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Getijden februari
dag hoogwater laagwater

wo 1 03.28 en 15.52 10.31 en 22.46

do 2 04.11 en 16.39 11.15 en 23.31

vr 3 05.00 en 17.34 12.04

za 4 05.59 en 18.42 00.22 en 12.58

zo 5 07.12 en 19.56 01.21 en 14.00

ma 6 08.25 en 21.08 02.31 en 15.11

di 7 09.39 en 22.24 03.52 en 16.33

wo 8 10.52 en 23.29 05.18 en 17.46

do 9 11.50 06.17 en 18.39

vr 10 00.16 en 12.34 07.04 en 19.23

za 11 00.55 en 13.14 07.46 en 20.04

zo 12 01.33 en 13.54 08.27 en 20.43

ma 13 02.12 en 14.35 09.07 en 21.22

di 14 02.53 en 15.17 09.47 en 22.01

wo 15 03.35 en 16.01 10.28 en 22.40

do 16 04.17 en 16.44 11.08 en 23.18

vr 17 05.00 en 17.29 11.48 en 23.57

za 18 05.45 en 18.18 12.32

zo 19 06.39 en 19.16 00.45 en 13.26

ma 20 07.42 en 20.23 01.50 en 14.28

di 21 08.55 en 21.41 03.02 en 15.33

wo 22 10.12 en 22.50 04.23 en 16.49

do 23 11.12 en 23.38 05.39 en 17.55

vr 24 11.53 06.26 en 18.35

za 25 00.12 en 12.26 07.01 en 19.09

zo 26 00.42 en 12.58 07.34 en 19.44

ma 27 01.14 en 13.33 08.10 en 20.23

di 28 01.49 en 14.10 08.49 en 21.04

Referentieplaats is Nieuwpoort. 

Gemeente info

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

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

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

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

Dokters
Nieuwe regeling
Centraal wachtnummer 070 24 65 55
• Van maandag tot vrijdag:
 u wordt via het keuzemenu doorgeschakeld 

met de huisarts van wacht.
• Za, zo en feestdagen, van 8 u. tot 8 u. de 

volgende dag: u wordt doorgeschakeld 
naar de huisartsenwachtpost.

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.).
U vindt een lijst op internet: 
www.apotheek.be
Per telefoon: 
9-22 u.: telefonische wachtdienst 0903 99000 
(nieuw sedert 5 januari)
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen
De algemene tandarts van wacht is bereik-
baar op zaterdag-, zondag en feestdagen 
tussen 9 en 18 u. op het betalend centraal 
oproepnummer 0903 39969. Tijdens de 
wachtdienst wordt de behandeling beperkt 
tot het urgente karakter van de aandoening. 
Dit betekent dat de interventie minimaal is.

Colofon

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

Eindredactie: 
Ilse Chamon

Hoofdredactie: 
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

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

Niet-inwoners betalen 10 euro (ab. tot 
eind 2017 op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 
van Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB), met vermelding 
“Abonnement Tij-dingen – tot eind 2017”

Volg Koksijde op sociale media!
De gemeente Koksijde wenst u zo goed mogelijk te informeren.
De digitale media worden steeds belangrijker! Koksijde is onder meer 
terug te vinden op Twitter en Facebook. Leuke beelden en foto’s kunt 
u op YouTube en Instagram bewonderen. Log in op verschillende 
gemeentelijke locaties via Foursquare/Swarm of ontdek allerlei leuke 
foto’s, websites, … via Pinterest!

Uw blik op Koksijde
Ook u deelt Koksijde massaal op 
sociale media. Tij-dingen pikt er 
maandelijks eentje uit! Hebt u een 
leuke foto of fi lmpje? Deel ze met 
ons via Instagram (#igKoksijde) of 
Twitter.

Koksijde op sociale media

www.facebook.com/ 
KoksijdeOostduinkerke

@gem_koksijde

Koksijde_oostduinkerke

www.pinterest.com/koksijde

www.youtube.com/ 
GemeenteKoksijde

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



Middeleeuws grafveld…
De queeste van de voormalige 
Abbatio de Dunis is nooit ten einde. 
Bij de bouw van het politiehuis in 
de Ter Duinenlaan legden arbeiders 
enkele dagen vòòr Kerstmis 
een mensenschedel bloot. Wat 
volgde was spectaculair: op 10 
januari ontdekten bijeengeroepen 
archeologen in de oorspronkelijke 
bodemlaag een concentratie van 
tientallen graven…

Prijs voor de Zeemeermin
Onze gemeentelijke groendienst 
behaalde opnieuw een belangrijke 
prijs. In de wedstrijd Groene 
Gemeente werd Koksijde Vlaams 
laureaat in het onderdeel rotondes. 
Meer bepaald ging de bekroning 
naar het artistieke concept 
mét uitvoering van de rotonde 
Zeemeermin aan de Wulpenbrug!

Het verhaal van Maria
Maria is 80 jaar, ze woont alleen 
in een flatje op een boogscheut 
van de zee. Ze was al een tijdje erg 
vereenzaamd, maar dankzij het 
Sociaal Huis beleefde ze recent 
dé kerst van haar leven. Lees het 
pakkende verhaal over Maria…

Tijd voor de zotskap
In onze gemeente houdt carnaval 
goed stand. Van 18 februari tot  
5 maart worden weer een achttal 
carnavaleske evenementen 
opgediend, met als hoogtepunt 
natuurlijk de 63ste Grote 
Carnavalstoet op zondag  
26 februari in Oostduinkerke. Haal de 
zotskap en de feestneus alvast uit 
de kast!
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Snippers uit de raad van 19 december
In deze rubriek publiceert de redactie beknopt de interessantste beslissingen  
van de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe.  
De opgegeven bedragen zijn altijd btw in, tenzij anders vermeld.

Abdijmuseum –  De raad keurde unaniem het lastenboek goed voor de 
aanpassing van de permanente drainage aan het Abdijmuseum Ten Duinen + 
4 jaar onderhoud. Het doel is een goede werking van de installatie te kunnen 
garanderen zodat de site in alle omstandigheden droog blijft. Raming 99.099 euro.
Padelterreinen - Bij het tenniscomplex Koksijde (op een mini-veldje en 
braakliggend terrein) komen twee dubbele padelterreinen. Padel is een 
combinatie van tennis en squash, gespeeld tussen hoge wanden. Raming  
127.050 euro. De tennisclub voorziet een tussenkomst van 20.000 euro in de realisatie 
van het project.
Onroerend erfgoed - De raad besliste unaniem een gemeentelijke adviesraad 
voor onroerend erfgoed in het leven te roepen. Daartoe werden op de zitting eerst de statuten 
goedgekeurd. Koksijde werd op 30 april 2015 erkend als eerste onroerenderfgoedgemeente van 
Vlaanderen. Aangezien dit maar een voorlopige erkenning was, diende er op uiterlijk 15 januari 
2017 een nieuwe erkenningsaanvraag voorgelegd. Een van de voorwaarden om de erkenning als 
onroerenderfgoedgemeente te bekomen, is het instellen 
van een gemeentelijke adviesraad Onroerend Erfgoed 
die tegen uiterlijk 1 juli 2017 operationeel moet zijn.
Leegstand - De belasting op leegstand van 
handelspanden werd met algemeenheid van stemmen 
afgeschaft. Het bestuur vindt dat er meer gefocust moet 
worden op het aantrekkelijker maken van de panden 
om o.a. de prijzen te verlagen. De afschaffing moet er 
ook toe leiden dat eigenaars initiatief tegen leegstand 
nemen. Het register zal wel bijgehouden worden, en elk 
jaar zal een evaluatie gebeuren. De taks op leegstand 
van woningen blijft anderzijds wel van kracht.
Overdrachten – Een overzicht van de Koksijdse toelagen 
2017 aan de Politiezone Westkust: 5.331.795 euro voor 
de reguliere jaarlijkse toelage / 36.900 euro voor de ambtenaar nood- en interventieplanning van de 
politiezone / 3.000.000 euro voor de bouw van het nieuwe politiehuis. De gemeentelijke bijdrage 2017 van 
Koksijde voor de hulpverleningszone Westhoek beloopt 1.413.946 euro.

LIVE 
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN 
VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK DE VORIGE 
ZITTINGEN OP 
DEZELFDE SITE!

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 inmiddels al aan het februarinummer van zijn 22ste jaargang toe 
is. Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van 
het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen nam de 
gemeenteraad? Hoe vorderen de openbare werken? Welke projecten organiseren de 
vele gemeentelijke diensten van administratie tot sport? U leest en ziet het allemaal 
in Tij-dingen in woord en in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen in het 
gemeentehuis! De Agenda bevat een maandelijks overzicht van alle geplande 
socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om het jaarabonnement 
voor 2017 te willen hernieuwen. De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: 
amper 10 euro (niet eens de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van 
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB).  
Dan krijgt u de publicatie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst 
en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

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

infoblad voorde inwoners vanKoksijde
OostduinkerkeSint-IdesbaldWulpen

22
st

e  j
a

a
rg

a
n

g
 - 

ve
rs

c
h

ijn
t m

a
a

n
d

e
lij

ks
 - 

a
fg

ift
e

ka
n

to
o

r K
o

ks
ijd

e

Tij-dingen 01januari
2017

GelukkigNieuwjaar 2017!



De burgemeester aan het woord
Op dinsdag 14 februari vermeldt de kalender Valentijn als dagheilige. Over Valentijn bestaan vele legenden. 
Dit is één ervan. Valentijn werd in de 3de eeuw vervolgd om zijn geloof. Hij weigerde zich te bekeren tot het 
heidense geloof van de Romeinen en werd ter dood veroordeeld. De avond vóór zijn executie schreef hij 
zelf de eerste “valentijnskaart” aan de blinde dochter van de cipier, getekend “Van jouw Valentijn”. Toen het 
meisje de kaart vastnam, kon ze weer zien en het briefje lezen. Zeg nog dat de liefde blind is…

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Carnaval leeft nog 
altijd bij ons! Dus, jong en oud, doe eraan mee!”

T-d: “Burgemeester, betekent Valentijn ook iets voor u?”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Wees maar 
zeker! Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om 
mijn echtgenote Griet Van Waes eens in de kijker 
te plaatsen. Al 22 jaar is ze First Lady van Koksijde. 
Ze heeft nog Valentijnkoekjes voor mij gebakken, in 
de vorm van hartjes. Ik ben geen romanticus, maar 
ik vond dat toch wel bijzonder leuk. In onze jonge 
tijd bestond Valentijntje niet, het is een gebruik dat 
uit Amerika is overgewaaid. De eerste keer dat ik 
ermee te maken kreeg, was toen er op 12 februari 
1989 een levende potvis op het Schipgatstrand 
strandde en stierf. De raad doopte hem toen postuum 
Valentijn van Sint-André. Hij was een held omdat 
meer dan honderdduizend mensen hem kwamen 
bewonderen en omdat de horeca een gouden 
weekend beleefde. Valentijn brengt dus zaad in 
‘t bakje. Verliefden van alle leeftijden komen een 
weekend op korte Valentijnvakantie, lekker eten en 
drinken, de horeca draait. Januari was voor mij een 
alcolholvrije maand, dus met Valentijn zal ik wel 
van een lekker glaasje genieten. Als voorgerecht tot 
Valentijn is er op zaterdag 11 februari bovendien de 
7de Romantische Knuffelduik onder de hoede van 
schepen Dorine Geersens. De opbrengst daarvan 
gaat naar het goede doel: de vzw Kiekafobee van 
het Kinderkankerfonds UZGent.” (Zie bl. 28)

T-d: “Carnaval, van 18 februari tot 5 maart, sluit daar 
naadloos op aan?”
Burgemeester: “Inderdaad. Deze mooie traditie houdt 
in onze gemeente stand. Dat is uniek, ik denk dat 
het in onze genen zit, dat het verbonden is met het 
wezen van onze vissersbevolking. In Duinkerke wordt 
carnaval ook nog altijd intens gevierd, eertijds vooral 
onder de marins, de zeelieden uit de visserij en de 
koopvaardij. Vroeger was ik ook carnavalist. Met de 
studentenclub de Rolmops namen we elk jaar deel 
aan de stoet in Oostduinkerke. Ik richt hierbij een 
warme oproep aan de verenigingen om met een 
groep of wagen mee op te stappen in de parade op 
zondag 26 februari. Het is vermaak voor de vereniging 
zelf en voor de mensen. En twee dagen later,  
28 februari, is er de Vette Dinsdagmaskerade. Ik heb 
vroeger ook nog gemaskerd, maar meestal was ik rap 
ont-maskerd, want zo’n hoog piepstemmetje kon ik 
niet lang volhouden. Daags na carnaval moest ik als 
notaris eens een akte verlijden voor renner Roger De 
Vlaeminck. Hij zei: ‘Notaris, hebt u gisteren carnaval 
gevierd?’ Zag ik er nog wat moe uit? Ik zei: ‘Ja Roger, 
kan je dat zien misschien?’ ‘Zeker,’ zei De Vlaeminck, 
‘de confetti hangt nog in je haar!’ Ha ha! Hoe dan 
ook, carnaval leeft nog altijd bij ons! Dus, jong en 
oud, doe eraan mee!”. (Zie bl. 29)

T-d: “Onze groendienst is nationaal laureaat van de 
wedstrijd Groene gemeente?”

Burgemeester: “Ja, in de nieuwe categorie 
verkeersrotonde heeft Koksijde op Vlaams niveau 
de eerste prijs gewonnen voor de creatie van de 
rotonde Zeemeermin aan de Wulpenbrug. Koksijde 
is al jaren een leidinggevende gemeente op het 
vlak van bebloeming en beplanting. We werden ook 
vaak gekopieerd door andere gemeenten. Gewezen 
burgemeester Van Buggenhout zei destijds: ‘Koksijde 
verschilt van de andere kustgemeenten door de 
bebloeming.’ Bijna 70 jaar later is dat nog altijd zo, 
zelfs met bescheiden middelen. De mensen kijken 
er op den duur misschien nog nauwelijks van op, 
maar het vraagt elk jaar opnieuw inspanningen 
van het bestuur en het team van de Groendienst 
onder leiding van Ides Leys, om dat hoge peil te 
blijven halen. Proficiat daarvoor aan Ides en zijn 
medewerkers. ” (Zie bl. 14)

T-d: “Wat vindt u van de recente vondst van 
tientallen graven op de werf van het politiehuis?”
Burgemeester: “Het is alweer een spectaculaire 
ontdekking. Zou dit in verband staan met het 
allereerste klooster van abt Fulco uit 1138..? Het is 
een echt raadsel, er is nog veel wetenschappelijk 
onderzoek nodig om dit mysterie te ontluisteren. We 
moeten afwachten...” (Interv. 10 jan., zie ook bl. 13).



