het 
visserijmuseum. 
Raming: 218.612 euro.

- Buitenaanleg gemeente-
huis – Deze buitenaanleg 
kost 350.000 euro meer 
dan aanvankelijk geraamd 
omwille van: meer 
grondverzet om alle 
dichtingswerken op de 

1. Aankopen
- Elektrisch installatie-
materiaal – Bedoeld voor de 
voormalige autobergplaats 
op de werf in Oostduinkerke. 
Raming: 8.000 euro. 
Unaniem. De bergplaats zelf 
wordt in eigen beheer 
heringericht tot laslokaal.

- Rode mazout – Voor de 
dienstjaren 2009 tot en met 
2011. Raming: 250.000 euro. 
Unaniem.

- Werkkledij – Voor de 
gemeentewerklieden (korte, 
lange en signalisatiebroeken, 
vesten). Aangepast aan de 
nieuwe huisstijl. Raming: 
143.516,89 euro. Unaniem.

- Bibliotheekkast – Op maat 
gemaakt voor de Abt Elias-
zaal in het gemeentehuis. 
In die zaal zal een 
vak-bibliotheek (bestuur) 
aangelegd worden. Raming: 
8.000 euro. Unaniem.

2. Projecten
- Asfalt- en bedekkingswer-
ken – In de Hutstraat, 
E. Tytgatstraat, Gaupinlaan 
en Karthuizerstraat in 
Oostduinkerke. Raming: 
183.314 euro. Unaniem.

Snippers 
uit de 
gemeente-
raad van 
17 november

Oproep tot vrijwilligers consultatie-
bureau
Het consultatiebureau (CB) in Koksijde van Reddie Teddy, erkend door Kind en Gezin, zoekt enthousiaste vrijwilligers. 
Wie een groot hart heeft voor kinderen, graag omgaat met baby’s, peuters en hun ouders, en enkele uurtjes per maand 
vrij heeft, komt zeker in aanmerking om vrijwilliger te worden bij het CB-team van Reddie Teddy. Het is een zinvol 
engagement, en als schakel van het team kan men mee preventief de gezondheid van de kinderen garanderen.

Meer info: 050 40 79 44, of lies.coudenys@socmut.be (CB Koksijde, Noordduinen, Helvetiastraat 47)

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig 
is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich 
onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.



organiseert zoals de Keizer der Juniores 
en de Vlaamse Duinencross. Zelf bleef 
Victoor fietsen tot voorbij zijn 92ste 
verjaardag.
Hij is ook de trotse bezitter van het 
unieke album dat gemaakt werd ter 
gelegenheid van de eerste beroeps-
rennerswedstrijd in Koksijde en dat ieder 
jaar werd aangevuld met beroemde 
namen zoals Bernard Vandenkerckhove, 
Noel Foré, Jos Huysmans, Jan 
Adriaenssens, Rik Van Linden, Walter 
Godefroot. Iedere bladzijde is met goud 
omrand en aangevuld met foto’s, een 
juweeltje op zich.
Victoors echtgenote overleed in mei ’99. 
Zelf was hij toen al 91. Maar hij 
verloor de moed niet, bleef jong van 
hart, behield zijn optimisme en 
aangeboren opgewektheid.
Al is het stappen nu wat moeilijker 
geworden, Victoor heeft zichzelf goed 
bewaard! Honderd jaar oud worden is 
vandaag een uitzonderlijke mijlpaal! 
Beste Victoor, heel de gemeente wenst je 
oprecht nog heel veel geluk!

Victoor Ticket zag dus op 22 november 
1908 het levenslicht, als tweede zoon 
(van vijf) van vader Theodoor en Eudoxia 
Vermoote. Victoors broer Alfons 
(Antwerpen) leeft nog. Ondanks zijn 
honderd jaar kan Victoor prat gaan op 
een uitstekend geheugen, liedjes 
zingen, gedichtjes voordragen en 
vertellen over de tijd toen hij met zijn 
maatjes op kloefen naar de jongens-
school in Koksijde-dorp ging…, al slierde 
hij bij gasthuis Tobogan liever op de 
schuifaf de hoge duinen af!
Op 22-jarige leeftijd huwde Victoor met 
Marie-Louise Lemahieu. Om de kost te 
verdienen werd hij schilder-behanger. 
Vele mensen noemden hem de beste 
schilder-behanger die ze ooit in huis 
hadden: proper, rap en minutieus. De 
verplaatsingen gebeurden meestal per 
fiets. Zo werkte hij zelfs een hele periode 
in Malo-les-bains. Elke dag, ook op 
zaterdag, met de fiets heen en terug!
Tijdens de oorlogsjaren ‘40-‘45 werd Vic-
toor verplicht tewerkgesteld in 
Duinkerke, een zwarte periode in z’n le-
ven. Hij was ook politiek actief op de 

lijst van burgemeester Jacques Van 
Buggenhout, was bestuurslid van het 
syndicaat en fungeerde als spreekbuis 
voor de sectie hout en bouw. Samen 
met Marie-Louise danste Victoor bij de 
folkloristische groep IJslandvaarders en 
bij de gepensioneerden werd hij zelfs 
Prins Carnaval!
Maar Victoor is wel het meest bekend 
bij sportief Koksijde, meer bepaald de 
Koksijdse wielersport. Als jonge knaap 
wilde hij wielrenner worden. Talent had 
hij zeker want in koersen voor 
parochianen had hij weinig of geen 
concurrentie. Toen vader Theodoor 
besliste dat het met dat koersen gedaan 
moest zijn probeerde hij zelfs een paar 
keren onder een andere naam te 
koersen! Toch mocht hij nog één keer 
meedoen aan een parochiewedstrijd op 
de Zeepanne, en won met grote 
voorsprong.
De wielersport zou evenwel Victoors 
levenselexir bij uitstek blijven. Met 
enkele vrienden stichtte hij de veloclub 
De Verenigde Vrienden, de club die 
vandaag nog steeds grote wedstrijden 

Victoor Ticket is 
een eeuw jong!
In zijn appartement aan de Schoondalstraat heeft het college van 
burgemeester en schepenen op zaterdag 22 november een huldebezoek 
gebracht aan Victoor Ticket, die dag honderd jaar geworden! Aan de voordeur 
speelden de muzikanten “Lang zal hij leven!” en twee reuzen verwelkomden 
familie, vrienden en buren. Victoor is nog een rasechte Koksijdenaar, een eeuw 
geleden aan de Zeepanne geboren. Hij kan dan ook “honderduit” vertellen over 
de groei en bloei van onze gemeente. Een levende Koksijdse encyclopedie!

Eeuweling

6

Burgemeester en schepenen feliciteren de honderdjarige Victoor Ticket!

Tijdens het bezoek van de 
burgemeester en de schepenen 
droeg Victoor uit het hoofd vol-
gend zelfgemaakt gedichtje voor!

’t Was op een vroege morgen
Moeder trok de vensterluiken open
Daar kwamen rasse steppen nader
’t Waren vier soldaten met een kist
Wie dragen ze zo vroeg ten grave
Eén jong soldaat
Leeg de pleinen en de huizen
Niemand die er achter ging
Ver van hun dorp zijn ze gestorven
Gesneuveld voor het vaderland
En onbeweend naar hun graven 
gevoerd
Terwijl men ze thuis toch zo lief 
had...
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“De 50 Meester-dichters 
van de Lage Landen bij de 
Zee”
Onze gemeente is een culturele vereniging rijker, en wat 
voor één: “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij 
de Zee”! Deze vereniging ontsproot uit het letterkundige 
brein van Oostduinkerkenaar en schrijver-dichter Thierry 
Deleu die er tegelijk voorzitter van is. Op woensdag 
3 december stelde de vereniging zijn eerste jaarboek voor: 
“Hoe de dichter zich een weg geselt tegen wind…”.

Cultuur

Thierry Deleu stichtte deze 
literaire kring naar het 
voorbeeld van “De 33 meester-
koks van België”. 
Zijn initiatief kwam onder de 
ridderlijke bescherming van “De 
Orde van de Scheermesjes”, de 
eerste online ridderorde in de 
Lage Landen bij de zee die op 
een ludieke wijze haar 
boodschap uitdraagt. Toen 
echter ook dichters uit 
Nederland belangstelling ervoor 
toonden werd het aantal 
meester-dichters al snel 
uitgebreid tot 50. 
Het gezelschap bestaat nu 
uit 40 Vlamingen (met o.m. 
Fernand Florizoone en Thierry 
Deleu zelf) en 10 Nederlanders. 

Gezien de vereniging 
bescherming geniet van “De 
Orde van de Scheermesjes” 
is enige humor en zelfs wat 
ironie nooit ver weg. Een 
lid-meesterdichter zal zich 
zelf immers nooit meester-
dichter noemen. Daarvoor is 
hij (of zij) al te bescheiden. 
Hij noemt zichzelf veel liever 
“de allerbeste tweederangs-
dichter”! “Het initiatief,” aldus 
stichter Thierry Deleu, “is 
dan ook een pleidooi voor 
tweederangsdichters, niet 
omdat zij geen mooie poëzie 
schrijven, wel omdat ze te 
weinig aandacht krijgen!”
Bij de voorstelling van de 50 
meesterdichters werd meteen 

ook een eerste jaarboek boven 
de doopvont gehouden. Het 
kind heet “Hoe de dichter zich 
een weg geselt tegen wind…” 
en telt van elke dichter één 
werk. Het boek geeft meteen 
ook gestalte aan een belang-
rijke doelstelling van de ver-
eniging: een forum bieden aan 
goede dichters die in het nor-
male, enge circuit nauwelijks 
of nooit aan de bak komen.
Schepen van Cultuur Jan Loones 

beklemtoonde in zijn toespraak 
dat de  gemeente Koksijde de 
literatuur in het algemeen en 
de poëzie in het bijzonder een 
warm hart toedraagt. 
Hij drukte de hoop uit dat Clio, 
de muze van het heldendicht, 
haar mooie woorden en klanken 
tot in lengte van dagen zou 
willen spinnen in hun pennen, 
tot meerdere eer en glorie van 
“De 50 Meesterdichters van de 
Lage Landen bij de zee”..!

Stichter Thierry Deleu overhandigt 1ste schepen Jan Loones het eerste exemplaar van het eerste 
jaarboek van “De 50 Meesterdichters van de Lage Landen bij de Zee”, in goed gezelschap van veel 
gelauwerd dichter en cultureel ambassadeur Fernand Florizoone. 

Richard Thyssens 
30 jaar kunstenaar

dragen steeds de stempel van 
gezochte penseeltrekken en 
technieken.
Enkele van zijn 
olieverfschilderijen zijn 
geïnspireerd door zijn 
meester en vriend Pierre 
Willy De Muylder. 
Maar Thyssens maakte zich 
beetje bij beetje los van zijn 
leermeester om zijn eigen stijl 
te ontwikkelen. Op zoek naar 

zijn eigen persoonlijke stijl 
schilderde hij naakte vrouwen 
in een decor van arcaden die 
uitgeven op een mythische 
hemel in blauwe oneindige 
tinten.
In 1999 verhuisde hij naar 
onze westkust. 
Na het beëindigen van zijn 
beroepsactiviteit wijdde hij 
zich volledig aan zijn kunst. 
Enkele stillevens ruimden al 

vlug de plaats voor 
vertrouwde onderwerpen zoals 
villa’s aan de kust, de zee 
en paalhuisjes… Vrouwen uit 
vervlogen tijden, met fleurige 
hoeden, onder lichte parasols, 
schrijden in stilte naar een 
verlaten station waar een tram 
met onbekende bestemming 
hen opwacht.

Richard Thyssens is 30 jaar 
kunstschilder. Hij werd in 1941 
in Brussel geboren. 
Als schilder voelt hij zich tot 
het surrealisme aangetrokken. 
Deze gevoelige schilder maakt 
deel uit van deze fantastische 
omgeving die nooit wegzinkt 
in een lege en esotherische 
wereld. Ook al baden zijn 
werken in een omgeving van 
mysterie en droom, ze 

Richard Thyssens, 30 jaar kunstschilder, o.m. van typische duinenbouwsels zoals de Keunekapel.



Van 
oorkwallen 
en Martha’s 
zeester…
Een delegatie van het Nationaal visserijmuseum van 
Oostduinkerke trok op dinsdag 25 en woensdag 
26 november op dienstreis naar het Normandische 
Cherbourg om er in het centrum La Cité de la Mer 
Implantée een en ander bij te leren over de aquaria en 
kwallen. Ze kwamen terug met twee aangeboden dieren: 
een zeester en enkele zeeanemonen (wasrozen) die 
inmiddels al hun plaats hebben gevonden in de aquaria 
van ons eigenste museum.

Visserijmuseum

8

De delegatie bestond uit Pierre 
Dalle, chef van de technici 
op de werf in Oostduinkerke, 
en twee collega’s van 
het visserijmuseum: 
aquariumtechnieker Danny 
Vanthournhout en 
wetenschappelijk medewerker 
Guido Rappé.
Het centrum La Cité de la 
Mer Implantée is gewijd aan 
de oceanen en de menselijke 
exploratie ervan. 
Met permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen laat men 
het grote publiek met de 
onderwaterwereld en het 
menselijk avontuur 
kennismaken. Het is een groot 
complex (meer dan een 
hectare) in en om de oude 
Gare Maritime Transatlantique, 
het zeestation waar de grote 
transatlantische pakketboten 
ooit naar Amerika vertrokken. 
Er werken 80 man personeel 

op de site, waaronder 
5 biologen en tal van 
aquariumtechnici.
De aquaria zijn er werkelijk 
gigantisch: er zijn er 17 in 
totaal, 600.000 liter zeewater, 
3 aparte circuits voor 
respectievelijk koude, 
gematigde en tropische 
aquaria. Het grootste 
aquarium is 11 m hoog. Om 
een idee te geven: de 
aquariuminstallaties van het 
visserijmuseum zijn tien keer 
kleiner.
Bioloog Pierre-Yves Bouis en 
zijn medewerker Serge 
verschaften onze delegatie in 
een sneltreinvaart heel wat 
informatie, doorheen alle 
theoretische en praktische 
aspecten, tijdens een 
uitgebreide rondleiding in de 
aquariuminstallaties voor en 
achter de schermen.
Pierre, Guido en Danny legden 

in het bijzonder ook hun oor 
te luisteren naar de info over 
het kweken en houden van 
(oor)kwallen. Het centrum in 
Cherbourg houdt de volledige 
levenscyclus van de kwal, 
met zowel seksuele als 
aseksuele voortplanting via 
verscheidene stadia, in 
eigen beheer. De kwal zoals 
wij die kennen, is het 
volwassen stadium. 
Ook verkoopt men kwallen of 
andere stadia in de cyclus aan 
derden.
Het al dan niet invoeren van 
een kwallenaquarium in 
ons eigen Nationaal 
Visserijmuseum is momenteel 
in onderzoek.
’s Anderendaags kwam ons 
Koksijds trio weer naar huis, 
evenwel met een enkele 
passagiers aan boord: sierlijke 
wasrozen en een zeester 
Marthasterias glacialis.
De soort zeeanemoon, 
wasroos, heeft lange elegante 
tentakels die flink voorzien 
zijn van netelcellen. Vanuit 
spektakeloogpunt hebben ze 
het grote voordeel dat ze hun 
tentakels nauwelijks kunnen 
intrekken. We hebben ze in 
twee vormen: de normale 
groene en paarse en een 
zeldzamere witte.
De zeester, die luistert naar de 
wetenschappelijke naam 
Marthasterias glacialis, kan tot 
70 cm uitgroeien en is 

daarmee Europa’s grootste 
soort. Ze komt wel in het 
Kanaal, maar niet in ons 
taal- en zeegebied voor. In het 
Nederlands lees je wel eens de 
naam “ijszeester” maar dat is 
afgekeken van het Duits 
(Eisstern of Eisseestern) en 
het Frans (étoile de mer 
glaciaire) en een fantasieloze 
vertaling van “glacialis”: 
de soort komt namelijk ook 
talrijk voor in de warme 
Middellandse Zee. De Engelsen 
spreken van “spiny starfish”, 
stekelige zeester, wat een 
goede beschrijving is.
Aangezien een van de 
pronkstukken van het 
museum het vissersvaartuig 
OD.1 Martha is, en de aquaria 
zich aan haar zijden bevinden 
is in Oostduinkerke de naam 
Marthasterias uiteengehaald 
tot Martha Asterias, of 
Martha’s zeester! Er is 
trouwens nog een historische 
mijlpaal in de biologie aan de 
zeester van Martha 
verbonden: de allereerste 
bevruchting van een dierlijke 
cel werd waargenomen bij een 
eicel van Martha haar zeester.
In afwachting kunt u 
alvast in het Nationaal 
Visserijmuseum de sierlijke 
wasrozen (in beide aquaria) 
en de zeester van Martha 
bewonderen aan haar 
stuurboord, naast al het 
andere moois!

