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Intro

Getijden februari
dag hoog water  laag water
ma 1 01.59 14.23 09.00 21.14
di 2 02.41 15.07 09.42 21.56
wo 3 03.26 15.55 10.26 22.39
do 4 04.13 16.46 11.09 23.22
vr 5 05.03 17.42 11.55
za 6 05.59 18.41 00.07 12.46
zo 7 07.01 19.46 01.03 13.46
ma 8 08.12 21.10 02.19 15.00
di 9 09.50 22.35 04.02 16.34
wo 10 11.08 23.30 05.18 17.44
do 11 11.56  06.13 18.33
vr 12 00.12 12.35 06.56 19.12
za 13 00.47 13.07 07.33 19.45
zo 14 01.18 13.36 08.06 20.13
ma 15 01.46 14.02 08.36 20.39
di 16 02.12 14.28 09.05 21.07
wo 17 02.38 14.55 09.35 21.37
do 18 03.06 15.24 10.06 22.09
vr 19 03.38 15.58 10.38 22.42
za 20 04.15 16.37 11.13 23.17
zo 21 04.58 17.22 11.53 23.59
ma 22 05.51 18.25 12.53
di 23 07.06 19.59 01.16 14.10
wo 24 08.36 21.27 02.48 15.23
do 25 09.59 22.39 04.12 16.41
vr 26 11.06 23.32 05.34 17.56
za 27 11.56  06.30 18.48
zo 28 00.15 12.39 07.16 19.32

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Foto van de maand
Peter Blanckaert uit de Boulognestraat in Koksijde is de gelukkige 
winnaar van de fotoprijs januari. Peter nam een prachtig beeld: 
een eenzame stille winterdag op het besneeuwde strand, toch 
stilistisch geactiveerd met een sneeuwkiter diagonaal van links onder 
naar rechts boven. De witte vlakte is begrensd door een halve rij 
flatgebouwen, een reepje duinen en een villa Mieke Hill. Daarboven 
een mooi wolkenspel onder een staalblauwe hemel. Proficiat!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk maandag 8 febuari. 

Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde -Sint-Idesbald: 
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke - Wulpen: 
058 51 78 68
Deze nummers verbinden u auto matisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (8 u ‘s ochtends tot en met 
volgende dag 8 u.)
Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends (za 
9 u. tot en met ma 9 u.). U vindt een lijst op 
internet: www.apotheek.be
Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één wachtdienst voor 
de gemeenten Veurne, Koksijde en De 
Panne.
Tandartsen
De algemene tandarts van wacht 
bereikbaar op zaterdag-,  zondag en 
feestdagen tussen 9 en 18 u. op het 
betalend centraal oproepnummer 0903 
39969. Tijdens de wachtdienst wordt de 
behandeling beperkt tot het urgente 
karakter van de aandoening. Dit betekent 
dat de interventie minimaal is.

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen - schepen 
van Communicatie Frederic Devos

Eindredactie: diensthoofd 
Communicatie, Onthaal & Protocol:
Ilse Chamon

Hoofdredactie: Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)

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

Gemeente info

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

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

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

DOE MEE 

EN WIN
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Inhoud

23

Pylyserlaan en 
Van Maldeghemstraat

Begin deze maand start de langverwachte 

heraanleg van de Pylyserlaan en Van 

Maldeghemstraat tussen Koksijde-dorp 

en Oostduinkerke-dorp. Het project, 

dat uiteraard ook nieuwe riolering en 

nutsleidingen omvat, wordt in twee fasen 

uitgevoerd: in het voor- en het najaar…

En verder:

Bestuur
Kids-IDkaart tijdig aanvragen 4
De burgemeester aan het woord 5
Snippers uit de gemeenteraad 6 & 7
Het gemeentebestuur werft aan 8

Cultuur
Koksijde eert dichter Fernand Florizoone 11
Bibliotheek 12 & 13

Welzijn
Dienst voor onthaalouders breidt uit 15
Drempelprijs voor 
toegankelijkheid gebouwen 16

Infrastructuur
De Lijn vernieuwt tramsporen 17
Openbare Werken: stand van Zaken 22 & 23

Milieu
Eandis-premies voor energiezuinige 
toepassingen 24
Zorg voor boerenzwaluwen 25
Wat een winter! 29

Sport
Nieuwsjes van de sportdienst 31

c.c. CasinoKoksijde
Circus om stil van te worden 37
Nostalgie à la Française 37

19 & 21

Supervlieg

Op zaterdag 20 februari suist Supervlieg 

weer door het Koksijdse luchtruim! Groot en 

klein kunnen op z’n nieuwsgierige vleugels 

mee naar al de bijzondere culturele 

bezienswaardigheden en attracties in onze 

gemeente. Supervlieg: een namiddag 

lang ontdekken en beleven!

34 & 35

36

David

De telenovelle David brengt dagelijks 

landschappen, pleinen, monumenten 

en gebouwen van onze gemeente 

in beeld. Wil je die plaatsen eens van 

dichtbij bezoeken? In aanwezigheid van 

de acteurs en actrices van David? Dat 

kan… op zaterdag 6 februari tijdens de 

exclusieve David-fietsdag!

Carnaval

Van zaterdag 6 februari tot en met 

woensdag 17 februari zijn er in onze 

gemeente weer carnavalsfeesten. De 

VVV en de feestcomités dienen niet 

minder dan zeven manifestaties op. Alle 

macht aan de zotskappen!

SUPER
VLIEG

FESTIVAL
pagina 19-21
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Administratie

Nieuwe openingsuren
1. Toerismekantoren
Vanaf 1 februari gelden volgende nieuwe openingsuren in de toerismekantoren.
Koksijde-bad
- Zeelaan 303 – T 058 51 29 10 – F 058 53 21 22 – toerisme@koksijde.be
- Open van 1 april tot en met 30 september: dagelijks van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17.45 u.
- Van 1 oktober tot en met 31 maart: dagelijks van 10 tot 12 u. en van 14 tot 16.45 u.
- Gesloten op 25 december en 1 januari

Oostduinkerke-bad, Astridplein 6, T 058 51 13 89
Sint-Idesbald, Zeedijk 26a, T 058 51 39 99
- Open van 1 april tot en met 30 september: dagelijks van 10 tot 12 uur en 14 tot 17.45 u.
- Van 1 oktober tot en met 31 maart: weekends en schoolvakanties van 10 tot 12 u. en 14 tot 16.45 u.
- Gesloten op 25 december en 1 januari

2. Gemeentelijke musea
Vanaf 1 november gelden volgende nieuwe openingsuren in het Abdijmuseum Ten Duinen en in het 
Nationaal Visserijmuseum.
- Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde (T 058 53 39 50, F 058 51 00 61, 
info@tenduinen.be, www.tenduinen.be)

- Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke (T 058 51 24 68, F 058 51 08 17, 
info@visserijmuseum.be, www.visserijmuseum.be)

- Van 1 april tot 30 oktober open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 u. / weekends en feestdagen van 14 tot 
18 u. / maandag gesloten

- Van 1 november tot 31 maart enkel open in de namiddag van 14 tot 18 u. / maandag gesloten
Groepen kunnen de musea in de voormiddag bezoeken (op aanvraag) met een gids na afspraak.
De musea zijn gesloten op 25 december en heel de maand januari.

Kids-IDkaart tijdig aanvragen!
Sinds 4 januari reiken alle Belgische gemeenten de Kids-ID of elektronische identiteitskaart voor kinderen uit. 
De Kids-ID is ingevoerd in april 2009 voor kinderen jonger dan 12 jaar en is niet verplicht. Al 181.579 kinderen 
hebben hun Kids-ID’s op zak.
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De Kids-ID is een zeer goed 
beveiligd identiteitsdocument en is 
geldig in heel Europa. Je vraagt ze 
aan bij de bevolkingsdienst van je 
gemeentebestuur. Het duurt ongeveer 
15 dagen om de aanvraag te verwerken, 
de kaart te produceren en ze naar jouw 
gemeente te brengen.
In uitzonderlijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij een sterfgeval in het 
buitenland of als een Kids-ID vlak vòòr 
het vertrek op reis gestolen of verloren 
is geraakt, kunnen de regionale 
bevolkingsdiensten bij het Rijksregister 
je voorthelpen. Zij verstrekken je 
een gratis nooddocument, dat twee 
maanden geldig is en waarmee je in 
een aantal landen terecht kan. Enkele 
landen zoals Egypte, Tunesië en het 
Verenigd Koninkrijk, aanvaarden dit 
nooddocumentje echter niet.
Onnodige kosten vermijden
Als er geen uitzonderlijke omstandigheden spelen en je 
wil binnen de twee of drie dagen een Kids-ID, dan kunnen 
de kosten oplopen tot 79 of zelfs 130 euro. Ouders die 
eraan denken met Pasen of tijdens de grote vakantie naar 
het buitenland te reizen met hun kinderen jonger dan 12 
jaar oud, zouden beter de Kids-ID nu al aanvragen.

Waarschuwingsfunctie
De kaart heeft als extra voordeel dat de ouders zich 
kunnen inschrijven op het systeem “Hallo Ouders” 
waardoor ze gebeld kunnen worden als hun kind verloren 
gelopen is. Zonder reactie wordt het gesprek automatisch 
doorgeschakeld naar Child Focus dat 24 op 24 bereikbaar 
is en de zaak dan behartigt.



5

het noordelijk spoor tussen de 
Barkenstraat in Oostduinkerke 
en de Paardevissersweg op de 
wijk Groenendijk. Het verkeer 
vanuit Nieuwpoort zal omgeleid 
worden via de Kinderlaan en de 
Nieuwpoortsteenweg. Ook hier 
vragen we begrip aan de inwoners 
voor de mogelijke hinder en zorgen 
we dat bepaalde wijken via een 
alternatieve weg toegankelijk zijn.”

T-d: “Februari mag in Koksijde 
gerust een “feestmaand” 
genoemd worden, er staan grote 
familie-evenementen op de 
kalender?”
Burgemeester: “De vaste 
afspraak deze maand is uiteraard 
carnaval met de stoet en het 
kindercarnaval. Oostduinkerke is 
toch dé carnavalgemeente, met dank 
aan de waardevolle inbreng van het 
carnavalcomité o.l.v. André Cavyn. 
Daarnaast is er opnieuw “Supervlieg”, 
2e editie van een 3-jarig project 
en vorig jaar bijzonder succesvol 
gebleken bij inwoners en tweede 
residenten. Opnieuw onder bezielde 

leiding van Ann-Sofie Beun en 
Nathalie Martens. En we starten deze 
maand met een Davidfietsdag! De 
hele gemeente wordt in de Davidsfeer 
omgedoopt en we hopen dan ook heel 
wat toeristen te mogen verwelkomen. 
De dienst Toerisme ontwikkelde 
samen met gemeenteraadsvoorzitter 
Luc Deltombe een David wandel- 
en fietsbrochure, langsheen alle 
fascinerende plaatsjes van onze 
gemeente, Davidlocaties inbegrepen. 
Een nieuwe troef voor onze gemeente 
op recreatief vlak!” 

T-d: “Wil u nog iets kwijt aan de 
bevolking?”
Burgemeester: “Tot slot hoop ik 
dat de mensen niet teveel last gehad 
hebben van de sneeuw. Ik wens in 
het bijzonder de strooidiensten te 
bedanken voor hun dagdagelijkse 
inzet de voorbije maand. Nog 
eens meegeven dat mensen die 
niet mobiel zijn, of weet hebben 
van omwonenden met dergelijke 
problemen, altijd contact kunnen 
opnemen met het Sociaal Huis op het 
nummer 058/53.31.70.”

Nu de helft van de winter zowat 
voorbij is, kijkt het jaar 2010 uit naar 
de lente die na deze korte maand 
februari stilaan zijn opwachting 
zal maken. Dat gaat gepaard 
met wat zachter weer en meteen 
ook betere omstandigheden voor 
infrastructuurwerken en feest! Aldus 
heeft burgemeester Marc Vanden 
Bussche het in z’n maandelijkse 
groet over het project Pylyserlaan-
Van Maldeghemstraat, over 
nieuwe tramsporen tussen 
Oostduinkerke en Nieuwpoort, en 
over carnaval..!

Tij-dingen: “Er staan in februari 
enkele belangrijke werken op 
stapel?”
Burgemeester Marc Vanden 
Bussche: “Klopt! Als het weer het 
toelaat gaan we deze maand van start 
met de werken in de Pylyserlaan en 
Van Maldeghemstraat. Gespreid over 
twee fases, vòòr de grote vakantie 
en erna. Met de wintervorst was het 
duidelijk dat de weg dringend aan 
vernieuwing toe is. De Pylyserlaan is 
een belangrijke parallelle as tussen 
Koksijde-dorp en Oostduinkerke-
dorp, meer bedoeld voor de zachte 
weggebruikers, terwijl het autoverkeer 
meer naar de Houtsaegerlaan afgeleid 
wordt. Er komt een voetpad van de 
Zeelaan tot de Visserstraat en enkele 
kruispunten worden aangepakt. 
Belangrijk is dat het kruispunt van 
de Pylyserlaan met de Zeelaan van 
verkeerslichten voorzien wordt. 
Ondertussen hebben we vastgesteld 
dat dit principe prima werkt aan 
het kruispunt van Sint-André. Het 
stemt iedereen tevreden en het is 
er ook veel veiliger. Bovendien zijn 
deze stoplichten tussen de duinen 
qua uitzicht de mooiste lichten van 
heel de kust (lacht). We beseffen 
dat de werken in de Pylyserlaan wat 
ongemakken zullen teweegbrengen, 
maar die proberen we tot een 
minimum te beperken.”

T-d: “De Lijn start deze maand 
ook met nieuwe tramsporen?”
Burgemeester: “Inderdaad, 
in een eerste fase zal men 
starten met de vervanging van 

Burgemeester Marc Vanden Bussche:

“Langverwachte renovatie 
van Pylyserlaan en Van 
Maldeghemstraat gaat van start!”

Bestuur
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Bestuur

1. Aankopen
- Kunstwerken William Sweetlove
In het kader van de Cracking Art 
zomertentoonstelling 2010 koopt 
de gemeente 6 grote konijnen, 40 
kleine konijnen, 20 zeerobben en 100 
multiples “zeerob met pater” aan de 
bvba Non Kitch Group van kunstenaar 
William Sweetlove voor een bedrag 
van 145.000 euro. Vijftien stemmen 
voor, negen tegen (CD&V en Vlaams 
Belang).