Het gemeentebestuur schrijft een onderhandelingsprocedure (zonder openingszitting / 2de prijsvraag) uit 
voor

DE UITBATING VAN EEN BEACHBAR TER HOOGTE VAN HET ZOUAVENPLEIN

De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend vóór 15 februari 2017 (datum 
poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag gestuurd te worden gericht aan: 
College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven 
inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.
Het lastenboek en het inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij de secretarie van de gemeente,  
Zeelaan 303, via e-mail aan info@koksijde.be of via de link http://www.koksijde.be/concessies.

De PWA-dienst Koksijde is vanaf 1 januari enkel open op maandagvoormiddag van 9 tot 11 u. in het 
Erfgoedhuis (oud-gemeentehuis in Oostduinkerke).

Onderhandelingsprocedure uitbaten beachbar

PWA-dienst

In Trefpunt op Focus: Carnavalsgekte…
Trek je carnavalskostuum aan en zet je masker en feesthoed al maar op 
want Trefpunt gaat voor jou snuisteren in de carnavalskalender! Er zijn leuke 
doe-tips voor klein en groot! De reportage gaat op antenne op woensdag 
15 februari na het nieuws van 18 u. Elke aflevering kan nadien ook (her)
bekeken worden via de link http://www.koksijde.be/trefpunt.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde gaat op maandag  
27 februari 2017 in de Abt Eliaszaal van het gemeentehuis in openbare zitting over tot de volgende  
twee aanbestedingen met opbod:

Om 14 u.:
het recht tot het verhuren van strandzetels, parasols en windschermen 

en de uitbating van een raamverkooppunt op het strand
– standplaats Oostduinkerke, Koksijde en Sint-Idesbald -  periode 2017-2021

Om 14.30 u.:
het recht tot het verkopen van roomijs op het strand

– standplaats Koksijde-bad/Sint-Idesbald en Oostduinkerke – periode 2017-2021

Voor beide aanbestedingen geldt:
De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden uiterlijk 4 dagen 
voor de openingszitting (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag gericht 
aan college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven 
inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in de respectievelijk lastenboeken.
De respectievelijke lastenboeken en inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij de secretarie van het 
gemeentebestuur van Koksijde op volgend adres: gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, 
via e-mail aan info@koksijde.be of via de link http://www.koksijde.be/concessies.

Twee aanbestedingen met opbod



Gemeenteraad keurt  
budget 2017 goed
Binnen de krijtlijnen vastgelegd in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 heeft de gemeenteraad 
het budget 2017 meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De decretale evenwichten worden 
gerespecteerd. Ondanks de impact van de besparingen die de Vlaamse en federale overheid doorvoeren 
ten laste van de lokale besturen zoekt de gemeente Koksijde naar optimalisatie- en efficiëntiewinsten. De 
minderontvangsten voor gesubsidieerd personeel worden gecompenseerd door een efficiëntere werking 
inzake de werkingskosten.

De exploitatie – uitgaven

De belangrijkste toegestane 
werkingssubsidies zijn:
• 5.331.795 euro aan de Politiezone 

Westkust
• 2.900.000 euro aan het Sociaal Huis 

Koksijde
• 1.413.945 euro aan de 

Hulpverleningszone Westhoek
• 1.195.746 euro aan de VVV Koksijde-

Oostduinkerke vzw

De belangrijkste financieringsbronnen 
van de gemeente zijn:
• 45.400.000 euro belastingen 

(voornamelijk vastgoedbelastingen)
• 6.500.000 euro personeelssubsidies 

(incl. gesubsidieerd onderwijs)
• 6.100.000 euro werkingssubsidies 

(gemeentefonds e.a.)
• 5.350.000 euro prestatie-ontvangsten
• 1.778.000 euro dividenden

Voor 2017 voorziet het beleid volgende investeringen
Aard Bedrag
Gebouwen en terreinen 6.500.000
Wegen, fietspaden en rioleringen 7.570.000
Openbare verlichting en nutsleidingen 600.000
Informaticamateriaal, rollend materieel, machines en installaties, studies en plannen 1.630.000
Investeringssubsidie aan politiezone voor politiegebouw 6.000.000
totaal aan investeringen in 2017 22.300.000
Hierop wordt 1 miljoen euro subsidie (transactie) verwacht in 2017.

Belangrijkste investeringen betreffen vernieuwen Zeedijk Koksijde, aankoop gebouwen Masterplan 
Oostduinkerke-Dorp, de realisatie van sociale bouwprojecten in samenwerking met de Woonmaatschappij 
IJzer en Zee, de aanleg van fietspaden in de N35 (Veurne-De Panne) en in de N34 (Albert I-laan tussen 
Oostduinkerke en Nieuwpoort), restyling zaal Witte Burg, heraanleg landbouwwegen, herinrichting Noordstraat, 
Louise Hegerplein en Kerkstraat, rioleringswerken, herstellingen van wegen en riolen, afwerken lopende 
projecten en diverse kleinere aankopen om de dienstverlening optimaal te kunnen verzekeren.



Het gemeentebestuur werft aan…

A. Jobstudenten seizoen 2017
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder 
aan zee / EHBO-helper / werkman (straatveger/
papierprikker) / sportmonitor strand/kleuterkamp 
/ sportmonitor kamp lager onderwijs / monitor 
speelpleinwerking / administratief bediende / 
kassier zwembad / schoonmaker zwembad / redder 
zwembad  

Job in de kijker: monitor buitenschoolse 
kinderopvang
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke 
opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en 
de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden 
van kinderen volgens pedagogische visie van de 
organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij 
indiensttreding
Diplomavereiste:
Eén van de volgende diploma’s of certificaten 
behaald hebben of de studierichting/opleiding 
volgen:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair 
onderwijs:

-  het derde jaar van de derde graad kinderzorg  
(en diploma’s hiermee gelijkgesteld),

-  de opleiding ‘begeleider buitenschoolse 
kinderopvang’ van het volwassenenonderwijs,

-  het derde jaar van de vierde graad verpleegkunde.
Een diploma of certificaat van het technisch 
secundair onderwijs:

-  het tweede jaar van de derde graad sociale & 
technische wetenschappen

-  het tweede jaar van de derde graad jeugd- 
en gehandicaptenzorg (vroeger ‘bijzondere 
jeugdzorg’),

-  het tweede jaar van de derde graad 
gezondheids- en welzijnswetenschappen (vroeger: 
verpleegaspirant)

-  het derde jaar van de derde graad 
internaatswerking,

-  het derde jaar van de derde graad 
leefgroepenwerking,

-  de opleiding jeugd- & gehandicaptenzorg van het 
volwassenenonderwijs.

Een diploma of certificaat van hoger of universitair 
onderwijs:

-  hoger onderwijs van een of meer cycli,
-  hoger onderwijs van sociale promotie van het korte 

type,
-  universitair onderwijs van een of meer cycli,
-  bachelor- of masteropleiding.
Bruto uurloon: 11,30 euro

Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden 

tegen woensdag 1 maart 2017 komen in aanmerking 
voor de eerste aanstelling.

B. Jobstudenten buiten seizoen: 
krokus- en paasvakantie, 
weekends, feestdagen 2017

Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: 
schoonmaker zwembad / redder zwembad 
/ monitor buitenschoolse kinderopvang (min. 
18 jaar) / administratief bediende / monitor 
speelpleinwerking / sportmonitor

De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen 
vrijdag 10 februari 2017 komen in aanmerking voor 
de eerste aanstelling tijdens de paasvakantie.
Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, 
dient u de betreffende rubriek op het 
sollicitatieformulier in te vullen en in te dienen tegen 
vrijdag 3 februari 2017 om in aanmerking te komen 
voor de eerste aanstelling tot de paasvakantie. De 
formulieren die ingediend worden tegen woensdag 
1 maart 2017 komen in aanmerking voor de eerste 
aanstelling tot de zomervakantie. 

C. Contractueel seizoenpersoneel 
(contract maximum 3 maand)

redder aan zee / monitor buitenschoolse 
kinderopvang / sportmonitor / werkman / 
schoonmaker / chauffeur openbare netheid / 
administratief medewerker
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden 
tegen woensdag 1 maart 2017 komen in aanmerking 
voor de eerste aanstelling.

Telkens in het voorjaar starten ons gemeentebestuur en het 
Autonoom Gemeentebedrijf Koksijde (voor Golf ter Hille), de 
procedure voor aanwerving van een lange rij jobstudenten 
en contractueel seizoenpersoneel voor allerhande 
opdrachten tijdens de vakanties van 2017.

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of vragen bij 
de dienst Personeel & HR.
Kandidatuurstelling: het sollicitatieformulier kan 
u downloaden op www.koksijde.be. Bezorg het 
ingevuld terug aan Gemeentebestuur Koksijde, Dienst 
Personeel & HR, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Info: Evelien Maes, 058 53 34 18, evelien.maes@
koksijde.be of www.koksijde.be.



13de Filmfestival van de Westkust

Diverse reisverhalen zullen er de revue passeren: Laos en Cambodja, China, 
Canada, Australië. De filmmakers willen altijd de ziel van een land, streek of 
stad in beeld brengen. De weg naar Compostella wordt ook weer in beeld 

gebracht en in de categorie Tips voor Trips komen o.a. Frankrijk en Nederland (Giethoorn) aan bod.  
West-Vlaamse humor zal evenmin ontbreken dankzij vier eenminuutfilmpjes. Er is ook aandacht voor lokale 
socio-culturele activiteiten met o.a. de documentaire Opgetuigd opgetogen van Capricorn Productions 
over paardenvisser Gunther Vanbleu, en over het maken van het Het Koksijdelied door bewoners van onze 
gemeente en Jean Bosco Safari.
Bij de Videoclub Westkust zijn samenspraak en samenwerking sleutels tot kwaliteit.
Meer info: www.videowestkust.be

Shop & Go-parkeren nu ook in
Oostduinkerke en Sint-Idesbald
Door het succes van de 36 Shop & Go-parkeerplaatsen in Koksijde-Bad, 
werden eind vorig jaar 6 extra Shop & Go-plaatsen voorzien in Koksijde-
Bad, 21 in Oostduinkerke-Bad en 20 in Sint-Idesbald. Op zo’n plaats 
kan je 30 minuten gratis parkeren om te shoppen. Hoe gaat dat in zijn 
werk..?

In tegenstelling tot een parkeerplaats in de betalende zone, hoeft u voor 
een Shop & Go-plaats géén ticketje te halen aan een parkeerautomaat. 
U kunt gratis maximaal 30 minuten parkeren. U kan die tijd niet verlengen 
(bv. door bij te betalen aan een automaat). U moet dus zelf de tijd 
in de gaten houden aangezien u geen ticketje van doen hebt. 
Indien u er langer dan 30 minuten parkeert, riskeert u een retributie 
voor het overschrijden van de gratis parkeertijd. De parkeertijd wordt 
geregistreerd door draadloze sensoren die in verbinding staan met de 
parkeerwachters die de controle op de werking ervan op zich nemen.

Wanneer een Shop & Go-plaats?
Een Shop & Go-plaats is 365 dagen per jaar tussen 8 en 19 u. in werking. In tegensteling dus tot de 
betalende zones die in sommige periodes van het jaar gratis zijn, blijft het principe van maximaal 30 
minuten gratis parkeren op een Shop & Go plaats geldig. Dit laat toe om parkeerrotatie te creëren het hele 
jaar door.

Enkel gratis op Shop & Go-parkeerplaatsen?
Op de overige parkeerplaatsen in de rode en groene zones kunt u nog steeds 30 minuten gratis parkeren 
per half dagdeel en per deelgemeente, mits het nemen van een ticketje aan de parkeerautomaat en 
het invoeren van uw nummerplaatgegevens. In de paarse zone moeten uw nummerplaatgegevens niet 
worden ingeven. Bovenop deze faciliteiten biedt de parkeerkaart voor bewoners en tweede residenten de 
mogelijkheid om onbeperkt in de betalende zones (groen en paars, niet in rood) te parkeren.
Deze kunnen gekocht worden in de Parkingshop van Rauwers, Koninklijke Baan 164 in Koksijde.

De Videoclub van de Westkust (VCWK) organiseert op zondag 5 februari 
om 14 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde zijn dertiende 
filmfestival. Amateurcineasten uit onze regio tonen er hun beste films.  
Gratis toegang.

Vacature
Ons gemeentebestuur schrijft volgende selectieprocedure uit:

Aanwerving halftijds contractueel administratief medewerker Westhoekacademie C1-C3

Informatie over deze selectieprocedure vindt u vanaf 1 februari 2017 op www.koksijde.be/vacatures. 
U kan de volledige publicatie ook bekomen bij de dienst Personeel & HR via sollicitaties@koksijde.be 

of via 058 53 34 41. 



Poëzie met Maya Wuytack

De zoektocht naar de liefde

Cursussen

Onmogelijke liefdes in vele boeken

Poëzie saai en ontoegankelijk? Niets is minder 
waar! Performancedichteres Maya Wuytack komt 
op zaterdag 11 februari om 10.30 u. in de bib het 
tegendeel bewijzen. Maya fluistert je nu eens een lief, 
dan weer een gewaagd gedichtje in je oren. Maar 
altijd verrassend!
Je kan zelfs nog lange tijd van een persoonlijk 
gedichtje genieten. Na haar optreden brengt ze bij 
jou, als je dat wenst, een poëzietatoeage aan.
Maya Wuytack (°1987) studeerde af als master in 
Drama aan het KASK in Gent. Ze is theatermaker 
en performancekunstenaar in muziek en poëzie. 
In 2016 verscheen haar eerste gedichtenbundel: 
Ontbreekbaarheid. Voor haar poëzie viel ze al 
meermaals in de prijzen.