Pierre-Yves Bouis overhandigt een zeester van Martha aan Guido Rappé, wetenschappelijk 
medewerker van het Nationaal Visserijmuseum. Aquariumtechnieker Danny Vanthournhout al heeft 
zijn handen vol aan de wasrozen.

Werfleider Pierre Dalle en het cylindrisch kwallenaquarium.



9

Cursussen in de bib

Leven Bibliotheek

Cursus Word2
Deze reeks is bedoeld voor de mensen 
die de basiscursus Word volgden in 2008 
of voor wie reeds overweg kan met de 
basisprincipes van Word. Op donderdag 
15 en vrijdag 16 januari van 13.30 
tot 16 u. Kostprijs: 8 euro (cursus 
inbegrepen).

Basiscursus computer
De reeks is de ideale start voor een echte 
beginner die wil weten of een pc iets voor 
hem of haar is en vormt een goede basis 
voor die mensen die een cursus Word en/
of Internet overwegen, maar misschien 
nog niet echt de stap durfden zetten.
Op maandag 19 en dinsdag 
20 januari van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen).

Cursus praktisch GSM-gebruik
De GSM is niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld. Ook veel senioren 
krijgen er ééntje cadeau van hun familie. 
Maar wat kan je er mee aanvangen? Hoe 
verstuur je een berichtje (sms) naar je 
kleinkind? Op dinsdag 17 en vrijdag 
20 februari van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).

Cursus Word
Voor iedereen die met een computer al 
wat overweg kan (= gebruik van muis en 
toetsenbord).

Deel 1 (basisprincipes): voorstelling 
van het word venster, teksten intikken, 
lettergrootte en lettertypes instellen, 
kopiëren, plakken en selecteren, 
afdrukken, document maken en foto’s 
invoegen.
Deel 2: een feestelijk document maken 
(bv. een uitnodiging), kolommen, 
opsommingtekens, kop en voettekst, 
paginanummers, naamkaartjes. Het 
belangrijkste is leren om zelf aan de slag 
te gaan, op eigen tempo.
Op maandag 26 en donderdag 29 
januari, en op dinsdag 3 februari en 
donderdag 5 februari van 13.30 tot 
16 u. Kostprijs: 16 euro (cursus 
inbegrepen).

Cursus internetinitiatie
Bedoeld voor iedereen die al wat 
basiservaring met computers heeft 
maar zich nog niet waagde aan surfen 
op het Internet. Het uitgangspunt van 
de internetinitiatie is niet de techniek, 
maar het persoonlijke, praktische 
gebruik.
Op donderdagen 12 en 19 februari, 
5 en 12 maart van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs: 16 euro (cursus inbegrepen).

Basiscursus digitaal fotograferen
De cursus is vooral gericht op de praktijk! 
Je digitale camera beter leren kennen en 
vlot leren omgaan met nuttige tips die 
het fotograferen aangenamer maken. 

Betere resultaten betekent ook meer 
plezier beleven aan het foto’s maken.
Niet vergeten: handleiding en opgeladen 
batterijen meebrengen (eventueel ook 
reservebatterijen).
Op dinsdagen 3 en 10 februari van 
13.30 tot 16 u. Kostprijs 8 euro (cursus 
inbegrepen).

Voor alle cursussen geldt:

* Inschrijven vanaf maandag 5 
januari

* Voorwaarde: lid zijn van de 
bibliotheek

* Max. 10 deelnemers
* Info en inschrijvingen aan de 

balie (afdeling Beeld en Geluid, 
1ste verdieping)

* Inschrijvingen zijn pas geldig 
na betaling

Bericht aan de abonnees van 
Tij-dingen(*)
Geachte mevrouw, geachte heer,

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat met dit nummer zijn veertiende 
jaargang begonnen is. Zoals u al merkte aan het laatste nummer van 2008, heeft Tij-dingen een heuse 
gedaanteverwisseling ondergaan.

Ook in zijn nieuwe vorm biedt Tij-dingen maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en 
zijn gemeentelijke diensten. 
De Agenda (voortaan niet meer in het midden maar achteraan) bevat een 
maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. 
Pasklare informatie om u tegen te zeggen!

Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement voor 2009 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals 
vorige jaren ongewijzigd: amper 
10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. 091-0175000-41 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 
8670 Koksijde. Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. 
Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de 
overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

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

Ruytingen Blaaskapelle 
blaast al 35 jaar 
Tirolermuziek!
Een feest zonder muziek is als een kip zonder kop. Aan de 
Ruytingen Blaaskapelle zal het alvast niet gelegen hebben. 
Zoals de garnaalfolklore behoort de muziekbeoefening tot 
het wezen van onze gemeente. Daarom deze bijzondere 
aandacht voor de Ruytingen Blaaskapelle, de onvervalste 
Koksijdse Tirolerband.

De band ontstond “heel 
toevallig” op 22 juni 1974 
toen de muzikanten van de 
Gemeentelijke Harmonie 
na een wandelconcert een 
pintje dronken in Brasserie 
La Terasse. Noël Vinquier 
en Eduard Saelens gaven er 
een vrijblijvend deuntje ten 
beste en werden gaandeweg 
door collega’s gevolgd tot 
er als vanzelf een heus 
hoempaorkest was ontstaan. 
“Daar moeten we mee 
voortdoen”, riepen de musici 
in koor. Ze kochten partituren, 
repeteerden en speelden op 
9 september 1974 hun eerste 
officieel optreden op een 
seniorenfeest te Sint-Idesbald. 
Henri Maeckelberghe bedacht 
de naam  “Out Ruytingen 
Blaaskapelle” naar een 

zandbank voor Koksijde, in 
1984 gewijzigd tot “Ruytingen 
Blaaskapelle”.
De Ruytingen Blaaskapelle 
speelt ca. 20 optredens 
per jaar. Uiteraard in eigen 
gemeente en omgeving zoals 
Beauvoorde, Nieuwpoort, 
Diksmuide, Middelkerke, 
Bredene, Jabbeke maar ook 
in binnen- en buitenland. Om 
er maar enkele te noemen: 
Boulogne, Maastricht, 
Ghyvelde, Wattrelos, in de 
jumelagegemeenten Konz, 
Bad Schallerbach, Biedenkopf, 
Neustadt an der Orla en 
Antheit.
De talrijke repetities, 
avond- en folkloremarkten, 
carnavalvieringen, bier- 
en breughelfeesten, 
kampioenvieringen, uitstappen 

voor de feestcomités, 
bruiloften, reizen,…, 
dat is voorwaar een dik 
boek vol. Dat kon enkel 
geschreven worden door 
het enthousiasme van het 
bestuur en de geestdrift 
onder de muzikanten, 
in 2009 vijfendertig jaar 
samengehouden door het 
heilige vuur van de muziek, 
de pret en de ambiance. De 
Ruytingen Blaaskapelle wil die 
traditie zeker verderzetten. 
Daarvoor staan de huidige 
bestuursleden Noël Vinquier 
(kapel- en penningmeester), 

De koninklijke gemeentelijke 
harmonie vierde op zaterdag 
22 november het jaarlijkse 
Sint-Ceciliafeest. Er werden 
talrijke eretekens uitgereikt. 
Voor 5 dienstjaren: Merel 
Compernolle, Greta Deblaere, 
Robin De Nys, Lies en Tine 
Depotter, Korneel Neysens, 
Elise Note, Daphne Plaetevoet, 

Maxime Roets, Joren Saubain, 
Matthia en Thoma Saubain, 
Ronny Strobbe en Lise Stroobant. 
Voor 10 dienstjaren: Hannes 
Saubain, Kathleen Vandevelde, 
Sofie Herregat, Tine Huyghe, 
Koenraad Jansseune en Nicolas 
Note. Ivan De Nys en Guy 
Herregat ontvingen een ereteken 
voor 10 jaar bestuurslid. Noël 

Vinquier is 35 jaar bestuurslid. 
Hulde was er ook voor de 
muzikanten: Anne-Mie Debreuck 
(15 jaar), Paul Vanbiesbrouck 
(25 jaar) en Alain Saubain (50 
jaar). Speciale vermeldingen 
verder voor Sofie Herregat 
en Nicolas Note die met grote 
onderscheiding afstudeerden aan 
de muziekacademie. Ook het 

Ivan de Nys (secretaris), 
Danny Saelens (bestuurslid) 
en alle muzikanten borg.
2009 wordt dan ook het 
jaar van “35 jaar Ruytingen 
Blaaskapelle”. De muzikanten 
en het bestuur van de 
Ruytingen Blaaskapelle 
kondigen dan ook met 
trots het optreden aan van 
“VLADO KUMPAN und seine 
Muzikanten” op zaterdag 25 
april in c.c. CasinoKoksijde. 
In het voorprogramma speelt 
het niet te missen Blaasorkest 
ALPENROOS uit Ingelmunster.
www.ruytingenblaaskapelle.be.

saxofoonkwartet (Sofie Herregat, 
Hannes Saubain, Korneel 
Neysens en Elise Note), dat erg 
hoog scoorde in de finale van 
het jeugdsolistentornooi, werd 
gelauwerd.

Het nieuwjaarsconcert van de harmonie vindt 

plaats op zaterdag 17 januari om 20 u. in het 

c.c. CasinoKoksijde. Gratis toegang.

Harmonie Koksijde viert en concerteert!
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ervan uit gegaan dat mentor of coach 
zijn een heel waardevolle, aangename 
opdracht is.
Chris schreef vanuit de praktijkervaring 
als leraar en mentor in de 
scholengemeenschap Strand & Polder 
(gemeentelijk net) een handige 
schoolbrochure die op de CD in het boek 
terug te vinden is. Dit document werd 
twee schooljaren lang uitgeprobeerd bij 
studenten en leraren die op een nieuwe 

Chris Broeckaert gaf al heel wat 
muzikale werken uit die vooral in het 
basisonderwijs hun weg kenden. Later 
ging ze meer de didactische weg op met 
o.a. “Contractwerk in de kleuterklas”’ 
waarmee ze in 2001 derde werd in 
de prestigieuze Koningin Paolaprijs. 
Lore Bouckaert is lector aan de 
hogeschool in de lerarenopleiding van 
Tielt en is er verantwoordelijk voor de 
mentorenopleiding. Als auteurs zijn ze 

Chris Broeckaert (gemeenteschool)
co-auteur van nieuw pedagogisch 
werk
Recent verscheen een nieuw boek van Chris Broeckaert, pedagogisch bege-
leider aan de gemeenteschool van Oostduinkerke. Het draagt de titel: “Mentor..
en nu?” en werd in samenwerking met met Lore Bouckaert geschreven. Samen 
maakten ze een heel bruikbare uitgave die mentoren, directeurs en leraren 
wegwijs moet maken in het coachen en begeleiden van studenten en starten-
de leraren.

Leven Varia

Boven v.l.n.r.: Jean-Marie D’haenen, Jan Verstraete, Eddy Viaene, Karel Hugelier (OVSG), Piet Demonie, Steven Maes, Patrick Firey, 
Gildert Rommelaere en schepen van onderwijs Herwig Vollon. Onder v.l.n.r. Patricia Hauweele, Nancy Dewulf, auteur Lore Bouckaert, 
auteur en mentor Chris Broeckaert en Ann Peel.

school toekomen. Iedereen vond het 
een interessante brochure omdat je een 
antwoord krijgt op de vele vragen die 
leraren hebben. De informatie van de 
school die leraren nodig hebben als ze 
er starten, staat handig beschreven en 
kan je handig aanpassen via de CD-rom. 
Lore nam het meer theoretische gedeelte 
voor haar rekening en schreef op een 
luchtige’ manier de meest essentiële 
elementen die men kan gebruiken bij 
het coachen. Het boek werd geïllustreerd 
door niemand minder dan Dirk Vercampt 
die ook het tijdschrift “Klasse” van 
humoristische plaatjes voorziet.
Dit werk is een aanwinst voor het 
onderwijs in Vlaanderen en de directeurs 
van de scholengemeenschap zijn er dan 
ook terecht fier op!
Jean-Marie D’haenen, pedagogisch 
begeleider van GOW en Strand en 
Polder:”Het boek van Chris en Lore 
betekent een meerwaarde voor al wie 
jonge collega’s op een kwaliteitsvolle 
manier wil begeleiden. Een aanrader!”
Te bestellen bij Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3 

te Brugge, 050 47 12 72 of bij Chris Broeckaert, 

Strandlaan 63 in Koksijde of op 0485 61 70 57.

Nieuwe seniorenconsulente:

Dorine Van Steertegem
Sinds een paar maanden heeft ons gemeentebestuur een seniorenconsulente in 
dienst, meer bepaald Dorine Van Steertegem. Zij is voortaan het aanspreekpunt 
voor de senioren van onze gemeente. Met het verstrekken van informatie, advies 
en begeleiding wil ze de senioren helpen bij problemen die zich in hun levenssituatie 
kunnen voordoen. De seniorenconsulente vervult hierbij een begeleidende, 
ondersteunende en coördinerende rol. Ze verwijst de Koksijdse senioren door naar 
de juiste persoon, dienst of instantie of neemt zelf initiatieven. Het jaar 2009 staat in 
het teken van preventie. Binnen dit onderwerp zullen een aantal activiteiten worden 
georganiseerd. Seniorenconsulente Dorine Van Steertegem is dagelijks (behalve op 
dinsdag) te bereiken van 9 tot 12 u. in het gemeentehuis in Koksijde, op dinsdag 
van 8 tot 11.30 u. in het oud gemeentehuis van Oostduinkerke, Leopold-II laan 2 in 
Oostduinkerke.

Seniorenconsulente Dorine Van Steertegem
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In de gemeente Bloemen

Onze inwoners 
zorgden eens te 
meer voor een 
gemeente vol

bloemen...!

De jury was samengesteld uit 
ambtenaren van de groendiensten 
van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, van het provinciebestuur 
en van gemeentebesturen. Ook 
land- en tuinarchitecten, leraars van 
tuinbouwscholen en personen uit de 
beroepssector maakten deel uit van de 
jury, samen 10 groepen van 3 personen. 
Wie 65% behaalde won een prijs, d.w.z. 
bijna de meeste de deelnemers. Maar 
ook zij die geen prijs ontvingen dragen 
bij tot de grote Koksijdse bloementuin! 
Er waren in totaal 954 deelnemers.
Samenvattend werden volgende 
prijzen uitgereikt: 259 kamerplanten, 
612 rozen (variëteit Rosa Floribunda 

Koksijde), 4.250 tulpenbollen, 2.350 
narcissenbollen, 428 vaste planten en 
2.045 begoniaknollen, 750 hyacinten 
en 1.400 krokussen. Dat betekent dat 
in de lente van volgend jaar bij 230 
deelnemers 9.460 bolgewassen in bloei 
zullen staan.