2. Projecten
- ‘t Tuttertje – De gevelbekleding 
van het gebouw ‘t Tuttertje, 
Dorpstraat 32 in Oostduinkerke-dorp, 
zal hersteld worden. Dit gebouw is 
het repetitielokaal van de Harmonie 
Vrienden van de Brandweer. 
Raming 10.793 euro.
- Kunstboek – Ons 
gemeentebestuur gaat met de 
uitgeverij Stichting Kunstboek 
Oostkamp een overeenkomst aan 
voor samenstelling van een boek 
Kunst aan de Westkust 1870-1970. 
De buren De Panne en Nieuwpoort 
stappen ook in dit project. De 
verdeling van de onkosten is 50% 
Koksijde, 25% De Panne en 25% 
Nieuwpoort. Unanieme goedkeuring.

Snippers uit de raadszittingen
van 21 december en 12 januari
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien 
het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is 
goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. 
De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

- Zouavenlaan – De openbare 
verlichting wordt vervangen in het 
kader van de heraanleg van de straat. 
Raming 13.281 euro. Onthouding van 
de CD&V.
- Wonen – In het kader van het 
grond- en pandendecreet ging de 
raad akkoord met het voorstel van 
de bestendige deputatie van de 
provincie West-Vlaanderen om tegen 
2020, 80 sociale koopwoningen 
te realiseren en 4 sociale kavels. 
Unaniem. Daarnaast staan tegen 
2020 ook 172 sociale huurwoningen 
(opgelegd aantal) op het 
programma.

3. Diensten
- Oorlogsmunitie – Vorig jaar 
werd een 10-tal ha terrein van 
de toekomstige Golf Hof ter Hille 
gescand op de aanwezigheid van 
oorlogsmunitie. Gedetecteerde 
munitie werd vervolgens verwijderd. 
De betrokken oppervlakte betrof 
vooral de zones waar archeologisch 
onderzoek plaatsvond.
Het is evenwel noodzakelijk om ook 
de rest (ca. 70 ha) van het volledige 
domein te scannen op aanwezigheid 
van munitie. Raming 123.662 euro. 
Unaniem.

- Waterlopen - Voor het 
jaarlijks onderhoud van 
onbevaarbare waterlopen 
en weggrachten vraagt 
de Polder Noordwatering 
Veurne het bedrag van 
40.074 euro. Deze 
opdracht omvat ook het 
maaien en het verbrijzelen 
van de maaispecie op de 
oever. Unaniem.

4. Varia
- Verkeer – 1) Er wordt 
eenrichtingverkeer 
ingevoerd in de 
Bosquetiastraat. De 
verboden richting wordt 
vanaf de Lalouxlaan naar 
de A. Bliecklaan, met 
uitzondering van fietsers 
en bromfietsen klasse A 
- 2) Op het Viooltjesperk 

wordt het eenrichtingverkeer 
afgeschaft - 3) In de Liefjeslaan 
wordt het eenrichtingverkeer van de 
Bekentenissenweg tot de Ringweg 
afgeschaft. Unaniem
- Bus – De raad keurde unaniem 
een motie goed waarbij aan de 
vervoermaatschappij De Lijn wordt 
gevraagd de lijnvoering van de lijn 
69 te herbekijken in functie van 
een betere ontsluiting van Koksijde-
bad door het voorzien van een 
bijkomende halte aan de tramhalte 
van Koksijde-bad en de lijnvoering 
aan te passen via de Lejeunelaan en 
Koninklijke Baan.
- Basisschool - Eervol ontslag is 
verleend aan vast benoemd onderwijzer 
Pol Van Damme per 1 september 
2010 wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd.
- Brandweer – Vijf stagiair-
brandweermannen zijn benoemd tot 
effectief brandweerman. Het betreft 
Linsey Brock (28) bij de afdeling 
Koksijde; verder Dieter Lambert (29), 
Sarah Dejonghe (23), Stefan van 
Erkel (26) en Glenn Debaillie (32) bij 
de afdeling Oostduinkerke.
Aan brandweerman Eric Van Hoeck 
en aan stagiair-brandweerman Nicola 
Delsaut wordt op eigen verzoek 
ontslag uit de brandweer verleend.

De gemeente koopt dierenkunst van kunstenaar William Sweetlove
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Bestuur

Korte film belicht talrijke
actiedomeinen van UNESCO

Het UNESCO Platform Vlaanderen stelt UNESCO – Vrede opbouwen 
in de menselijke geest voor, een DVD die een rijkgeschakeerd beeld 
schetst van de werking en de doelstellingen van de Organisatie 
van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 
(UNESCO).

Regelmatig springen voorbijgangers binnen in het informatiecentrum 
van het UNESCO Platform Vlaanderen in de Zeelaan in Koksijde-dorp. 
“UNESCO, wat is dat?,” luidt hun vraag. Omdat de organisatie zich niet 
in één slagzin laat vatten, gaf het UNESCO Platform Vlaanderen een DVD 
uit met een twaalf minuten durende film die de verschillende facetten 
van UNESCO belicht en zo een veelomvattend beeld ophangt van de 
organisatie.
UNESCO draagt bij tot het opbouwen van vrede, het uitroeien van 
armoede, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog via onderwijs, 

wetenschappen, cultuur en communicatie en informatie.
Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van 
informatie over de activiteiten en programma’s van UNESCO (via www.unesco-vlaanderen.be).
De DVD UNESCO – Vrede opbouwen in de menselijke geest is gratis verkrijgbaar in het infocentrum van het 
UNESCO Platform Vlaanderen, Zeelaan 24 in Koksijde, T 058 52 36 41 of kan worden besteld via 
info@unesco-vlaanderen.be.
Openingsuren: maandag en donderdag van 9 tot 16 u., dinsdag en woensdag van 9 tot 17 u., vrijdag van 9 tot 15 u.

- Afschaffing premie - Sinds 2008 
werd door het gemeentebestuur 
de plaatsing van fotovoltaïsche 
zonne-installaties voor verwarming 
van sanitair water en productie 
van elektriciteit gesubsidieerd. De 
premie bedroeg max. 500 euro per 

Noël Paelinck (Open VLD) nam vrijwillig ontslag als OCMW-raadslid. Zijn lijstgenoot Roland Vanbillemont volgt hem op. Hij legde de eed af in handen 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Burgemeester Marc Vanden Bussche en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie waren daar getuige van.

adres. Ondertussen hebben heel wat 
gezinnen hier nuttig gebruik kunnen 
van maken. Het schepencollege 
stelde voor om deze tegemoetkoming 
in de toekomst niet meer te verlenen. 
Zestien raadsleden stemden voor 
de afschaffing: Open VLD, LDD, 

Stem/NVA, schepen Van Herck van 
de sp.a en Vlaams Belang. Negen 
raadsleden onthielden zich: CD&V en 
de raadsleden Ivan Vancayseele en 
Rik Stekelorum van de sp.a.
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Het gemeentebestuur werft aan..
In het voorjaar start ons gemeentebestuur telkens de procedure voor aanwerving van een lange rij 
jobstudenten en contractueel seizoenspersoneel voor allerhande opdrachten tijdens de vakanties van 2010.

A. Jobstudenten seizoen 2010

Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder aan zee (niveau E) / EHBO-helper (niveau E) / 
werkman (straatveger/papierprikker) (niveau E) / sportmonitor (niveau C) / monitor speelpleinwerking 
(niveau E) / administratief beambte (niveau D) / kassier zwembad (niveau D) / schoonmaker zwembad 
(niveau E) / redder zwembad (niveau E)

Job in de kijker: monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)

Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en de 
leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.

Doel: buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.

Diplomavereiste:

Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de graad “kinderzorg” (en diploma’s hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding “begeleider buitenschoolse kinderopvang” van het volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad “verpleegkunde”.

Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad “sociale & technische wetenschappen”, “jeugd- en gehandicaptenzorg” 
(oude benaming: “bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en welzijnswetenschappen” (oude benaming: 
“verpleegaspirant”),

- het derde jaar van de derde graad “internaatswerking”, “leefgroepenwerking”,
- de opleiding “jeugd- & gehandicaptenzorg” van het volwassenonderwijs.

Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding - masteropleiding.

Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat 
orthopedagogie gevolgd hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen ook in aanmerking.
Bruto uurloon: e 10,23

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren 
die ingediend worden tegen maandag 1 maart 2010 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle 
kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 12 september 2010.

B. Jobstudenten buiten seizoen 2010: krokus- en paasvakantie, weekends, feestdagen 2010

Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: schoonmaker zwembad (niveau E) / redder zwembad 
(niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)

Zie voorwaarden beschreven bij “jobstudenten seizoen 2010”.

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. De sollicitatieformulieren 
die ingediend worden tegen vrijdag 5 februari 2010 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling voor de 
krokusvakantie. De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen maandag 1 maart 2010 komen in aanmerking 
voor de eerste aanstelling voor de paasvakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven tot 
het einde van de paasvakantie geldig.

Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier in te 
vullen en in te dienen tegen vrijdag 5 februari 2010 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling tot de 
paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen maandag 1 maart 2010 komen in aanmerking voor de 
eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen blijven geldig tot 30 september 2010.

C. Contractueel seizoenspersoneel

Redder aan zee (niveau E) / EHBO-helper (niveau E) / redder zwembad (niveau E) / monitor 
buitenschools kinderopvang (niveau E) / sportmonitor (niveau C) / werkman (seizoen) (niveau E) / 
schoonma(a)k(st)er (niveau E)

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren die 
ingediend worden tegen maandag 1 maart 2010 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle kandidaturen, 
ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 12 september 2010.

Personeel
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Kunst

Vakantie-academie in 2010-01-11

Expo en zoektocht in Westhoekacademie

In de academies en muziekscholen wordt elk jaar een 
themadag georganiseerd tijdens de Dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs (DKO). Dit jaar is het thema BEESTIG 
BEZIG. De leerlingen van de WAK tonen tijdens een 
opendeur weekend op 5, 6 en 7 februari hoe zij “beestig 
bezig” geweest zijn, van lieve beestjes tot macabere 
bezigheden, zowel in vormen, materialen, ideeën, als in 
uitspraken technieken en vervormingen.
De rotonde bij de hoofdingang van het gebouw vormt 
heel het weekend een enthousiaste verwelkomer: niet 
minder dan 400 wimpels, stuk voor stuk gemaakt door 
kinderen van de lagere graad, wapperen aan de kabels 
en de mast van de rotonde. Alle filiaalklassen (lagere 
graad, middelbare graad) van Alveringem, De Panne, 
Nieuwpoort en Veurne vullen de gaanderij, zalen, gangen 
en trapzalen in CCTW-WAK. Ook alle volwassenen-ateliers 
zetten dat weekend hun deuren open. Aan de hand van 
een zoektocht word je wegwijs gemaakt door heel het 
gebouw van de WAK. Zodat je niets mist van de vele 
“beesten” die er gemaakt zijn . Er wacht je ook een 
mooie verrassing.
De tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 5 februari van 
19 tot 21.30 u., en op zaterdag 6 en zondag 7 februari 
van 14 tot 17 u. voor tentoonstelling èn zoektocht in c.c. 
Taf Wallet, Veurnelaan 109 Sint-Idesbald.

De Vakantie-academie van de 
Westhoekacademie Koksijde 
wordt in 2010 al voor de 7de keer 
georganiseerd. Dit artistiek initiatief 
wordt gedragen door de gerote 
belangstelling en kwalitatieve 
artistieke resultaten van de cursisten. 
De Vakantie-academie telt elk jaar 
meer belangstellende leerlingen 
uit binnen- en buitenland.Zowel 
beginners als gevorderden vinden er 
in vakantieperioden hun artistieke 
gading.
Dankzij het gemeentebestuur 
zijn er in 2010 ateliers tijdens de 
krokusvakantie, de paasvakantie en 
de zomervakantie.  Het aangeboden 
lessenpakket is uitgebreid en 
didactisch vernieuwend in de 
topateliers: schilderen-tekenen, 
beeldhouwen in metaal en steen, 
boetseren-constructie, grafiek en 
glasfusie. De docenten-kunstenaars 
bieden de nodige kwalitatieve 
opleiding.

De cursussen staan open voor elke 
meerderjarige leerling (starter of 
beroeps) en worden per week (een 
sessie van vijf dagen) gehouden. 

Bijdrage 135 euro per sessie.
Info: Vakantie-academie 2010, Veurnelaan 109 

Sint-Idesbald, coördinator Guy Van Beckevoort, 

0477 79 45 91, guy.vanbeckevoort@gmail.com.

Kandidatuurstelling: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be 
(Bestuur>Gemeentediensten>Personeeldienst). Bezorg het ingevuld terug aan Gemeentebestuur Koksijde - dienst 
Personeel - Zeelaan 303 in 8670 Koksijde.
Het sollicitatieformulier kan ook op de personeelsdienst worden verkregen of aangevraagd: 058 53 34 18 - 
evelien.maes@koksijde.be.
Info: Evelien Maes - 058/53 34 18, evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be

Vervolg van pagina 8
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Erfgoed / Kunst

Expositiekalender 
Keunekapel

De werkgroep Kunst in Baaltje zal in 2010 volgende 
tentoonstellingen in de Keunekapel in Sint-Idesbald 
organiseren.
- van 12 tot 21 feb.: schilderkunst en beeldhouwwerk 
van Christine Dujardin en Norbert Rammant

- van 19 tot 28 maart: kalligrafie en letterdesign van 
Veronique Vandevoorde

- van 2 tot 18 april: schilderkunst van Pierre Feray
- van 13 tot 25 mei: schilderkunst en beeldhouwkunst 
van Jan Duytschaever en Svein Koningen

- van 11 tot 20 juni: schilderkunst van Ann Vieren
- van 2 tot 11 juli: gemengde technieken van Karel 
Demeester

- van 16 tot 25 juli: schilderkunst van Luc 
Houtsaeger

- van 10 tot 22 augustus: keramiek en tekeningen 
van Walter Derycke en groepstentoonstelling in 
de Kerkepannezaal met als thema Moet er gin zand 
zien? (strand, duinen en woestijnen), max. 
100 deelnemers, inschrijving bij R. Van Duüren.

- van 3 tot 12 september: schilderkunst van Hans 
Denys

- van 29 oktober tot 7 november: textielkunst van 
Anne Vandendaele

- van 19 tot 28 november: schilderkunst van 
Marie-Berte Leunen

- van 24 december tot 7 januari: gemengde 
technieken van Jacques Dufrane

Traditiegetrouw vindt ook tweemaal het 
jazzevenement Jazz@Baaltje in resto Belle-Vue 
plaats: op vrijdag 2 april (The Julian‘s Jazz Friends) 
en op vrijdag 10 september.

Info: Valerie Vandamme, cultuurfunctionaris beeldende kunsten, 

Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde (T 058 53 39 50, 

E valerie.vandamme@koksijde.be) of Raymond Van Duüren, 

Strandlaan 273 in Sint-Idesbald (T 058 51 30 50).