Kun je met cijfers de liefde vinden? Volgens het boek Liefde volgens de 
wiskunde van Hannah Fry wel. En wat doet de liefde met de hersenen? 
Mark Mieras verduidelijkt dit in zijn boek Liefde: wat hersenonderzoek 
onthult over de klik, de kus en al het andere. Aziz Ansari beschrijft in 
het boek Moderne romantiek dan weer de zoektocht naar liefde in 
onze maatschappij vol technologie. Het is duidelijk dat de mens de 
zoektocht naar de liefde op allerlei manieren wil verklaren. Benieuwd? 
Start in de bib je zoektocht naar het raadsel van de liefde.

* Foto’s ordenen en Faststone  - In deze workshop leer je foto’s ordenen op de pc en ze aan te passen met 
het programma Faststone. Op zaterdag 11 en zaterdag 18 maart, van 14 tot 16.30 u. Prijs 10 euro (eigen 
laptop meebrengen).
* Workshops digitale fotografie voor reflex- en systeemcamera’s - Deel 1 (dinsdag 14 maart): wat kan mijn 
camera, welke lens gebruik ik? / Deel 2 (dinsdag 21 maart): scherpstellen, ISO en witbalans instellen / Deel 
3 (dinsdag 28 maart): portretfotografie, natuurfotografie en bespreken van foto’s
Telkens van 13.30 tot 16 u., prijs 5 euro per namiddag.
* Basis iPad - Leer het dagelijks gebruik van de iPad, op maandag 13 en dinsdag 14 maart, van 9.30 u. tot 
12 u. Prijs 10 euro (eigen iPad meebrengen).
* Voor al deze cursussen - Persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 7 februari aan de balie van de bib. Je 
moet lid zijn om te kunnen inschrijven, breng dus je identiteitskaart mee. Betalen met de automaat (geen 
biljetten hoger dan 20 euro). Info over komende cursussen in de bib op www.bibliotheek.koksijde.be.
* Digidokters - Vragen over computers, tablets, smartphones..? Stel ze op zaterdag 4 februari van  
10 tot 12 u. aan de digidokters. Vragen kan je vooraf doorsturen via het e-loket van de bib zodat de 
digidokters zich kunnen voorbereiden.

Geliefden over de hele wereld verklaren op Valentijn weer openlijk de liefde aan elkaar. De bib selecteerde 
romans, films en strips waarin de onmogelijke liefde centraal staat. Wat gebeurt er als koppels hun passie 
verborgen moeten houden? Of als een verliefdheid niet beantwoord wordt? Maak in De bekeerlinge van 
Stefan Hertmans kennis met Hamoutal, een hooggeboren christelijke jonge vrouw uit Normandië die vlucht 
met haar verboden liefde, de zoon van een opperrabbijn. In het hartverscheurende Stoner van John 
Williams zie je hoe een diep ongelukkige literatuurprofessor zich in een onmogelijke relatie met een studente 
stort. En in Black van Adil El Arbi en Bilall Fallah vormt de romance tussen twee rivaliserende bendeleden de 
inzet van een wrede bendeoorlog. Deze en nog veel meer onmogelijke liefdes in de bib.



Oproep tot deelnemers aan
de expo Getij-Dingen 2018

9de Cabin Art: schrijf nu in!

Durf je als beeldend kunstenaar de confrontatie 
aangaan met de zee? Hou je van wind en strand? 
Ben je geïnspireerd door het getij? Doe dan mee 
aan de kunstmanifestatie Getij-Dingen!

De 9de editie van Cabin Art vindt plaats van 
zaterdag 3 juni tot zondag 17 september op 
de Zeedijk van Sint-Idesbald. Het evenement 
is een ku(n)sttentoonstelling in de open lucht, 
georganiseerd door de handelaarsbond 
K-Baaltje, in samenwerking met de gemeentelijke 
dienst Cultuur en Erfgoed en de VVV Koksijde-
Oostduinkerke.

Inschrijven - Schrijf je in voor de expo Getij-Dingen tot 
woensdag 15 februari 2017 via cultuur@koksijde.be of 
stuur je dossier (cv + visuele uitwerking van je idee) 
naar de dienst Cultuur & Erfgoed, Zeelaan 303 in 
Koksijde.
Eb en vloed - Je maakt een kunstwerk dat 
vastgemaakt wordt aan een van de meetpalen op 
onze stranden tussen de grens met De Panne en 
met Nieuwpoort. Zo gaan de kunstwerken dagelijks 
de confrontatie aan met eb en vloed. Je kunstwerk 
zal meer dan 400 keer verdrinken. Zout, zand, wind en water zullen je werk laten leven. Alle disciplines zijn 
toegelaten: schilderen, beeldhouwen, (stevig) keramisch werk, enz. Het werk moet tegen een stootje kunnen 
en aan de meetpaal bevestigd kunnen worden.
1ste tentoonstelling 2017 – Tijdens de paasvakantie stel je je werk een eerste keer voor in het gemeentehuis. 
Door middel van een visuele voorstelling (schetsen, foto’s, maquette,…) overtuig je de jury dat ze met jouw 
werk in zee moeten gaan voor GT2018.
Getij-Dingen 2018 – Als de jury je selecteert zal je werk in het voorjaar 2018 aan een meetpaal bevestigd 
worden, en er tot het najaar van 2018 onze stranden sieren.
Info: www.getij-dingen.be, dienst Cultuur & Erfgoed, cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40.

Thema – De werkgroep koos voor het thema Storm. 
Woeste wateren, toepasselijker kan een thema bijna 
niet zijn, gelet op de locatie. Zout en wind gaan hier 
elk jaar de dialoog aan met de kunstwerken.
Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee vóór 7 april naar cultuur@koksijde.be. Verwijs naar je/een 
website of andere referenties in beeld of tekst. Een vakkundige jury zal de voorstellen van de deelnemers 
selecteren en hen verder inlichten. Je kan ook alle nuttige info zenden naar de dienst Cultuur en Erfgoed, 
Zeelaan 303 in Koksijde.
Doel - De geselecteerde kunstenaars kunnen hun werk rechtstreeks op de achterwand van de cabine 
maken op zaterdagmorgen 3 juni. De organisatie voorziet verf voor wie ter plaatse op de cabine schildert. 
Indien het gaat om een andere kunstvorm, bv. vooraf gerealiseerd op houten multiplexplaten (max. 1,85 m 
breed/1,50 m hoog), kan men dat bezorgen op uiterlijk 29 mei. Je hebt wel een streepje voor als je het werk 
op zaterdag 3 juni ter plaatste aanbrengt.
Return - Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van drie maanden bekijks van de vele 
bezoekers op de Zeedijk, van 3 juni tot 17 september. Let wel! Kunstenaars die geselecteerd worden voor 
Cabin Art staan hun rechten af aan de organisatie. Concreet houdt dat in dat de afbeeldingen van de 
kunstwerken verspreid kunnen worden. Alles wat op de cabines wordt aangebracht is van tijdelijke aard.
Info: dienst Cultuur & Erfgoed, cultuur@koksijde.be, tel. 058 53 34 40



Abdijmuseum Ten Duinen
verwelkomt 500.000ste bezoeker
Het Abdijmuseum Ten Duinen verwelkomde op 27 december de 500.000ste bezoeker: Michel Bekaert uit 
Koksijde. Gemiddeld 37.000 bezoekers per jaar (sinds de heropening in juni 2003), is een mooi resultaat 
en een opsteker voor het gemeentebestuur en de enthousiaste museumploeg.

Michel Bekaert (74) stond even met de mond vol tanden toen hij als 500.000ste bezoeker in de bloemetjes 
gezet werd. “Eigenlijk was ik vorige week al van plan om het museum te bezoeken, maar ik had toen mijn 
portefeuille. Achteraf gezien heb ik daar zeker geen spijt van”, lacht hij.
Michels roots liggen in Deinze, maar als tiener was hij al geïnteresseerd in het erfgoed van de Koksijdse 

abdij. “Ik liep school in het college van Veurne. 
Tijdens een klasuitstap was ik getuige van de 
toenmalige skeletopgravingen.” Michel wilde 
daarom ook de expo Zalige Idesbald & de 1000 
skeletten over die opgravingen en het onderzoek 
op de vermeende reliek van Idesbald niet missen.
“We blijven werken aan het stimuleren van het 
herhaalbezoek”, zegt schepen van Cultuur Rita 
Gantois. “Met de expo’s en de randactiviteiten 
van het Abdijmuseum in het voorbije decennium 
waren er genoeg redenen om het museum meer 
dan één keer te bezoeken. Dat effect willen we 
blijven creëren. Ik ben heel blij met de 500.000 
bezoekers, dat is goed gewerkt. Dat is gemiddeld 
net geen 37.000 bezoekers per jaar. Een pluim op 
de hoed van het museumteam dat constante 
ondersteuning van het bestuur krijgt.”

Met WAK naar Machinespektakel
van Jean Tinguely in Amsterdam

Vertrek om 7 u. aan het hoofdgebouw, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. 
Ontbijtkoeken en verse koffie op de bus!
Bij aankomst gaat het onmiddellijk naar het Stedelijk Museum voor 
een kennismaking met het Machinespektakel van Jean Tinguely. Hij 
staat bekend om zijn speelse, stoere machinekunst en explosieve 
performances. Alles moest anders, alles moest in beweging. Precies  
25 jaar na zijn dood presenteert het Stedelijk Museum het retrospectief 
Machinespektakel: de grootste tentoonstelling van deze kunstenaar ooit 
in Nederland.
De Zwitserse kunstenaar speelde in de jaren vijftig een grote rol in 
de ontwikkeling van de kinetische kunst. Het overzicht toont meer 
dan honderd, merendeels werkende machinesculpturen, films, foto’s, 
tekeningen en archiefmateriaal. Op chronologische en thematische 
wijze worden Tinguely’s artistieke ontwikkeling en motieven zichtbaar 
gemaakt: zijn voorliefde voor absurd spel en zijn fascinatie voor 
destructie en vergankelijkheid…
Meer info en inschrijvingen via www.westhoekacademie.be.

De gemeentelijke Westhoekacademie organiseert op zondag 5 februari 
zijn eerste daguitstap van 2017 naar Amsterdam. Op het programma 
eerst een bezoek aan het Machinespektakel van Jean Tinguely in 
het Stedelijk Museum, in de namiddag kiest elk voor zich. Het Van 
Gogh- en het Rijksmuseum liggen vlakbij en het stadscentrum is op 
wandelafstand.

Directeur Dirk Vanclooster van het abdijmuseum Ten Duinen, 
schepen Rita Gantois en 500.000ste bezoeker Michel Bekaert 
die enkele mooie geschenken te beurt viel.

‘Le Cyclop – La Tête’ van Jean 
Tinguely en Niki de Saint Phalle, 1970 
(Foto Christian Baur, c/o Pictoright 
Amsterdam, 2016)



Vlakbij de Duinenabdij sporen van
onbekend middeleeuws grafveld
Op de werf waar het nieuwe politiehuis komt, vonden 
arbeiders net na Kerstmis sporen van menselijke resten. Nieuwe 
opgravingen onder toezicht van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed in de tweede week van januari gaven aan dat het 
gaat om middeleeuwse grafcontexten, wellicht gelinkt aan 
de Duinenabdij. Eind vorig jaar werd op dezelfde werf nog de 
konijnenwarande van de abdij aangetroffen.

De bouw van het nieuwe politiehuis blijft archeologische 
verrassingen opleveren voor het team van het Abdijmuseum. Dat 
in die omgeving de warande van de Duinenabdij lag, was op 
basis van het schilderij van Pieter Pourbus geen groot geheim. 
Sporen daarvan werden enkele jaren geleden al aangetroffen. 
Een proefsleuf eind 2016 liet toe de contouren beter te schetsen. 
Daarna werd het terrein vrijgegeven voor de verdere bouw van 
het politiehuis. Nu zijn er diverse stoffelijke resten aangetroffen, en 
dat is bijzonder intrigerend.

Vijftig grafcontexten
De kraan zit intussen al behoorlijk diep. Onder de toplaag van 
zand, die de omgeving overstoof toen de abdijgebouwen 
verlaten waren, ligt een humusrijke laag, en daaronder 
een kleipakket en de oerbodem. In de humuslaag botsten 
oplettende kraanlui op een menselijke schedel en enkele 
beenderen. Inmiddels zijn er al ca. 50 grafcontexten ontdekt 
(waaronder enkele van kinderen), wat kan wijzen op een 
grafveld. Verder onderzoek door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed zal dit uitwijzen.
Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert opgetogen 
en verrast op de vondst: “We zijn heel blij met deze nieuwe 
ontdekking. We hadden al de konijnenwarande ontdekt, en 
nu bestaat de kans dat we te maken hebben met sporen die 
verwijzen naar het prille begin van de abdij. Als burgemeester 
ben ik het Agentschap Onroerend Erfgoed heel erg dankbaar 
dat het zo snel ter plaatse was. Dankzij deze snelle interventie kunnen we de 
informatie rond de grafcontexten verzamelen, zonder dat de bouwwerken 
aan het nieuwe politiekantoor vertraging oplopen.”
“We zijn bijzonder benieuwd naar de betekenis van deze stoffelijke resten”, 
zegt Gianna Hubert, collectiebeheerder van het Abdijmuseum. Met collega 
Kaat Vandoorne, stond zij in voor de eerste vaststellingen. “Dat er op deze 
plaats mensen begraven werden, was ons onbekend. Het gaat wellicht 
om heel bewuste begravingen, want de omtrekken van verschillende 
doodskisten tekenen zich af.”

Bijzonder interessant
Vanuit het Abdijmuseum Ten Duinen werd de vondst gemeld aan het 
Agentschap Onroerend Erfgoed, waardoor Marc Dewilde in de eerste 
week van januari ter plaatse kwam om de situatie te evalueren. Als 
verantwoordelijke voor de archeologische opgravingen in heel West-
Vlaanderen is hij deze week met zijn team in Koksijde om de sporen uit 
te graven. De vondsten worden meegenomen voor verder onderzoek, 
waaronder fysisch-antropologisch onderzoek en C14-dateringen. Het verdere 
onderzoek moet uitsluitsel geven over de specifieke context van deze graven, 
of ze al dan niet te maken hebben met de abdij.
Voor de geschiedenis van Koksijde en de Duinenabdij zijn de vondsten 
vlakbij de abdijsite bijzonder interessant. Dit toont aan dat ook de percelen 
naast het eigenlijke abdijdomein nog steeds waardevol archeologisch 
materiaal bevatten. Het onderzoek ervan helpt de geschiedenis van de abdij 
en haar onmiddellijke omgeving te reconstrueren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Burgemeester Marc Vanden Bussche en 
historicus Jan Van Acker diep in de put op het 
middeleeuwse grafveld.