A. KOKSIJDE-DORP
Gevels (35 deelnemers): 1. Johnny 
Desmedt 90%; 2. Gilbert Inghelram en 
Jean-Pierre Inghelram 83,33%; 4. Hilda 
Cloet en Jacqueline Wulleman 81%.
Grote tuinen (6 deelnemers): 1. Jean 
Thery 93,33%; 2. Patrick Geryl 91%; 3. 
Hugo Steen 85%; 4. René Meirlevede 
84,33%; 5. Hedwig Victor 79,33%.
Middelgrote tuinen (63 deelnemers): 
1. François Kesteman 81%; 2. Frans 
Derycke en G. Werner-Vandamme 
78,33%; 4. Charles Vannecke 77,33%; 
5. Roland Decroos en Jean-Claude 
Boonefaes 76%.
Kleine tuinen (42 deelnemers): 1. 
André Desaever 90,33%; 2. Jean-Martie 
D’Haenen en Noël Dommecent 84%; 4. 
Guy Marteel 81,67%; 5. Roger Vanhoutte 
80,67%.
Hoeven (5 deelnemers): 1. Paul 
Beuselinck 88,67%; 2. Guy Declerck 
81,67%; 3. Willy Ghyselen 81%; 4. 
Johan Ghyselen 79%. 5. Denis Declerck 
69,33%.

B. KOKSIJDE-BAD
Gevels (34 deelnemers): 1. Annick 
Tryssesoone 94%; 2. Josette Journe 
89%; 3. Rik Pype 83,67%; 4. Sea Horse 
86,67%; 5. Derek Tyler 86,33%.

Grote tuinen (13 deelnemers): 1. 
Flore Demol 90,33%; 2. Agnes Deroo 
87,33%; 3. Margurite Desender 86,33%; 
4. Gaby Van Canneyt 85%; 5. René 
Sesier 83,67%.
Middelgrote tuinen (101 
deelnemers): 1. Willy Desloovere 86%; 
2. Robrecht Halsberghe 85,67%; 3. 
Jules Roland 84%; 4. Etienne Fremault 
83,67%; 5. François Vanstalle 83,33%.
Kleine tuinen (49 deelnemers): 1. 
Willy Stragier en Antoon Galle 90%; 3. 
Lisette Van Camps 89%; 4. Johan Verest 
en Jo Capelle 85%.

C. OOStDUINKERKE-DORP
Gevels (14 deelnemers): 1. Hof ter 
Duinen 92%; 2. Roger Sesier 87%; 3. 
Florishof 84%; 4. Christiaan Beauwin 
82%; 5. Roger Verdievel en Fritz 
Vandenbussche 78%.
Grote tuinen (18 deelnemers): 1. 
Denise Pylyser 86%; 2. Joseph Tiers 
83,33%; 3. Frans Decoodt 82%; 4. K. 
Elisabethinstituut 81,67%; 5. Freddy 
Desmedt 81%.
Middelgrote tuinen (117 
deelnemers): 1. Gilbert Desmedt 94%; 
2. Anna Goossens 88%; 3. Johny Maesen 
87,67%; 4. Luc Pilet 87,33%; 5. Fernand 
Toortelboom 84%.
Kleine tuinen (60 deelnemers): 1. 
Pieter Dorné 87,33%; 2. Roland Supeene 
86,67%; 3. A. Van Der Haegen en André 
Muylle 81,67%; 5. Huguette Baert, 81%.
Hoeven (4 deelnemers): 1. Geert 
D’Hondt 74,33%; 2. Noel Oyaert en 
Frederik Hubrecht 72%; 4. Georges 
Hubrechts 71,67%.

Begin september werden liefst 824 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de Bloemen” bekroond voor het 
bebloemen van hun eigen gevel en/of tuin in het voorbije jaar 2008. Al deze mensen leveren een bijzondere inspanning 
om de slogan “Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid om te zetten, aansluitend op de vele acties van de 
gemeentelijke Groendienst. Deze jaarlijkse campagne (voor de 60ste maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling 
van Koksijde als bloemenbadplaats. Het gemeentebestuur is uiteraard verheugd dat zijn inspanningen bij honderden 
inwoners navolging krijgen.
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D. OOStDUINKERKE-BAD
Middelgrote tuinen (69 deelnemers): 
1. Dirk Vereecken 84%; 2. Blanche 
Willaert Daniel Mahieu 83,33%; 3. Jean-
Marie Francois 81%; 4. Daniel Mahieu 
78,33%; 5. Jeanne Tyteca 77,33%.

E. SINt-IDESBALD
Gevels (3 deelnemers): 1. Dumon 
78,67%; 2. Ets Siska 70%; 3. Joseph 
Deman 69,33%.
Grote tuinen (25 deelnemers): 1. 
Valere Delbeke 93%; 2. Marcel Willaert 
92,33; 3. Jean Delestré 92%; 4. Kinoo 
88,33%; 5. Filip Vangheluwe 87,33%.
Middelgrote tuinen (89 deelnemers): 
1. Jacques Valentin en Beatrice Golder 
86,67%; 3. Roger Mortelez 85%; 3. 
Pierre Declerck, Joseph Van De Maele, 
Bernard Ryngaert en Frans Creytens 
81,33%.
Kleine tuinen (25 deelnemers): 
1. Marika Broucke 85,33%; 2. 
Vanwynsberghe 84,33%; 3. Ellegiers 
82,33%; 4. Vanpeperstraete 81,33%; 5. 
Salvatore Constanzo 79,33%.

F. WULPEN
Gevels (21 deelnemers): 1. ’t Schiptje 
86%; 2. Omer Depoorter 82,33%; 3. 
Jean-Marie Sesier 82%; 4. Dirk Janssens 
80%; 5. Cremers 76,67%.
Grote tuinen (2 deelnemers): 1. Pol 
Driesse 82%; 2. Dirk Marrannes 74%.
Middelgrote tuinen (10 deelnemers): 
1. Willy Montaine 92%; 2. Medard 
Cobbaert 87%; 3. Paul Castermans 
84%; 4. Willy Moons, Marleen Debock en 
Stefaan Pladys 80%.
Kleine tuinen (8 deelnemers): 1. 
Geert Decoene 77,67%; 2. Heidi Joos 
76%; 3. Daniel Soete 74%; 4. Marcel 
Degroote 73,33%; 5. Frank Dejonghe 
72%.
Hoeven (10 deelnemers): 1. Ronny 
Rommelaere en Luc Vandenberghe 95%; 
3. Guido Lammerant 87%; 4. Stefaan 
Delanghe 85%; 5. Jos Depotter 82%.

Kandidaat-deelnemers voor de 
wedstrijd van 2009, de 61ste 
wedstrijd, mogen zich nu al gratis 
inschrijven bij Ward Leys, voorzitter 
van het comité Koksijde in de 
Bloemen (Massartstraat 1 – 2/1, 
tel. 058/51.28.60), of bij één van de 
bestuursleden.

Andere verharding fietspad 
Polderstraat
Talloze fietsers hebben zonder twijfel al vastgesteld dat het schelpenfietspad in 
de Polderstraat, ter hoogte van het Hannecartbos, zich in minder goede staat 
bevindt. Het gemeentebestuur begon al in 1997 gesprekken met de toenmalige 
AMINAL, afdeling natuur (thans agentschap voor Natuur en Bos), om in dit deel 
van de Polderstraat een fietspad te mogen aanleggen. 
Dit dossier werd door de betrokken dienst lang tegengehouden omdat er 
waardevol natuurgebied doorkruist wordt. Uiteindelijk kon Natuur en Bos zich met 
het fietspad akkoord verklaren als het in schelpenklei zou aangelegd worden.
Intussen is gebleken dat schelpenklei geen geschikt materiaal is voor functionele 
fietspaden langs de openbare weg. Recent werd van deze dienst dan toch een 
akkoord verkregen om het materiaal te wijzigen. In de loop van 2009 zullen deze 
aanpassingswerken uitgevoerd worden.

De Volkstuin
De wedstrijd van de moestuinen, 
georganiseerd door De Volkstuin 
gaf volgende uitslag. Er waren 47 
deelnemers: 1. Alain Baert 90%; 2. 
Georges Haelewyck 88%; 3. Joseph 
Vandewoude en Patriek Hennebel 
85,33%; 5. Dirk Goens, Frans Derycke, 
Alfons Vandermaelen en André Declerck 
85 %.
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tekenpapier voor de kinderen of als 
kladpapier. Schep papier en maak uw 
eigen “perkament”.

Enkele tips voor werk en kantoor
Papier
- Beschrijf papier zoveel mogelijk aan 
beide kanten

- Gebruik de achterkant van papier (bv. 
mislukte kopieën en eenzijdig beschreven 
schrijfpapier) als kladblaadjes, leg ze 
bij de telefoon om boodschappen of 
telefoonnummers te noteren

- Kopieer zoveel mogelijk dubbelzijdig
- Print enkel iets uit als het echt nodig is, 
maak gebruik van het afdrukvoorbeeld 
voor laatste aanpassingen

- Gebruik andere informatie- en 
communicatiebronnen (e-mail, diskettes 
enz.)

- Koop papier met een milieulabel 
(Blauwe Engel label, Nordic Swan label)

- Koop papier dat gebleekt is zonder 
chloor of chloorderivaten

- Koop papier met gerecycleerde vezels
Kantoorapparaten
Ook kantoorapparaten zijn 
milieubelastend. Computers, faxen, 
printers zijn op elk kantoor maar ook 
bijna in elk huishouden aanwezig. Bij 
deze artikelen schuilt het probleem 
in het grote energieverbruik. Let dus 
vooral op keurmerken bij de aankoop 
en zorg bij het gebruik dat de toestellen 
tijdig uitgeschakeld worden. Vermijd 
het gebruik van stand-by. Deze stand 
verbruikt zeer veel energie, zonder dat u 
het weet.
Andere kantoorartikelen…
Naast papier bestaat er nog een 
groot assortiment kantoor- en/of 
schoolartikelen. Koop enkel wat u 
werkelijk nodig hebt. Doorslaggevend 
is het gebruik van herbruikbare 
artikelen. Ze zijn duurzaam, besparen op 
grondstoffen en beperken de afvalberg. 
Let daarbij ook zoveel mogelijk op 
het gebruikte productieproces en de 
gebruikte grondstoffen. Let bv. bij 
de aankoop van potloden, vul- en 
balpennen op de navulbaarheid van deze 
producten. Een pen met een convertor 
(een inktzuigsysteem dat in de pen is 
ingebouwd) is het milieuvriendelijkst, 
pennen met wegwerpvullingen zijn 
ook nog aanvaardbaar. Pennen 
uit gerecycleerd papier of karton 
brengen weinig afval mee en bevatten 
gerecycleerd materiaal! Pennen uit 
composteerbare materialen (bv. maïs) 
zijn een alternatief voor het traditionele 
plastic. Correctiemiddelen zijn vervuilend. 
U kunt fouten ook netjes doorstrepen 
of een klein stukje etiket over de fout 
kleven. Indien u toch correctiemiddelen 
wilt gebruiken, kies dan voor middelen 
die oplosmiddelvrij zijn of die een 
oplosmiddel bevatten op waterbasis 
(zoals bv. een correctielint).

Info: www.milieukoopwijzer.be

Enkele papiertips voor thuis
Kleef ‘m op - Kleef een sticker tegen 
ongeadresseerd reclamedrukwerk op 
uw brievenbus. U bent meteen verlost 
van alle ongeadresseerd drukwerk. De 
stickers zijn gratis te verkrijgen in het 
gemeentehuis.
Robinson - Ook tegen geadresseerd 
reclamedrukwerk is er een wapen: schrijf 
u in op de Robinsonlijst. U wordt dan 
uit de adressenlijst van verschillende 
bedrijven geschrapt en u krijgt veel 
minder geadresseerd drukwerk in de bus. 
Inschrijven kan snel en eenvoudig op 
www.robinsonlist.be.
Papieren versie gouden/witte gids – 
Alle telefoonnummers kunnen perfect via 
internet gevonden worden. De papieren 
witte en gele gids vertegenwoordigen elk 
jaar een berg van 5.625 ton papier en 
een productie met 3 miljoen kg CO2-
uitstoot. Wil je daar van af, surf dan tot 
31 maart naar www.1207.be, gebruik de 
link “Wilt u liever geen papieren gids?” 
en vul je gegevens in. Zo ontvang je niet 
langer de papieren versies.
Feestje? Afvalarme pakjes… 
- Vervang papieren servetten en 
tafellakens door een linnen of stoffen 
alternatief. Laat wegwerpborden, 
-bekers en –bestek achterwege. 
Tafelen uit echt materiaal smaakt 
veel beter. Recupereer grote stukken 
cadeaupapier en verpak er meerdere 
kleine pakjes mee. Kies milieuvriendelijke 
verpakkingsalternatieven: een kleurrijke 
handdoek, een blikken koekjesdoos, een 
stoffen draagtas.. Zo geef je meteen 
twee cadeautjes in één keer.
Creatief aan de (papier)slag - Gebruik 
de achterkant van beschreven of bedrukt 
papier als boodschappenlijstje, als 

Papierbesparende tips
Puilt uw brievenbus uit van reclamefolders? Ligt uw papiermand vol met papier 
en karton? In tijden van klimaatopwarming en acties voor duurzaamheid is de 
afvalberg papier voor veel mensen een doorn in het oog. 

Leven Milieu
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Kerstboomophaling 
zonder afspraak!
Zone 1 (Sint-Idesbald en 
Koksijde-dorp): 
op woensdagen 7 en 21 januari

Zone 2 (Koksijde-bad): 
op donderdagen 8 en 22 januari

Zone 3 (Oostduinkerke-bad): 
op vrijdagen 9 en 23 januari

Zone 4 (Oostduinkerke-dorp, 
Groendijk en Wulpen):
op dinsdagen 6 en 20 januari

Opgelet! Enkel kerstbomen (geen potten!)

Sluitingsdagen 
containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op 
donderdag 1 en vrijdag 2 januari.

Wat mag wel in de GFt-container?
- Schillen en resten van groenten en fruit
- Koffiefilters en koffiedik
- Theebladeren en theezakjes
- Broodkorsten en oud brood
- Doppen van pinda’s en noten
- Papier van de keukenrol
- Verwelkte snijbloemen en kamerplanten
- Gemaaid gras, onkruid en bladeren
- Resten uit groente- en siertuin (zonder 
aarde)

- Haagscheersel
- Versnipperd snoeihout
- Mest van kleine huisdieren (cavia, 
hamster, konijn)

- Biologisch afbreekbare kattenbakvulling

Ophaling GFT, opgelet: in januari, 
februari en december 2009: 2 maal 
ophaling per maand (zie selectieve 
kalender).

Wat mag wel en niet in de gft-container?
Vanaf 1 januari kan u naast het gebruikelijke tuinafval ook groente- en fruitafval in uw groencontainer deponeren, wat uw 
restafvalzak danig kan doen slinken.

Inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de 
gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Plaats de PMD-
zakken altijd op de juiste dag buiten.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdagen 7 en 21 januari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 14 januari

Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 8 en 22 januari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 15 januari

Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 januari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 16 januari

Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 januari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 13 januari

Wat mag niet in de GFt-container?
- Alle soorten plastic, ook niet-plastic 
zakjes

- Slachtafval
- Boomstronken en wortels
- Grof, ongesnipperd snoeihout (dikke 
takken)

- IJzer, metaal en blik
- Aarde, zand en steenpuin (beperkt)
- Timmerhout
- Vlees- en visafval
- Saus, vet en olie
- Inhoud van de stofzuigerzak
- As van de open haard
- Houtskool
- Eierschalen en mosselschelpen
- Kattenbakvulling (niet biologisch 
afbreekbaar)

- Schelpenzand uit vogelkooi
Wegwerpluiers

Het aanbieden van niet toegelaten 
afvalfracties zal aanleiding geven tot 
het weigeren van de container.
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is ingegraven (minimum 50 
cm) of plaats een rij tegels 
aan de buitenkant van de 
omheining. De vos zal steeds 
tegen de omheining beginnen 
graven en niet vóór de tegels

- plaats eventueel schrikdraad

Steenmarters jagen ook op 
pluimvee en eten eieren. Hun 
favoriete plekje is een zolder 
of een rieten dak.
Steenmarters kunt u verjagen 
door veel lawaai te maken, 
materiaal te verplaatsen of 
geurstof (zoals parfum of 
marterspray) te verspreiden. 
Indien mogelijk, sluit u 
mogelijke toegangen tot de 
zolder af.
De dieren doden is géén 

Vossen duiken vaak op in 
de buurt van kippenrennen, 
voor hen het aardse paradijs. 
Doodgebeten of verdwenen 
pluimvee zijn dus een 
aanwijsbaar kenmerk. 
Ze komen enkel op bezoek 
als ze honger hebben, slapen 
doen ze op een rustiger 
plaats.
Het komt er dus op aan om 
uw kippen af te schermen.
- voorzie de kippenren van een 
goed afsluitbaar nachthok

- maak de omheining 
bovenaan dicht of maak ze 
voldoende hoog (zeker 2 
meter)

- zorg dat de omheining naar 
buiten overhelt

- zorg dat de omheining diep 

Vos of steenmarter op bezoek?
De laatste jaren is de populatie vossen en steenmarters sterk aan het uitbreiden. Deze dieren hebben zich aangepast 
aan een leven dicht bij de mens, wat soms voor conflicten zorgt. Denken we maar aan doodgebeten kippen. De vos en 
steenmarter horen hier thuis en hebben als roofdier een belangrijke plaats in ons ecosysteem.