“Fake of feit..?”
Erfgoeddag, Week 
Amateurkunsten en
5-art zoeken kunst op 
oude verhalen
5-art slaat dit jaar de handen in elkaar voor de 
organisatie van Erfgoeddag (zondag 25 april) 
en de Week van de Amateurkunsten. FAKE? (mét 
vraagteken) is dit jaar het thema van Erfgoeddag.

5-art (culturele samenwerking tussen Koksijde, De Panne, 
Nieuwpoort, Veurne en Alveringem) pikte zes verhalen, 
personen en lokale legendes of thema’s uit en vraagt zich 
af wat ervan aan is. Zijn de verhalen gebaseerd op feiten 
of zijn het pure verzinsels? Wat zit er achter? Waarom 
worden ze verteld en zijn er ook nu nog sporen van terug 
te vinden? Fake of feit? Dat is de weerkerende vraag. En 
betekent “niet echt” ook meteen “niet waardevol”?
Voor de Week van de Amateurkunsten (23 april-2 mei) 
roept 5-art creatievelingen uit alle disciplines (schilder- 
en beeldhouwkunst, fotografie, maar ook theater, muziek, 
dans…) op om met volle zin aan de slag te gaan met de 
gekozen verhalen. Concreet zijn dat: de legende van de 
drie ridders (in Gijverinkhove), Gusta Crocke, het verhaal 
van de Duivelsput in Oostduinkerke, de figuur Jan Turpin 
uit Nieuwpoort en Eustaas Spoorkin, de legendarische 
aanvoerder van de Veurnaars in de Guldensporenslag, 
en als laatste het algemene thema heksen, van Jeanne 
Panne tot Bette Blaere…
Misschien inspireren ze wel tot een portret, een 
landschapsschilderijtje, een beeld, een lied, een 
toneelstuk?
Wie wil deelnemen bezorgt zijn idee voor een nieuw werk 
of een afbeelding van een bestaand werk samen met 
wat uitleg uiterlijk op maandag 22 februari aan Valerie 
Vandamme, cultuurfunctionaris Beeldende Kunsten. Een 
week later al worden de weerhouden kunstenaars op de 
hoogte gebracht. De resultaten worden gepresenteerd in 
Ster der Zee, van 24 april tot en met 9 mei. Naast een 
tentoonstelling zijn ook toonmomenten mogelijk.
Info: Valerie Vandamme, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 

Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde valerie.vandamme@koksijde.be, 

058 53 39 57.



Cultuur

11

gezet door de Koksijdse drukkerij 
Groenland (Wulpen). Fotograaf van 
dienst was Dirk Van Hove (dienst 
Communicatie). De coördinatie van 
het project is in handen van de 
afdeling Vrije Tijd (Cultuur en Jeugd) 
onder leiding van Ann-Sofie Beun.

Samenwerking met exposerende 
kunstenaar Zinjé.
De bundel Koksijde – wie kwam 
komt altijd weer wordt over de hele 
lijn geïllustreerd met werk van de 
Koksijdse kunstenaar Jean-Pierre 
Zinjé. Hij stelt zijn recent werk 
tentoon in de hotelschool Ter Duinen 
vanaf 12 februari tot 31 mei onder de 
noemer Attitude – niet onverschillig. 
De expo is vrij toegankelijk en kan 

tijdens de openingsuren 
van de school (9-21 u.) 
worden bezocht. Bezoek 
is niet mogelijk tijdens de 
weekends, schoolvakanties 
of op vrijdagnamiddag. Zinjé 
neemt trouwens voor het 2e jaar op 
rij deel aan de “canvascollectie”.

Waar is de bundel te koop? 
Deze exclusieve bibliofiele uitgave, 
waarvan elk exemplaar eigenhandig 
gesigneerd werd door beide 
kunstenaars, wordt vanaf 12 februari 
te koop aangeboden in de toeristische 
kantoren van Koksijde. De bundel kan 
tot 31 mei ook in de hotelschool Ter 
Duinen worden aangeschaft 
(20 euro).

In zijn gedichten komt zijn geliefde 
woonplaats Koksijde ruim aan 
bod, wat van hem de “Koksijdse 
stadsdichter ad vitam” maakt. 
Een pronkstuk uit zijn collectie is 
uiteraard het gedicht Koksijde. In 
2008 werd het idee gelanceerd om 
een bibliofiele uitgave te realiseren 
n.a.v. de vertaling van dit gedicht 
Koksijde, intussen in 11 talen. Op 
donderdag 11 februari wordt dit 
pronkstuk nu ook officieel gelanceerd 
met als titel Koksijde – wie kwam 
komt altijd weer. De bundel is te 
verkrijgen voor € 20.

Het concept van de uitgave is 
uitgewerkt door de zoon van de 
dichter, Karel Florizoone, en op papier 

Koksijde eert cultureel
ambassadeur Fernand Florizoone
Koksijde koestert zijn veelgevierde dichter Fernand Florizoone, cultureel ambassadeur en erelid van de 
Vlaamse Vereniging van Letterkundigen. Florizoone realiseerde 15 dichtbundels. Zijn dichtwerk werd 
meermaals bekroond met o.m. de Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs 1982-1986 en door de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Trefpunt Koksijde voortaan 
op woensdag op Focustv/Wtv
Het programma Trefpunt Koksijde is ondertussen een vaste maandelijkse waarde op Focustv/Wtv. Vanaf 
2010 zit het programma in een nieuw kleedje! Trefpunt krijgt de allure van Vlaanderen Vakantieland. 

Er wordt gewerkt met een mozaïekstructuur met telkens 3 reportages van 3 steden/gemeenten. De 
link tussen de verschillende reportages is een GPS die de kijker door de provincie en het programma loodst. Andere 
Trefpuntsteden zijn : Brugge, Kortrijk, Oostende en Ieper. Koksijde blijft maandelijks een prominente rol spelen. 
Trefpunt is er elke woensdag op focus-wtv, vanaf 18 u; na het nieuws. Bekijk de afleveringen op www.koksijde.be of 
via www.focus-wtv.tv (extra)

Info: 
afdeling Vrije 

Tijd & Cultuur, T 058 53 34 04

T R E F

PUNT

Een pagina uit de bundel: het gedicht Koksijde in het Afrikaans, en een marine van Jean-Pierre Zinjé
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Lezen en leren

De bibliotheek viert feest
Wie minstens één maal per maand naar de bibliotheek 
komt, kan in dit feestjaar (10-jarig bestaan op het 
Casinoplein) aan de balie een tienbeurtenkaart 
aanvragen. Op zo’n kaart krijg je elke maand een 
stempeltje. Heb je iedere maand je stempel, dan krijg je 
in maart een gratis cd-uitlening. Spaar je verder tot juni, 
dan krijg je een gratis dvd-uitlening. Op het eind van het 
jaar volgt een leuke verrassing.
Overigens dient er in 2010 geen lidmaatschap betaald te 
worden.

Supervlieg
Op zaterdag 20 februari 
landt Supervlieg weer 
in Koksijde. Ook de 
bibliotheek doet mee. 
Kom de 10 wafeltjes 
zoeken in de bibliotheek 
en je krijgt een leuk 
gadget. Deze wedstrijd 
is vooral bedoeld voor de 
kleintjes.

Boeken en cd 
verkoop
In de krokusvakantie, van zaterdag 
13 tot en met zaterdag 20 februari is 
er weer een boeken- en 
cd-verkoop in de 
bibliotheek. Boeken en cd’s worden aan 
democratische prijzen aangeboden.

Leeservaringen op 
Biebdate
Op zaterdag 13 februari, 
om 17 u., organiseert het 
bieb-team een biebDATE! 
Dit wordt een nieuwe 
formule om mensen over 
hun lievelingsboeken te 
laten spreken. Twintig 
lezers brengen hun drie 
lievelingsboeken mee 
en stellen zichzelf aan 
elkaar voor. Doel is 
om via hun boeken de 
bibliotheekbezoekers 
met elkaar in contact te 
brengen en boekentips 
uit te wisselen. In een 
gezellige sfeer, met een 
hapje en drankje vertellen ze over hun leeservaringen. 
Geef je naam en telefoonnummer op aan de balie van de 
boekenafdeling.
Info: bibliotheek, Casinoplein 10, T 058 53 29 53, www.bibliotheek.koksijde.be

Start-to-game in de 
bibliotheek

Heb je nog nooit met de Wii gespeeld? Spelen je 
kleinkinderen met Playstation? Speel je graag met 
je kleinkinderen of kinderen maar zijn elektronische 
spelletjes je vreemd?
In de bieb kan je in februari en maart kennismaken 
met de game-room. Via deze unieke game-room –die 
de bibliotheek van Koksijde ter beschikking krijgt van 
het provinciebestuur- kan groot en klein, jong en oud 
gratis kennismaken met een uitgebreid aanbod van 
games (computerspelletjes, Wii, Playstation, Xbox).
Er bestaan veel (voor)oordelen over games: ze zetten 
aan tot geweld, je raakt er verslaafd aan, enz… Via 
deze game-room wil de bieb mensen op een positieve 
manier wegwijs maken in de toch creatieve wereld 
van de videogames. Je kan zelf aan de slag met vier 
verschillende consoles, videogames en accessoires.
Nog nooit een balletje geslagen op de green? Probeer 
het virtueel in de game-room. Of test je rijvaardigheid 
als formule 1-piloot en je kennis in een quiz.
Op maandag 8 februari organiseren de bibliotheek 
en de provincie om 18 u. een officiële voorstelling 
en infosessie. Na een korte inleiding krijgen de 
deelnemers de kans om alles uit te proberen.
Gratis inschrijven aan de balie: 058 53 29 53 of koksijde@bibliotheek.be.

Dinsdag biebdag
Emeritus professor Jean-Jacques Cassiman vertelt op 
dinsdag 9 februari om 19.30 u. in de feestzaal van c.c. 
CasinoKoksijde over missie DNA, over verwantschap 
en vreemdgaan, mysteries en misdaad, evolutie en 
gezondheid. Wat hebben Witse, de opgravingen en 
Sagalassos of je gezondheid met elkaar gemeen?
DNA is een relatief eenvoudige stof. Het is het 
enige stoffelijke dat ouders doorgeven aan hun 
kinderen. Vandaag is DNA niet langer het exclusieve 
onderzoeksdomein van genetici. De molecule heeft 
een plaats veroverd in het professionele leven van de 
rechercheur, rechter en immigratiebeambte, maar ook 
van de geschiedkundige, archeoloog en antropoloog. 
In zijn lezing gunt Jean-Jacques Cassiman, eminent 
geneticus, de aanwezigen een ‘insiders’-blik op de 
dagelijkse praktijk.
Vooraf inschrijven aan de balie van de bibliotheek 

(058 53 29 53 of net-bibbing@koksijde.be).
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Lezen en leren

Word: basis
Voor iedereen die met een computer al wat overweg 
kan (= gebruik van muis en toetsenbord).
Deel 1 (basisprincipes): voorstelling van het word 
venster, teksten intikken, lettergrootte en lettertypes 
instellen, kopiëren, plakken en selecteren, afdrukken, 
document maken en foto’s invoegen.
Deel 2: een feestelijk document maken (bv. een 
uitnodiging), kolommen, opsommingtekens, kop 
en voettekst, paginanummers, naamkaartjes. Het 
belangrijkste is leren zelf aan de slag te gaan, op eigen 
tempo.
Op dinsdag 16 maart, maandag 22 maart, vrijdag 26 
maart en maandag 29 maart 
van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 
16 euro (cursus inbegrepen). 
Plaats: afdeling Beeld en 
Geluid van de bibliotheek (1ste 
verdieping).

Internetinitiatie
Bedoeld voor iedereen die 
al wat basiservaring met 
computers heeft maar zich 
nog niet waagde aan surfen op 
het internet. Het uitgangspunt 
is niet de techniek, maar 
het persoonlijke, praktische 
gebruik. Na een korte 
theoretische introductie wordt 
er heel veel geoefend op de 
computer.
Op dinsdag 23 maart, 
donderdag 25 maart, dinsdag 
30 maart en donderdag 1 en 
vrijdag 2 april telkens van 13.30 
tot 16 u. Kostprijs: 20 euro 
(cursus inbegrepen). Plaats: afdeling Beeld en Geluid 
van de bibliotheek (1ste verdieping).

Cursus gebruik GSM
Wie moeite heeft met de vele knopjes, toetsen en 
functies leert in deze cursus hoe de GSM optimaal te 
gebruiken. Na één cursusdag heb je het allemaal onder 
de knie.
Op vrijdag 12 februari van 9 tot 11.30 u. en van 13.30 

tot 16 u. in de Willem Elsschotzaal (1ste verdieping). 
Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen).

Basiscursus computer
De reeks is de ideale start voor een echte beginner die 
wil weten of een pc iets voor hem of haar is en vormt 
een goede basis voor die mensen die een cursus Word 
en/of internet overwegen, maar misschien nog niet echt 
de stap durfden zetten.
Op vrijdag 5 maart, vrijdag 11 maart en maandag 
15 maart van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 12 euro (cursus 
inbegrepen). In de afdeling Beeld en Geluid van de 
bibliotheek (1ste verdieping).

Voor alle cursussen geldt:
• Inschrijven vanaf woensdag 3 februari.
• Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek.
• Voor de cursus GSM dienen er voldoende 

inschrijvingen te zijn.
• Info en inschrijvingen aan de balie van de bibliotheek 

(afdeling Beeld en Geluid op de 1e verdieping)
• Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.

Cursussen in de bibliotheek

Win 100 euro met ontwerp Transcript-affiche!
Transcript is de jongerententoonstelling van JOC de PIT. Jonge artiesten krijgen tijdens Transcript de kans om hun 
werk te tonen. Dit jaar wil Transcript ook jonge vormgevers een kans geven. Ze krijgen de kans om de affiche, 
flyer en uitnodiging van Transcript te maken. Het winnende ontwerp is goed voor 100 euro en natuurlijk extra 
naambekendheid.
De voorwaarden: 
1. Je ontwerpt een affiche, flyer en een uitnodiging.
2. De logo’s van de PIT, de gemeente (K-logo) en de Westhoekacademie moeten erop staan 
(te verkrijgen via jocdepit@koksijde.be).
3. Digitale ontwerpen moeten in pdf of in een illustratorformaat worden aangeleverd. 
Je mag ook een collage maken die ingescand wordt.
4. Gebruikte afbeeldingen moeten minstens 300 dpi zijn, zet je letters in contouren.
Info: jocdepit@koksijde.be
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Bestuur

Anderzijds is de vergunningsplicht 
wel toegenomen in die zin dat een 
vergunning vereist is voor het vellen 
van bomen met een diameter van 
minstens 0,5 m, gemeten op 1 m 

boven het maaiveld.
De nieuwe verordening is te vinden 
op de gemeentelijke website bij 
de dienst Stedenbouw. Ze trad in 
werking op 19 januari.