De contouren van de graven tekenen zich 
duidelijk af in de bodem.

Een stoffelijk overschot van 
eeuwen geleden.



Onze groendienst laureaat van wedstrijd 
Groene gemeente met rotonde Zeemeermin

Openbare Werken: Albert I laan

De gemeentelijke groendienst 
heeft weer twee prijzen 
weggekaapt in de wedstrijd 
Groene Lente 2016 waarvan 
de proclamatie plaatsvond 
op dinsdag 13 december in 
Turnhout. In het onderdeel 
Gemeente in bloei kreeg 
Koksijde opnieuw drie sterren 
voor de bebloeming op het 
openbaar domein. In het 
onderdeel Groene gemeente 
waren de lauweren nog groter: 
onze gemeente werd er eerste 
laureaat in de categorie 
verkeersrotonde voor de creatie 
van de rotonde Zeemeermin 
aan de Wulpenbrug. De prijs 
bedroeg 300 euro.

De werken van langs de Albert I-laan tussen de Astridlaan en de Noordzeedreef zijn al een kleine maand 
weer volop bezig. Momenteel wordt voortgewerkt aan de zuidkant (fase 2).

Aan het onderdeel Gemeente in Bloei namen 45 gemeenten deel. Zeventien werden met drie sterren 
beloond, 22 met twee en 6 met één ster.
Voor het onderdeel Groene gemeente waren er 39 inschrijvingen die in 9 categorieën opgelijst werden 
waaronder ook de categorie verkeersrotonde.
Centraal op de rotonde Wulpenbrug staat het beeldhouwwerk De Zeemeermin van George Grard. Hoofd 
groendienst Ides Leys tekende toen een mooi ontwerp voor de integratie van het kunstwerk op de rotonde. 
Zijn concept bestond uit een dwars over de rotonde meanderende plantstrook, aan weerszijden met 
mozaiëkkeien afgeboord. De gebruikte planten zijn sober en onderhoudsvriendelijk: zandhaver en Iberische 
edelweiss. Ze verwijzen respectievelijk naar de zee en naar het schuim op de golven. De restzones op de 
rotonde werden met gras ingezaaid. De zeemeermin duikt dus als het ware op uit de zee. Ze verwelkomt 
dagelijks vele bezoekers en vakantiegangers van onze gemeente.

Alle ondergrondse ingrepen (aanleg nieuw regenwaterstelsel en transportleiding voor drinkwater) zijn 
afgerond. Tussen de Noordzeedreef en de Duinparklaan is de aannemer gestart met het plaatsen van 
boordstenen en kantstroken, ter voorbereiding van het vullen van de voetpaden en de parkeerstroken. 
Tussen de Duinparklaan en de Astridlaan is men ook druk bezig met het plaatsen en het aansluiten van 
slikkers voor het afvoeren van regenwater.
De weersomstandigheden zullen het verder verloop van de uitvoering bepalen.

Voor de bewoners van de Albert I-laan
Parkeerbedrijf Rauwers verdeelt minder-hinderkaarten. Dit zijn 
kaarten waarmee u gratis één voertuig in een betalende zone 
kan plaatsen als uw parkeerplaats of garage ontoegankelijk 
is omwille van de wegenwerken. Hiervoor brengt u een bezoek 
aan Rauwers: Parkingshop, Koninklijke Baan 164 in Koksijde, 058 
51 00 95, koksijde@rauwers.be.
Handelaars vinden meer informatie over rentetoelage en 
inkomenscompensatievergoeding op de website van Koksijde.

Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde ontwerper Ides Leys en 
zijn team van de groendienst voor hun eerste prijs categorie verkeersrotondes in 
de wedstrijd Groene Gemeente.



Het verhaal van Maria…
Maria is 80, ze woont in haar flat op de derde verdieping van een appartementsgebouw in een zijstraat van 
de Zeedijk. Na een leven lang hard werken in hun bakkerij in Brussel kwam ze met haar man Jef in 2002 
naar Koksijde. De tijd was dus rijp om hun droom waar te maken: naar zee verhuizen en er samen genieten 
van een mooie oude dag. Drie jaar later sterft Jef aan een hartaanval. Maria kent hier zo goed als niemand, 
ze blijft verweesd achter…

Ondanks haar pijnlijke benen lukte het voorheen 
nog om aan Jefs arm elke dag een wandelingetje 
te maken. Maar daar komt nu niets meer van in huis. 
Haar grote steun en toeverlaat is weg en haar benen 
worden almaar slechter.

Twee keer per week komt een verzorgende van 
het Sociaal Huis haar voeten wassen en wat 
boodschappen doen. Maria stapt nu met een rollator, 
maar buiten komen lukt niet meer. Vorig jaar verliet 
ze haar flat enkel voor een bezoek aan de oog- en 
tandarts, dankzij de hulp van een chauffeur van de 
mindermobielen centrale.

Verder ziet ze niemand. De eenzaamheid weegt 
zwaar. Ze mist haar man nog elke dag. Op een dag 
geeft de verzorgende haar een brief. Maria leest: 
“Beste mevrouw, u wordt weldra 80 jaar! Het Sociaal 
Huis is dat niet vergeten. Tachtig is prachtig, u verdient 
het om eens flink in de bloemetjes gezet te worden. 
Daarom zal een vrijwilliger u een paar dagen vóór uw 
verjaardag een geschenkje en een kaart brengen.”

Maria’s hart bonst van geluk. Ze kijkt enorm uit naar 
het bezoekje. Na 15 jaar aan zee kreeg ze nog nooit 
echt bezoek! “Breng koekjes mee,” vraagt ze de 
verzorgende, “bokkenpootjes, niet uit een doos, maar 
vers uit de bakkerij…”

Vijf dagen vóór haar verjaardag is vrijwilliger Marcel 
daar. Het wordt een prachtige namiddag, drie uur 
blijft hij! Haar hele levensverhaal vertelt ze hem! Ze 
weent als ze het over haar man heeft, maar het doet 
haar deugd haar hart eens te luchten. Wat is ze blij 
met het dekentje. En de kaart krijgt een plaats op 
het dressoir. “Wil je af en toe nog een telefoontje of 
een bezoekje?” vraagt Marcel. “O, ja!” antwoordt ze 
hoopvol.

Marcel spreekt mij over Maria. Al snel vinden we 
vrijwilliger Kamiel, die haar elke donderdag stipt om 
15 u. belt. Maria wacht dan al geruime tijd bij de 
telefoon. Die gesprekjes betekenen heel veel voor 
haar. Wat kan ze lachen met Kamiel! Voortaan gaat 
ook vrijwilliger Marc haar elke dinsdag bezoeken. 
Samen eten ze bokkenpootjes en als het mooi weer 
is, maken ze zelfs een klein wandelingetje, “schuifelen” 
aan Marcs arm.

Dan volgt het hoogtepunt: het kerstfeest van het 
Sociaal Huis! Ik bel Maria twee weken vooraf, om 
haar uit te nodigen. “Ik zou graag komen,” zegt 
Maria, “maar dit is echt onmogelijk, ik kan daar niet 
geraken, m’n benen zijn zo slecht.” “Maria, ik kom je 
halen”, zeg ik. “Maar ik kan de lift niet openhouden, 
ik kan m’n benen bijna niet opheffen om in de auto 
te stappen…” “Maria,” antwoord ik, “dat zal allemaal 
lukken, ik kóm je halen!”

Het was inderdaad niet gemakkelijk, maar het is 
gelukt. We installeerden Maria mooi op haar stoel in 
de Kerkepannezaal. Dan ben ik nog vier Maria’s gaan 
ophalen. Allemaal Maria’s, samen aan één kersttafel, 
gezellig en warm. Genoten hebben ze! Ze straalden 
toen ik hen weer naar huis bracht.

Voor sommigen is Kerstmis het enige feest met 
eindejaar. Misschien hebben enkele ‘Maria’s’ zich 
op deze voor hen moeilijke dagen, toch een beetje 
kunnen warmen?

Dit is een oproep! Er zijn nog zoveel ‘Maria’s’ 
of ‘Louis’ die eenzaam zijn. Ken je er? Meld 
het ons (058 53 43 19 of katrien.debruyne@
sociaalhuiskoksijde.be). Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat niemand zich nog alleen voelt… 
Dankzij een bezoekje, een telefoontje, om het 
even wat. Onze vrijwilligers staan kosteloos en 
met een groot hart voor hen klaar!

Katrien Debruyne
Projectcoördinator Samen Zorgen

met de steun van



Thuiszorgdiensten van het Sociaal Huis

Oproep aan alle mantelzorgers

Wie vragen heeft over welzijn en zorg kan daarvoor bij 
het Sociaal Huis terecht. De medewerkers van het SH 
zoeken samen met u naar een oplossing.

Hulp aan huis 
Kunt u hulp in huis gebruiken om eten klaar te 
maken? Te wassen en te strijken? Boodschappen te 
doen? U te helpen bij uw lichamelijke verzorging? 
Uw administratie te helpen ordenen? Enz.
De dienst Gezinszorg komt graag bij u aan huis, 
bij elke inwoner die het nodig heeft. De prijs wordt 
bepaald volgens inkomen, gezinssamenstelling en 
hulpbehoevendheid.
Contact: Nikka Breem of Julie Tack, 058 53 43 43 of 
gezinszorg@sociaalhuiskoksijde.be

Een gezonde en comfortabele woning
Zijn er gebreken aan uw woning? Is uw 
woning niet langer aangepast (aan uw 
levensomstandigheden)? Wenst u handgrepen 
of een verhoogd toilet? Kunt u uw tuin niet meer 
zelf onderhouden? Moet uw woning wat opgefrist 
worden?
De klusjesdienst van het Sociaal Huis zoekt in 
overleg met u naar de best mogelijke oplossing 
en voert de werken uit als u aan de voorwaarden 
voldoet. De prijs wordt bepaald volgens uw 
inkomen.
Contact: Fien Vandooren, 058 53 43 43 of  
fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be

Maaltijden aan huis
Ondervindt u moeilijkheden om elke dag eten te 
bereiden? Wilt u gezond en gevarieerd eten, maar 
lukt het niet? Lukt het niet om boodschappen te 
doen?
Het Sociaal Huis levert aan huis kant en klare 
diepvriesmaaltijden, die makkelijk op te warmen 
zijn in zowel microgolfoven als heteluchtoven. Het 
menuprogramma varieert dagelijks en maandelijks. 
Ook dieetmaaltijden (zout- en vetarm) zijn te 
bekomen. Vrijblijvend een menu ontvangen is 
mogelijk. 
Contact: Evelien Lepla, 058 53 43 43 of  
evelien.lepla@sociaalhuiskoksijde.be
Algemeen: Sociaal Huis Koksijde, Ter Duinenlaan 34, 
058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be

Op donderdag 16 februari organiseert het Sociaal 
Huis een bijeenkomst voor alle mantelzorgers uit 
Koksijde om de resultaten te bespreken van eerder 
overleg met een beperkte groep mantelzorgers 
en met de vzw !DROPS hoe mantelzorg op de best 
mogelijke manier kan ondersteund worden.

met de steun van

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor 
onze samenleving. Ze zorgen met liefde voor een ziek 
familielid, een vriend of een buur met een beperking. 
Ze doen dat als vanzelfsprekend en met een groot 
hart, maar het is niet altijd gemakkelijk. Alleen 
mantelzorgers zelf weten wat hun noden zijn en wat 
hen moeilijk valt. Enkel zij kunnen dus zeggen hoe men 

hen het best ondersteunt.
Er waren al enkele samenkomsten met een kleine groep mantelzorgers. Die gesprekken brachten enkele 
noden aan het licht. Er groeiden toen ook enkele ideeën over hoe de begeleiding door het Sociaal Huis 
aan die noden tegemoet kan komen. Deze resultaten wil het Sociaal Huis nu graag voorleggen aan een 
grotere groep mantelzorgers om ook hun mening te horen.
Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 februari van 14 tot 16.30 u. in zaal De Brug (naast het 
Sociaal Huis), Ter Duinenlaan 32 in Koksijde.
Koffie en gebak, en een kleine attentie voor alle aanwezigen. Inschrijven op uiterlijk 13 februari via  
info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10. Vraag voor meer info naar Carine Desaever.
Meld je mailadres en/of telefoonnummer als je op de hoogte wil blijven van alle activiteiten voor 
mantelzorgers.



Janine Jacquemyn, voorzitter Vl@s Koksijde:

“Vlaamse Actieve Senioren zijn
dragers van erfgoed en toekomst”

Vlaamse Actieve Senioren Koksijde bestaat 31 jaar en telde eind 
2016 liefst 423 leden. Net zoals de maatschappij verandert, verandert 
ook het publiek van een medioren- of seniorenvereniging. Hier tijdig 
rekening mee houden in de programmering van de activiteiten is 
primordiaal, vindt voorzitter Janine Jacquemyn.

Onze 

VERENIGINGEN 

in de kijker

-4-

T-d: “Janine, kan je de geschiedenis van Vl@s 
Koksijde in een notendop samenvatten?”
Janine Jacquemyn: “De roots van onze vereniging 
situeren zich in Oostduinkerke waar in april 1968 
de afdeling werd opgericht. Omwille van het grote 
aantal leden uit Koksijde - het zaaltje in de Artan was 
gewoon te klein - ontstond dan in 1985 de afdeling 
Koksijde. Nu is onze vereniging met haar 423 leden 
een van de grootste van Koksijde.”

T-d: “Wat waren de belangrijkste hoogtepunten tot 
dusver?”
Janine: “Zonder twijfel de viering van ons dertigjarig 
bestaan in 2015. Wij openden dat jubileumjaar met 
een kunsttentoonstelling met uitsluitend werk van 
onze eigen leden. We werden gehuldigd door de 
burgemeester die de hoop uitsprak dat wij in 2020 
meer dan 500 leden zouden tellen. Er was ook een 
aperitiefconcert in de Sint-Pieterskerk en ter afsluit een 
feestmaaltijd in de Hotelschool Ter Duinen.”