Leven Milieu & Gezondheid

Botontkalking – osteoporose

Uitnodiging
Aan alle gemenopauseerde vrouwen
Aan de mannen  met groter risico voor osteoporose
Grote rokers – gebruik van cortisone – magere lichaamsbouw 
– sedentair leven – weinig zonlicht – groter alcoholgebruik – 
weinig verbruik van melk en melkproducten
(zie Tij-dingen van december 2008)
Gratis screening voor alle inwoners van Koksijde
Op drie locaties: Koksijde: feestzaal c.c. CasinoKoksijde / Oost-
duinkerke: oud gemeentehuis / Sint-Idesbald: Kerkepannezaal. 
Op zaterdag 17 januari 2009 van 9 tot 12 u. en 13 tot 16 u.

Org: huisartsen van Koksijde met medewerking van het 
gemeentebestuur. Met dank aan de firma MSD.

oplossing! Zijn territorium zal 
al vlug ingenomen worden 
door een andere vos of 

steenmarter en dan beginnen 
de problemen van vooraf aan.
Meer info: www.natuurpunt.be.
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Leven Zwembad

Succesvolle 24ste Zwemweek

De 24e Vlaamse zwemweek kende met 4.978 zwemmers een status-quo in vergelijking met 2007 (5.069.) Zonder twijfel was 
de woensdagnamiddag met het 40e SMD Heli de succesrijkste met 766 bezoekers. Zwembadbeheerder Marc Supeley 
en zijn ploeg medewerkers kijken dus terug op een succesvolle zwemweek, van 14 tot 23 november in het Zwem- & 
Recreatiebad Hoge Blekker.

De organisatie viel voor het 
eerst onder de vleugels van 
het autonoom gemeentebedrijf 
met Freddy Beun als voorzitter 
van het directiecomité, maar 
uiteraard ook ondersteund 
door sportschepen 
Dirk Dawyndt.
De Vlaamse Zwemweek 
maakt in het algemeen 
promotie voor een gezonde 
sportbeoefening, individueel of 
in groepsverband. Jaar na jaar 
biedt de zwembadploeg een 
waaier van zwemactiviteiten 
aan voor groot en klein, 
van het gewone baantjes 
trekken tot het sensationele 
duiken met de redder-duikers 
van het 40ste Smaldeel 
Heliflight. Zelfs de strand- & 
paardenvissers konden leren 
hoe een val in het water met 
jekker en broek te overleven, 
dankzij de tips van de duikclub 
Diepzeeduivels.
Zoals elke jaar waren er 
ook diverse competities: 
zwemmarathons, 
brevetzwemmen, 
hinderniszwemmen. Winnaars 
van laatstgenoemde ludieke 
wedstrijd waren Freidl 
Vervaecke, Bram Marteel, 
Kobe Vervaecke, Marlies 
Waeyaert, Kenzy Garez, 
Fleur Vanslembrouck, Niels 
Daubry en Lies Carron. 
De zwemmarathon voor 
verenigingen werd gewonnen 

Koksijde in Japan!
In het voorjaar kreeg onze dienst Toerisme bezoek van 
de Japanse schrijfster en fotografe Kyoko Aihara, op 
cultuurhistorische en gastronomische reis in ons land. Thuis 
schreef ze er meteen een boek over in de reeks Shotor 
Travel. Ook Koksijde ontbreekt niet in dit 173 bladzijden 
tellende boek. Talrijke aspecten komen aan bod: het 
abdijmuseum Ten Duinen, het Ten Duinenbier, de duinen, 
het Delvauxmuseum… Zo ziet u maar: ze kennen “ons” ook 
aan de andere kant van de wereld. Veel leesgenot!

door het 40ste Smaldeel 
(3.010 m), Figaro was tweede 
(2.995 m) en Trapegeer 
derde (2.815 m). Er namen 
8 verenigingen aan deel. 
De zwemmarathon voor de 
Koksijdse lagere scholen werd 
gewonnen door de Koksijdse 
gemeenteschool, nipt gevolgd 
door de Oostduinkerkse 
collega’s en de twee vrije 
basisscholen. In totaal legden 
de kinderen 10.165 meter af, 
iets beter dan de 10.153 van 
2007.
Op zondag 23 november vond 
in de cafetaria de uitreiking 
van de hoofdprijzen (fietsen) 
plaats door Yvan Vancayseele 
namens het directiecomité 
AGB. Winnaars van de 
hoofdprijzen zijn Xander 
Roland uit De Panne, Lieven 
Vannecke uit Veurne, Andre 
Pattijn uit Oostduinkerke en 
Bob Dejonghe uit Koksijde. 
Sportschepen Dirk Dawyndt 
dankte de vrije medewerkers, 
het personeel en de sponsors 
van de reclameborden. Hij 
wees op het feit dat hun 
inbreng onontbeerlijk is en 
blijft.
Het zwem- & recreatiebad 
Hoge Blekker is een 
belangrijke attractiepool 
in het toeristisch aanbod 
van onze gemeente en de 
Vlaamse kust. Aan sociale 
toegangsprijzen geniet je 

van het 25-meterbad, het 
instructiebad, de kinderbaden, 
de duo-whirlpools met 
verschillende aromakeuzes, 
het wildwaterbad, dat in 
verbinding staat met het 

buitenbad. De glijbaan met 
sterrenhemel en afzonderlijke 
landingsplaats is een attractie 
op zichzelf!
Info zwembad: www.zwembaden.koksijde.

be, T 058 51 27 08, F 058 52 08 77.



Leven Geboorten, huwelijken & overlijdens

4 bussen) moeten de bussen 
in oplopende volgorde 
genummerd zijn ( GV01, 
0101, …) en staat bij voorkeur 
ook de naam van de bewoner 
op de bus. Op de bussen van 
de appartementsgebouwen 
met minder dan 4 bussen 
staat de naam van de 
bewoner(s).
Als de postbode problemen 
ondervindt met een 
brievenbus dan zal hij 
eerst de eigenaar van de 
brievenbus aanspreken tijdens 
zijn ronde en het probleem 
uitleggen. Als er niemand 
thuis is zal de postbode de 
onregelmatigheden op een 
folder aankruisen en die in de 
brievenbus deponeren.
Iedereen krijgt de nodige tijd 
om de onregelmatigheden 
aan te passen. Indien 
nodig worden verdere 
stappen genomen zodat 
uiteindelijk alle brievenbussen 
reglementair zijn. De folder 
over de ideale brievenbus ligt 
in het postkantoor en in het 
gemeentehuis ter beschikking.

Zorg voor 
gereglementeerde 
brievenbus
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Postbodes worden dagelijks 
geconfronteerd met 
brievenbussen die te klein 
zijn, geen nummer hebben of 
moeilijk toegankelijk zijn. Om 
daaraan te verhelpen is De 
Post een campagne gestart.
In de gemeenten Veurne, 
Koksijde en De Panne voldoen 
meer dan 900 brievenbussen 
niet aan de eisen van een 
brievenbus. De ideale 
brievenbus heeft een opening 
van minstens 23 cm lang en 
3 cm breed. De bus is groot 
genoeg om zonder te plooien 
een zending van 229 mm op 
324 mm en 24 mm dik te 
ontvangen. De gleuf bevindt 
zich 70 tot 170 cm boven 
de grond. De bus staat aan 
de rand van de openbare 
weg. Het huisnummer is 
zichtbaar vanaf de straat 
of staat op de brievenbus. 
Enkel brievenbussen 
van mindervaliden en 
appartementen vanaf vier 
brievenbussen mogen van 
deze regels afwijken. Wat 
betreft flatgebouwen (vanaf 

Damiaanactie tegen 
lepra en TBC 
Tijdens het weekend van 
vrijdag 23, zaterdag 24 
en zondag 25 januari 
zullen vrijwilligers van de 
Damiaanactie (actief in 16 
landen) ook in Koksijde 
weer hun straatacties 
houden voor de verkoop 
van stiften. Een pakje 
van 4 stiften kost 5 euro. 
De opbrengst daarvan is 
bedoeld voor opsporing 
en genezing van lepra- of 
tuberculosepatiënten in de 
derde wereld. Het luttele 
bedrag van 40 euro volstaat 
om één patiënt te genezen.
Damiaanactie werd in 
1964 opgericht. In het 
voetspoor van pater 
Damiaan, de ‘grootste Belg’ 
en inspiratiebron voor veel 
duizenden mensen in België 
en in het buitenland, steunt 
Damiaanactie onder soms 
moeilijke omstandigheden 
de armste en meest 
uitgesloten zieken. Sindsdien 
werden miljoenen zieken 

genezen. Miljoenen families 
in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika konden een nieuw 
leven beginnen.
TBC maakt nog jaarlijks 8 
à 10 miljoen slachtoffers, 
hiervan sterven er anderhalf 
miljoen (elke 20 seconden 
sterft er een patiënt…). 
Lepra teistert meer dan 
250.000 personen per 
jaar. Maar de medische 
teams van Damiaanactie 
zijn dagelijks in de weer 
om nieuwe patiënten op te 
sporen en ze te verzorgen. 
In 2007 werden er 
287.406 nieuwe patiënten 
opgespoord en behandeld.
Veertig euro volstaat dus om 
een leven te redden. Giften 
worden ook aanvaard op het 
rek. nr. 000-0000075-75.
Giften van 30 euro of meer 
geven recht op een fiscaal 
attest.
Meer info bij Damiaanactie, 

Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, 

www.damiaanactie.be.

GEBOORTEN
Casey Calewaert

Oostende, 1 november
dochter van David en van Pauline 
Hennebique uit Oostduinkerke

Clèment Willekens
Veurne, 5 november
zoon van Vincent en van 
Caroline Ryckman uit Koksijde

Ina Lambert
Oostende, 6 november
dochter van Bram en van 
Ilse Vandaele uit Koksijde

Dylan Vandenplassche
Veurne, 10 november
zoon van Eric en van Iris Claeys uit 
Oostduinkerke

Jeroen Bonny
Veurne, 13 november
zoon van Kurt en van 
Cindy Claerebout uit Oostduinkerke

Yani Miguel
Vilvoorde, 14 november
zoon van Joao en van 
Vanessa Rachidi uit Oostduinkerke

Laura Keirsebilck
Veurne, 18 november
dochter van Wouter en van Nele 
Vanderstichele uit Oostduinkerke

Ruben Wyseur
Zottegem, 20 november
zoon van Kurt en van 
Nathalie Viaene uit Koksijde

Eline Averein
Brugge, 24 november
dochter van Frederik en van Marie-
Laure Claerhout uit Oostduinkerke

Mathisse Delsaut
Veurne, 25 november
zoon van Nicola en van 
Kelly Vanhauwaert uit Koksijde

Yaro Mertens
Veurne, 6 december
zoon van Dany en van Alice Picot uit 
Koksijde

HUWELIJKEN
Pascal Ledent & Nadia Brysse

beiden uit Koksijde – 14 november

Steeven Mallory & Sandra Delannoo
beiden uit Koksijde – 28 november

Wesley Gysemberg uit 
Merelbeke & Marie Julie Martens 
uit Koksijde 

28 november
Thomas Deberdt & Emily Delhaye,

beiden uit Koksijde - 28 november

OVERLIJDENS
Pierre Ysebie - 68 jaar

Henri Verbrigghe - 82 jaar
echtgenoot van Lutgarde Page

Julien Prosec - 77 jaar
echtgenoot van Joséphine Boiten

Maria Brusselaers - 84 jaar
weduwe van Victor Blero

Louise Gräser - 94 jaar
weduwe van Joseph Sluys

Jan Haccuria - 90 jaar
weduwnaar van Andrée Nivelles

Raphael Boeve - 84 jaar
echtgenoot van Marguerite Maertens

Cyriel Kimpe - 88 jaar
weduwnaar van Margaretha Van-
thomme

Marthe Pipar - 70 jaar
weduwe van André Mazui

Simonne Germonprez - 84 jaar
weduwe van Gerardus Desaever

François Graas - 53 jaar
echtgenoot van Lucie De Leeuw

Claude Moenaert - 81 jaar
echtgenoot van Maria Denhaen
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Statutair (vaste) functies

Administratief medewerker 
(administratie overheidsopdrachten) (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week
niveau C1-C3 in statutair dienstverband
bruto beginwedde: 
€ 20.668,80 per jaar (€ 1.722,40 per maand)
Doel van de functie
Optreden als dossierbeheerder bij de administratieve 
procedure met strikte toepassing van de wet op de 
overheidsopdrachten (opmaak bestek, houden van een 
prijsvraag, evaluatie offertes, opvolgen uitvoering en 
oplevering).
Diplomavoorwaarden
Houder zijn van een diploma of getuigschrift van het 
hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs.
Schriftelijke proef
Er zijn 2 selectieproeven waarvan de eerste, de schrifte-
lijke proef, plaats vindt op zaterdagvoormiddag 24 januari 
2009. Er volgt nog een gedetailleerde uitnodiging.

Technieker (c.c. CasinoKoksijde) (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week
niveau C1-C3 in statutair dienstverband
bruto beginwedde: 
€ 20.668,80 per jaar (€ 1.722,40 per maand)
Doel van de functie
Organiseren, coördineren en uitvoeren van de opge-
dragen taken in het c.c. CasinoKoksijde, nl. technische 
bijstand en supervisie o.a. met betrekking tot de licht- en 
klankinstallaties. Veel avondwerk, ook op zaterdag !
Diplomavoorwaarden
Houder zijn van een diploma van het hoger secundair 
onderwijs. 
Schriftelijke proef 
Er zijn 3 selectieproeven waarvan de eerste, de schrif-
telijke proef, plaats vindt op donderdagvoormiddag 22 
januari 2009. Er volgt nog een gedetailleerde uitnodiging.

Contractuele functies

Administratief medewerker 
(Sportdienst) (m/v)
met halftijdse prestaties 19u/week 
niveau C1-C3 in contractueel dienstverband met een 
contract voor onbepaalde duur
bruto beginwedde: 
€ 10.334,40 per jaar (€ 861,20 per maand)
Doel van de functie
Uitvoeren van administratieve taken eigen aan de sport-
dienst. Geven van sport- en turnlessen aan doelgroepen. 
Helpen bij de organisatie van sportkampen en zorgen 
voor begeleiding.
Diplomavoorwaarden
Houder zijn van een diploma of getuigschrift van het 
hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs.

Administratief medewerker 
(Westhoekacademie Koksijde) (m/v)
met deeltijdse prestaties 13u/week
niveau C1-C3 in contractueel dienstverband met een 
contract tot 30/06/2009 (verlengbaar)
bruto beginwedde:
€ 7.070,91 per jaar (€ 589,24 per maand)
Doel van de functie
Uitvoeren van administratieve taken en instaan voor be-
heer van materialen, instrumenten en apparatuur. Instaan 
voor de werking van de bibliotheek en de mediatheek.
Altijd avondwerk en werk op zaterdagvoormiddag !
Diplomavoorwaarden
Houder zijn van een diploma of getuigschrift van het 
hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld 
onderwijs. 