Met deze verordening wordt de 
bestaande regelgeving over het 
planten of vellen van bomen en 
struiken in één document gebundeld. 
De basis tot opmaak van de 
verordening ligt in de wens van 
het bestuur (op aangeven van de 
provincie en gecoördineerd door de 
WVI–Westhoekoverleg) om grote 
gebouwen in het open landschap 
toch op een kwalitatieve manier 
te in te kleden. Een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning voor 
het bouwen van bedrijfsgebouwen, 
zoals landbouwloodsen en 
schuren, zal dus een doordacht en 
gedetailleerd groenplan moeten 
bevatten.
Daarnaast werd tegelijk de kans 
gegrepen om ook het vellen 
en snoeien van bomen in deze 
verordening op te nemen. Daarbij zijn 
er twee grote wijzigingen ten opzichte 
van de gangbare werkwijze. Enerzijds 
wordt het afzonderlijke formulier voor 
het vellen van bomen geschrapt en 
moet dit worden aangevraagd via een 
eenvoudige dossiersamenstelling. 

Landschappelijke integratie nu verankerd in
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Stem op KOKPIT en David!

Koksijde kanshebber voor 
Vlaamse televisiester! 

Op zaterdag 6 maart  verzamelt de 
Vlaamse televisiewereld in de Ethias Arena 
in Hasselt voor de derde editie van De 
Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren. 
Tijdens een grote liveshow worden de 
beste tv-programma’s en tv-figuren van 
2009 bekroond. Alles is live te volgen op 
één. Een groots gala met spanning, met 
humor, met stijl en mét alle grote namen 
uit de Vlaamse Televisiewereld. De meeste 
awards worden toegekend door de leden 
van de Vlaamse Televisie Academie, de 

professionele Vlaamse televisiemakers. Maar daarnaast mogen de kijkers 
thuis ook hun stem uitbrengen via internet en sms.
Koksijde staat met 2 toppers genoteerd in de lijst van mogelijke winnaars 
voor een Vlaamse Televisiester! Enerzijds is er het zomerprogramma 
Kokpit waarbij een tiental bekende Vlamingen vertellen over hun band 

met Koksijde-Oostduinkerke. Gastheer Dries Vanhegen 
toont ze de verrassende kantjes van onze fascinerende 

gemeente. Het resultaat daarvan wordt tijdens de 
zomervakantie uitgezonden op Kanaal Z & Focus/
WTV. Herbekijk de afleveringen op www.koksijde.be. 
Andere grote kanshebber is uiteraard David.
De Koksijdse telenovelle die dagelijks te zien is op 
vtm om 18.25 u. Check de laatste nieuwtjes op 
www.koksijde.be/David.

Archief zoekt 
schatten
De meeste mensen denken bij 
het woord archief aan een stoffige 
plek vol vergeelde documenten, 
maar niets is minder waar. Het 
archief van Koksijde doet er alles 
aan om een boeiende plek te zijn 
waar heden en verleden elkaar 
ontmoeten. Daarom organiseert 
de archiefdienst regelmatig kleine 
thematentoonstellingen. Zo was 
er onlangs de tentoonstelling 
over de geschiedenis van de 
praalstoet. Ook de mini-expo over 
de Zouaven was een groot succes. 
Tijdens de eindejaarsperiode 
liep in het atrium van het 
gemeentehuis een toffe expositie 
over kerst- en nieuwjaarskaarten.
Hebt u zelf een hele mooie 
verzameling en wilt u die met 
Koksijde delen? Contacteer dan 
het archief van Koksijde. Na 
de tentoonstelling krijgt u de 
collectie natuurlijk heelhuids 
terug. Zo kan men niet alleen 
schatten op zolders of in kelders 
ontdekken, maar ook werken aan 
een bruisend archief!
Info: archivaris Caroline Beele, gemeentehuis 

(T 058 53 30 71, caroline.beele@koksijde.be)

Uw stem 
uitbrengen op 

beide programma’s 
kan via 

www.vlaamse 
televisie 

academie.be/ 
vote/index.phtml.
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Tien jaar vogels voeren en beloeren
Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is: de boerenzwaluw vertoeft momenteel nog in zijn winterverblijf in het 
zonnige zuiden. De mezen, merels en mussen trotseren de winterkou in het eigen Koksijde. Door hen te 
voederen help je hen door een moeilijke periode en zit je meteen op de eerste rij van een van de mooiste 
shows ter wereld! Er is weer vogelteldag op zaterdag 6 en zondag 7 februari!

Al tien winters lang tellen duizenden Vlaamse families nauwgezet de vogels in hun 
tuin. In die periode doken trouwens al heel wat verrassingen op. Zo waren er vorig 
jaar veel vinken, terwijl grote aantallen staartmezen de mezenbollen plunderden. 
Minder goed verging het de ringmus: die verdween uit de top tien van meest 
waargenomen vogelsoorten.
Natuurpunt nodigt uit om op zaterdag 6 en zondag 7 februari mee te tellen! Op 
www.natuurpunt.be/tuinvogels kan je kennismaken met de tuinvogels én het 
waarnemingsformulier downloaden. Je vindt er bovendien ook tips om je tuin 
vogelvriendelijk te maken.

Dienst voor onthaalouders:
opnieuw een samenwerkend initiatief!
Begin april start de dienst 
Onthaalouders in het 
conciërgegebouw van 
de gemeenteschool 
in Koksijde-dorp een 
tweede samenwerkend 
initiatief voor kindjes 
van 0 tot 3 jaar. Deze 
kwalitatieve opvang zal 
uitgebaat worden door 
twee samenwerkende 
onthaalouders 
aangesloten bij de dienst 
Onthaalouders van de 
gemeente.

Voor ouders is het ongetwijfeld van groot belang om een 
goede opvang te vinden voor de kleine kapoen. Een opvang 
waar men vertrouwen in heeft, waar het voor het kindje 
leuk is om te vertoeven zodat het zich veilig en geborgen 
voelt en zich zo kan ontwikkelen tot een flinke kleuter.
De dienst Onthaalouders voorziet momenteel in 
kleinschalige opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar bij 
onthaalouders in Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald 
en Wulpen. Die opvang gebeurt in gezinsverband. 
Daarnaast werd reeds een samenwerkend initiatief 
opgezet in de Bliecklaan.

Aangepaste locatie
Eind december 2009 besliste het college van burgemeester 
en schepenen dat de dienst Onthaalouders in april 
mag starten met een tweede initiatief samenwerkende 
onthaalouders. Twee aangesloten onthaalouders zullen 
er zich ontfermen over de allerkleinsten en kwalitatieve 
opvang aanbieden. Zij staan in voor de verzorging en de 
opvoedkundige begeleiding van uw kindje. Die nieuwe 
opvang zal plaatsvinden in het conciërgegebouw aan de 
zijkant van de gemeentelijke basisschool Koksijde.  

Zowel de binnen- als buitenruimte van de opvang zullen 
voldoen aan alle veiligheidsnormen die door Kind en 
Gezin worden opgelegd. De kindjes zullen er beschikken 
over een ruim assortiment aan speelgoed, veilige bedjes, 
gevarieerde voeding, leuke activiteitjes…

Kwaliteit
Kwaliteit wordt hoog in het vaandel gedragen. De 
dienst staat onder toezicht van Kind en Gezin. De 
dienstverantwoordelijken gaan op regelmatige 
tijdstippen huisbezoeken afleggen bij alle aangesloten 
onthaalouders. Er wordt gelet op de veiligheid, de 
ontwikkeling van alle kindjes, de pedagogische aanpak, 
de verzorging, de communicatie tussen onthaalouder en 
kind of onthaalouder en ouder…
Daarnaast verzorgen de dienstverantwoordelijken 
alle administratieve taken en staan ze in voor het 
informeren van ouders, doorgeven van onthaalouders, 
klachtenbehandeling, organiseren van vormingsavonden…
Info: dienst Onthaalouders, Nathalie Leleu en Miet Loones, oud-gemeentehuis 

Oostduinkerke, Leopold II-laan 4 (058 51 80 74, zitdagen op 

dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag, www.dvo.koksijde.be).

Een koolmeesjong: ook in uw tuin? 
Doe mee aan de teldagen op 6 en 
7 februari!
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en andere opleidingscentra e.d. 
overkoepelen, kunnen “een gebouw” 
voordragen.

Hoe inschrijven

De kandidaturen dienen schriftelijk 
gericht aan het gemeentebestuur 
van Koksijde, t.a.v. de 
andersvalidenadviesraad, Zeelaan 
303, elk jaar op uiterlijk 30 april, op 
daartoe bestemde formulieren. De 
bijzondere verbeteringen moeten 
ook uitgevoerd zijn maximaal 2 jaar 
vòòr de indiening van de kandidatuur, 
en moeten uiteraard een blijvend 
karakter hebben.

Prijs

Een jury beoordeelt na plaatsbezoek 
de kandidaturen en kent vervolgens 
de prijs toe. Wie de prijs wint, 
ontvangt 500 euro, een oorkonde 
en mag in zijn briefwisseling de 
vermelding gebruiken “Laureaat 
Drempelprijs gemeente Koksijde”.

Info en reglement: Wilfried Deburchgraeve, 

Zeelaan 303 Koksijde (T 058 53 30 70)

De gemakkelijke toegankelijkheid van 
vele gebouwen voor andersvaliden is 
nog in veel gevallen een dode letter, 
zowel bij bestaande gebouwen als 
na nieuwbouw, zowel in de openbare 
als in de privé-sector. Het is dus van 
belang dat de gehandicapten als 
sociale groep er blijven op hameren 
dat ook zij op een normale manier 
aan het maatschappelijk leven willen 
deelnemen.

Wie kan deelnemen?

De prijs is uitgeschreven voor 
eigenaars/huurders van privé-
gebouwen met een “openbaar” 
karakter. In onze gemeente zijn dat: 
hotels, restaurants, cafés, winkels, 
vrijetijdscentra, enz. Als ze voor de 
prijs in aanmerking willen komen, 
dan moeten ze kunnen aantonen dat 
in hun gebouw de faciliteiten voor 
andersvaliden aanzienlijk uitgebreid 
zijn.
Maar personen met een verminderde 
mobiliteit / erkende verenigingen 
voor personen met een handicap 
/ verenigingen die handelaars, 
uitbaters van vrijetijdscentra, scholen 

Oproep tot deelname aan drempelprijs
Sedert 2003 organiseert het gemeentebestuur van Koksijde de Drempelprijs, anders gezegd een prijs voor 
eigenaars of huurders van een publiek niet-openbaar gebouw die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
om hun gebouw ècht toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Het bedrag van deze 
prijs bedraagt 500 euro en een oorkonde. Het betreft een initiatief van de gemeentelijke andersvaliden-
adviesraad.

Dikketruiendag op 12 februari
Verstandig omspringen met energie is een dagelijkse uitdaging in de strijd 
tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering 
van het klimaat. Ons bestuur roept de bevolking daarom graag op om op 
vrijdag 12 februari deel te nemen aan de zesde editie van de dikketruiendag. 
De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen die ook na 12 februari 
aangehouden kunnen worden. Want in huis, op school of op het werk kunnen 
we nog veel energie besparen, zonder in te boeten aan comfort. Uiteraard 
is iedere deelnemer aan dikketruiendag al bij voorbaat een winnaar! Want 
iedereen die de opwarming van de aarde en de klimaatverandering tegengaat 
bespaart euro’s en vermijdt CO2. Maar wie zijn deelname kleur geeft met een 
extra ludieke, maar vooral efficiënte dikketruiendag-actie maakt kans op een 
mooie prijs! Maak gewoon een allesomvattende foto van je dikketruiendag-
actie, en zet die in het dikketruiendag-fotoalbum op de website 
www.dikke-truiendag.be. Uit deze foto’s worden de winnaars gekozen.

Vorig jaar won Het nieuwe Casinohotel in 
Koksijde-bad de drempelprijs. O.m. ook 
omdat de verlaagde balie (links op de foto) 
toegankelijkheid voor andersvaliden mogelijk 
maakt.

Koksijde zet zich in voor Haïti!
Meer weten: zie pagina 32



Infrastructuur

wordt afgesloten. Plaatselijk verkeer 
op de noordkant kan via de wijk 
Groenendijk (kant zee) via de 
Paardenvissersweg/Dewittelaan 
wegrijden

Voor plaatselijk verkeer 
(= aangelanden) blijft de doorgang 
zoveel als mogelijk verzekerd. 
Veiligheid van alle betrokkenen wordt 
hierbij vooropgesteld.

Tijdens de paasvakantie, tussen fase 
1 en fase 2 blijven de tramdoorsteken 
aan de Duinparklaan en aan de 
Noordzeedreef/Paardevissersweg 
dicht!

Verdere faseringen:
- Fase 2: voorjaar 2010 
(van 19 april tot 11 juni), zuidspoor 
tussen Oostduinkerke (Barkenstraat) 
en Paardevissersweg
- Fasen 3 en 4: najaar 2010: 
noordspoor (van 15 september tot 

Deze eerste fase wordt opgedeeld in 
2 deelfasen:
- in deelfase 1: vernieuwing 
spoor tussen de Barkenstraat en 
Duinparklaan: de Albert I-laan wordt 
ter hoogte van de Duinparklaan 
richting Oostduinkerke volledig 
afgesloten, de tramdoorsteek ter 
hoogte van de Duinparklaan blijft 
open. Dit is een heel korte fase 
(ca. 2 weken)
- in deelfase 2 wordt het spoor 
aangelegd tussen de Duinparklaan en 
Paardenvissersweg. De Albert I-laan

Het doorgaand verkeer vanuit 
Nieuwpoort richting Oostduinkerke zal 
omgeleid worden via de Kinderlaan 
en de Nieuwpoortsteenweg. Vanaf de 
Dewittelaan wordt de Albert I-laan 
volledig afgesloten.