T-d: “Wat is het eigenlijke doel van Vl@s Koksijde?”
Janine: “ Van in het begin werd vastgehouden aan 
de principes die nationaal werden vooropgesteld: 
geen structurele binding met politieke partijen, 
noch met godsdienstige of filosofische verenigingen. 
Hoofddoel is de samenhorigheid tussen 50-plussers 
te bevorderen. Hiertoe organiseren wij activiteiten 
op educatief, maatschappelijk, sociaal, cultureel en 
sportief vlak.”

T-d: “Wie zijn jullie leden?”
Janine: “Onze leden komen uit alle lagen van de 
bevolking, van jonge 50-plussers tot 100-jarigen en 
van vaste bewoners tot tweedeverblijvers. Uiteraard 

moeten wij bij het 
samenstellen van ons 
programma rekening 
houden met al deze 
verschillende interes-
ses. Jonggepensio-
neerden vinden het 
ook belangrijk om 
in conditie te blijven 
(fietsen, stappen 
enz.) Anderen ver-
kiezen onze cultu-
rele uitstappen of 
onze causerieën.”

T-d: “Welke activiteiten staan er op het reguliere 
menu?”
Janine: “Onze vereniging heeft dagelijks één of zelfs 
meerdere activititeiten. Op maandag wandelen en 
fietsen, op dinsdag scrabble, rummikub, breiclub en 
petanque, op woensdag een culturele uitstap, een 
causerie of een feest en op donderdag kaarten, 
petanque en stappen. U ziet het, keuze te over!”

T-d: “Welke clubdroom wil de voorzitter werkelijkheid 
zien worden?”
Janine: “Dat onze vereniging minstens op dit elan 
mag verdergaan. Dit kan alleen dankzij het vele werk 
van de bestuursleden én van al onze medewerkers 
die dit allemaal mogelijk maken, diegenen die de 
activiteiten organiseren en leiden, tot zij die de afwas 
en de opkuis doen. En natuurlijk hopen wij ook dat 
er in de toekomst tijdig een goede aflossing van de 
wacht gebeurt.”

Contactgegevens seniorenverenigingen

* Seniorengroep Oostdk.–Wulpen SOW - Hedwig Vermeiren, sow.vermeirenhedwig@telenet.be, 058 62 09 69
* NEOS Netwerk Ondernemende Senioren – Erik De Rynck, ederynck35@hotmail.com, 0474 27 55 34
* OKRA Koksijde - Paula Thijs, paulathijs@live.be, 058 51 71 26
* Sport u gezond – Dany Asseman, 0472 63 60 36
* VL@S-Odk - Freddy Bockstael, freddy.bockstael@skynet.be, 058 51 27 20
* S-Plus Koksijde - Joseph Braeme, 058 51 60 19
* S-Plus Oostduinkerke - Rik Stekelorum, rik.stekelorum@skynet.be, 058 51 41 47
* Liberale Bond Gepensioneerden Koksijde 55+ Actief – Libert Van Riet, libert.vanriet@skynet.be
* Seniorendansgroep De Golfbrekers Koksijde – Gilbert Vercamer, 058 51 23 97
* Seniorendansgroep De Zeester – Freddy Vanlerberghe, freddyvanlerberghe@skynet.be, 058 29 80 70
* Seniorendansgroep Ebbe en vloed – Marie Van Herzeele, christian.mathy@telenet.be, 058 62 69 26
* Eeuwig Jong - Yvon Perquy, novy@skynet.be, 0478/21 20 56

Janine Jacquemyn, voorzitter 
van Vl@s Koksijde: “Ons 
hoofddoel is het bevorderen 
van de samenhorigheid onder 
50-plussers.



Variété met Jo en Hubert

Blijf jij ‘Fit in je hoofd’?(2)

Tip 2: praat erover…

In je hoofd kan een mug een olifant baren. 
Je gevoelens overweldigen je, ze dringen zich 
op, halen je uit je concentratie en verstoren je 
nachtrust. Door er met iemand over te praten, 
krijgen de dingen een naam en heb je er vat 
op. Je ziet beter wat er aan de hand is en wat je 
eventueel kunt doen. Je gesprekspartner kan je 
hierbij helpen.
1. Stop je problemen niet weg, maar lucht je hart 
als je het nodig vindt. Het is een cliché, maar 
praten helpt!
Wanneer je met iets zit, zou je de eerste hulp 
eigenlijk moeten vinden bij buren, familie, vrienden, 
collega’s, . 
2. Stap niet meteen naar een hulpverlener, tenzij je 
er echt niet uit geraakt.
3. Je denkt dat je niemand hebt om mee te 
praten? Kijk eens rond je. Er zit zeker wel iemand 
tussen die naar je wilt luisteren.
4. Durf zelf naar mensen toe te stappen. Ga er niet 
altijd van uit dat mensen ‘zien’ dat je met iets zit.
5. Besef dat twee mensen altijd meer weten dan 
één. Door te praten over je zorgen, vergroot je 
de kansen om jouw probleem te verhelpen. De 
persoon weet misschien iets waar jij nog niet aan 
gedacht hebt.
6. Het praten alleen al kan je vooruit helpen. Je 
krijgt het gevoel dat je er niet meer alleen voor 
staat, wat al enorm kan opluchten en ervoor kan 
zorgen dat je minder gaat piekeren. Door te praten 
bouw je ook een bepaalde relatie op met die 
persoon, en dat contact kan je op zich al een heel 
leuk gevoel geven.

7. Je probleem ter sprake brengen is geen zwakte. 
Integendeel, het vergt moed om toe te geven dat 
het even niet goed met je gaat. De ander zal je 
eerlijkheid erg waarderen.
8. Begrijp dat niet iedereen altijd tijd heeft om naar 
je te luisteren. Als dit zo is, respecteer dat dan en 
vraag of die persoon misschien een ander moment 
heeft om eens te praten.
9. Je hoeft geen uren en uren te praten. Gewoon 
kort je emoties uiten kan echt al deugd doen!

Benieuwd naar andere tips om je ‘Fit in je hoofd’ te 
voelen?
Surf naar www.fitinjehoofd.be! Je vindt er tien 
stappen die je inspireren om positiever in het leven 
te staan en je mentaal fitter te voelen. Elke stap 
biedt informatie, opdrachten en tips om je eigen 
geestelijke gezondheid 
te versterken. Je hoeft de 
stappen niet allemaal 
samen of in een bepaalde 
volgorde uit te voeren, maar 
kies af en toe een stap uit 
waar je graag wilt aan 
werken.
Op de website kun je 
bovendien je eigen 
geestelijke gezondheid 
testen en zo te weten komen 
waar jij nog kunt aan 
werken!

Ons gemeentebestuur en het Sociaal Huis werken hard een 
goed gezondheidsbeleid. Dat bewijzen de vele initiatieven en 
campagnes. Niet alleen de lichamelijke maar ook de geestelijke 
gezondheid krijgt veel aandacht. Trekker van dat aspect is de 
gemeentelijke Werkgroep Geestelijke Gezondheid (WGG). In 
deze jaargang presenteert de WGG regelmatig een reeks tips die 
iedereen maar vooral mensen met depressies, twijfels, angsten 
kunnen helpen. Dat gebeurt in overleg met de organisaties Lokaal 
Gezondheidsoverleg (LOGO) en Vigez (Thuis in gezond leven).

Op vrijdag 17 februari presenteert het project 
Samen Zorgen van het Sociaal Huis om 14 
u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan, Sint-
Idesbald) een mooie variéténamiddag met een optreden van de 
kwaliteitsmuzikanten Jo Arend en Hubert Vanhecke. Jo Arend is een 
gevestigde muzikale waarde aan de kust en Hubert tovert al meer 
dan 30 jaar grandioze ambiance uit z’n accordeon. Ze brengen 
heel wat Franse toppers en populaire dansmuziek.
Toegang 3 euro. Vooraf inschrijven via projectcoördinator katrien.
debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19.
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Jo Arend en Hubert Vanhecke.



Voordracht astrofotografie voor beginners 
Vrijdag 3 februari, 19.30 u. Een intrigerende tak 
van de amateurastronomie is het fotograferen 
van planeten, nevels, sterren, maan…. Zelfs met 
een gewoon fototoestel kan je de maan of de 
sterren(stelsels) fotograferen. Spreker is Petra van 
der Meijs. Prijs 5 euro, 4 euro leden De Sterrenjutters, 
inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje 
incl.). Inschrijven duinenhuis@koksijde.be,  
058 52 48 17.

Jeugdcursus sterrenkunde voor 11- en 12-jarigen  
Za 4, 11 en 18 februari, en za 11, 18 en 25 maart 
van 14 tot 16 u. Voor 11- en 12-jarigen die zich 
willen verdiepen in sterren, planeten, ruimtevaart, 
telescopen. Zes lessen van twee uur. Prijs 25 euro, 
drankje inbegrepen. Inschrijven vóór 31 januari  
via www.desterrenjutters.be/cursus of  
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Basiscursus digitale fotografie Mens en Natuur 
Zondag 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 
maart van 9 tot 12.30 u. Voldoende tijd om te 
oefenen met je eigen toestel. Ervaren fotografen 
begeleiden je. Nodig is een toestel waarvan 
je diafragma, sluitertijd, ISO en witbalans kan 
instellen en veranderen (vooraf handleiding 
doornemen). Prijs 55 euro voor de reeks. Leden 
(of nieuwe leden) van Natuurwerkgroep De 
Kerkuil betalen 35 euro. Inschrijven via www.
natuurwerkgroepdekerkuil.be en betalen op rek. nr. 
BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX). Org. De 
Kerkuil en Carels Photography. Info 0495 59 81 01, 
carelsphotography@skynet.be.

Vegetarische keuken – Winterseizoenskookles 
op dinsdag 21 februari om 19 u. Bereid met 
winterse wortel- en knolgroenten een smaakvolle 
volwaardige vegetarische maaltijd. Leer de 
typische ingrediënten en hun werking kennen 
alsook hoe ze juist te gebruiken. Eenvoudige 
recepten, gemakkelijk in te passen in de 
dagkeuken en bij gezinnen met kinderen. Zowel 
voor beginners als voor mensen met ervaring. 
Lesgever is Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken, 
Assebroek). Prijs 25 euro incl. biologische en 
vegetarische maaltijd. Inschrijven vóór 14 feb.  
via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17,  
max. 15 deelnemers.

Workshop bruisende badgenoegens voor 
kinderen van 7 tot 14 j. – Woensdag 1 maart van 
14 u. tot 16.30 u.. Badfiguren maken in allerlei 
vormpjes, flesjes zeezout vullen met zelfgekozen 
geurtjes en kleurtjes. Natuurlijke kleurstoffen komen 
uit klei, mineralen (uit rotsen), planten. Natuurlijke 
geuren uit kruiden, planten en fruit. Lesgeefster is 
herboriste Erika Leuridan. Prijs 9 euro. Inschrijven 
vóór 22 februari via duinenhuis@koksijde.be,  
058 52 48 17 (max. 15 deelnemers).

Workshop badproducten voor volwassenen 
Woensdag 15 maart om 19 u. Maak je eigen 
zepen, douche smoothie en kruidenscrubzeezout 
op een heel eenvoudige manier en in zelf gekozen 
geuren en kleuren. Lesgeefster is herboriste Erika 
Leuridan. Prijs 13 euro. Inschrijven vóór 8 maart via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 (max. 15 
deelnemers).

Activiteiten in het Duinenhuis

Leer tuinieren bij de Volkstuingroep Zeevette
De volkstuingroep Zeevette, die eind december 2015 startte, organiseert een vierdelige reeks theoretische 
lessen tuinieren. Ze vinden plaats op woensdag 1, 8 en 22 februari, en 1 maart, telkens om 19.30 u. in 
afspanning Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart in Wulpen. Elke les duurt 2 uur. Gratis voor leden, 4 euro voor 
andere geïnteresseerden.

Doel van Zeevette is volkstuintjes aanbieden aan liefhebbers die houden van eigen groenten maar die niet 
kunnen kweken bij hun appartement of woning. Dat kan voortaan wel op een perceel in Oostduinkerke. De 
perceeltjes zijn gemiddeld 50 m2, waarvoor een jaarlijkse huurprijs van 1 euro/m2 gevraagd wordt. Kleinere 
of grotere percelen in gebruik nemen is ook mogelijk. Zeevette wil ook samenwerken met imkers, met 
mindervaliden, leerlingen met beperkingen, enz.
Info: Adelheid Hancke, Dijk 33 in Wulpen, Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, 0474 40 99 69.



Bacterievuur is een bacteriële plantenziekte die niet valt te genezen of 
te behandelen met chemische producten. Een aantasting kan grote 
gevolgen hebben voor telers van appelen en peren.

Kenmerken - Controleer regelmatig bacterievuurgevoelige planten 
in je tuin. Bacterievuur herken je aan verkleurde, verdorde en 
verschrompelde bloesems, bladeren en twijgen. Alsof ze door vuur 
verschroeid werden.
Winter - De jonge vruchtjes of bloemtrossen verschrompelen. Daarnaast 
zijn er kankerplekken op de stam en de dikkere takken te zien. De bast 
verkleurt plaatselijk paarszwart.
Voorjaar - De kankerplekken op de stam en de dikkere takken 
zijn vochtig aan de rand, soms met bacterieslijm. Het slijm is eerst 
melkachtig wit, maar zal al snel oranje en later geelbruin verkleuren. De vruchtjes kleuren zwart en drogen in.
Zomer en herfst - De bladeren verwelken eerst, waarna ze verdrogen en bruin tot zwart worden. Dit gebeurt 
eerst aan de vruchtspoortjes, daarna aan de takken. Soms zie je druppels bacterieslijm aan de bladsteeltjes 
en scheuten. Die kunnen door regen uitvloeien en na het opdrogen de bladsteeltjes en scheuten een 
zilverachtige film geven.
De top van de zieke twijg krult naar binnen en verdort. Het zieke twijgweefsel is waterachtig en voelt kleverig 
aan. Bij het aansnijden van de grotere takken wordt een roodbruine gevlamde verkleuring van de bast 
zichtbaar.
Bestrijding - Aangetaste plantendelen moeten zo snel mogelijk weggesnoeid worden tot minstens 50 cm 
onder de zichtbare aantasting. Als je er tijdig bij bent, kan het weghalen van de besmette delen volstaan 
om de ziekte een halt toe te roepen. Zowel het snoeimateriaal als de wonde op de boom/struik moeten 
ontsmet worden na iedere snoei om de ziekte niet verder te verspreiden.
Wat met aangetast snoeiafval? - Aangetast snoeiafval wordt – helaas – best ter plaatse verbrand. Informeer 
desgevallend bij de dienst Mil& DO of dit ook bij jou kan. Is dit niet mogelijk, dan deponeer je het aangetast 
snoeisel best in een goed afgesloten zak in de zak voor huishoudelijk restafval.