Adjunct-technieker 
(c.c. CasinoKoksijde) (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week 
niveau D1-D3 in contractueel dienstverband met een 
contract voor onbepaalde duur
bruto beginwedde:
€ 20.297,28 per jaar (€ 1.691,44 per maand)
Doel van de functie
Uitvoeren van opgedragen taken in het c.c. CasinoKoksijde 
m.b.t. technische bijstand en supervisie. Coördineren 
van activiteiten door derden. Veel avondwerk, ook op 
zaterdag !
Diplomavoorwaarden
Geen
Schriftelijke proef 
Er zijn 3 selectieproeven waarvan de eerste, de schriftelijke 
proef, plaats vindt op donderdagnamiddag 22 januari 
2009. Er volgt nog een gedetailleerde uitnodiging.

Redder zwembad (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week
niveau D1-D3 in contractueel dienstverband met een 
contract voor onbepaalde duur
bruto beginwedde:
€ 20.297,28 per jaar (€ 1.691,44 per maand)
Doel van de functie
Continu toezicht houden en zonodig actief optreden ten-
einde een sfeer van veiligheid, orde en voldoende rust te 
helpen verzekeren en deskundige hulp te kunnen bieden 
bij een eventueel ongeval. Ook weekendwerk !
Diplomavoorwaarden
Houder zijn van het Hoger Reddersbrevet van het Bloso 
of een gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het 
Bloso en van een geldig (max. 1 jaar oud) bewijs van een 
door het Bloso erkende bijscholing.

Algemene voorwaarden voor alle vacatures
1.  Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de 

eisen van de beoogde betrekking.
2.  De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3.  Lichamelijk geschikt zijn.
4.  De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.
5.  Slagen in een gewoon aanwervingsexamen.

Selectieprocedure
De kandidaten worden schriftelijk (aangetekend) uitge-
nodigd tot de schriftelijke proeven. Enkel de geslaagde 
kandidaten in dit onderdeel kunnen deelnemen aan de 
volgende proef, dit is de praktische proef of de mon-
delinge proef. Na de praktische proef kunnen enkel de 
geslaagde kandidaten deelnemen aan de mondelinge 
proef. Zie uitgebreide infobrochure.

Kandidatuurstelling
De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het 
vereiste diploma, uittreksel uit het strafregister en een curri-
culum vitae moeten uiterlijk op vrijdag 9 januari 2009 per 
aangetekende zending toekomen op volgend adres:
Gemeentebestuur Koksijde - dienst Personeel - Zeelaan 
303 te 8670 Koksijde.

Een uitgebreide infobrochure en functiebeschrijving kan 
bekeken worden op www.koksijde.be. 
Op de personeelsdienst kunnen deze documenten 
eveneens verkregen worden of via e-mail aangevraagd 
worden: evelien.maes@koksijde.be
Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht op de 
personeelsdienst: 058 53 34 41.

Joeri STEKELORUM Marc VANDEN BUSSCHE
gemeentesecretaris             burgemeester

www.koksijde.be

Koksijde is een dynamische kustgemeente met als troef 
de combinatie van cultuur, recreatie, natuur en een 
aantrekkelijke leefomgeving. Het gemeentebestuur van 
Koksijde zet zich in voor het algemeen welzijn en de 
socio-culturele ontplooiing van haar 21.000 inwoners 
en haar talrijke bezoekers. Koksijde is een groeiende, 
vernieuwende en bloeiende gemeente met aandacht 
voor een duurzame toekomst.

Het gemeentebestuur van Koksijde werft aan
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Hiele-Vanneuville
Zaterdag 22 november was een feestdag voor de echtgenoten 
Hieronimus Hiele (°Koksijde) en Magdalena Vanneuville 
(°Koksijde), zestig jaar geleden gehuwd op 24 november ‘48 
in Koksijde. Jerome was zelfstandig loodgieter en Madeleine 
hield winkel in gleis en  huishoudartikelen. Het echtpaar heeft 
twee zonen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Baré Van Audenhove
Op zaterdag 29 november was het de beurt aan de jubilarissen Jacques Baré (°Brussel) en Emilie Van Audenhove (°Etterbeek) 
om het gouden huwelijksfeest (Anderlecht, 22 november 1958) te vieren. Jacques was bankbediende in Brussel, Emilie werkte 
op diverse plaatsen. Het echtpaar heeft vier kinderen en zes kleinkinderen.

Echtpaar Houpelyne-Vermoote
Zaterdag 22 november was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar Frans Houpelyne (°Veurne) en Maria Vermoote 
(°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (22 november 1958, Oostduinkerke). Frans 
was specialist binnenhuisinrichting, Maria baatte 9 jaar een meubelzaak uit. De jubilarissen een zoon en twee dochters, en 
twee kleinkinderen.

aan alle 

jubilarissen:

Proficiat!

Echtpaar Pieters-Rubben
Het echtpaar Daniel Pieters (°Oostduinkerke) en Gabrielle 
Rubben (°Oostduinkerke) huwde op 19 november 1958 in 
Oostduinkerke, 50 jaar geleden. Het echtpaar baatte een 
vogelwinkel uit en deed ook de markten. De jubilarissen 
hebben drie kinderen en één kleinkind.

Echtpaar Bastin-Piens
Robert Bastin (°Sivry) en Simonne Piens (°Anderlecht) 
beleefden het geluk de 65ste huwelijksverjaardag (9 
december 1943, Dilbeek)! Robert en Simonne hielden in 
Koksijde een winkel van kinderartikelen. De jubilarissen 
hebben drie kinderen, vijf kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen.
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In de gemeente De voorbije maand

2

1

3

     Op zaterdag 15 november huldigde het 
college van burgemeester en schepen in de 
Kokpit twee jonge muzikale talenten van de 
gemeente: Sofie Herregat en Nicolas Note. 
In juni vorig jaar studeerden ze beiden met 
speciale vermelding af aan de Stedelijke 
Muziekacademie van Veurne. Sofie (18) 
speelt saxofoon. Ze sleepte al diverse prijzen 
in de wacht. Nu studeert ze voor bachelor 
secundair onderwijs Nederlands-godsdienst 
in Brugge. Nicolas (18) opteerde voor de 
klarinet als hoofdinstrument. Muziek blijft 
zijn grote passie, maar daarnaast ambieert 
hij ook het diploma van landmeter aan de 
universiteit van Gent. Op de foto ziet u de 
gehuldigde muzikanten zittend als 4de en 5de 
persoon van links.

     Op 29 november mocht JKA Karate club 
Koksijde voor zijn eerste editie van “Kumite 
@ Koksijde” (vriendschappelijke trainingsdag) 
rekenen op topniveau-onderricht en een 80-
tal deelnemers. Shotokan-karate is de meest 
oorspronkelijke karate stijl uit Japan. Deze 
martial art wordt in Koksijde onderwezen 
sinds september 1995. Lesgevers waren 
vooreerst “sensei” Alain Vandewalle (Ieper), 5 
dan, vice-wereldkampioen, winnaar in Japan 
zelf van de Nakayama cup, 12 jaar coach van 
de nationale ploeg, en hoofdexaminator JKA 
Koksijde. Verder Davy Beernaert, 3 dan JKA 
en Europees Kampioen, kapitein nationale 
ploeg. Ten slotte Danny De Cloedt, jarenlang 
coach van de Belgische militaire ploeg, 
onderrichter van onze eigen Westkust politie 
en posa. Wie een beter beeld wil krijgen op 
karate dan het “bakstenen-doorslaan-gedoe” 
kan een kijkje nemen op www.vkf.be of de 
eigen Koksijdse website www.jkakoksijde.tk 
en www.koksijde.be/sport . Iedere dinsdag 
maakt de club de gemeenteschool veilig van 
19.30 tot 21 u. Toegankelijk van 7 tot 77 jaar. 
Info: gaetan.dupuis@skynet.be.

2

De voorbije maand
in woord en beeld
1      Op zaterdag 13 december heeft burgemeester Marc Vanden Bussche het ereteken van 

laureaat van de arbeid uitgereikt aan Willy Vanelverdinghe (campinguitbater), Etienne 
Waelkens (actief in de sociale sector), Roland Walrave (kapitein ter lange omvaart) en Philippe 
Van Cleemput (ingenieur). Rudi Poelaert (koopvaardij) werd ook een ereteken toegekend maar 
liet zich verontschuldigen voor de plechtigheid.

3
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Bestuur Huisstijllancering : Kool Kidsevent !

Het grote huisstijlfeest op Klaasdag 2008!
Klaasdag 2008 zal in het Koksijdse geschiedenisboek met stip genoteerd staan. Op zaterdag 6 december bracht de grote 
kindervriend in Koksijde niet alleen speelgoed en lekkers voor de kinderen, maar ook… de nieuwe huisstijl voor jong en oud, klein 
en groot, dun en dik… Een huisstijl is een herkenbaar gelaat, een vertrouwd gezicht, een onlosmakelijk teken! Dat verschijnt 
op alle gemeentelijke voorwerpen (balpennen, gadgets, enz.), brieven, folders, affiches, brochures, publicaties, voertuigen, 
vuilnisbakken, rustbanken enz! Aan de hand van een logo, en van een steeds terugkerende kleur. Een huisstijl is een dus een 
vormentaal, een beeldentaal! Waarachter ook een inhoud, een betekenis schuilgaat, een identiteit, een imago! In Koksijde is dat: 
vrij, familiaal, klantvriendelijk, toekomstgericht, groen, lekker, veilig! Beeld en betekenis (of vorm en inhoud) in één geheel! Op 
zaterdag 6 december werd alle hens aan dek geroepen om die huisstijl als een raket te lanceren! Met Sinterklaas, Zwarte Piet, 
de Mysterieuze Slakkenman, de fanfare Vetex, gigantisch spandoek, trossen blauwe ballonnen, K(ch)okomelk, K(g)lühwein, 
K-koeken, K-zakje voor de kindjes, met individuele foto (zie www.koksijde.be), Blue KoKtail, een super K-dansant..! Over dit grote 
feest, een sfeerbeeld op deze dubbele bladzijde..!

“Sinterklaas kapoentje, Leg wat in mijn schoentje…”

Nooit had deze oldtimer, tijdgenoot van de Wereldexpo ’58 in Brussel, kunnen dromen vijftig jaar 
later in huisstijl-opsmuk te mogen opdraven op de voorstelling van de Koksijdse huisstijl 2008, al zij 
het met wat steun van enkele Zwarte Pieten aller tijden…

De Sint bestijgt de trappen van het Theaterplein. Het spektakel kan beginnen!

Inmiddels is ook de mysterieuze slakkenman aangekomen. Hij gaat even na of de teruggevonden 
moederslak nog in goede conditie is. Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Stephanie 
Anseeuw en zoontje Storm vinden hem maar een vreemde kwast…

Burgemeester en schepenen houden de spanning erin… nog 1 druk op de knop verwijderd van de 
lancering… !

Het sein is gegeven. Aan de glazen gevel van het gemeentehuis is het huisstijl-spandoek ontrold, en 
honderden huisstijl-ballonnen worden opgelaten…

Het eskadron Zwarte Pieten met de leden van het gemeentelijk communicatieteam die het volledige 
programma klaarstoomden.
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Bestuur Huisstijllancering : Knetterende K-dansant!

’s Avonds volgt de K-dansant in c.c. CasinoKoksijde met als opener de huisstijlcocktails, netjes gelijnd 
en gemodelleerd. Daar kan niemand aan weerstaan.

“En ’s avonds, en ’s avonds,
en ’s avonds is het goed..!”

Een enthousiaste menigte jongeren en al wat ouderen, in de ban van de feestelijke muziek van de 
band Vetex…

’s Namiddags zorgde Vetex voor sfeervolle muziek bij de intrede van de Sint, en ’s avonds speelt ze in 
de feestzaal de pannen van het huisstijldak.

“Jong en snel volk” zorgt voor de omkadering van het avondfeest. Zien ze er niet fascinerend uit..!?

Schepen van Communicatie Frederic Devos en vvv-voorzitster Charlotte Castelein geven op het 
podium toelichting bij de invoering van de nieuwe huisstijl!

Het huisstijlfeest kwam tot stand met medewerking van 
VVV Koksijde-Oostduinkerke, feestcomité Koksijde-aan-zee
Met dank aan Bakkerij de 3 B’s, Molens Joye, Herman 
Hanssens, Boters Corman en Boters Debic
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Duur: niet alleen het aantal decibels 
maar ook de duur bepalen de ernst van 
de gehoorschade (na 15 min. is er al 
schade bij 91 db)!
Kinderspeelgoed: een miskend 
probleem is kinderspeelgoed. De 
kinderen zitten immers dicht bij de 
geluidsbron. Daarom deze tip: hou het 
speelgoed tegen je oor. Als je het geluid 
gedurende een halve minuut zonder 
enige irritatie kan aanhoren, is er geen 
probleem.
Nuttige tips voor wie met hogere 
decibels (tussen 80 en 110) in aanraking 
komt.
- Bezoek je regelmatig een 
repetitieruimte of ben je lid van 
een muziekgroepje, zet dan zeker 
oorbescherming op. Oordopjes, 
oorkappen of een geluidshelm bieden 
bescherming.
- Gebruik wat minder je MP3 speler. 
Zet je die toch op, gebruik dan een 
koptelefoon i.p.v. oortjes.
- Las tijdig een muziek-pauze in en zet 
het volume iets stiller.
- Tijdens een fuif zoek je best ook eens 
de chill out ruimte op, daar komen je 
oren tot rust. Zorg dat je minimum 2 
meter van de geluidsboxen afstand 
houdt.
Meer info: www.gezondheid.be, www.partywise.be, 

Go out and plug in, Media planet, 

JIN (jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44)

Van luide muziek kan je doof worden.  
Meer en meer (jonge) mensen zijn 
het slachtoffer zonder dat ze het zelf 
beseffen. 
Als je na een avondje stappen last hebt 
van oorsuizingen, kan dit tijdelijk of 
blijvend zijn. Die suizen zijn de eerste 
tekenen van gehoorschade. Dat zijn 
vervelende geluiden in je hoofd zoals 
“ruisen”, “rinkelen”, “fluiten”, “suizen”. 
Deze geluiden komen niet van buiten af, 
maar zitten in het hoofd.
Het oor is een zeer gevoelig zintuig dat 
zowel fijne geluiden als extreem lawaai 
waarneemt. Bij overdreven of langdurige 
blootstelling aan lawaai worden de 
zintuighaartjes beschadigd. Ze registreren 

Vragen? Jin helpt je ervan af.

Wat zeg je? Wablief?