De tramdoorsteek ter hoogte van 
de Noordzeedreef/Paardevissersweg 
en ter hoogte van de Dewittelaan 

VVM De Lijn start met vernieuwen van 
spoor tussen Koksijde en Nieuwpoort
Als de weeromstandigheden het toelaten zal de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn al op 1 februari starten 
met het vernieuwen van het spoor tussen Koksijde en Nieuwpoort-bad. In een eerste fase zal men starten met 
de vervanging van het noordelijk spoor tussen Oostduinkerke (Barkenstraat) en de Paardenvissersweg (wijk 
Groenendijk).
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29 oktober) en aansluitend zuidspoor 
(van 8 november tot 23 december): 
tussen de Paardevissersweg en de 
IJzerstraat (Nieuwpoort-bad). Tijdens 
deze fasen zal de doorsteek aan de 
Spreeuwenberg/Kinderlaan (= aan 
de verkeerslichten) vanaf 11 oktober 
2010 afgesloten worden voor 
ca. 1,5 maand.
- Fasen 5 en 6: voorjaar 2011: 
noordspoor (van 10 januari tot vlak 
voor de paasvakantie 2011) en 
aansluitend zuidspoor (vlak na de 
paasvakantie tot 15 juni) tussen 
Koksijde-bad (Dorlodotlaan) en 
Oostduinkerke-bad (IJslandplein).
Het is de bedoeling dat het pas 
vernieuwde kruispunt aan de Gilles 
Scottlaan steeds toegankelijk blijft.

Tijdens de werken zal er 
onvermijdelijk verkeershinder 
ontstaan en zullen bepaalde wijken 
via een alternatieve weg toegankelijk 
zijn.

De Lijn vernieuwt vanaf 1 februari de tramsporen tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort.

Dienstregeling treinen De Panne-Gent: correctie
In de Tij-dingen van januari publiceerden we dat alle treinen voortaan vijf minuten vroeger vertrokken uit het 
station Adinkerke richting Gent. Dit bleek een vergissing. De nieuwe regeling geldt enkel voor de treinen die om 
4.54 en om 5.54 u. uit Adinkerke vertrekken. Alle andere treinen blijven vertrekken op minuut 59.
Onze verontschuldigingen voor deze fout.
Meer info: www.nmbs.be.
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Winnaar boodschappentas 
januari
Tijdens de maand december werden de heer en mevrouw Georges 
Deloore met de boodschappentas in de hand gespot. Zij winnen hierdoor 
aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling wenst hen van harte proficiat!

Aandacht 1: vroege vogels…
De ophalers zijn vroege vogels en komen mogelijks bij 
u langs op een ander tijdstip dan voorheen. Plaats uw 
afval daarom tijdig langs de openbare weg:
- papier & karton en PMD: de avond vòòr de ophaling 
na 21 u. De ophaling start om 6 u.

- restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval): vòòr 
8 u. De ophaling start om 8 u. 

Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Vanaf januari is de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is het even 
aanpassen: de ophalingen kunnen immers op een andere dag plaats vinden dan voorheen. U vindt alle 
correcte ophaaldata van uw zone terug in de afvalkalender.
Hou deze afvalkalender goed bij zodat u uw afval op de juiste dag aan uw deur plaatst. U vindt de data ook op de 
gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hieronder de ophaaldata voor februari.

Zone 1 (rood): toeristische zone bij de Zeedijk
Restafval: elke maandag, donderdag, zaterdag en zondag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdag 4 en 18 februari
Papier en karton: dinsdag 9 februari
GFT en kerstbomen: dinsdag 2 en 16 februari
Zone 2 (groen): centraal deel van de badplaatsen
Restafval: elke maandag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdag 4 en 18 februari
Papier en karton: woensdag 10 februari
GFT en kerstbomen: dinsdag 2 en 16 februari
Zone 3 (blauw): zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdag 5 en 19 februari
Papier en karton: donderdag 11 februari
GFT en kerstbomen: woensdag 3 en 17 februari
Zone 4 (oranje): Koksijde-dorp en westelijk deel Oostduinkerke-dorp
Restafval: elke donderdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdag 3 en 17 februari
Papier en karton: woensdag 12 februari
GFT en kerstbomen: donderdag 4 en 18 februari
Zone 5 (geel): Wulpen en oostelijk deel Oostduinkerke-dorp
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdag 3 en 17 februari
Papier en karton: dinsdag 9 februari
GFT en kerstbomen: vrijdag 5 en 19 februari

Aandacht 2: papier en karton…
De gemeente stelt vast dat er te veel papier en karton 
aangeboden wordt door handelszaken tijdens de 
huis-aan-huis ophaling. Er mag maar maximum 1 m³ 
karton aangeboden worden. Deze fractie valt immers 
onder bedrijfsafval! Indien u meer dan 1 m³ papier 
en karton kwijt wil, moet de gemeente u verwijzen 
naar de privé sector of kunt u met de gemeente een 
verpakkingsabonnement afsluiten.
Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling (058 53 34 39).



SuperVlieg Koksijde
20 februari 2010 van 14 tot 18 uur

Wat?
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! SuperVlieg zal op 20 februari 2010 weer opduiken in Koksijde. Gelukkig niet om ons te 
vervelen met jeukende prikjes, maar met een knotsgek kinderkunstenfestival voor het hele gezin!
SuperVlieg zal Koksijde een namiddag lang op zijn kop zetten. 
Ben je gebeten door theaterkriebels? Heb je zin in leuke workshops?
Wil je wegdromen bij mooie voorstel lingen? Dan kan dat allemaal tijdens SuperVlieg!
Noteer het alvast in je agenda Bzzzzzz!

Waar?
In en rond het gemeentehuis, de gemeentelijke musea, de bibliotheek, het jeugdhuis en het c.c. CasinoKoksijde!

Meedoen?
Om deel te nemen aan deze SSSUPER leuke namiddag moet je gewoon een SuperVlieg-armbandje kopen. 
Deze zijn vanaf 1 februari en de dag zelf te koop aan de balie van het toerismekantoor in Koksijde, Zeelaan 303. 
toerisme@koksijde.be of tel: 058 51 29 10

Armbandjes kosten €2 voor de hele namiddag. Op 20 februari zijn er ook bandjes te verkrijgen in het 
Abdijmuseum Ten Duinen en het Nationaal Visserijmuseum.

Let op: Ook ouders en begeleiders moeten een armbandje kopen. We raden alle ouders aan om zeker mee te 
doen, want dit is een leuke dag voor jong en oud!!
Ook voor de allerkleinsten hebben we dit jaar een speelhoekje voorzien (armbandjes zijn gratis tot 4 jaar). 
(Leden van de gezinsbond krijgen €1 korting).

Reserveren?
Vooraf reserveren kan niet! Dus kom zeker op tijd en mis je favoriete voorstelling of workshop niet!
Nadat de voorstelling gestart is, laten wij geen publiek meer binnen. Maar wees gerust, alle voorstellingen 
worden meermaals gespeeld en ook de workshops gaan heel de namiddag door!

Smullen?
Op 20 februari kan je bij onderstaande eet- en drankgelegenheden terecht voor hapjes en drankjes! 
Er worden voor de kinderen speciale menu’s of kortingen voorzien op vertoon van je SuperVlieg-polsbandje!

Deelnemende handelszaken:
•	 Noa’s	Brasserie,	Koninklijke	Baan	119,	Koksijde
•	 Soll	Cress,	Koninklijke	Baan	225,	Koksijde
•	 Den	Bolle	Jan,	Zeedijk	365,	Koksijde
•	 La	Rose	Des	Sables,	Gaupinlaan1,	Oostduinkerke
•	 restaurant	-tearoom	Siska,	Tennislaan	48,	Koksijde
•	 De	Rode	frituur,	Leopold	II-laan	47,	Oostduinkerke
•	 Frituur	Bonbini,	Zeelaan	58,	Koksijde
•	 Frituur	Nicole,	Dorpstraat	51,	Koksijde
•	 Happy	Day,	Zeelaan	259,	Koksijde
•	 ’t	Frietje,	Zeelaan	97,	Koksijde
•	 Sandwichbar	Pieko	Bello,	Kurssaallaan	5,	Koksijde
•	 Croissy,	Zeelaan	255,	Koksijde
•	 ’t	Gondeltje,	Albert	I	Laan	68,	Oostduinkerke
•	 Edison	Koninklijke	Baan	152,	Koksijde
•	 Resto	Real,	Koninklijke	Baan	198,	Koksijde
•	 ’T	wit	Zand,	Zeedijk	27,	Koksijde
•	 Hotel-Restaurant	Lehouck,	Koninklijke	Baan	122,	Koksijde
•	 Northsea	Bowling,	Leopold	II	laan	81a,	Koksijde

Meer weten?
Voor	alle	inlichtingen	kan	je	terecht	bij	de	dienst	Toerisme	van	Koksijde,	Zeelaan	303.
Bel 058 51 29 10 of mail: toerisme@koksijde.be

Of ga vliegensvlug naar www.supervlieg.be!

Tijdens Supervlieg 
Koksijde zal het enige échte Supervlieglied gelanceerd wor-den. Ketnetwrapper Peter Pype zingt de longen uit zijn jonge lijf, terwijl dansdocent Merel de aanwe-zigen het dansje aanleert. Wie z’n heupen lekker in de maat wiegt, krijgt gratis pannenkoeken én 

een single cadeau! 
Alsjeblief!



SuperVlieg Koksijde
programma 20 februari 2010

Voorstellingen
Zeepbellencircus
Theater Pronto

Opa vertrekt op reis, hij geeft 
zijn bril aan Pronto. Met veel 
fantasie en hulp van de kinderen 

verschijnen wonderlijke zeepbellen. 
Van brillen, zakdoeken, tennisraketten, 

mattenkloppers, ringen en zeepvliezen 
enz. Opaal kleurige zeepbellen in 
schuimtorens die botsen en op het 

hoofd ontploffen in een witte wolk. 
Nadien krijgen jullie nog een korte 
zeepbelinitiatie om zelf bellen te 

blazen!!

om 14, 15, 16 en 17 uur
in de fuifzaal van het jeugdhuis de PIT in 

de Kursaallaan 28, Koksijde

Clowneske Act
Doublee Acrobatiek

Dunne Deur en Knuppo zijn 
onvergetelijke komische acrobaten… Tot 

grote pret van de kinderen belanden ze 
daarbij van de ene in de andere gekke 
situatie, waarbij hulp uit het publiek 
onontbeerlijk blijkt te zijn! Kom kijken naar 
de hilarische, zeer interactieve voorstelling 

voor kinderen vanaf 4 jaar en hun 
ouders.

om 15 en om 16.30 uur
Kokpit gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303

Nieuwe diepzee avonturen met Kosto
Abacus Theater

Kapitein Kosto is zijn hele leven al een avonturier.
Met zijn duikboot onderzoekt hij de diepste oceanen 
van de aarde... en die zijn diep! Zijn Duikboot zit vol met 
interessante meetapparatuur en er klinken vreemde 
onderwatergeluiden. Ga mee onder zee als je durft! De 
duikboot is een minitheatertje voor een 10-tal kinderen. 
Een ‘duik’ duurt ongeveer 15 minuten.

van 14 tot 18 uur
Casinoplein Koksijde

Vuurspektakel
Ron Jaluai vzw

De slotshow is een spektakel vol vuur, voor en door 
het publiek. Vuurlichtjes, vuurhelmen, vuurvlaggen, 
vuurfietsen, diabolo’s, vlammenwerpers,… Kortom 
verrassen en verbazen is de boodschap!

om 18.15 uur  
Evenementenplein voor het gemeentehuis van 

Koksijde, Zeelaan 303

Workshops
Knutselfabrieken
All-kids events
•	 Timmerfabriek	5-14j:	Je	krijgt	je	eigen	bouw-

pakketje en gaat als een echte timmerman/
vrouw aan de slag!
•	 Pottendraai	fabriek	4-14j:	Maak	je	eigen	pot	

in klei!
•	 Spookjesfabriek	5-14j:	Ben	je	ook	zo	dol	op	

griezels, maak dan je eigen spook!
•	 Dromenvangersfabriek	6-14j:	Zou	je	je	

dromen graag bewaren maak dan hier 
je dromenvanger!
•	 Gekke	hoedjes	4-9j:	Zet	op	die	gekke	snoet	

maar gauw een gekke hoed!

van 14 tot 18 uur - Feestzaal c.c. 
CasinoKoksijde, Casinoplein 11

Animatie
Kleutertuin
All-kids events 
Ben je nog wat klein, maar vind je SuperVlieg ook zo fijn. 
Dan moet je in de kleutertuin zijn! Kom springen, bouwen 
en kleuren en laat de fee je dag opfleuren!

van 14 tot 18 uur 
Delvauxzaal gemeentehuis Koksijde, 
Zeelaan 303

De dansende mannetjes
CHONK

Kom de drie opblaasbare mannetjes beschilderen met 
je vingers. Na het schilderen worden de mannetjes 
opgeblazen en beginnen ze te lopen. Kom zeker eens 
kijken naar deze wandelende kunstwerkjes!

van 14 tot 18 uur
foyer c.c.CasinoKoksijde, Casinoplein 11

LP op tournee
Mamalon

Geen	muziek,	maar	wel	kleuren	draaien!	Een	oude	vinyl	
LP met fijne groeven…klodders verf erop… en draaien 
maar! De kleuren vermengen vanzelf in schitterende 
tinten. Laat je ronde schilderij even drogen en nadien 
mag je het meenemen naar huis.

van 14 tot 18 uur - atrium 
gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303

KleurwedstrijdVergeet je inkleuraffiche niet 
aan je raam te hangen, want 

wie weet gooit een vliegende reporter wel vrijkaarten in je brievenbus



Groot knutselspektakel
Mamalon

Kom verkleed als prinses/ ridder/ piraat naar 
Mamalon.	Je	mag	er	houten	zwaarden	versieren, 
toverstokjes en echte kronen maken!
Alles wat je gemaakt hebt, mag mee naar huis!

van 14 tot 18 uur
atrium gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303

De Schildergalerij
Mamalon

Bij Mamalon is het gedaan met de lange rijen! 
Je	mag	jezelf	schminken	en	uiteraard	is	er	hulp	bij	het	
schminken voor de jongere kinderen. Wil je geen verf op 
je gezicht, dan mag je schilderen op een groot vel papier.

van 14 tot 18 uur
atrium gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303

De Kunsttoren
Abacus Theater

Tien meter de lucht in, bont, opvallend en vol creatieve 
boodschappen: de Kunsttoren. Handen uit de mouwen 
en schilderen maar! Doe mee en draag uw ideeën 
beeldend uit. Het geheel van al deze creaties samen 
wordt een ‘totaalkunstwerk’. Altijd anders en steeds weer 
verrassend. Maar iedere keer vrolijk en kleurrijk.

van 14 tot 18 uur
Casinoplein Koksijde

Start to game met de gameroom in de bib!
Probeer enkele leuke PC-spelletjes uit of leef je uit met 
Xbox	360,	PS3	of	Wii.	Je	kan	er	racen,	quizzen, 
sportgames of zelfs guitar hero spelen.

van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10

Zoek de wafeltjes
De bibliotheek is 10 jaar geleden verhuisd naar dit 
gebouw. Daarom hebben we nu 10 wafeltjes verstopt 
tussen de rekken. Kan jij ze vinden?

van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur
bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10

Grimestand
Laat je schminken in heks, tovenaar, vlieg, of…

van 14 tot 18 uur bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10

SuperVlieg Koksijde
programma 20 februari 2010

Ook het Abdijmuseum vliegt er in!