Het ANB staat o.a. in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle 
partners. De vrijwilligers zijn er nodig voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken in de natuurgebieden 
in Koksijde (Noord- en Schipgatduinen, Hoge Blekker, Plaats- en Zeebermduinen, Ter Yde en Hannecartbos). 
Wat heeft het ANB je te bieden?
- Je werkt in een rustig en mooi plekje natuur van Koksijde.
-  Je kiest zelf het tijdstip waarop je beschikbaar bent.
-  Je krijgt het nodige materiaal ter beschikking om de afgesproken taken uit te voeren.
-  Je bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk.
Info: Boswachter Guy Vileyn, guy.vileyn@lne.vlaanderen.be, 0479 89 01 16.

Heb je de afvalkalender liever digitaal?
Smartphone of tablet - Download de afvalapp Recycle! via www.ophaalkalender.be en kijk voortaan op de 
agenda van je smartphone of tablet. Recycle! is een gratis app voor iPhone en Android.
Computer - Je kan de afvalkalender raadplegen op straatniveau via www.koksijde.be/afvalkalender. De 
afvalkalender downloaden in je digitale agenda op je pc kan via www.ivvo.be.
Onduidelijk of gegevens niet correct? Meld je opmerkingen via communicatie@ivvo.be of op 057 23 08 83.

Bacterievuur: besmettelijke plantenziekte

Vrijwilligerswerk in de natuur

Afvalkalender op smartphone of tablet

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), een instelling van de Vlaamse overheid, zorgt voor het behoud, de 
bescherming en de ontwikkeling van natuur. Dit agentschap is op zoek naar vrijwilligers.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), een instelling van de Vlaamse overheid, zorgt voor het behoud, de 
bescherming en de ontwikkeling van natuur. Dit agentschap is op zoek naar vrijwilligers.



Inschrijven en starten enkel de dag zelf van 8 tot 12 u. 
in de sporthal in Koksijde-Dorp. Deelnemen kost 5 euro 
(verzekering in). Kinderen en jongeren tot en met 15 
jaar gratis. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar 
en er is mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de 
bikewash.
Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01 
(www.sport.koksijde.be). Extra info voor de handbikers  
via dehandbiker@live.be of 0475 65 23 31.

In het voorjaar organiseert Atletiekclub Koksijde (ACK) al jaren Start to run. In 2017 kan dat echter niet 
wegens werken aan een gloednieuwe kunststofpiste in het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke. In het 
voorjaar 2018 zal er wel weer een Start to run zijn.

23ste Mountainbiketoertocht

Geen Start to run wegens werken

Op zondag 26 februari organiseert de sportdienst voor 
de 23ste keer een unieke mountainbiketoertocht. Keuze 
tussen omlopen van 27, 36 of 50 km. Voor handbikers is 
er een aangepast parcours van 36 km. Vorig jaar waren 
er 1.466 deelnemers.

Tai chi – A) Maandag voor gevorderden van 9 
tot 10 u., sporthal Koksijde, / B) Donderdag voor 
beginners van 9 tot 10 u., zaal vloersporten Koksijde 
/ Zowel voor A) en B) inschrijven (1,50 euro per 
beurt, verzekering incl.) via katleen.calcoen@
sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, org. i.s.m. het 
Sociaal Huis.
Zumba Gold - Swingende workout speciaal voor 
actieve 50-plussers. Veilig en effectief fitheid en 
conditie verbeteren en tegelijk genieten van 
de zumba-partysfeer op zuiderse ritmes. Op 
dinsdag van 9.30 tot 10.30 u. in sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 4,5 euro per 
les. Inschrijven niet nodig.
Curling - Wordt gespeeld met curlingschijven 
op een 10 m lang tapijt. Mik de schijven zo dicht 
mogelijk bij de middencirkel. Vrij spel. Op dinsdag 
van 10.30 tot 11.30 u. in sporthal Hazebeek 
Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 1,5 euro per 
beurt. Inschrijven bij de sportdienst.
Badminton – Vrij spel op woensdag van 9 tot 
10.30 u. in sporthal Hazebeek Oostduinkerke. Prijs 
(verzekering incl.) 1,5 euro per les. Inschrijven bij de 
sportdienst.
Netbal - Op woensdag van 9 tot 10 u. in sporthal 
Hazebeek Oostduinkerke. Prijs (verzekering incl.) 

1,50 euro per les. 
Inschrijven niet 
nodig.
Conditiegym - 
Verbeter je uithouding en spierkracht. Op vrijdag 
van 9.30 tot 10.30 u. of van 10.30 tot 11.30 u. in de 
sporthal Koksijde-Dorp. Prijs (verzekering incl.) 1,50 
euro per les. Inschrijven niet nodig.
Badminton + tafeltennis – Vrijdag van 13.45 tot 
15.45 u., sporthal Koksijde, 1,50 euro per beurt. 
Inschrijven niet nodig.
Initiatiereeksen op woensdag - Elke maand 
een andere sport, in de sporthal Oostduinkerke. 
In februari fitbal, op woensdag 1, 8, 15 en 22 
februari, van 10.30 tot 11.30 u. Een methode om 
uithouding, kracht en motoriek te verbeteren. Buik- 
en rugspieren worden extra aan het werk gezet. De 
rug wordt bij elke oefening maximaal ondersteund 
door de bal. Deelnameprijs (verzekering 
inbegrepen): 6 euro voor de vier lessen. 
Brochure - Met het volledige Sport 50+ aanbod, bij 
de dienst Toerisme en bij de sportdienst  
(058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be). Alle 
info ook op www.koksijde.be/sportvoor50plus

Sport voor 50+
Is meer bewegen een van je goede voornemens voor 2017? Doe dan zeker 
eens mee aan een activiteit van de sportdienst! Of je nu beginner bent of 
vroeger al veel sportte, iedereen welkom, voor elk wat wils. De medewerkers 
van de sportdienst helpen je graag om een bewegingsvorm te vinden die 
écht bij je past!



Vlaamse Week 
tegen Pesten

DJ-contest: schrijf je nu in!

Van 17 tot 24 februari kiest heel 

Vlaanderen opnieuw Kleur tegen 

Pesten. Meer dan dertigduizend 

jongeren worden jaarlijks gepest 

in Vlaamse scholen. Maar pesten 

slaat wonden, diepe wonden.
Tijdens de campagneweek gaat 

extra aandacht naar initiatieven 

om pesten en cyberpesten te 
bestrijden en te voorkomen. 
Kinderen, leerkrachten, scholen en 

jeugdbewegingen roepen pesten 

een halt toe met activiteiten en 

acties zoals de MOVE tegen 
pesten. Help zelf ook mee om 
pesten tegen te houden. En praat 

erover.
www.kieskleurtegenpesten.be

Op vrijdag 28 april nemen jonge talenten (van 14 tot 25 j.) het 

tegen elkaar op in een dj-contest. De “battles” vinden plaats 

op het podium van het jeugdhuis. Het publiek kiest wie het tot 

“resident” van de PIT schopt en op de grote(re) activiteiten mag 

draaien. Het maakt niet uit welk muziekgenre je speelt.

De PIT beoordeelt de dj’s op volgende criteria: platenkeuze, 

originaliteit, skills, muziekkeuze, creativiteit en interactie met het 

publiek. De jury zal samen met het publiek de uiteindelijke winnaar 

aanduiden.
Stuur je muziekfragment of de link naar jeugddienst@koksijde.

be of deel het via http://www.facebook.com/jocdepit. Deadline 

voor de inschrijvingen: 
1 april. Bezorg volgende 
gegevens: voor- en 
achternaam, leeftijd, 
e-mail, gsm-nummer, 
artiestennaam. Als er 
te veel kandidaten zijn, 
selecteert de jury wie op 
28 april mag draaien.
Info: www.depit.be

Eén maand zonder alcohol: ga jij de uitdaging aan?

Tentacle

Een glas wijn na het eten, een pint na het sporten. Voor velen de normaalste zaak van de wereld. Maar 

zou je daar één maand zonder kunnen? Daarvoor daagt Tournée Minérale je uit. Zoveel mogelijk 

mensen die in de maand februari geen alcohol drinken. Koksijde steunt dit initiatief.

Fitter en gezonder - Zonder alcohol krijgt je lichaam meer tijd om te herstellen. Veel deelnemers merken 

dat ze fitter worden en beter slapen. Bovendien verlies je ook nog calorieën. Mooi meegenomen.

Voor het goede doel - Laat je sponsoren door familieleden en vrienden en stort het geld aan het goede 

doel: de stichting voor kankeronderzoek. Meteen een extra motivatie om het vol te houden.

Februari zonder alcohol - De kortste maand en meteen ook de gezondste maand. Ideaal om te herstellen 

van de vele recepties en etentjes. Daarom ook koos Tournée Minérale februari voor haar campagne.

Neem vandaag nog deel: www.tourneeminerale.be

Op vrijdag 10 februari toveren de jongeren van Wateke de PIT om 

tot een echte feesttempel. Een plek waar muziek centraal staat. 

Tentacle start om 21 u en vindt zowel in het jeugdhuis als in de 

zaal plaats. Wateke selecteerde tien dj’s en gaf die een plaats op 

twee podia: Wateke Beach en de boilerroom.

Hieronder de line-up.
Wateke Beach - Arthuro Maran, Westflag, Tarantella, Royal flush,  

Sir Jacobs
Boiler Factory - Pfeffer Tourneur, SP Jen, Jan Heinrichs, X Burki, 

Subject Delta
Ticket 6 euro, add 8 euro.
Info: www.depit.be



Word animator
Tijdens de animatorcursus leer je alle basisvaardigheden die je helpen bij het begeleiden van kinderen 

of jongeren. Het gamma is heel breed: EHBO, communicatie, diverse soorten spelen, moeilijke situaties, 

hoe een groep entertainen bij een onvoorziene situatie (bus die te laat komt), verantwoordelijkheid, 

samenwerken met anderen.
Vereisten: je bent 16 jaar of ouder, je loopt over van enthousiasme, je wilt nieuwe mensen leren kennen…

Stappen
-  Volg een animatorcursus. Waar je dit doet en hoeveel het kost hangt af van de organisatie bij wie je de 

cursus volgt.
-  Na de cursus loop je stage. Tijdens die stage word je gecoacht en krijg je feedback van de hoofdanimator.

-  Na de stageperiode volgt er een evaluatiemoment.

Na deze drie stappen ontvang je een attest “animator in het jeugdwerk”, uitgereikt door de Vlaamse 

Gemeenschap.
Mogelijke organisaties
www.vds.be, www.kazou.be, www.activak.be, www.hujo.

be, www.vives-vzw.org, www.crejaksie.be, scouts, KSA, 

Chiro, KAJ, enz.
Rechtstreeks inschrijven bij de organisatie van je keuze.

Ons gemeentebestuur betaalt 50% van je cursusgeld 

terug met een max. van 100 euro per vorming. Dien het 

bewijs van je vorming en je rekeningnummer in bij de 

jeugddienst.

Jan Vermeire heeft nieuwe cd klaar

Laatste orgelmatinee met
werken voor twee orgels

In de kapel van de kerk bevindt zich een klein orgel met drie 
registers dat voor de gelegenheid onder het groot orgel zal 
geplaatst worden. U krijgt originele werken voor twee orgels 
te horen van Padre Soler, Pedro José Blanco en een concerto 
van George Frederick Haendel. De muziek van de Spaanse 
componisten Soler en Blanco wordt zelden gespeeld. Het 
belooft dus een spetterend programma te worden, een 
unieke kans om deze heerlijke muziek te leren kennen. Gratis 
toegang.

Jan op nieuwe CD
Huisorganist Jan Vermeire, die ook vaak in het buitenland 
concerten speelt, heeft inmiddels ook een nieuwe CD-opname 
klaar. Jan speelde op het Felsbergorgel van het Noord-Franse Béthune de laatste dubbel-cd van de reeks 
met alle orgelwerken van de Duitse componist Samuel Scheidt (1587-1654).
Deze reeks is een productie van het Duitse platenlabel FAGOTT-Orgelverlag. Het is uiteraard een eer voor 
onze gemeente dat zijn huisorganist aan deze serie mocht meewerken. De opnames gebeurden al in juni 
2016 in Béthune (Fr.), op het wondermooie Felsbergorgel in Noord-Duitse barokstijl.
De dubbel-cd is te koop bij Jan Vermeire zelf door overschrijving van 30 euro (port inbegrepen)  
op rek. nr. IBAN BE40 4745 2113 5163 van Orgelvereniging Het Secreet vzw.
Info: www.fagott-shop.de

In de reeks Winterse Orgelmatinees van de Orgelkring 
Koksijde vindt op zondag 26 februari om 11 u. in de O.L.V.-
ter-Duinenkerk het laatste concert van het seizoen plaats. 
Organisten Jan Vermeire en Robert Hostyn zullen werken 
spelen voor twee orgels.

Organisten Robert Hostyn en Jan Vermeire 
vertolken samen de laatste orgelmatinee.



Dat onze gemeente actief is op sociale media, is allang geen geheim meer. Wie op de hoogte wil zijn van 
de laatste nieuwsjes, grote en kleine activiteiten kan terecht op onze Facebookpagina’s, Twitter, Instagram 
en Pinterest. Maar ook de fantastische foto’s en fijne berichtjes van zowel inwoners, tweederesidenten als 
toeristen fleuren onze pagina’s keer op keer op.