Leven Jeugd

Thema-avond: 
Play my records 2
Op vrijdag 30 januari wordt jeugdhuis 
de PIT in een elektronische danstempel 
omgetoverd. De geluidsensatie start om 21 
u. Je zult er een viertal dj’s aan het werk 
zien. Zij worden begeleid met de visuals 
van Sophie Vanhomwegen. De line-up 
staat nog niet helemaal vast. NLS666 en 
Sir Lobster zullen alvast te horen zijn.
Info: www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit

Word lid van 
de PIT
Een jaar lidmaatschap kost slechts 3 
euro. Je krijgt dan voor elke activiteit 
korting. Voor concerten betaal je de helft 
van de toegangsprijs. Na 2 activiteiten 
heb je je bijdrage al terugverdiend. 
Leden ontvangen de nieuwsbrief. Daarin 
worden telkens 5 vrijkaarten per activiteit 
verloot.
Info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.

nog geluiden maar niet meer zoals het 
hoort. De duur van de blootstelling en de 
sterkte van het lawaai hebben een invloed 
op de vorm van de beschadiging.
Eén enkele blootstelling is al genoeg voor 
een onherstelbare gehoorbeschadiging!
Pijnlijk, schadelijk: vuurwapens, 
sirenes, straaljager, startend vliegtuig, 
autoradio op volle volume (140-170 db)
Hinderlijk, kans op beschadiging: 
draagbare radio’s, walkman op vol 
volume, grasmaaiers en kettingzagen 
met benzinemotor (90-105 db)
Zeer luid: elektrisch scheerapparaat, 
wekkeralarm, haardroger, stofzuiger, 
rumoerige klas, schoolbus en speelplaats 
(70-85 db)

Te huur:
vergaderruimte en zaal JOC de PIt
De vergaderruimte
Dit lokaal wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Hoe aanvragen? Je reserveert de 
ruimte vooraf bij de Jeugddienst: 
058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be. 
Haal de sleutelkaart op voorhand af! Je 
betaalt een waarborg van 20 euro voor 
de sleutelkaart.
Zaal JOC de PIT
Hoeveel kost het? Het tarief is 
afhankelijk van het soort gebruik. 
Enkele tarieven:  € 250: openbare 
fuif (250 euro), privé-gebruik, vb. 
verjaardagsfeest (150 euro), optreden 
(125 euro), quiz (65 euro).
De waarborg bedraagt altijd 200 euro.
Hoe aanvragen? Je reserveert de zaal 
vooraf bij de Jeugddienst: 058 53 34 44 
of jocdepit@koksijde.be.
Voor openbare fuiven moet je de 
evenementenfiche hebben ingevuld! Dat 
kun je ter plaatse doen bij de Jeugddienst 
of die achteraf terugbezorgen.
Info: jocdepit@koksijde.be of 058 53

Nieuwe folder uitleendienst
De jeugddienst heeft een nieuwe folder uitgegeven over haar uitleendienst. Daarin vind je een overzicht van de items die je 
kunt uitlenen. Je kan de folder afhalen of laten opzenden. Reserveren kan telefonisch, per mail of door langs te gaan. Maak 
een afspraak voor je iets komt afhalen. Dan kunnen de mensen van de Jeugddienst alles klaar zetten. Zo verloopt alles veel 
vlotter. De uitleendienst wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe artikels. De nieuwigheden zullen zowel in Tij-dingen als op de 
website worden aangekondigd.
Info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44. Op de gemeentelijke website (jeugddienst aanklikken) vind je ook alle info.
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Leven Varia

Sport overdag:
sport- en seniorenacademie

De sport- en seniorenacademie, 
een organisatie van de sportdienst 
en sportraad, loopt nog tot 15 mei 
2009. Elke vrijdag, niet tijdens de 
schoolvakanties, kunnen zowel dames 
als heren terecht in de sporthal van 
Koksijde-dorp voor volgend sportief 
programma: conditiegymnastiek voor 
dames en heren van 10.30 tot 11.30 
u., initiatietraining tennis en tafeltennis 
van 13.45 tot 14.45 u., initiatietraining 
badminton en tafeltennis van 14.45 
tot 15.45 u. Deelnemen (verzekering 
inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of 
namiddag. Het sportmateriaal is gratis 
ter beschikking.
Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in 

Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Jeugdsportacademie
Het is reeds het tiende jaar dat de 
sportdienst en sportraad sportinitiaties in 
de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke 
organiseren voor jongens en meisjes 
van het eerste tot het zesde leerjaar. 
De deelnameprijs (verzekering en 
sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 
4,50 euro per lessenreeks. 
Na de initiatiereeksen hockey, atletiek 
en badminton komt in januari de vierde 
sport aan bod. Op woensdag 14, 21 
en 28 januari is netbal en volleybal 
aan de beurt. De activiteit vindt plaats 
van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de 
leerjaar en 15.15 tot 16.30 u. voor het 
4de tot 6de leerjaar.
Vooraf inschrijven bij de Sportdienst, 

Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke of via 

www.koksijde.be/sport. 

Opgelet: de inschrijving is pas definitief na betaling.

Cursus Cubaanse Salsa-dansen!
Na het succes van een eerste cursus 
in september organiseert salsa-
specialist Lorenzo in 2009 opnieuw 
lessen Cubaanse salsa dansen. Op 
maandag 12 januari begint in het 
ontmoetingscentrum Noordduinen 
(Helvetiastraat 47 in Koksijde-dorp) om 
20 u. een nieuwe reeks voor beginners 
(niveau 1), en om 21 u. een vervolgreeks 
(niveau 2) voor de salseros die in 
september de cursus volgden. Elke reeks 
duurt 10 opeenvolgende weken. De prijs 
bedraagt 75 euro. Lorenzo zelf is leraar. 
In de 10-delige reeks voor de beginners 
leert hij de basis van de Cubaanse salsa 
en een aantal figuren in koppel. Ook de 
Rueda de Casino komt aan bod. Voor 
meer info www.salsadecuba.be.
Inschrijving/ info lorenzo.salsadecuba@gmail.com of T 

0473 76 13 73.

Kerstboomverbrandingen
Sint-Idesbald, vrijdag 2 januari
Op vrijdag 2 januari vindt om 18.30 u. de kerstboomverbranding plaats op het strand 
van Sint-Idesbald. Men kan er ook genieten van winterse drankjes en hapjes.

Oostduinkerke, zaterdag 10 januari
Op zaterdag 10 januari is er om 16 u. ook de traditionele kerstboomverbranding in 
Oostduinkerke-bad, met allerlei animatie en uiteraard ook met een drankje en een 
hapje.

Nieuwe 
infobrochure 2009
Bent u op zoek naar een adres of 
telefoonnummer van een museum, 
een bezienswaardigheid, een dokter 
of tandarts? Alle uiteenlopende info, 
gaande van bezienswaardigheden, 
sportmogelijkheden, medische 
verzorging, banken tot officiële diensten 
wordt op een overzichtelijke wijze 
samengevat in de nieuwe infobrochure 
2009 van de dienst Toerisme. De 
infobrochure is gratis te verkrijgen in de 
toerismekantoren vanaf 20 januari.

Dienst Toerisme 
op beurzen in binnen- en buitenland!

De dienst Toerisme staat in voor de 
promotie van onze badplaats en zal 
vertegenwoordigd zijn op volgende 
toeristische beurzen: van 9 tot 11 
januari op Vakanz Luxemburg; van 14 
tot 18 januari op het Vakantiebeurs 
Utrecht; van 23 tot 28 januari op het 
Internationaal Vakantiesalon Antwerpen; 
van 5 tot 9 februari op het Vakantiesalon 
Brussel, en van 5 tot 7 februari op het 50 
Plussalon in Kortrijk.
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Mega Supervlieg-weekend op 14 en 15 februari 2009 !

Het SuperVlieg-weekend dat plaatsgrijpt op zaterdag 14 en zondag 15 februari is een bruisende familie- en 
gezinshappening vol met kunsten en kunstjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar, hun ouders en grootouders.

Activiteiten Varia

Plaatsen - Alle activiteiten, 
voorstellingen en workshops 
zijn geconcentreerd rond 
5 kernen in Koksijde-
Oostduinkerke. De kernen 
bevinden zich in de omgeving 
van de Abdijhoeve Ten 
Bogaerde in Koksijde, het 
Koksijdse Abdijmuseum 
Ten Duinen, het Nationaal 
Visserijmuseum van 
Oostduinkerke, het Koksijdse 
gemeentehuis en de 
Kerkepannezaal in Sint-
Idesbald.
Armbandjes - Meedoen aan 
alle activiteiten, workshops 
en voorstellingen kan 
eenvoudig op vertoon van 
een Supervlieg-armbandje 
aan elke ingang. Armbandjes 
kosten 3 euro per dag of 5 
euro voor 2 dagen en zijn 
op voorhand en op 14 en 
15 februari verkrijgbaar 
aan de balie van het 
toerismekantoor in Koksijde. 
Op 14 en 15 februari zijn ook 

bandjes te verkrijgen in de 
Abdijhoeve Ten Bogaerde, zaal 
Kerkepanne of de balies van 
het Nationaal Visserijmuseum, 
het Abdijmuseum Ten Duinen 
of c.c. CasinoKoksijde (dit 
op de tijdstippen van de 
voorstellingen en workshops 
van de specifieke locatie). 
Ouders en begeleiders dienen 
ook een armbandje te kopen. 
Ouders worden aangeraden 
om zeker mee te doen, want 
dit is een leuke dag voor jong 
en oud!
Workshops - Voor de meeste 
workshops dien je vooraf te 
reserveren want de plaatsen 
zijn beperkt! Ook dit doe je 
in het toerismekantoor. Je 
krijgt dan een bewijs van 
inschrijving voor de gekozen 
workshop. Natuurlijk heb je 
ook je armbandje nodig!
Voorstellingen - Ook hier is 
een armbandje noodzakelijk, 
maar vooraf reserveren 
kan niet. Kom op tijd, want 

Dinsdag Biebdag met 
Michel Wuyts
De bekende TV-
wielercommentator Michel 
Wuyts komt op dinsdag 
13 januari om 19.30 u. 
in de feestzaal van c.c. 
CasinoKoksijde spreken 
over wielrennen en 
verslaggeving.
“Wielrenners, wie gelooft 
die mensen nog?” Is dit 
een boutade of zit in deze 
uitspraak een grond van 
waarheid? Michel Wuyts 
graaft in verleden en heden 
van de wielersport en 
verdiept zich in de psyche 
van de renner. Waarom 
faalt Sven Nys vaak op 
kampioenschappen? Heeft 
Gert Steegmans faalangst? 
Heeft Tom Boonen aan 
autoriteit ingeboet? Kleeft 
aan iedere renner een 
ranzig randje. Is doping 
onvermijdelijk? De VRT-
wielerman gaat in zijn 
uiteenzetting geen heikel 
thema uit de weg.
Michel Wuyts is van 
kindsbeen af bezeten 
van sport en maakte in 
1991 van zijn hobby zijn 
beroep. Het jongetje dat 
ooit gek was van Merckx 
werd wielercommentator 
en oefent dat vak nu al 
zeventien jaar uit. Negen 
jaar zat hij op de motor, 
sinds 2000 is de cabine 
aan de aankomst zijn 
biotoop. Wuyts heeft zestien 
Touren op zijn actief, maar 
leverde ook commentaar 

bij drie eindronden van de 
wereldbeker voetbal en vijf 
Olympische Spelen. Peking 
2008 werd voor hem een 
onvergetelijke ervaring. Zijn 
vertelstijl wordt gekenmerkt 
door passie en feitenkennis. 
Een reeks onverkwikkelijke 
dopingverhalen hebben 
die liefde voor de sport 
niet klein gekregen. Dat 
blijkt ook uit de boeken 
die hij schreef. Zes stuks 
in evenveel jaren. Van 
“Renners van Nu” tot “Nick 
Nuyens in het Nieuw”. 
In al die uitgaven leeft 
een sterk gevoel: het 
respect voor de mens in de 
topsporter. Respect voor 
zijn gedrevenheid, maar ook 
begrip voor zijn falen.
Gratis toegang: Inschrijven kan in de 

bib van Koksijde, 058 53 29 53 of via 

net-bibbing@koksijde.be.

volzet is volzet! Nadat de 
voorstelling gestart is, kan er 
geen publiek meer binnen. De 
meeste voorstellingen worden 
meermaals gespeeld, dus hou 
het programma goed in het 
oog!
Pendelbus - Om van de 
ene naar de andere kern te 
geraken, kan je de pendelbus 
of pendeltrein nemen,…
die rijdt het hele weekend 
heen en weer tussen de 
verschillende locaties.

Smullen - Tijdens het 
SuperVlieg-weekend kan 
je bij onderstaande eet- en 
drankgelegenheden terecht 
voor diverse hapjes en 
drankjes! Er worden voor de 
kinderen speciale menu’s of 
kortingen voorzien op vertoon 
van je SuperVliegpolsbandje!

Info - Toerismekantoor Koksijde, 

Zeelaan 303. (toerisme@koksijde.be of 

T 058 51 29 10) of surf naar 

www.SuperVlieg.be.
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Activiteiten Varia : artikel getij-dingen

een creatieve uitnodiging voor 
lokale kunstenaars: “Kunnen 
we met het getij een vorm 
van kunst bereiken ? De zee 
en het getij laten ongetwijfeld 
sporen na. Kunnen we met dit 
gegeven experimenteren? Laat 
ons creëren in teken van de 
zee en het getij, laat ons een 
confrontatie aangaan met de 
natuur, met het tijdsgebonden 
proces van eb en vloed, laat 
de sporen van het getij op ons 
werk verschijnen!”
Met dat idee stapte Ingrid 
naar de gemeentelijke 

cultuurdienst die zijn volle 
medewerking aan het project 
verleent, evenals de Maritieme 
Dienst afdeling Kust die het 
gebruik van de palen spontaan 
goedkeurde en zo mee op 
de boot sprong. Er werd een 
werkgroep samengesteld, 
een website gecreëerd, 
kunstenaars kwamen 
enthousiast of schoorvoetend 
toetreden. Inmiddels vormen 
ze een grote groep: Jenny 
Reynaert, Jan Dieusaert, 
Jean-Pierre Zinjé, Bert 
Verstraete, Monique 
Plaetevoet, Ann Devloo-
Delva, Francesco Fransera, 
Roos Deweerdt, Ingeborg 
Krause, Jan Smekens, 
Dirk Vandenbussche, Bea 
Vandendriessche, Marc 
Vandevelde, Yarka Neutens, 
Peter Lagast, Chrisi Ryckaert, 
Joris Slabbinck, Jean-Pierre 
Holvoet en Ingrid Sinnaeve.
Hoe zal het project thans 
concreet zijn weg vinden 
tussen eb en vloed? Vooreerst 
is de locatie “bepaald” 
tussen Paal 1 (op de grens 
tussen Nieuwpoort-bad 
en Oostduinkerke t.h.v. 
de Noordwindhelling) met 
einde bij Paal 15 t.h.v. het 
Grardplein in Sint-Idesbald. 
Vanaf midden januari 
zal de technische dienst 
de kunstwerken aan de 
palen bevestigen. in maart 
wordt dan de vernissage 
van deze merkwaardige 
laagwaterlijntentoonstelling 
gehouden… Vanaf dan hoopt 
de werkgroep van Getij-
dingen dat de mensen bij 
eb de weg vinden naar de 
palen in het laagwater om te 
ervaren hoe de natuurlijke 

zee van de menselijke 
kunstwerken nieuwe getij-
dingen maakt, verandert, 
verfrist, vernieuwt. Het moet 
de mensen weghouden van 
de superwereld van internet. 
Zij moeten er zich van 
vergewissen dat zij moeten 
wachten op laag tij, een 
klik op de muis zal hier niet 
helpen..., en ze mogen hun 
laarzen niet vergeten...
Ingrid Sinnaeve besluit met 
een filosofische beschouwing: 
“Eigenlijk is Getij-Dingen 
ook een constructieve 
uitdaging voor een destructief 
aspect van het leven: de 
vergankelijkheid. Alles is 
eindig en nietig, het koudste 
ijs smelt, het hardste 
ijzer roest, elk leven, elke 
herinnering, elke relatie, 
alles vergaat. Onzichtbaar 
wordt alle leven aangetast... 
onzichtbaar laat ook het 
getij zijn sporen na. Getij-
Dingen wil deze werkelijkheid 
zichtbaar maken, wil aantonen 
dat onzichtbare constanten 
in het leven toch zichtbaar 
hun stempels zetten. 
Begroeiing, vergroeiing, 
kleur en verkleuring, schade, 
verwoesting, ver-andering 
worden aangebracht door het 
constante ritme van het getij. 
Liefde en haat, vriendschap, 
wraak, vreugde, jaloezie enz. 
laten in ons leven ook hun 
sporen na.  Wij vergaan, doch 
het getij blijft, als een neutraal 
en absoluut gegeven.

Info: cultuurfunctionaris beeldende kun-

sten Valerie Vandamme, Abdijmuseum 

Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 

8 in Koksijde (T 058 53 39 57, valerie.

vandamme@koksijde.be).