Dierenplezier
Benieuwd naar het dagelijkse leven in een middeleeuwse 

cisterciënzerabdij? Neen hoor, geen saaie, stoffige 

bedoening of een ver-van-mijn-bedshow!

Wonen, werken, bidden, eten, spelen, liefhebben… Duik het 

museum in en ontdek hoe verschillend en gelijkaardig de 

middeleeuwer en de moderne mens wel zijn.

‘Pluis in het museum’ 4-6	jaar

Ontdek met Pluis de Muis hoe de monniken vroeger leefden.

van 14 tot 18 uur

Supervlieg zoektocht 6-12	jaar

Leuke opdrachten in het museum voor jong én oud.

van 14 tot 18 uur

Zandlopers 6-12	jaar

Maak kennis met het werk van een archeoloog en graaf ook 

zelf voorwerpen op!

van 14 tot 18 uur

Beestige bijen: kaarsenatelier

Neem een kijkje bij de bijenkorven en giet je eigen kaarsje in 

bijenwas!
van 14 tot 17 uur

Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 

Koninklijke Prinslaan 6-8, Koksijde

Ga vliegensvlug een kijkje nemen in 

het visserijmuseum!

Supervliegzoektocht van 14 tot 18 uur

Een vissersupervlieg bestaat die? In het Nationaal 

Visserijmuseum kan je aan de hand van een zoektocht met 

leuke opdrachten de vissersupervlieg opsporen!

Armbandje maken
Een stoere zeebonk weet hoe hij moet omgaan met 

knopen en vlechten. Voor een blijvende herinnering aan 

Supervliegdag leer je in het museum zelf een armbandje 

vlechten. 
van 14.15 tot 15.45 uur - LET OP! Vooraf reserveren 

T.	058	51	24	68	of	E.	info
@visserijmuseum.be			

Volksdansinitiatie
Bij feesten deed de visser graag eens een danspasje. In het 

museum worden enkele volksdansen aangeleerd door de 

volksdansgroep	“De	Oud
	IJslandvaarders”.

van	16.15	tot	17.30	uur	-	
LET	OP!	Vooraf	reserver

en 

T.	058	51	24	68	of	E.	info
@visserijmuseum.be			

Nationaal Visserijmuseum, 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke

Of ga vliegensvlug naar www.supervlieg.be!
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bestaande asfaltlaag afgefreesd 
worden om omstreeks maart over 
te gaan tot het aanbrengen van de 
onderlaag asfalt voor het fietspad. 
Bij warm weer kunnen dan zowel 
de toplaag van het fietspad in rode 
asfalt, als de toplaag van het rijvak in 
SMA (split mastic asfalt: geeft beter 
rijcomfort) gegoten worden. Vòòr 
het verkeer weer toegelaten wordt, 
moet uiteraard de wegmarkering nog 
uitgevoerd worden.
B) De tweede fase (tussen de 
Bliecklaan en de Kursaallaan, kant 

zuid) zal bij het verschijnen van 
dit nummer aangevat worden. 
Dit gedeelte (300 m) wordt nu 
meegenomen, samen met de 
heraanleg van de Schoonjachtstraat. 
Het verkeer wordt via de Bliecklaan 
omgeleid.
C) Kort na de paasvakantie wordt in 
het gedeelte tussen de Zeepannelaan 
en de Pannelaan (ter hoogte van 
de serviceflats Diga Verde) het 
regenwaterriool met bijkomend 
bufferstelsel aangelegd. Hiervoor 
wordt het verkeer niet omgelegd.

A) In de eerste fase (tussen Ster 
der Zee en Oostendelaan), gestart 
op 14 september, kant noord, is 
het plaatsen van de bijkomende 
regenwaterriolering bezig. Nadien 
wordt begonnen met de aanleg van 
de fiets- en voetpaden, wat zal duren 
tot een week voor de paasvakantie.
Momenteel is men ook volop bezig 
met de aanleg van de greppels en 
funderingen, om daarna over te gaan 
tot de aanleg van de parkeervakken 
en voetpaden met kleinschalige 
materialen. Vervolgens kan dan de 

Openbare werken: 
stand van zaken
N34 eerste fase: Ster der Zee tot 
Oostendelaan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half september 2009 een 
aanvang en zullen (als het weer meewil) duren tot maart 2012.

ALLE INFO: 

www.koksijde.be/ 

wegenwerken.

Rozenlaan
De wegenis is op de toplaag na, voltooid. Het is wel zo dat Eandis nog diverse werken moet uitvoeren zoals het 
overkoppelen van een aantal woningen op het nieuwe net. Pas als iedereen aangesloten is, kan men overgaan tot 
het slopen van het bovengronds net, om vervolgens de openbare verlichting te vervangen door nieuwe armaturen. 
Hetzelfde type armaturen wordt tegelijk ook geplaatst in de Myosotislaan tot de Azaleaweg, de Azaleaweg zelf, de 
Zandmannetjesweg en de Madeliefjesweg.

Rioleringsdossier Strandjutterslaan
en naburige straten

In opdracht van de gemeente begon 
aannemer NV Vanden Broecke op 4 
januari de uitvoering van weg- en 
rioleringswerken van het dossier 
Strandjutterslaan en naburige 
straten. De uitvoering, in totaal 100 
werkdagen, omvat twee fasen:
Fase 1: Baron Empainlaan, 
Zeemansdreef en Strandjutterslaan 
(vak Zeeraketstraat tot einde 
bebouwing).
Fase 2: Zeeraketstraat (voormalige 
Relaislaan), Mooi Verblijflaan (vak 
Gilles Scottlaan tot vernieuwd deel 
t.h.v. Dijkweg), Narcissenlaan, 
Pirschlaan, Kwalletjesdreef en 
Strandjutterslaan (vak Pirschlaan tot 
Zeeraketstraat).

De aanvankelijke planning (zoals 
meegedeeld in het vorig nummer) 
moest aangepast worden omdat de 
nutsmaatschappijen nog niet konden 
starten met hun werkzaamheden. 
Daarom wordt geopteerd om te 
starten met de aanleg van de 
riolering in de Baron Empainlaan.
Het is de bedoeling dat in fase 1 eerst 
de riolering overal wordt aangelegd, 
gevolgd door het vernieuwen van de 
nutsleidingen. Pas na uitvoering van die 
vernieuwing kan overgegaan worden tot 
afwerking van de bovenbouw. Ten allen 
tijde wordt gezorgd voor voldoende 
minderhindersteenslag zodat de 
woningen enigszins toegankelijk blijven.
De vermoedelijke aanvang van 

fase 2 kan nog niet meegedeeld 
worden. Ter voorbereiding zullen 
wel hinderend duinenzand en –
doorns op de bermen verwijderd 
worden. Zelfstandige ondernemers 
en kleine en middelgrote 
ondernemingen die van de werken 
hinder ondervinden, worden 
verwezen naar de mogelijkheden 
van het participatiefonds 
(inkomenscompensatievergoeding) 
en de rentetoelage.

Meer info 

op www.openbarewerken-zelfstandigen.be en 

op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken



Op 1 februari start 
de langverwachte 
heraanleg van de 
Pylyserlaan en de 
Van Maldegemstraat. 
Om bewoners en 
belangstellenden 
goed te informeren 
over het project vond 
op 14 januari een 
druk bijgewoonde 
infovergadering 
plaats. In 
aanwezigheid van 
de ontwerper en de 
aannemer werden 
zowel de plannen 
van de heraanleg als 
de planning van de 
werken toegelicht.

Planning van de 
werken in het 
voorjaar:

Het project begint met het 
aanbrengen van nieuwe rioleringen 
in het gedeelte Pylyserlaan 
vanaf de Westhinderstraat tot de 
Vissersstraat. Tegelijkertijd wordt 
in de Vanmaldeghemstraat gestart 
met het ondergronds brengen en 
uitbreiden van de nutsleidingen.
Omstreeks half maart gebeurt 
het omgekeerde: nutsleidingen 
in het vermelde deel 
Pylyserlaan, en rioleringen in de 
Vanmaldeghemstraat.
Omstreeks mei zal dan zowel 
in dat gedeelte Pylyserlaan als 

in de Vanmaldeghemstraat de 
bovenbouw aangevangen worden. 
Einde van deze fase is voorzien 
tegen het zomerreces.
De planning voor de werken in 
het najaar (Pylyserlaan van de 
Vissersstraat tot de Zeelaan) is 
nog niet definitief gekend. De 
grondwaterstand is hierbij een 
belangrijke factor, gezien de 
onmiddellijke nabijheid van het 
natuurreservaat Doornpanne 
en het daarin gelegen 
waterwinningsgebied.
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13 kleine werken
1. Veurnestraat: uitbreiding van 
een 100-tal m riolering is uitgevoerd. 
Enkel nog een stukje asfalt gieten.
2. Moulinstraat: verharden van
het ontbrekende deel wegenis 
(200 m). Project is in uitvoering. Na de 
verlenging van de riolering en de aanleg 
van enkele nieuwe nutsleidingen, wordt 
de nieuwe wegenis uitgevoerd. Einde 
omstreeks half maart.
3. Schoolomgeving 
Fastenaekelslaan: uitvoering 
tijdens de paas- en zomervakantie.
4. Pieterlaan: voetpad is inmiddels 
aangelegd.
5. Kruispunt Sloepenlaan-
Koninginnelaan: aanleg van 
een rotonde, uitgesteld tot na de 
omleiding van de N34.
6. Parking Koninginnelaan: 
heraanleg van parkeerstroken, start 
na de heraanleg van de waterleiding 
door de IWVA.
7. Lucionplein: vòòr de eigenlijke 
heraanleg van de voetpaden worden 
er enkele maatregelen genomen om 
te verhinderen dat het regenwater 
op de straat blijft staan. Streefdatum 
afwerking: begin paasvakantie.
8. Myriamweg: volledige heraanleg 
met de nodige buffering van het 
regenwater; de heraanleg van de 
nutsleidingen start maart 2010; daarna 
volgt de heraanleg van het wegdek met 
streefdatum afwerking 15 juni 2010.
9. Kunstenaarsstraat: heraanleg 
van nutsleidingen en het wegdek.
10. Struikenstraat: aanleg 
rioleringen in het deel tussen de 
Onagrastraat en Vlaanderenstraat; dit 
wordt momenteel samen uitgevoerd 
met de werkzaamheden in de 
Schoonjachtstraat, iets verderop.
11-13: Arthur Frerelaan, delen van de 
Schoonverblijfstraat: heraanleg van het 
wegdek; uitvoering in het najaar 2010.

Heraanleg 
Zouavenlaan
Pas nadat alle vergunningen 
afgeleverd zijn, wordt er opnieuw 
een planning voor uitvoering 
van dit project opgesteld. De 
precieze aanvangsdatum is 
afhankelijk van diverse factoren 
zoals o.m. de agenda van de 
nutsmaatschappijen.

Pylyserlaan en Van 
Maldeghemstraat

Omgevingswerken Nationaal 
Visserijmuseum
De eigenlijke pleinafwerking (nieuwe paden, nieuwe terras voor het 
estaminet, betonnen uittekening van de plattegrond van de vroegere kerk) 
heeft enige vertraging opgelopen wat men momenteel aan het inhalen is. 
Normale toegankelijkheid zal mogelijk zijn tegen de paasvakantie.

Ter Duinenlaan
Het project omvat de heraanleg van de Ter Duinenlaan vanaf de Koninklijke 
Prinslaan tot aan de J. Van Buggenhoutlaan incl. de heraanleg van de Markt 
en aanleg van een fietspad tot aan de Gladiolenlaan. Inmiddels is de subsidie 
op de rioleringen voor een bedrag van 618.634,57 euro (zonder BTW) 
goedgekeurd. De aanbesteding vond op 18 januari plaats. De procedure 
doorlopt verder volgende stappen: controle van de aanbesteding, voorstel 
tot gunning, toewijzing door het schepencollege, coördinatievergadering.

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

Cursus zeeanimator
Het Steunpunt Natuur- en Milieu-Educatie Kust van de provincie West-Vlaanderen organiseert op de dinsdagen 
9, 16 en 23 maart, telkens van 9.30 tot 16.30 u., een cursus zeeanimator. Deze opleiding is bedoeld voor wie 
geboeid is door de natuur en bovendien ook graag buiten met kinderen werkt. Plaats van het gebeuren is het 
Jeugdverblijfcentrum Horizon, Koerslaan 1a in Bredene.

Verwarming in bestaande woning of appartement
Condensatieketel op aardgas: 125 euro
Warmtepomp: min. 850 euro, max. 1.680 euro
Thermostaatkraan op radiatoren: 5 euro per srtuk
Zonneboiler voor sanitair warm water en 
ruimteverwarming: 75 euro/m2, min. 525 euro, max. 
1.500 euro

Warm water
Zonneboiler uitsluitend voor sanitair warm water: 
75 euro/m2, min. 525 euro, max. 1.500 euro
Keukengeiser op aardgas: 100 euro

Isolatie en ventilatie
Ventilatiesysteem met warmterecuperatie: 150 euro / 
hoogrendementsbeglazing: 10euro/m2 / dakisolatie: 
4 of 2 euro/m2 / Buitenmuurisolatie4 of 2 euro/m2 / 
Buitenzonwering10 euro/m2

Energiebeheer
Domoticasysteem: 150 euro
Verbouwen van een woning volgens het 
Passiefhuis-principe: 2000 euro
Verbouwen van een appartement volgens het 
Passiefhuis-principe: 700 euro
E-peil: van 200 tot 4.100 euro (enkel voor nieuwbouw)

Andere
Aardgaswasdroger: 250 euro (ook voor nieuwbouw) / 
CO-melder 25 euro/stuk (ook voor nieuwbouw)

Info: www.eandis.be

Eandis-premies voor
energiezuinige toepassingen
Zuinig omspringen met energie brengt meer dan ooit op! Investeer in energiezuinige toepassingen en win 3 keer:
- stoot minder CO2 uit en spaar het milieu,
- bespaar op je energiefactuur
- krijg er in de meeste gevallen nog een premie bovenop!
Hieronder het overzicht van de huishoudelijke premies van Eandis voor 2010:

Naar aanleiding van de Week 
van de Zee werden diverse 
veldwerkpakketten ontwikkeld om 
met kinderen uit het basisonderwijs 
natuur en milieu aan zee te 
ontdekken. Men kan ze gratis 
ontlenen via de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling.
Om met die veldpakketten efficiënt 
te leren werken, wordt de cursus 
zeeanimator georganiseerd. Men 
leert er niet alleen hoe men met de 
pakketten aan de slag kan, maar 
men krijgt ook tips om kinderen bij 
natuur en milieu te betrekken. Er is 
geen voorkennis nodig. Na de cursus 
is men voldoende gewapend om zelf 
een groep te begeleiden op vraag van 
een gemeente, school of vereniging.