Volg ons, deel ons, like ons..!

  www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke

  www.twitter.com/gem_Koksijde @gem¬_koksijde

  www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke

  www.pinterest.com/koksijde

  www.youtube.com/gemeentekoksijde 



In de bibliotheek vond op 
zaterdag 17 december de 
voorstelling plaats van het 
merkwaardige boek HOUCK & 
LAND, samengesteld door het 
artistieke trio WXII met Peter 
Paelinck, Yves Bondue en Luc 
Vanhoucke. Twaalf maanden 
lang trokken zij door de Vlaamse 
en de Frans-Vlaamse Westhoek 
op exploratie naar plaatsen met 
zowel verborgen als tastbare 
magie. Het is een boek waar 
proza, muziek, geschiedenis, 
poëzie en kunstfotografie in 
elkaar verweven zijn. Het werk is 
uitgegeven door Bibliodroom, 
en is enkel te koop (40 euro) via 
WXII of de website www.WXII.
be. Op de foto v.l.n.r. schepenen 

Dirk Dawyndt en Dorine Geersens, auteur Peter Paelinck, bibliothecaris Viviane Rys, schepen Rita Gantois, 
muzikant Yves Bondue, uitgever Johan Vergote, raadslid Greet Verhaeghe en Luc Vanhoucke.

Met de jaarwende organiseerde 
de gemeentelijke VVV i.s.m. 
de handelaarsbond van 
Oostduinkerke-Bad van 24 
december tot 8 januari op 
het strand weer het Bos van 
Commerce met tal van activiteiten 
voor groot en klein. Constante 
in het bosverhaal was de 
sprookjesachtige verschijning 
van het bellenelfje Stieneke (in 
het echt Nancy D’haenen). Als 
een elegante libelle versierde ze 
de kinderanimatie: bellen blazen, 
verhaaltjes vertellen, liedjes zingen, 
elfjes en trollen maken, toveren, 
pinãta slaan, knutselen, enz. Liefst 
acht keer nam ze de enthousiaste 
kinderen mee op een fladderende reis door het noordse elfenrijk van droom en fantasie.

De voorbije maand in woord en beeld

Een jaar lang deel uitmaken van de 
kindergemeenteraad van Koksijde! Dat is 
natuurlijk een mooie herinnering voor later. 
Daar hoort zeker een geschreven getuigenis 
bij om in te kaderen en over pakweg vijftig 
jaar aan de kleinkinderen te tonen. Fier 
als een gieter waren ze dus, de veertien 
kinderen met hun oorkonde van raadslid. 
V.l.n.r. onderaan Axelle Clarysse, Bjarne 
Counye, Jens Colette, Sam Vandenberghe 
en Marie-Julie Debaets; midden Xenia 
Mahieu, Lisa Lhoir, Jason Deceuninck, Jules 
Devos, kinderburgemeester Briek Balduck en 
Lotte Morel; bovenaan Isabelle Deshayes, 
schepen Lander van Hove, Michael Bossier 
(verkeersdienst), Griet Maenhout (verkeer, 
mobiliteit en signalisatie) en Thierry Boonefaes.



Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

Babette Dewulf
Veurne, 11 december
dochter van Filip en Elisa 
Deleersnyder uit Koksijde

Jasper Declerck
Brugge, 20 december
zoon van Christophe en Julia 
Biermann uit Koksijde

Manon Vandenbussche
Veurne, 21 december
dochter van Bram en Karlien 
Dezutter uit Oostduinkerke

Vince Coutteau
Oostende, 12 januari
zoon van Stijn en Charlotte Staes 
beiden uit Koksijde

HUWELIJKEN

Romain De Zutter en Nicole 
Van der Linden uit Oostduinkerke 
(21 december)

Robert Heremans uit Dilbeek en 
Jeannine Segers uit Koksijde  
(22 december)

OVERLIJDENS

Gerard Van Cauwenberge - 94 j. 
†Nieuwpoort, 5 november 
weduwnaar van Liliane Claes

Irena Gryspeerdt – 85 j. 
†Koksijde, 28 november 
echtgenote van Alfons Loones

Huguette Casier – 70 j. 
†Veurne, 1 december 

Helena Demeester – 86 j. 
†Veurne, 4 december 
echtgenote van Firminus Heiremans

Liliane Michaux – 93 j. 
†Koksijde, 4 december 
weduwe van Louis Vandenbranden

Eugénie Van Calck – 89 j. 
†Veurne, 5 december 
weduwe van Raoul Demecheleer

Claude Ombelets – 52 j. 
†Koksijde, 5 december

Michel Boeve - 90 j. 
†Veurne, 6 december

Bruno Furlan – 77 j. 
†La Louvière, 6 december 
echtgenoot van Claudine Marlière

Roland Dobbelaere– 84 j. 
†Veurne, 7 december 
weduwnaar van Denise Coene

Robert Ockerman – 91 j. 
†Veurne, 7 december 
echtgenoot van Emma Cobert

Louisette Desruelle – 87 j. 
†Veurne, 8 december 
echtgenote van Hubert Landrieux 

Philippe Marchal – 75 j. 
†Koksijde, 11 december

Georges Tyteca – 85 j. 
†Veurne, 11 december 
echtgenoot van Denise Dedrie

Bjorn Van Cauwenbergh – 30 j. 
†Koksijde, 13 december

Joël Vandecasteele – 69 j. 
†Veurne, 13 december 
echtgenoot van Arlette Lossez

Erna Vervaecke – 81 j. 
†Veurne, 14 december 
weduwe Adrien Alderweireldt

Pascal Bouvin – 50 j. 
†Veurne, 17 december

Albert Bartholomé – 83 j. 
†Montigny-le-Tilleul, 19 december 
weduwnaar van Rosita Doumont

Magloire Dornez – 79 j. 
†Veurne, 19 december 
echtgenoot van Florette Delobelle

Julien De Craene – 90 j. 
†Koksijde, 20 december 
echtgenoot van Elza De Lange

Lodewijk Cardoen – 65 j. 
†Waregem, 20 december

Wesley Vanthournout – 37 j. 
†Koksijde, 21 december

Suzanna De Smet – 91 j. 
†Koksijde, 23 december 
weduwe van Laurent Zabeau

Nettalie Comhair - 83 j. 
†Veurne, 24 december  
weduwe van René Martens

Anne Marie Lodewyck – 65 j. 
†Ieper, 25 december 
echtgenote van Jacques Ghesquiere

Tania Nowak – 59 j. 
†Koksijde, 27 december 
echtgenote van Alain Durdure

Godfried Mulier – 75 j. 
†Brugge, 27 december

Gerard Rappelet – 87 j. 
†Veurne, 27 december 
echtgenoot van Vera Boodts

Monique Mahieu – 80 j. 
†Veurne, 28 december 
echtgenote van Maurice Thill

Magdalena Saelens – 95 j. 
†Veurne, 28 december 
weduwe van Rochus Plaetevoet

Freddy Pauwels – 68 j. 
†Veurne, 29 december 
echtgenoot van Rosa Fiorine

Jeanne Vanderwaeter – 70 j. 
†Veurne, 30 december 
echtgenote van Pierre De Rijck

Jean Pierre Bouckenooghe – 58 j. 
†Brugge, 30 december 
echtgenoot van Christine Dequidt

Luciaan Callewaert – 97 j. 
†Veurne, 1 januari 
weduwnaar van Irena Hovart

Ida Dorné – 94 j. 
†Koksijde, 1 januari 
weduwe van André Werrebrouck

Luc Uyttenhove – 61 j. 
†Koksijde, 1 januari

Anna Desreumaux – 94 j. 
†Koksijde, 2 januari 
weduwe van Josephus Salomez

Marie Rose Painvin – 87 j. 
†Veurne, 3 januari 
weduwe van Alphons Cockx

Paulina De Pauw – 89 j. 
†Veurne, 4 januari 
weduwe van Ignace Cailliau

Yvonne Durant – 89 j. 
†Koksijde, 4 januari 
Weduwe van Marcel Pillon

Yvon Verleyen – 70 j. 
†Koksijde, 4 januari 
echtgenoot van Nelly Vanhaeperen

Bertrand Pouille – 84 j. 
†Moorslede, 5 januari 
echtgenoot van Maria Jacob

Hilda Debruyne – 87 j. 
†Nieuwpoort, 9 januari 
echtgenote van Marcel Soreyn

Armand De Ligne – 81 j. 
†Koksijde, 12 januari 
echtgenoot van Albertine Schotte

Félicité Durieux – 97 j. 
†Koksijde, 10 januari 
echtgenote van Francis Picron

Maria De Baene – 87 j.  
†Koksijde, 13 januari

Hugo Hillewaere – 84 j. 
†Koksijde, 16 januari 
echtgenoot van Ella Matthys

Jeannette Vanbillemont – 78 j. 
†Koksijde, 16 januari 
echtgenote van Willy Thabert



Triple Bill van dans & performance
C.c. CasinoKoksijde brengt op zaterdag 18 februari een Triple Bill 
van dans & performance: Louis Vanhaverbeke met Kokokito, Arend 
Pinoy met Ibrahim en het duo Flor Demestri en Samuel Lefeuvre 
met L’événement. Om 19.30 u. opent Gloria Carlier dit drieluik met 
een gratis inleiding.

Kokokito
In de solovoorstelling Kokokito danst-speelt-prutst-slamt de jonge 
choreograaf-performer Louis Vanhaverbeke zich een weg door de 
ruimte, flirtend met de setup van een concert. Gefascineerd door 
het gesproken woord gaat hij op zoek naar de relatie tussen taal, 
beweging en geklungel. Kokokito is een multi-poging om onze 
complexe gang van denken te ontvouwen, om al slammend, 
scattend en rhymend onze plek in de wereld te bevragen. “De 
poëtisch rappende choreograaf Louis Vanhaverbeke valt met 
Kokokito meteen op: moedig en kwetsbaar tegelijk.” (De Morgen)

Ibrahim
Na Louis Vanhaverbeke krijgt het publiek er nog twee 
kleine pareltjes bovenop. De solovoorstelling Ibrahim van Arend Pinoy werd gemaakt op vraag van 
theatergezelschap het KIP, in het kader van een KIPfestival rond het thema brevitas of beknoptheid. Arend 
vertelt over zijn ontmoeting met ene Ibrahim en vertaalt zijn indrukken in een fragiel stukje danstheater. Het 
resultaat is een eerlijke en pure voorstelling met weinig poespas.

L’événement
In dit duet kruipen Flor Demestri en Samuel Lefeuvre in 
de huid van de verstotenen van onze maatschappij, met 
als doel de positie van iedereen in onze samenleving 
in vraag te stellen en om de relatie met deze marginale 
mensen die niet volgens dezelfde regels functioneren 
te bekijken. Florencia en Samuel maken kleine creaties 
geïnspireerd door bijzondere plekken in de marge 
van onze samenleving. Ze gingen ontmoetingen aan 
met daklozen en probeerden zich in hun universum 
te verplaatsen. Resultaat: een bijzonder pakkend duet 
waarin ze de dakloze als figuur mee op scène nemen.
Op zaterdag 18 februari om 20 u. Tickets 14 euro, <26 j. 11 
euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99.

cc Casinokoksijde in februari:
1 feb.: film King of the Belgians
8 feb.: film The Here After
9 feb.: Myrddin, Federico Ordoñez, Dick Van Der 
Harst, Nathan Daems, enz. - The guitar hero, een 
hommage aan Paco de Lucía
11 feb.: Britt Hatzius - Blind Cinema
15 feb.: film Fuocoammare
17 feb.: Steven Mahieu – Zonder filter
18 feb.: Triple Bill dans/performance
22 feb.: film El Clan
en nog véél meer: www.casinokoksijde.be



Ga in zee met het Kinderkankerfonds!

7de romantische Knuffelduik

Foto’s van Westhoek verbeeldt Koksijde(4)

Berten Strop met z’n tsjingel-tsangel 
in de carnavalstoet
Bijgaande foto dateert van eind de jaren ’50. We zien de carnavalstoet voor het gemeentehuis van 
Oostduinkerke. Het draaiorgel van café De Westhinder staat op de oudijzerkar van Berten Craene, vroeger ook 

gekend onder zijn bijnamen Berten Strop of Berten 
Iezerpiet. Het draaiorgel is een tsjingel-tsjangel. Aan 
het orgel hing een konijnenvel. Berten kocht namelijk 
konijnenvellen op. Pas als je een klute betaalde, trok 
Berten aan de hendel om het orgel te laten spelen.

Kan je iets vertellen over deze foto? Herken je er 
personen op? Of heb je zelf leuke foto’s genomen 
in Koksijde, Oostduinkerke of Wulpen die ouder zijn 
dan 20 jaar? Contacteer dan de dienst Archief via 
058 53 30 71 of via archief@koksijde.be. Info op  
www.westhoekverbeeldt.be, Twitter.com/
whverbeeldt, Facebook.com/westhoekverbeeldt,.

Op zaterdag 11 februari vindt in Oostduinkerke op het strand ter hoogte van het Astridplein voor de 7de 
maal de romantische Knuffelduik plaats. Vier samen met je partner Valentijn en daag elkaar uit om een 
adembenemende duik in het koude zeewater te nemen. De opbrengst van het evenement gaat naar de 
vzw Kiekafobee, een organisatie die in onze gemeente appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes 
met hun familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.

Programma
-  11 u., rondgang van de knuffelberen
-  11.30 u., optreden Miel en Basiel van Belgium’s 

got talent
-  13 u., liefdesliedjes en meezingers met de 

Kiekafobijtjes
-  14 u., officiële opening door de burgemeester, 

door em. prof. dr. Yves Benoit (voorzitter van de vzw 
Kinderkankerfonds) en door kinderburgemeester 
Briek Balduck

-  14.30 u., massale zumba-opwarming op het 
strand

-  15 u., startschot Knuffelduik
-  16 u., optreden van de Faute Bendt
-  17.30 u., prijsuitreiking
-  18.30 u., groot liefdesvuurwerk

Trek dus je partner, zus/broer, kennis, buur uit de 
zetel en schrijf in voor de Knuffelduik via  
www.visitkoksijde.be/knuffelduik of via  
danny.vanparys@hotmail.com, of ter plaatse op 
zaterdag 11 februari in het toeristisch infokantoor 
op het Astridplein vanaf 10 u. Deelnameprijs 5 euro 
p.p. (voor het goede doel), verrassingspakket en 
kans op een mooie prijs inbegrepen!
Org. : VVV/dienst Toerisme, handelaarsbond 
Oostduinkerke-Bad, met medewerking van 
IKWV, Rode Kruis, vzw Kiekafobee, vrijwilligers en 
verenigingen.