Ingrid Sinnaeve is 
gefascineerd door het getij, 
het eindeloze constante 
ritme: “De zee komt en gaat 
en komt weer en trekt weer 
terug, ze laat een effen strand 
weer na, een propere lei. 
We betrappelen en graven 
putten en bouwen forten en 
kastelen. De golven komen en 
vegen alles weer weg. Maar 
ook zonder het te zien of te 
merken, gebeurt er heel wat 
ondertussen.”
In het eeuwige heen en weer 
van eb en vloed zag Ingrid 

Getij-Dingen:
mens en natuur bouwen 
één jaar kunstwerken aan 
de laagwaterlijn
Bijna vier seizoenen lang in 2009 zal de kunstliefhebber 
aan het strand van Koksijde kunnen genieten van 
een heel originele en tegelijk bizarre vorm van 
conceptuele kunst: kunstobjecten in combinatie met 
de invloed van de getijdenwerking op het strand. 
Driedimensionale werken, aangebracht op palen op het 
laagwaterstrand, ondergaan maandenlang een artistieke 
gedaanteverwisseling door het water dat komt en gaat. 
Bouwen eb en vloed, de golven, het water mee aan de 
wording en verwording van kunst? Bereiken mens en natuur 
de sublieme esthetische beleving? Een prangende vraag, 
ontworsteld aan het brein van initiatiefneemster Ingrid 
Sinnaeve. “Getij-Dingen”, zo heet haar geesteskind… Initiatiefneemster Ingrid Sinnaeve van Getij-Dingen, bij een laagwaterconstructie waaraan 

kunstwerken zullen bevestigd worden, om nieuw te worden door de werking van de getijden.

Skeletten van vissen, één van de kunstwerken aan Getij-dingen.
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Agenda Januari 2009

Vrijdag 16 januari
14 uur / Petanque op 

de binnenpleinen
Oostduinkerke, zaal Ameubla
Deelname leden: gratis; niet-leden: € 1
Info & org.: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058.51.34.02

18-19 uur / Initiatie Argentijnse 
tango
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Lesgever: dansschool La Tangueria - € 20 
(incl. broodje, drankje en tocket voorstelling 
van Compania Zarate om 20 uur)

20 uur / Muziek en dans, Compania 
Zarate, Motivo de tango
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be 

Zaterdag 17 januari
10-11.30 uur / Proefles Nordic 

Walking
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Kostprijs: € 10 + (€ 2 huur van de poles)
Inschr. Greet.ostyn@skynet.be, 
T 0494.71.73.12, chantal.loones@telenet.be
In januari start een nieuwe beginnerreeks met 
een 5-delige lessenreeks, dit op 
24 & 31 januari; 7, 14, 21 februari, telkens 
van 10 – 11.30 uur. 49 euro voor 5 lessen
Wekelijks kan je gratis meestappen om de 
techniek verder te onderhouden. 
Elke zaterdagmorgen aan bezoekerscentrum

20 uur / Nieuwjaarsconcert 
gemeentelijke harmonie 
Koksijde
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
info: Michel Saubain, T 058.53.34.67

Zondag 18 januari
9-15 uur / 2de 

Kinderwinterrommelmarkt
Koksijde, leefschool De Letterzee, A Fastenae-
ckelslaan 24
Kledij, speelgoed, boeken
Inschr. en info: T 0473.48.15.73,
tsspeedy@hotmail.com

20 uur / Muziek: Danu
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. Casino-
Koksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Woensdag 21 januari
14 uur / Gespreksnamiddag met 

spreker Georges Pollentier
Oostduinkerke, feestzaal Witte burg
Blijft fit met eenvoudige bewegingen
Inkom leden: € 2; niet-leden: € 4
Ogr.: OKRA Oostduinkierke-Wulpen 
T 058.51.34.02

20 uur / Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. casinoKoksijde, 
T 058.53.29.99,
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Vrijdag 23 januari
14 uur / Wandelen, max. 8 à 10 km

Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan
Deelname leden: gratis, niet-leden: € 1
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058.52.37.77

20 uur / Muziek theater, 
Karl Vannieuwkerke en 
les Supappes
Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Wielerjaar 2008
Info & tickets: bespreekbureau c.c. Casino-
Koksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

14 uur / Geleide wandeling 8 à 10 km
Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-laan
Deelname leden: gratis; niet-leden: 1 euro
Info & org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058.52.37.77

Zaterdag 10 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

16 uur / Kerstboomverbranding met 
animatie en verkoop van een 
drankje en een hapje
Oostduinkerke, zeedijk centrum
Info: handelaarbond Oostduinkerke, 
olivier.t@me.com ; T 058.51.51.30

20.30 uur / Theater Collectief 
gestrand ‘het begint al goed’
Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99 & 
058.51.18.37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Zondag 11 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Kerstboomverbranding
Oostduinkerke, Mariapark
Info: wijkvereniging Mariapark, 
Nieuwe Ydelaan 52, Rik Boens, 
T 058.23.36.01, T 0486.20.87.10, 
rik.boens@pandora.be  

Maandag 12 januari
19.30 uur / Info-avond Train je 

geheugen
Koksijde-dorp, Zeelaan 29, 
Trefcentrum Ligerius
Inkom (drankje inbegrepen) 
leden KAV € 3,50; niet-leden: € 5
Info: Nancy Soetaert, T 058.52.24.12, 
nancy.soet@skynet.be 

Dinsdag 13 januari
19.30 uur / Michel Wuyts over 

wielrennen en verslaggeving
Koksijde, openbare bibliotheek
Gratis toegang - Info: Bib Koksijde

Woensdag 14 januari
14 uur / Gezelschapsnamiddag met 

kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom leden: gratis; niet-leden: € 1
Info & org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058.51.34.02

20 uur / Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. casinoKoksijde, 
T 058.53.29.99, cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be 

Donderdag 15 januari
20 uur / Gezellige quiz-avond

Sint-Idesbald, Hotellaan, vakantiehuis 
Excelsior
Leden markant € 5; niet-leden: € 10
Inschrijven bij Lena Proot, T 058.51.51.37 of 
jacques.proot@skynet.be

20 uur / Martin Heylen: terug naar 
Siberië
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom 5 euro Davidsfondsleden; 6 euro: 
niet-leden
Info & org. Davidsfonds Oostduinkerke en 
Wulpen, T 058.51.49.20, 
www.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

Donderdag 1 januari
10-17.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

 18 uur / Muzikaal 
Vuurwerkspektakel

 18.30 – 19.30 uur / Gratis toast op 
het nieuwe jaar rond de 
ijsbaan
Koksijde-aan-Zee, strand
Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Vrijdag 2 januari
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

18.30 uur / Kerstboomverbranding 
met winterse drankjes en 
hapjes
Sint-Idesbald, Zeedijk
Info: feestcomité Sint-Idesbald, 
T 0474.40.17.80

Zaterdag 3 januari
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

14 uur / Geleide wandeling in 
natuurreservaat Doornpanne
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: bezoekerscentrum Doornpanne, T 
058.53.38.33, www.iwva.be 

zondag 4 januari
10-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

15 uur / Familie theater, 
Theater Lejo, Dag hand
Koksijde, c.c. casinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99

Maandag 5 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Dinsdag 6 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Woensdag 7 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

20 uur / Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. casinoKoksijde, 
T 058.53.29.99, cc.casino@koksijde.be ; 
www.casinokoksijde.be

Donderdag 8 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Vrijdag 9 januari
14-21.30 uur / IJsbaan

Koksijde-aan-Zee, Theaterplein, Zeelaan 303
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10
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Zaterdag 24 januari
20 uur / Muziek, theater, Brussels 

Jazz Orchestra & ’t Arsenaal
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Writing Billie
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99

20.30 uur / Theater De Werf – 
Dummies
Oostduinkerke, het Bedrijf, leopold II-Laan 9a
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99 of 
058.51.18.37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be

Zondag 25 januari
12 uur / Sint Pieterswandeling – 

Greyhounds in nood
Oostduinkerke, Witte Burg
Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Woensdag 28 januari
14 uur / Gezelschapsnamiddag met 

kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom leden gratis; niet leden: € 1
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen: 
T 058.51.34.02

20 uur / Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. casinoKoksijde, 
T 058.53.29.99, cc.casino@koksijde.be ; 
www.casinokoksijde.be

Donderdag 29 januari
19.30 uur / Crea-avond, Kippen in 

Powertex
Koksijde-aan-zee, Tulpenlaan 41, parochiaal 
centrum
Info & inschr.: Nancy Soetaert, T 
058.52.24.12, nancy.soet@skynet.be

20 uur / Panneia ‘de eeuwige Tijl 
Uilenspiegel’
Info & tickets: leerlingen Immaculata of 
051.50.32.14

Vrijdag 30 januari
14 uur / Fietsen, korte rit in 

Oostduinkerke
Oostduinkerke, Ameubla, leopold II-Laan
Deelname leden gratis; niet-leden: € 1
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058.51.34.02

 Feng Shuy met mineralen
Koksijde, Villa Sirius, Sloepenlaan 2a
Info: T 052.44.53.38, 
manipurapost@gmail.com

19.30 uur / Prijsuitreiking junior 
journalistenwedstrijd
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
(opstelwedstrijd voor basisscholen van Oost-
duinkerke) nadien optreden van goochelaar 
Koen Bossuyt
Inkom: € 4; kinderen < 12 jaar: € 2 
(gratis drankje)
Info & org.: Davidsfonds Oostduinkerke en 
Wulpen

20 uur / Panneia ‘de eeuwige Tijl 
Uilenspiegel’
Info & tickets: leerlingen Immaculata of 
051.50.32.14

Zaterdag 31 januari
 Feng Shuy met mineralen

Koksijde, Villa Sirius, Sloepenlaan 2a
Info: T 052.44.53.38, 
manipurapost@gmail.com

20 uur / Panneia ‘de eeuwige Tijl 
Uilenspiegel’
Info & tickets: leerlingen Immaculata of 
051.50.32.14

zondag 1 februari
 Feng Shuy met mineralen

Koksijde, Villa Sirius, Sloepenlaan 2a
Info: T 052.44.53.38, 
manipurapost@gmail.com

12/09 – half januari 2009 / 
Duo-expositie Hans Denys 
en Angela Taverne
Koksijde-dorp, Hotelschool Ter Duinen, 
Houtsaegerlaan 40
Info: hotelschool ter Duinen, 
T 058.51.11.98

Tot 04/01 / Sonja Vanbesien, 
papiercollages
Elke dag van 15 – 18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, 
H. Christiaenlaan
Info: Valerie Vandamme, T 058.53.39.57

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57

Januari / Suzanne Visser, 
Adinkerke

 Brons
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino,  
Strandlaan 267
Info: T 058.51.18.05

Tot  30/04/2009 / Gewrakt en 
gewogen
Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum 
van Oostduinkerke
Deze tentoonstelling geeft stand van 
zaken van het onderzoek van een 18de 
eeuws scheepswrak voor de Vlaamse kust.  
Je kan de zoektocht naar een exacte 
datering en identificatie van het gezonken 
schip volgen via grondige analyse van 
scheepsonderdelen en ander gevonden 
materiaal
Info: Nationaal Visserijmuseum van 
Oostduinkerke, T 058.51.24.68, 
info@visserijmuseum.be; 
www.visserijmuseum.be

Januari / Art Creations, 
Linde De Geest
Koksijde, Art Gallery, Lejeunelaan 5
Linda de Geest, artieste en goudsmid, 
studente academie te Antwerpen, 
ontwerpt juwelen in eigen atelier. 
Haar vlotte designcollectie siert iedereen 
met klasse en stijl.

 Johan Lowie
Kunstschilder, olie op doek
Hij volgde kunstopleiding in plastische 
kunsten te Kortrijk. Hij heeft deelgeno-
men aan talrijke tentoonstellingen in bin-
nen- en buitenland. Zijn werk is gefocust 
op het( menselijk drama, uitgevoerd 
in eenvoud. Door middel van simpele 
composities en kleur probeer ik de juiste 
sfeer te creëren van bepaalde gevoelend 
en situaties

Dagelijks
Kinderoppasdienst

bij Ingrid Pylyser, org. Gezinsbond Koksijde, 
T 058 51 89 82 bereikbaar van 18 tot 20 uur

Kinderoppasdienst
Bruno Van Wynsberghe, Dorpsstraat 1, 
Oostduinkerke, T 058.51.89.61

Wekelijks
Elke maandag
13.30 - 17 uur / Doe-Mee-Namiddag, 

hobbynamiddag in gezelschap
Trefcentrum Ligerius, Zeelaan 39, Koksijde, 
org. KAV Koksijde, T 058 51.06.92. 
Deelname: leden KAV e 1,50 / 
niet-leden e 2,50. (kopje koffie inbegr.)

13.30 uur / Bridge-namiddag
La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, 
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust 
T 058.23.98.04 of 51 44 63. 
Iedereen welkom.

 Wandelen
Na iedere wekelijkse uitstap wordt bepaald 
waar en wanneer het volgende vertrekpunt 
zal zijn, alsmede het voorziene doel van de 
wandeling.
Voor verdere inlichtingen: Roger Billiet, 
T 058.51.44.35, T 0497.63.06.58

19.30 uur / AA-vergadering te 
Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15 
(24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

14 - 17 uur / Kaarting
feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, 
Oostduinkerke, org. Vlaamse Seniorenclub 
Koksijde Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of 
T 058 51 23 95.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen 
voorjongens en meisjes 
(vanaf 6 jaar)
sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke, 
T 0476.41.86.02.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole
(voor leden), Ruytingen Hotel, Strandlaan 283 
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene 
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en 
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding 
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. T 058.51.35.58.

14 - 18 uur / Fietsen
van half maart tot eind april & half 
september tot eind oktober
vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk 
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep 
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

van 17.30 tot 18.30 uur / Turnen 
voor 50+
Sporthal Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 of T 058 51 56 64.

19 - 21 uur / AiKiDo
zaal voor Vloersporten, Koksijde-dorp, 
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0475.48.56.06, 
www.sensei.be. 3 gratis proeflessen.

21 - 22 uur / KoBuDo
zaal voor vloersporten, Koksijde-dorp, 
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

van 20.30 - 21.30 uur / KaraTe 
Shotokan
zaal voor Vloersporten, Koksijde, 
org. AiKiDo-club Koksijde, T 0494 13 63 93 - 
www.sensei.be. Met elke eerste maandag van 
de maand: gratis proefles.

van 20 - 21 uur / Zazen 
(zittende meditatie)
beginners graag 20 min. vroeger, 
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald, 
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

19.30 - 20.30 uur / Sportiva: 
Conditietraining (1/2 uur) 
en recreatief basketbal 
(1/2 uur) voor heren
Sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke), org. L. Leroy, T 058 51 77 78.
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om 14 uur / Fietsuitstap voor 
bejaarden
van begin april tot eind september
vertrek: brandweerarsenaal Koksijde, 
org. Westhoekverkenners, T 058.51.28.33, 
T 0495.42.86.15

vanaf 14 uur / Zitdag ‘Kind & 
Gezondheid’
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S.V.V., T 058 51 41 47

14.30 - 17.30 uur / 50-plussers dansen
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep de 
Golfbrekers, T 058 51 51 09 & 
T 058 51 32 92.

15-17 uur / Bowling voor senioren
Bowling Stones, De Pannelaan 81, Adinkerke, 
org. Neos Koksijde T 058 51 14 15 of 
058 51 31 13.

16-17.30 uur / Yantra Budokai-do 
(jeugd)
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, 
org. Yantra Budokai-do T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be.

van 19 - 20 uur / Hondenafrichting
Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke, 
org. Fidelia Honden-africhtingsvereniging. 
Contact: Stephanie Vileyn, T 0474 47 45 20.

19.30 uur / AA-vergadering te 
Koksijde
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, T 03 239 14 15 
(24u beschikbaar) of www.aavlaanderen.org.

14 – 18 uur / Petanque
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

van 20 - 21 uur / Zazen 
(zittende meditatie)
beginners graag 20 min. vroeger, 
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, St.-Idesbald, 
org. Belgische Zenvereniging, T 058 51 52 37.

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde
op 145425 Mhz van de radio-amateurs 
Koksijde.

vanaf 19 uur / Kookworkshop 
wereldkeuken, lentekeuken, 
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, 
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of 
T 0476.4091.62

19-20.15 uur en 20.15-21.30 uur / Yoga
Willem Elsschotzaal, boven Bibliotheek, 
Info: Vormingplus, T 058.31.14.94

19.30 - 21 uur / Repetities St.-Niklaas-
koor Oostduinkerke
Parochiehuis, Vrijheidstraat 6a, 
Oostduinkerke, org. St.-Niklaaskoor 
Oostduinkerke, T 058 51 49 20, dirigent Paul 
Depondt, Paul.depondt1@telenet.be. 
De repetities zijn toegankelijk voor het 
publiek.

Elke donderdag
14 - 17 uur / 50-plussers dansen

feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 of 058 51 56 64.