Praktisch

Deelnemen kost 20 euro per 
persoon (cursusmap, de educatieve 
publicaties, koffie of thee inbegrepen. 
Storten op rek. nr. 091-0131312-03 

van de provincie West-Vlaanderen, 
Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge 
met vermelding “Zeeanimator 2010 
en naam’”. Er kan ingeschreven 
worden tot dinsdag 2 maart.
Aangepaste kledij is aangeraden 

aangezien er veel buiten (duinen, 
strand) gewerkt wordt.
Info: Steunpunt Natuur- en Milieu-Educatie Kust 

(T 059 34 01 64 of T 050 40 33 11, claude.willaert@

west-vlaanderen.be of leo.declercq@west-vlaanderen.

be of www.weekvandezee.be).
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aan de deur gezet. Modder, essentieel onderdeel voor 
de bouw van een zwaluwnest, verdwijnt tevens steeds 
vaker op het erf. Ook hagen, knotwilgenrijen en andere 
geliefkoosde verzamelplekken van insecten ontbreken 
veelal in het landschap.

Oude woonst
Het scheelt alvast een slok op een borrel als de zwaluwen 
bij aankomst niet opnieuw energie moeten steken in de 
aanbouw van een nieuwe woonst. Bij het reinigen van de 
stallen kan je de nesten dus maar beter laten hangen. En 
nog belangrijker: open een venster of deur (een kier van 
een goeie vijf centimeter volstaat) zodat de zwaluwen 
in het voorjaar opnieuw bij hun beschutte, droge en 
duistere broedplek kunnen geraken.

Appreciatie
Er huizen trouwens nog behoorlijk wat koppels op 
Koksijds grondgebied. Dat willen we het liefst zo 
houden. Onze gemeente maakt dan ook werk van 
een subsidiereglement voor landbouwers die in hun 
stallen één of meer nesten hebben. Een zwaluwnest 
brengt immers wat extra onderhoudswerk en moeite 
met zich mee. Stoppen we hiermee de neerwaartse 
trend van boerenzwaluwen? Vast niet, maar het geeft 
blijk van appreciatie voor mensen die meehelpen een 
zwaluwvriendelijke omgeving in stand te houden!
Hoe het ook zij: enkel indien er methodes worden 
gevonden om boerenzwaluwen (meer) kansen te geven in 
de industriële veehouderij, kan de soort op lange termijn 
als algemene broedvogel in Vlaanderen behouden blijven. 
Anders zal de soort spoedig uit ons landschap verdwijnen. 
En dat wil toch geen enkele landbouwer?

Een beetje fatsoeneren en broeden maar weer. De 
boerenzwaluw vangt bovendien een pak insecten in 
ruil voor onderdak. Per week verslindt een koppel 
boerenzwaluwen met bedelende jongen 60.000 insecten. 
Behoorlijk efficiënt dus. 
Toch krijgt de boerenzwaluw het knap lastig. De 
boerenzwaluw wil immers “binnenshuis” broeden maar 
wordt in nieuwe, hermetisch afgesloten stallen steevast 

Zwaluw zkt boer:

zorg voor boerenzwaluwen!
Geen enkele vogel houdt zo veel van landbouwers als de boerenzwaluw. En die liefde blijkt meestal 
wederzijds: heel wat boeren zijn terecht fier op “hun” zwaluwen. Boerenzwaluwen zijn dan ook erg trouw aan 
een goede broedstek. Na duizenden kilometers heen en terug uit Afrika, zoeken ze zelfs elk voorjaar weer het 
eigen nest op. Zelfde land, zelfde gemeente, zelfde boerderij, zelfde stal, zelfde balk boven dezelfde nagel.

Milieu

Zwerfkattenactie

Een warm nest met jonge boerenzwaluwen in een stal!

Tijdens de maanden februari, maart en april organiseert 
de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling met de 
financiële steun van de Vlaamse overheid opnieuw een 
actie voor het steriliseren en castreren van zwerfkatten.
Wie verwilderde katten opmerkt in zijn omgeving en 
bereid is een vangactie toe te laten op zijn eigendom, kan 
contact opnemen met de bovengemelde dienst 
Het vangen van de katten gebeurt op maandag en 
dinsdag.

Meer info: T 058 53 34 39 of milieu@koksijde.be.



plaats! Opvallend is dat kinderen 
onder 7 jaar eerder zoeken met de 
term porno.
Maak goede afspraken
Het is zoeken naar een evenwicht 
tussen bescherming en beleving! Zorg 
ervoor dat de pc in de woonkamer 
staat. Zo kan je als ouder een beetje 
controleren op welke sites wordt 
gesurft. Je kan ook op voorhand 
afspraken maken rond internetgebruik 
(bv. 1 uurtje ’s avonds). Als ouder 
geef je bij de opvoeding een 
verantwoordelijkheid mee die je kind 
kan beschermen tegen schadelijke 
informatie (bv. geweld of pornografie). 
Geef de nodige informatie zodat je 
kind zich bewust wordt van wat goed 
is en wat niet.
Ringtones en sms-spelletjes
Zijn IN bij jongeren. Want wat is 
hipper dan een melodie van een 
videoclip te downloaden op je gsm? 
Voor je het weet, heb je wel een 
abonnement aan je been. Oppassen 
dus.
Belspelletjes zijn ook heel verleidelijk. 
Ze worden op TV uitgezonden op 
uren wanneer de jongeren ze kunnen 
bekijken. Horoscoopberichten 
of astrologische voorspellingen, 
telewinkelen… Er wordt lang niet 
altijd naar een leeftijd gevraagd. Zo 
lang het maar verkoopt! Waarschuw 
je kind vooral dat deze diensten 
meestal een addertje onder het gras 
hebben liggen   
Surf op veilige sites zoals: 
StampMedia (site met nieuws door 
jongeren voor iedereen).
Info: jocdepit@koksijde.be, 058 53 33 34 of spring 

eens binnen.
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De invloeden van buitenaf zijn enorm 
en hebben een grote impact.
Als we dit nog vergelijken met nog 
maar 40 jaar geleden, dan hadden 
sommige ouders enkel een TV of zelfs 
dat nog niet.
Een kind heeft het recht om een kind 
te zijn. Geef ze daarom niet té vroeg 
een gsm, een pc…
Kinderen zoeken online seks en 
Michael Jackson
Kinderen zoeken op internet heel 
wat info waarover je als ouder niets 
weet. Een Amerikaans onderzoek van 
internetbeveiliger Symantec bracht 
dit aan het licht. Die firma stelde een 
top 100 samen van zoektermen die 
Amerikaanse kinderen gebruikten. 
De top drie van meest gezochte 
termen bestaat uit Youtube, Google 
en Facebook. Seks staat op de vierde 

Chatten, foto’s bewerken en muziek 
downloaden doen jongeren met hun 
ogen dicht. Ook Facebook en andere 
netwerksites kennen voor hen geen 
geheimen.
Maar met een tekstverwerker 
omspringen is niet vanzelfsprekend. 
Ook correcte info over hun studies of 
de overheid, lukt niet altijd. Nochtans 
zijn het juist die vaardigheden die 
een werkgever van zijn werknemers 
verwacht…

Digitale jungle
De kanalen die tegenwoordig 
gehanteerd worden om te 
communiceren zijn niet alleen 
toegenomen, maar ook gevarieerder: 
digitale televisie, internet (facebook, 
netlog, …), gsm. Jongeren staan 
ermee op en ze gaan ermee slapen. 

Vragen? JIN helpt je ervan af

Surfin’ safari of surf-jungle?
Een derde van de Belgische jongeren gebruikt maar enkele 
basistoepassingen van het internet. 

Jeugd

The Party van de Wak
De Westhoekacademie organiseert ook een fuif, meer bepaald The Party op zaterdag 6 februari, vanaf 21 u. in 
jeugdhuis de PIT. Er wordt muziek gedraaid en/of gespeeld door Sir Lobster en door Los Party Crapulos. 
Toegang 4 euro in voorverkoop en 5 euro aan de deur.
Info: www.wak.koksijde.be

Kinderfilm: Tinkerbell en de 
verloren schat
Iedereen kent ondertussen het elfje Tinkerbell. In deze film ontdekt Tinkerbell 
wat de allergrootste schat is! Tinkerbell wordt op donderdag 18 februari om 
14.30 u. vertoond. Een ticket kost 2,50 euro. Je kan je ticket op voorhand 
kopen of reserveren.
Info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 34
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Ben je tussen 16 en 20 jaar? Dan heeft de Jeugddienst 
vervoer voor jou. Vanaf vrijdag 12 februari (om 14 u.) 
kunnen Koksijdse jongeren tussen 16 jaar (geboren in 
‘94) en 21 jaar (geboren in ‘89) een pakket taxicheques 
afhalen op de jeugddienst. Elk pakket is 25 euro waard. 
Daarmee kan je in het weekend en op feestdagen gebruik 
maken van Koksijdse taxi’s.
In 2010 zullen 80 jongeren aanspraak kunnen maken op 
een pakket. Snel zijn is dus de boodschap!
De taxicheques kunnen vanaf 12 februari elke werkdag 
worden afgehaald tussen 9 en 12 u. en van 13.30 en 
16 u. op de jeugddienst. ‘s Vrijdags tot 19 u. Breng je 
identiteitskaart mee en een officieel document waarop je 
adres vermeld staat.
Er kunnen ook cheques worden aangekocht. Om cadeau 
te doen door ouders of grootouders.
Doel van het project is jongeren op een veilige manier 
naar huis te laten terugkeren na een avondje uitgaan. 
De deelnemende taxibedrijven staan op elke cheque 
vermeld.

Taxicheques: derde editie

Jeugdraad zoekt extra mankracht!
Laat de jeugdraad bij jou een belletje rinkelen? Ken je de werking al een beetje? Vind je jouw mening 
belangrijk? Misschien weet je wat de jeugdraad allemaal doet. Feit is dat een jeugdraad weinig betekent 
zonder de inbreng van de jongeren. Misschien is de jeugdraad wel iets voor jou!

Jeugd

In ruil belooft de jeugdraad om:
- je op de hoogte te houden van alle 
nieuwtjes binnen het jeugdlandschap
- je op de hoogte te houden van 
Koksijdse aangelegenheden die voor 
jongeren belangrijk zijn
- je stem te laten horen bij het 
gemeentebestuur over fuiven, 
uitgaan enz.

- je een platform aan te bieden om 
met andere jongeren te kunnen 
samenwerken, van gedachten te 
wisselen…
- je te betrekken bij de opmaak 
van het beleid, van subsidies tot 
uitleenmateriaal
Wat staat er op het menu van 
de volgende jeugdraden? Vrije 

aanplakborden (te vrij?), het nieuwe 
jeugdbeleidsplan, fuifbeleid aan 
de Westkust (zie ook westoek.
be), projectsubsidies, geplande 
activiteiten van de jeugdraad (van 
karaoke tot kinderfilms), en nog heel 
wat meer…

Info: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Het project is een samenwerking tussen de Koksijdse 
taxibedrijven, het gemeentebestuur en vzw JOC de PIT.
Info: jeugddienst, 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be

In concert: Rock your billy
Vrijdag 12 februari is het allemaal rockabilly dat de klok 
slaat! Jeugdhuis de PIT heeft twee bands uitgekozen die 
het weekend feestelijk zullen inluiden.
Bearwolf is een groep uit Limburg. Maar dat zul je aan 
hun muziek niet horen. Bearwolf is een driekoppige band 
die ooit de metal-scène onveilig maakte. De groep heeft 
zich omgeschoold en dat zul je geweten hebben: www.
myspace.com/thebearwolf
The Horny horses: hier helpt zelfs een paardenmiddel 
niet tegen! Vierkoppige rockabilly band (www.myspace.
com/thehornyhorses)
Start om 21 u., toegang 4 euro. Vroege vogels krijgen 
een spekje voor hun bekje!
Info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be

In concert: the MILL XL 2
Tweede editie van de clash tussen de PIT en de Low frequency crew. Op zaterdag 27 februari laat de PIT een mix 
van genres op je los! Tel even mee: 12 dj’s, 3 live hip hop acts, stand up comedy en lokale rockgroepen! Dus een 
mix van drum ‘n’ bass, hip hop, rock, techno, hardcore, dubstep & reggae!
Info: www.depit.be
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De voorbije maand in woord en beeld
Sfeer

1. Op initiatief van juf 
Imke Germonpré en 
meester Lander Van Hove 
(ook OCMW-raadslid) 
verzamelden de leerlingen 
van de twee klasjes van 
het 1ste leerjaar van de 
gemeenteschool Koksijde 
speelgoed voor minder 
bedeelde kinderen van 
de gemeente. OCMW-
voorzitter Greta Delie 
kwam de leerlingen van 
het eerste leerjaar op 
17 december persoonlijk 
bedanken. Op de foto 
vlnr juf Imke Germonpré, 
OCMW-voorzitter Greta 
Suber-Delie (met kleinzoon 
op de arm), directeur 
Gilbert Rommelaere, 
meester Lander Van Hove 
en de kindjes van het eerste 
leerjaar.

2. Tijdens de voorbije 
kerstperiode schonk 
de serviceclub Rotaract 
Veurne-Westkust (in 
samenwerking met 
het Sociaal Huis) een 
voedselpakket aan 130 
minder gegoede gezinnen 
in Koksijde. Via deze 
kerstactie willen Rotaract 
Veurne-Westkust en het 
Sociaal Huis Koksijde deze 
mensen een hart onder de 
riem steken. Ze konden 
gerealiseerd worden via 
enkele grote firma’s als Meli 
nv, Veurne Snack Foods, 
Bosto-Panzani en Colruyt. 
OCMW-voorzitter Greta 
Delie is Rotaract en de 
sponsors heel dankbaar!

3. Ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan werd 
de Seniorendansgroep 
De Golfbrekers door het 
college van burgemeester 
en schepenen op 
zaterdag 9 januari 
in het gemeentehuis 
ontvangen. De bloeiende 
seniorenvereniging verzorgt 
vele optredens en telt een 
90-tal leden. Bijzondere 
hulde werd gebracht 
aan voorzitter-pionier 
Robert Ockerman en zijn 
echtgenote-dansleidster 
Emmy Cobert.