OOSTDUINKERKE
• Van 25 februari tot 5 maart 

gezellige carnavalkermis -  
op de parking bij het Erfgoedhuis

* Zaterdag 18 februari - 14 u., zaal 
Witte Burg, kindercarnavalfeest 
met verkiezing van het 
jeugdprinsenpaar 2017, optreden 
van de Fantastische Kinderdisco, 
deuren open om 13.30 u., gratis 
toegang, mooie prijzen voor de 
best verklede kinderen.

* Donderdag 23 februari 
- 14 u., zaal Witte Burg, 
seniorencarnavalfeest met aanstelling seniorenprinsenpaar, optreden van het dans- en showorkest 
Mayke Vanes & Friends, gratis toegang. 

De bar wordt verzorgd door de Orde van de Groenendijk

* Zaterdag 25 februari - 19 u., sportcafé Hazebeek bij Vicky, officiële aanstelling van prins carnaval Chico 
en schildknapen Wilfried en Billy.

* Zondag 26 februari - 14.30 u., 63ste grote carnavalstoet van Oostduinkerke-Bad naar dorp (aankomst 
voorzien rond 16.30 uur) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet 
rondgang met bezoek aan de plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten.

* Dinsdag 28 februari - 20 u., vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-Dorp. Deelname 
is gratis voor gemaskerde carnavalisten. De deelnemende cafés zorgen voor muzikale ambiance 
en verkopen drankkaarten (enkel voor gemaskerden: 10 euro voor 10 consumpties). Ingeschreven 
gemaskerden kunnen hun naam in een urne deponeren, een onschuldige hand zal om 1 uur drie namen 
trekken die een geldprijs ontvangen. De maskers gaan af om middernacht. De Vette Dinsdagmaskerade 
wordt om 1 uur in café Visserswelzijn afgesloten.

KOKSIJDE
* Vrijdag 24 februari – 20 u. tot…, carnavalsmaskerade in Koksijde-Dorp, inschrijven voor de gemaskerden 

van 20 tot 22 u. in de cafetaria van het Hoge-Blekkerzwembad, Pylyserlaan 30 (5 euro in ruil voor minstens  
6 drankbonnen), prijsuitreiking om 1 u. in herberg De Voorlaatste (Noordstraat 8), geldprijzen voor meer 
dan 400 euro, org. Bruno Vandicke en dorpsbewoners, 0476 79 97 79 brunovandicke@hotmail.com

* Zaterdag 11 februari - 14 u., Zeedijk Oostduinkerke, knuffelduik ten voordele van Kiekafobee

* Woensdag 1 maart - 14 u., kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 15 u. gratis 
kinderanimatie in de feestzaal c.c. CasinoKoksijde. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22), www.koksijde.be

Carnaval in Koksijde en Oostduinkerke

Alaaf! Alaaf! Alaaf…!
Van zaterdag 18 februari tot 
zaterdag 5 maart zijn er in onze 
gemeente weer carnavalsfeesten. 
De VVV dient niet minder dan acht 
manifestaties op voor groot en 
klein!



Agenda FEBRUARI

Woensdag 1 februari

* 14.30 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Causerie Paaseiland in vogelvlucht door prof. em. Paul De Paepe, 
geoloog. Toegang 3 euro leden, anderen 5 euro (1 consumptie 
incl.), info & org. www.vl@s.koksijde.be, 058 51 62 23

Vrijdag 3 februari

* 19 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Maxi-Kaasbuffet ten voordele van de vzw Licht in het Duister-
Rwanda

* c.c. CasinoKoksijde
Theater door Panneia van het Immaculata Instituut De Panne

Zaterdag 4 februari

* 20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Concert Berlaen: van mijn erf, info en tickets reservaties.
hetbedrijf@koksijde.be

* c.c. CasinoKoksijde
Theater door Panneia van het Immaculata Instituut De Panne

Zondag 5 februari

* 14.30 u., c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
13de Filmfestival van Video Westkust, zie bl. 9
films van regionale amateurcineasten, gratis toegang, info 
secretaris patrick.vanhooimissen@telenet.be, 058 51 80 12

* 8-15 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg
Vertrek wandeltocht Kruwerstocht voor iedereen, 
Afstanden 7, 12, 18 of 24 km, aankomst tot 17 u., 1,50 euro pp., 
<12 j. gratis mits begeleiding, org. Wandelclub Nieuwpoort, 
info 0468 26 06 89, lieven.mieke@telenet.be

* 15 u., Koksijde, Henri Houtsaegerstadion
voetbal (2de nat. amateurs): KVV Coxyde-Patro Eisden/
Maasmechelen

* 15 u., Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
voetbal (1ste prov.): KVV Oostduinkerke-KSK Oostnieuwkerke

Donderdag 9 maart

* 14-16 u., Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Concert The great hero met Myrdinn, Frederico Ordoñez, Dick Van 
Der Harst, Nathan Daems e.a.

Vrijdag 10 februari

* 19.30 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie en debat over Europa en de Islam: Waarover men niet 
spreekt, org. Vlaamse Volksbeweging afdeling Bachten de Kupe, 
info vvbbachtendekupe@icloud.com

* 19.30 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Proclamatie junior-journalistenwedstrijd,
Vooraf meespeeltheater met Knip: De verhalenfabriek, 
info en org. doornpanne@davidsfonds.net

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Claribel Clarinet Choir Guido Six brengt Claribels hommage aan 
Guido en Jef Six, reserveren@claribel.be, 0476 21 48 02

* 21 u., Oostduinkerke-Dorp, Het Bedrijf
Café Foyer met gratis optreden van de Barnill Brothers, 
info 058 53 29 99

Zaterdag 11 februari

* 11-18.30 u., Zevende Romantische Knuffelduik, zie bl. 28

* 14 en 17 u., c.c. CasinoKoksijde
Film: Performance Brit, hoe ervaar je een film als je hem niet kan 
zien?

* 14u., Oostduinkerke, BC Doornpanne (IWVA)
Valentijnswandeling Op zoek naar liefde in de natuur, 
info www.iwva.be/bezoekers

* 20 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Concert Zweeds smörgasbord door het Jongerenkoor Jokobeau, 
info jokobeau@gmail.com

Zondag 12 februari

* 14 u., Koksijde, Zuid-Abdijmolen
Wandeling: met Valentijn op zoek naar de eerste 
kleurschakeringen in de natuur

* 15 u., Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
voetbal (1ste prov.): KVV Oostduinkerke-RC Lauwe

Maandag 13 februari

* 14 u., Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Causerie Vrolijk gezond door Hilde Demurie, 
reserveren bij Judith Ranson, 058 51 40 60, org. NEOS Koksijde

Donderdag 16 februari

* c.c. CasinoKoksijde
Theater door De collega’s met het stuk De blauwe paprika

Vrijdag 17 februari

* 14 u., Sint-Idesbald, Kerkepannezaal
Variété met Jo Arend en Hubert Vanhecke, zie bl. 18

* 16.45 u., Koksijde-Dorp, brandweerkazerne
83ste herdenking van het overlijden van Koning Albert I

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Humor met Steven Mahieu zonder filter: Schaamteloos, eerlijk en 
grappig

* 20 u., Koksijde-Dorp, Vrijzinnig Huis (Galloperstraat 48)
Voordracht “Het Pastafarianisme” door Jan Deconinck, 
info Marc Van Muylem, 058 51 90 94, vanmuylem@skynet.be

Gegroepeerde activiteiten
- Abdijmuseum Ten Duinen, bl. 12-13
-  Bibliotheek, bl. 10
-  Duinenhuis, bl. 19
-  Sportdienst, bl. 21
-  Jeugddienst, bl. 22-23
-  Carnavalfeesten, bl. 29

Openbare markt
- Elke vrijdag van 7 tot 13 u. in de Zeelaan in 

Koksijde-Bad

Opname in de agenda
Activiteiten voor de editie maart op uiterlijk vrijdag 
3 februari bezorgen aan anja.lensen@koksijde.
be (gemeentehuis, dienst Toerisme, Zeelaan 303). 
Deze deadline wordt strikt toegepast. Vermeld 
duidelijk: wat, waar, wanneer.
Enkel activiteiten met een openbaar karakter 
worden opgenomen.



Zaterdag 18 februari

* 20 u., c.c. CasinoKoksijde
Dansperformance Triple Bill, zie bl. 27

Zondag 19 februari

* 10.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Lezing Domeinbeheer door Pieter Beyls, toegang leden 5 euro, 
anderen 6 euro, info daniel2.degryse@skynet.be, 058 52 18 14, 
org. Familiares de Dunis, in

* 15 u., 
met OKRA naar het Kursaal in Oostende voor het klassiek concert 
Mozart & De jonge virtuozen door de European Philharmonia, 
info 059 55 26 90

* 15 u., Koksijde, Henri Houtsaegerstadion
Voetbal 2de nationale, KVV Coxyde-WS Brussels

Donderdag 23 februari

* Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Praat-, spel- en breinamiddag

Vrijdag 24 februari

* 20 u., Oostduinkerke, Witte Burg
Causerie Waterlopen in West-Vlaanderen door Johan Termote, 
info en org. doornpanne@davidsfonds.net

Zondag 26 februari

* 8-12 u., Koksijde-Dorp, sporthal
Inschrijven voor de 23ste Mountainbiketoertocht, zie bl. 21

* 11 u., Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk
Orgelmatinee met concert  door organisten Jan Vermeire en 
Robert Hostyn die werken spelen voor twee orgels, gratis toegang, 
zie bl. 23

* 14.30 u., Oostduinkerke
63ste Grote Carnavalstoet, zie bl. 29

* 15 u., Oostduinkerke, Sportpark Hazebeek
voetbal (1ste prov.): KVV Oostduinkerke-KSV Rumbeke

Dinsdag 28 februari

* 14 u., Oostduinkerke, BC Doornpanne (IWVA)
Bedrijfsbezoek aan de IWVA (infiltratiegebied en pompstation), 
info www.iwva.be/bezoekers

Woensdag 1 maart

* 14.30 u., Abdijmuseum Ten Duinen
Bezoek (1,5 u.) met gids (N) voor volwassenen, gratis voor 
inwoners en K-pas-houders, anderen reguliere toegangsprijs

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Family@TenDuinen: molenbezoek (45 min.) + animatie door 
circusartiest Ludentem (9-13 j.).
Hoog in de molen toont molenaar Patrick hoe graan gemalen 
wordt tot meel, daarna maakt circusartiest Ludentem 
ballonnenzwaarden en –hoeden voor ridders en prinsessen die 

grote zeepbellen blazen. Max. 20 deeln., inschr. abdijmuseum@
koksijde.be of 058 53 39 50. Prijs 2 euro, duur 1,5 u.
(Tegelijk museumrondleiding voor (groot)ouders.)

Donderdag 2 maart

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen
Bezoek (1,5 uur) met gids (F) voor volwassenen, gratis voor 
inwoners en K-pas-houders, anderen reguliere toegangsprijs 
(guide en français)

* 19 u., Sint-Idesbald, ’t Oud Klooster (Strandlaan 239)
Infoavond over tandverzorging en mondhygiëne bij honden, 
katten en konijnen. Poetsen, tandpijn, detartratie, breuk, 
spoedgevallen, enz. Org. vzw Practische Bijscholing voor 
Dierenartsen, info en inschrijven bij dierenartspraktijk Clos Fleuri, 
sabine.schoofs@telenet.be, 058 77 08 77

Zaterdag 4 maart

*20.30 u., Oostduinkerke, Het Bedrijf
Concert Berlaen: van mijn erf, 
info en tickets reservaties.hetbedrijf@koksijde.be

* Abdijmuseum Ten Duinen (Koksijde) en NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum (Oostduinkerke)
Open Museumdag, beide gemeentelijke musea zijn gratis 
toegankelijk

TENTOONSTELLINGEN

Lokale maritieme tekeningen van Carla Jans
Tot 15 maart in Gallery Coxyde (Koninklijke Baan 116)

De Domeinen van de Duinenabdij
Tot eind 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum Ten 
Duinen, toegangsprijzen en openingsuren op www.tenduinen.be

Keramiek van Thérèse Lapouter (Koksijde) en van Cecile 
Van Eeghem (Varsenare), fotografie van Karine Opsomer 
(Oostduinkerke), en schilderijen van Leon de Blicquy (Zuid-
Afrika) en Annie Vanhee (Bredene)
Van 10 tot 18 maart in het Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 
48), weekdagen van 14 tot 18 u., weekends van 11 tot 18 u., info 
Marc Van Muylem, 058 51 90 94, vanmuylem@skynet.be

CONTACT

Info: Abdijmuseum 

Ten Duinen  

T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 

www.tenduinen.be

Info & tickets: 

c.c. Casino Koksijde 

T 058 53 29 99 

www.casinokoksijde.be

cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 

Bibliotheek Koksijde 

T 058 53 29 53

koksijde@bibliotheek.be

Info: 

dienst Toerisme

T 058 51 29 10

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be

Info: 

Het Bedrijf

T 058 53 29 99

reservaties. hetbedrijf@koksijde.be 

www.hetbedrijf.be 

Info: 

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jeugddienst@koksijde.be 

Info: NAVIGO,

Nationaal Visserijmuseum

T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be

www.navigomuseum.be

CasinoKoksijde: regeling tickets 
en nieuwe openingsuren

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde is verhuisd 
van de dienst Toerisme naar het cultuurcentrum. 
Voortaan dienen tickets weer geregeld aan de balie in 
het cultuurcentrum zelf.
Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 
14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op zaterdag open van 
10 tot 12.30 u. Uiteraard is de balie ook altijd open één 
uur vóór aanvang van een voorstelling.



www.facebook.com/KoksijdeOostduinkerke

@gem_Koksijde

Koksijde_oostduinkerke
www.visitkoksijde.be/knus-koksijde
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