9 - 12 uur / Zitdag 
‘Kind & Gezondheid’
laatste donderdag van de maand
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque 
(of darts)
zaal Kerkepanne (Strandlaan 128, 
St.-Idesbald). Gezellig, geen competitie. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)

14 uur / Recreatief wandelen
vertrek: OLV-Ter-Duinenkerk, 
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058 31 18 71. (niet in juli en augustus)

14 - 18 uur / Petanque
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

14 - 17.30 uur / Ontmoetingsnamiddag 
voor mindervaliden
Ons Heem St.-Rita, Pylyserlaan 11, 
org. Kontaktgroep Mindervaliden 
Groot-Koksijde, T 058 51 56 97.

14-17.30 uur / Salon- en jazzdansen
elke 1ste en 3de dinsdag van de maand
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 - 058.51 56 64.

van 14 - 17.30 uur / Disco en 
lijndansen
elke 2de en 4de dinsdag van de maand
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. OKRA Koksijde, 
T 058 51 51 09 - T 058 51 56 64.

van 16 – 18.30 uur / Zitdag ‘Kind & 
Gezondheid’
9-12 de woensdagvoormiddag
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S.V.V. T 058 51 41 47.

vanaf 19 uur / Biljart
De Windroos, Duinparklaan 41, org. Biljartclub 
Oostduinkerke-bad, info: T 058 52 10 47

19.30 - 21 uur / Training Shotokan-
karate
gemeentelijke basisschool, Abdijstraat, 
Koksijde, org. Karateclub Koksijde, 
T 058 52 02 42, 
johan.vanmassenhove@scarlet.be

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate
Sportzaal Basisschool De Letterzee, 
Fastenaekelslaan 24, Koksijde. 
Eerste 2 proeflessen gratis ! T 0472 70 31 71, 
T 058 51 63 70, T 058 51 94 73; 
mai@kami.be, www.mai.kami.be

om 20 uur / Lokale K.S.D.-ronde
op 145425 Mhz van de radio-amateurs 
Koksijde.

vanaf 20 uur / Scrabble
Ameubla, Leopold II-laan 98, Oostduinkerke, 
org. Scrabbleclub Xantippe, T 058 51 58 28. 
Eigen scrabbledoos meebrengen!

20 - 22 uur / Yantra Budokai-do
zaal voor Vloersporten Kok-dorp, 
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be.

8-13 uur / Wekelijkse Markt
van april t.e.m. september
Oostduinkerke, Groenendijk

vanaf 19 uur / Kookworkshop 
wereldkeuken, lentekeuken, 
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, 
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of 
T 0476.4091.62

19 - 20.30 uur / Repetities Onze-Lieve-
Vrouw-Ten Duinenkoor
O.L.V.-Ten Duinenkerk, 
J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad, 
T 058 52 24 56. Iedereen welkom.

van 14-18 uur / kaarting
van 2 oktober tot 29 april 2008
feestzaal Witte Burg, org. Seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

Elke woensdag
 Lentelessen Kidstennis in 

TCK Koksijde voor 3 tot 12 
jarigen.
Info: TCK Stephan Wydooghe, T 058.52.35.03

10 - 11 uur / Turnen voor 50+
o.l.v. ervaren kinesiste, zaal voor 
Vloersporten, achter politiekantoor, 
Koksijde-dorp, org. KAV-Koksijde, 
T 058 51 64 74. Bijdrage : leden KAV e 1,75 / 
niet-leden e 2,50 (nt tijdens schoolvakanties).

vanaf 14 uur / Kaart- en 
boldernamiddag
zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. S-Plus Koksijde, 
T 058 51 28 33 of 0495 42 86 15.

van 20.30 - 22 uur / Sportiva: 
Conditietraining (1 uur) & 
recreatief badminton (1/2 
uur) voor dames
Sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke, org. S. Chamon, 
T 058 51 97 73.

20.15 uur-22.30 uur / Repetities 
Beauvarletkoor
in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128, 
St. Idesbald, org. Beauvarletkoor Koksijde, 
T 0476 45 27 50, pierrottossyn@yahoo.com.

14 - 18 uur / Petanque
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01

19.30 -21.30 uur / Sos-depressie - 
hoe omgaan met depressie - 
zelfzorg
elke 1ste en 3de maandag van de maand,
Koksijde, Robert Vandammestraat 266, 
Info: T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56 
(24/24u), sos-depressie@skynet.be, 
www.sos-almedrua-vzw.be

vanaf 19 uur / Kookworkshop 
wereldkeuken, lentekeuken, 
tapas, zomerkeuken
Info: Els Van Snick, Leopold II Laan 54, 
Oostduinkerke, T 058.52.16.65 of 
T 0476.4091.62

19.30-20.30 uur / Stille Meditatie
elke 1ste en 3de maandag van de maand
in de O.L.V.-ter-Duinenkerk (via zij-ingang) 
te Koksijde-bad. T 058.51.59.14 of 
T 058.62.08.36, of T 0479.73.49.79

14 uur / Recreatief fietsen
van april tot oktober
vertrek aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk. 
Afstand ongeveer 30 km. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058.51.75.51

Elke dinsdag
om 14 uur / Recreatief fietsen 

(ca 35 km)
in de winter om 13.30 uur
vertrek: brandweerarsenaal Koksijde-dorp, 
org. W.T.C. ‘Sport u gezond’ T 058 51 70 40. 
Verzekering verplicht.

14 - 18 uur / Fietsen
van mei tot half september
vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk 
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep 
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51

van 14.30 u. tot 17 u. / Scrabble
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, 
St.-Idesbald. Ontspannend en leerrijk. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Petanque 
(of darts)
terreinen aan zaal Kerkepanne, 
Strandlaan 128, St.-Idesbald. 
Gezellig, geen competitie. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)

van 14.30 u. tot 17 u. / Rummikub met 
cijfers
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, 
St.-Idesbald. Org. Vlaamse Seniorenclub 
Koksijde (info 058 51 03 93)

14 - 18 uur / Kaarting
feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, 
Oostduinkerke, Seniorengroep Oostduinkerke 
Wulpen (SOW),T 058 51 65 00.

om 14 uur / Kantklossen
Van begin sept. - eind juni
Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde, 
T 058 51 87 12 of 0495 15 14 46.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep 
De Zeester, T 058 29.80.70 of 
T 058.51.93.16.
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Elke zondag
10 - 11 uur / Hondenafrichting

Guldenzandstraat 25, Oostduinkerke, 
org. Fidelia Hondenaf-richtingsvereniging. 
Contact: Stephanie Vileyn, T 0474 474520

10 - 11.30 uur / Yantra Budokai-do 
(jeugd)
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, 
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be.

van 10 -13 uur / Aperitiefbiljart
De Windroos, Duinparklaan 41, 
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, 
info: T 058 52 10 47

van 10.30 - 13.30 uur / Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum 
Westhoek
steeds open - eerste verdieping – 
c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde, 
org. Vrijzinnige Gemeenschap V.O.C. 
Westhoek. Voor alle inlichtingen kunt u terecht 
bij voorzitter Bob Rossel, T 058 51 23 73.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, 
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be.

18.30 – 20 uur / Waterballet
Zwembad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32, 
Koksijde-dorp, org. De Dolfijntjes, 
T 058 51 63 70 of 058 23 86 59

vanaf 9 uur tot zonsondergang / 
Vliegsport: luchtdopen of 
initiatievluchten
Koksijde, Koninklijke West Aviation Club, 
Ten Bogaerdelaan 15 Voor afspraak en 
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

Maandelijks
 Speciaal kruiswoordraadsel

org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058 51 03 93.

20 uur / Lachclub.be Koksijde
elke laatste woensdag, Hotel Soll Cress, 
Koninklijke Baan, St.-Idesbald, 
T 0477 51 30 73

14 - 18 uur / Petanque
tijdens zomermaanden
zaal Ameubla, Leopold II-laan, Oostduinkerke, 
Seniorengroep Oostduinkerke Wulpen (SOW), 
T 058 51 12 56 of 058 51 56 01.

vanaf 19 uur / Biljart - 2 carambole 
tafels
De Windroos, Duinparklaan 41, 
org. Biljartclub Oostduinkerke-bad, 
info: T 058 52 10 47

19.30 uur / Bridge-avond
La Rose des Sables, Gaupinlaan 1, 
Oostduinkerke, org. Bridge club Westkust, 
T 058.23.98.04 of 51 44 63. 
Iedereen welkom.

19.30 - 21 uur / Kadgamala Karate
Sportzaal basisschool De Letterzee, 
Fastenaekelslaan 24, Koksijde. 
Eerste 2 proeflessen gratis! 
T 0472 70 31 71 of 058 51 63 70 of 
058 51 94 73; mai@kami.be, 
www.mai.kami.be

8-13 uur / Wekelijkse Markt
Koksijde, Marktplein

vanaf 10.30 uur / 
Conditiegymnastiek, initiatie-
training tennis en tafeltennis, 
badminton, Koksijde, 
sporthal, Sport overdag
van oktober tot half mei - behalve 
schoolvakantie
Info: Sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01

Elke zaterdag
 Wijngilde V.A.W. Duinenabdij 

Koksijde
c.c. Taf Wallet, kelderverdiep, Veurnelaan 109, 
Koksijde steeds open van 10 - 12 uur, 
org. Verbond Wijnmakers en Mostbereiders 
vzw, T 058 51 16 89.

van 13.30 tot 17.30 uur / 
Openingsuren VVF-Westkust
Familiekunde - Open iedere 
zaterdagvoormiddag in C.c.Taf wallet, 
Veurnelaan 109, Sint-Idesbald. 
Org. VVF Westkust, T 0485.79.71.72,

17 - 18 uur / Repetities Gemeentelijke 
Jeugdharmonie Koksijde
Noordduinen, Koksijde, org. Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde. De repetities zijn voor het 
publiek toegankelijk.

18 - 19.30 uur / Repetities Gemeente-
lijke Harmonie Koksijde
Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek 
toegankelijk.

9.45 uur / Nordic wandelen
Oostduinkerke, parking bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2. 
Info: Marie-Chantal Loones, 
chantal.loones@telenet.be, T 058.51.98.08

van 17 - 20.30 uur / Repetitie 
Drumband ‘El Fuerte’
van 17 - 17.30 uur: debutanten;
van 17.30 - 18.30 uur: El Fuerte Kids;
van 18.30 - 20.30 uur: Drumband El Fuerte,
Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde, 
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12.

18 - 20 uur / Yantra Budokai-do
zaal voor Vloersporten Koksijde-dorp, 
org. Yantra Budokai-do, T 0497 28 86 06 of 
0473 54 50 17, virginie@familiecastelein.be, 
www.yantra-budokaido.be

vanaf 9 uur tot zonsondergang / 
Vliegsport: luchtdopen of 
initiatievluchten
Koksijde, Koninklijke West Aviation Club, 
Ten Bogaerdelaan 15. Voor afspraak en 
info: T 058.31.23.67 of T 0497.30.55.90

19.30 – 20.30 uur / AiKiDo
Sportzaal basisschool De Letterzee, 
Fastenaekelslaan 24, Koksijde, 
org. AiKiDo-club Koksijde, www.sensei.be

14 uur / Fietsuitstapjes
van april tot september
start Witte Burg, org. Vlaamse Seniorenclub 
Oostduinkerke, T 058 51 75 45 of 
T 058 51 23 95.

14.30 - 17 uur / 50-plussers-dansen
Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendansgroep De 
Zeester, T 058 51 93 16 of T 0486 87 29 63.

vanaf 17 uur / Biljart Carambole
voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283, 
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene 
Laken’ (gesticht in 1961).  Andere dagen en 
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding 
(e 1,00 / 1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. T 058 52 04 65.

17 - 18.30 uur / Recreatief turnen 
voor jongens en meisjes 
(vanaf 6 jaar)
sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke, org. Turnclub Oostduinkerke, 
T 0476.41.86.02.

van 14 - 17 uur / prijskaarting 
manillen
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, 
Sint-Idesbald. Spannend en aangenaam. Org. 
Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
T 058.51.23.01

20 uur / Scrabble
Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38, Koksijde 
Info: scrabbleclub COXHYDE, T 058.23.85.22

20 uur / Kleurwishkaarten
enkel elke 2de donderdag van de maand
café ’t Botteltje, Noordstraat 8, Koksijde,
org. Café ’t Botteltje, T 0477 64 00 04 

20 - 22 uur / Repetities Gemeentelijke 
Harmonie Koksijde
Noordduinen, org. Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde. De repetities zijn voor het publiek 
toegankelijk.
T 058.51.99.47, T 0485.94.07.56 - 24/24
Sosalmedrua.vzw@skynet.be, 
www.sos-almedrua-vzw.be

Badmintonclub Westhoek, trainingen
Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek 
Info: Frank De Rore, T 0473.73.28.57

20 - 22 uur / Harmonie Vrienden van 
de brandweer Oostduinkerke
Lokaal ’t Tuttertje, Dorpstraat 32, Oostduin-
kerke
Trommellessen: 19.30 – 20 uur. Herhalingen 
voor het trommelkorps 20 – 20.30 uur samen 
met de Harmonie. 
Repetities van de Harmonie: 20 – 22 uur.
Belangstellenden kunnen altijd komen kennis-
maken. Voor alle info kunt u tijdens de uren 
van de repetities terecht op T 058.51.16.94 
en buiten de uren van de repetities op 
T 058.51.37.44 bij de secretaris, 
van 8 – 9.30 uur en van 18 – 20 uur., 
douchy.jan@telenet.be 

Elke vrijdag
vanaf 14 uur / Biljart Carambole

voor leden, hotel Ruytingen, Strandlaan 283, 
St.-Idesbald, org. Biljartclub ‘Het Groene 
Laken’ (gesticht in 1961). Andere dagen en 
uren voor niet-leden, tegen kleine vergoeding 
(e 1,00 /1/2 u.). Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. T 058 52 04 65.

14.30 - 18 uur / Dansen met de senio-
ren van ‘De Duinroos’
zaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, 
Koksijde-dorp, org. Vlaamse Seniorenclub 
Koksijde, T 058 51 65 94.

14 uur / Kaarting
elke vrijdag van september tot eind mei
hotel Ruytingen, Strandlaan 283, 
Sint-Idesbald, org. Gepensioneerde kaarters-
club Ruytingen, T 058 51 39 22 of 
058 51 35 58.

14-18 uur / Dansen
feestzaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat, 
Koksijde-dorp, org. Seniorendans 
‘In de Branding’, T 0496 60 11 06.

Hoe komt uw activiteit in de agenda van 
Tij-dingen?
Voor de editie februari 2009 bezorgen vóór 
5 januari 2009.
Voor de editie van maart 2009 bezorgen vóór 
5 februari 2009. 
Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be of 
toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen. 
Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, 
Gemeentehuis, 8670 Koksijde, 
T 058.51.29.10, F 058.53.21.22.



 

 

Muzikaal Vuurwerkspektakel
Gratis toast op het nieuwe jaar 

Donderdag 1 januari van 18.30 tot 19.30 u.
rond de ijsbaan Koksijde-aan-Zee

Openingsuren
De ijsbaan is voor het publiek open op volgende dagen en uren:
Zaterdag 13 december t/m vrijdag 19 december van 14 tot 21.30 u.
Zaterdag 20 december t/m zondag 4 januari van 10 tot 21.30 u.
Maandag 5 januari t/m zondag 11 januari van 14 tot 21.30 u.
Kerstavond en oudejaarsavond van 10 tot 17.30 u.

Toegangsprijzen

 

volwassenen  

 

4 
kinderen -16 jaar 

 

2 
10 beurtenkaart volwassenen 

 

35
10 beurtenkaart -16 jaar 

 

15
scholen (buiten vakantie) 

 

gratis 
schaatsen huren 

 

2 

Koksijde on ice
tot 11 januari Theaterplein Zeelaan 303

600 m2 
schaatsplezier 

in open lucht
bij het

gemeente-
huis

Hand-

schoenen
verplicht

www.koksijde.be

Info: 
Toerisme Koksijde-Oostduinkerke
T 058.51.29.10 | toerisme@koksijde.be