1

2

2

3

3

1
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Sfeer

Wat een winter!

De duinen bij het strand met een zachte witte vacht bekleed, met de 
afwisseling van helmgras als weerbarstige haarstoppels…

Op het strand een vreemd spoor in de witte vlakte: een zigzagpad naar 
het verre appartementsgebouw onder dreigende wolken…

In razende vaart met de slee of het snowboard van de Hoge Blekker naar beneden glijden: geen kermis die een betere attractie biedt. Gratis en voor 
niks, zoveel je maar wilt..!

Dag sneeuwman met je gekke snuit! Wat heb je het lekker koud! Wil jij 
mijn vriendje zijn..?

Al kan het winterweer van 
de voorbije maanden 
nog lang niet tippen aan 
de strenge winterregimes 
van pakweg 40 à 50 jaar 
geleden (de winter van ’62-’63), 
toch hebben sneeuw en vorst in december en januari 
flink hun best gedaan om groot en klein te trakteren 
op een behoorlijke winterse portie last en lust!

Koksijde deelde natuurlijk ook in de prut en de pret, 
tot groeiende ergernis van de groten, tot ondooibaar 
plezier van de kleinen. Vooral dat laatste aspect leverde 
prachtige beelden op, onze redactie door verscheidene 
fotografen bezorgd. Hieruit een kleine selectie.

Alle foto’s 

van de voorbije 

maand op 

www.koksijde.be

(klik op 

fotoalbum)
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Jubilarissen

Echtpaar Isemborght-Tirifahy

Echtpaar Gilain-Lecomte

Jean Isemborght (°Châtelineau) en Marie-José Tirifahy (°Farciennes) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Farciennes 
(19 december 1959) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 
19 december in het gemeentehuis ontvangen. Marcel was drukker en Marie-José kleuterleidster. Ze hebben twee 
kinderen en twee kleinkinderen.

Op zaterdag 9 januari was er het gouden huwelijksfeest voor de familie Jacques en Suzanne Gilain-Lecomte. 
Jacques (°Nimy) en Suzanne (°Cuesmes) huwden op 24 december 1959 in Cuesmes. Jacques werkte in de 
textielsector in het bankwezen, Suzanne was onderwijzeres. Het echtpaar heeft een zoon.

PROFICIAT 

AAN ALLE 

JUBILARISSEN

Albert Valcke - 87 jaar
weduwnaar van Rachel Inghelram

Urbain Vermote - 56 jaar
echtgenote van Viviane Mortier

Bertha Duyver - 93 jaar
weduwe van Roger Ingels

Daniel Debeuckelaere -
84 jaar
echtgenoot van Julia Sys

Georges Deschrijver -
81 jaar
zoon van Denise Gacoms

Fernand Dedoncker -
63 jaar
echtgenoot van Lena Deboutte

Augusta Petit - 81 jaar
echtgenote van Hugo De Schrijver

Marie Gabriel - 88 jaar
echtgenote van Roger Vandal

Jacques Christiaens -
78 jaar
echtgenoot van 
Germaine Vanaerde

Maria Demolder - 74 jaar
weduwe van Jacques Deboyser

Maria De Kerck - 80 jaar
echtgenote van Alphonse Rembry

Solange Delamillieure -
84 jaar
weduwe van 
Hendrik Vanden Bavière

Noël Salenbien - 59 jaar
echtgenoot van Maria Maes
Marcel Christeyns - 82 jaar

Gaspar Brackx - 89 jaar
weduwnaar van Lia Wittezaele

Frédérique Vidotto - 37 jaar
echtgenote van Frédéric Haegeman

Odette Slachmuylders -
82 jaar
weduwe van Frans Verlinden

Joseph Pattou - 81 jaar

André Vanmassenhove -
69 jaar
echtgenoot van Magda Warreyn

René Guilleman - 87 jaar
echtgenoot van Madeleine Clarys

Alphonse Siaens - 89 jaar

Roger Desaeyere - 78 jaar
weduwnaar van Ivienne Verleye

Marcelle Demarque - 87 jaar
weduwe van René Derveaux

Fernand Vanranst - 58 jaar
weduwnaar van 
Chantal Vandenbroeck

Daniel Debled - 47 jaar

Willy Popieul - 75 jaar
echtgenoot van Noella Desaever

Willy Blancke - 66 jaar
echtgenoot van Anna Van den 
Eynden

Lucas Degroote
Veurne, 25 december
Zoon van Wim en Leen Moeyaert 
uit Wulpen

Jade De Cremer
Veurne, 28 december
Dochter van Sven en Wendy 
Geryl uit Koksijde

Ella Delaey
Veurne, 3 januari
Dochter van Carl en van Froke 
Meulemeester uit Oostduinkerke

OVERLIJDENS

Georgette De Clercq - 87 
jaar
echtgenote van Gaston De Groote

André De Schepper - 75 jaar
echtgenoot van Elisabeth 
Muylaert

Jean Phyfferoen - 58 jaar
echtgenoot van Nadine Poelmans

George Vandenberghe -
90 jaar
weduwnaar van Zoë Averijn

Grace Thomas - 76 jaar
weduwe van Henri Popelier

André Gosse - 80 jaar
echtgenoot van Ida Tittelboom

Roger Bastyns - 87 jaar
weduwnaar van Nicole Masuy

GEBOORtEN

Merel en Amber Dhondt
Oostende, 4 december
Dochters van Stefaan en Inge 
Lepeire uit Oostduinkerke

Kaat Geudens
Veurne, 5 december
Dochter van Fréderique en Joke 
Besbrugge uit Koksijde

Marie De Bal
Roeselare, 8 december
Dochter van Ward en Inge De 
Keyzer uit Oostduinkerke

Thayra Bonhomme
Veurne, 14 december
Dochter van Jan en Khady Ndao 
uit Oostduinkerke

Julia Van den Brande
Veurne, 14 december
Dochter van Stijn en Nathalie 
Dehaene uit Oostduinkerke

Pauline Leroy
Deinze, 14 december
Dochter van Olivier en Cathérine 
Vandeweghe uit Koksijde

Manon Van Hooimissen
Veurne, 17 december
Dochter van Sanne Van 
Hooimissen uit Koksijde

Lou Debouvry
Veurne, 19 december
Zoon van Karel en Vanessa 
Desaever uit Oostduinkerke
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Sport

16de 
mountainbiketoertocht

Op zondag 21 februari organiseren de sportdienst en de 
sportraad in samenwerking met de sportdienst van De 
Panne de unieke mountainbiketoertocht met omlopen van 
33, 44 en 55 km.
Men kan inschrijven en starten van 8.30 tot 13.30 u. in 
de sporthal in Koksijde-dorp voor het luttel bedrag van 
4 euro (verzekering inbegrepen). Inschrijven kan enkel 
de dag zelf.
Er zijn drie bevoorradingen voorzien en elke deelnemer 
krijgt één lot voor de gratis tombola met een prijzenpot 
van 7.500 euro. Kleedkamers en douches zijn 
beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets te reinigen 
aan de bikewash. In 2009 mocht de organisatie in ideale 
weersomstandigheden 952 deelnemers ontvangen. 
Dit jaar hoopt men de kaap van duizend deelnemers te 
overschrijden.
Wie geen mountainbike heeft kan er een huren bij 
de plaatselijke fietsenhandelaars: Vanneuville in 
Oostduinkerke (058 51 71 05), Velomaecker in Koksijde-
Bad (058 51 25 12) en Maeckelberge in Sint-Idesbald 
(058 51 26 28).
Meer info: gemeentelijke sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 

058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be of op www.sport.koksijde.be

Sport overdag: sport- en 
seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van 
de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 7 mei. Elke 
vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel 
dames als heren terecht in de sporthal van Koksijde-dorp 
voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek 
voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u., 
initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot 
14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van 
14.45 tot 15.45 u. Deelnemen (verzekering inbegrepen) 
kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal 
is gratis ter beschikking. Meer info: Sportdienst, 
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Jeugdsportacademie
De jeugdsportacademie in de sporthal Hazebeek vervolgt 
in februari met drie initiatielessen minivoetbal voor 
leerlingen van het lager onderwijs op woensdag 24 
februari, 3 en 10 maart. De kostprijs voor de 2 lessen 
bedraagt 4,50 euro (verzekering en sportmateriaal 
inbegrepen).
De activiteit vindt plaats van 14 tot 15.15 u. voor het 
1ste tot 3de leerjaar en 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de 
tot 6de leerjaar. Vooraf inschrijven bij de Sportdienst, 
Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke of via www.koksijde.
be/sport. Opgelet: de inschrijving is pas definitief na 
betaling.
In maart volgt nog een lessenreeks atletiek.

4de West-Vlaamse 
Nordic Walkingtocht
aan zee van Frankrijk 
naar Nederland

De vzw Nordic Fitness Center West-Vlaanderen 
organiseert eind februari en begin maart zijn 4de 
West-Vlaamse Nordic Walkingtocht van Frankrijk naar 
Nederland met volgend programma:
- zaterdag 27 februari: 16 of 19 km, start 
bezoekerscentrum De Nachtegaal, Olmendreef 2 in 
De Panne (inschrijven van 9.30 tot 10 u.)

- zondag 28 februari: 16,5 km, start De Vierboete, 
Halve Maan 2A in Nieuwpoort (10 tot 10.30 u.)

- zaterdag 6 maart: 22 km, start Fort Napoleon, 
Vuurtorenweg in Oostende (9.30 tot 10 u.)

- zondag 7 maart, 13 km, start De Vierboote, 
De Vrièrestraat 26 in Heist (11 tot 11.30 u.)

Prijs voor 1 tocht: 10 euro; voor 2 of meer tochten 
20 euro. Gratis proefles op zaterdag 27 februari van 9 tot 
10.30 u.
Info: www.greetostyn.be of greet.ostyn@skynet.be

Twee dagen lang Nord Walking op het strand,van De Panne tot Heist: 
stappen in harmonie met de natuur!
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Koksijdse scholen steunen Haïtiaanse scholen!
Internationale Samenwerking / Muziek

De Gidsen concerteren weer..!
De Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen zal op vrijdag 19 maart onder 
leiding van luitenant-kapelmeester 
Yves Segers om 19.30 u. zijn 
derde concert geven in de OLV-ter-
Duinenkerk. De gemeente Koksijde 
is immers peter van deze koninklijke 
muziekkapel!
Kaarten (5 euro in voorverkoop) zijn 
vanaf begin februari te bekomen 
in de toeristische infokantoren van 
Koksijde, Oostduinkerke en Sint-
Idesbald. 
De dag zelf bedraagt de toegangsprijs 
7 euro.
De opbrengst van het concert is 
bestemd voor de vzw Marowijne, 
die in 2008 werd opgericht ter 
ondersteuning van het Carib-
indianendorp Galibi, gelegen in het 
district Marowijne in het noordoosten 
van Suriname. De gemeente Koksijde 
ontwikkelde met dit gebied, en meer 

bepaald met het dorp Galibi, een 
stedenband. In het nummer van 

maart volgt meer informatie over dit 
hoogstaand concert!

Ook in Koksijde liggen we wakker 
van de recente ramp in Haïti en haar 
verstrekkende gevolgen. Daarom 
organiseert de gemeente Koksijde, op 
initiatief van gemeenteraadsvoorzitter 
Luc Deltombe, samen met de 
Koksijdse scholen, een gesponsorde 
strandopkuisactie. Op 5 februari 
zullen zoveel mogelijk schoolkinderen 
afval rapen over de volledige breedte 
van het Koksijdse strand! Rond 14 
uur wordt de dag feestelijk afgesloten 
op het strand van Sint-André. Dit in 
aanwezigheid van Nathalie Meskens 
en Jeroen van Dyck, beter bekend als 
‘Sofie’ en ‘David’ van de gelijknamige 
telenovella op vtm. Bedrijven op de 
streek worden uitgenodigd om de 
kinderen te sponsoren per meter 
gekuist strand. De opbrengst van 
deze actie gaat, samen met de 
opbrengst van de David fietsdag op 
zaterdag 6 februari (zie pagina 34 in 
deze Tij-dingen), naar twee specifieke 
schoolprojecten in Haïti. 

Twee derden van de opbrengst gaat 
naar een project van Cunina waarvan 
Nathalie Meskens meter is. Cunina 
ondersteunt op diverse manieren 
schoolkinderen en studenten in 
Port-au-Prince. Het is belangrijk dat 

deze jonge generatie in de nabije 
toekomst weer zal kunnen genieten 
van kwalitatief onderwijs, zij spelen 
immers een belangrijke rol in de 
toekomst van het getroffen land. 
De andere derde gaat naar een 
school ondersteund door Codeart. 
Deze school bevond zich niet in het 
epicentrum van de aardbeving, maar 
levert zelfvervaardigd bouwmateriaal 
aan lokale organisaties die 

het kunnen gebruiken voor de 
wederopbouw van Haïti. Daarnaast 
bevindt dit project zich in een regio 
waar men nog over water en oogst 
beschikt. Vele overlevenden zijn 
op weg naar daar, een deel van de 
fondsen die het project ontvangt 
zullen worden gebruikt om de 
productie en verwerking van deze 
levensmiddelen in goede banen te 
leiden. 
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Sport / Muziek

de voetbalkantine om 18.30 u. voor 
de beginners en om 19.15 u. voor 
de gevorderden. De deelnameprijs 
bedraagt 25 euro. Voor dit bedrag 
ontvangt elke deelnemer ook een 
waardebon, een attest voor eventuele 
terugbetaling door de mutualiteit, en 
bovendien een kans om een mooie 
prijs te winnen bij de jaarlijkse 
tombola.
Inschrijven door overschrijving van 

Deze 10 weken durende cursus vindt 
plaats op maandag-, woensdag- 
en vrijdagavond (dus in totaal 30 
trainingen), vanaf 1 maart op de 
atletiekpiste van het sportpark 
Hazebeek in Oostduinkerke-dorp. 
De begeleiding en lessen worden 
gegeven door Carlos Beele, Inge 
Verhelst, Bart Derycke, Peter Dutoo 
en Norbert Neyrinck. Zij garanderen 
dat alle deelnemers na tien weken 
vlot 5, 10 of 15 km kunnen lopen. 
De cursussen beginnen telkens:
- om 19 u. voor de beginners 
0-5 km (voor mensen die 
momenteel niet lopen, er wordt 
aangeraden de huisarts te 
raadplegen om na te gaan of deze 
inspanning geen gevaar oplevert)

- om 19.45 u. voor de gevorderden 
5-10 km (voor wie regelmatig 
beweegt, en zonder moeite 
20 minuten aan een stuk kan lopen)

- voor de gevorderden 10-15 km 
(voor wie minstens een keer per 
week 45 minuten loopt) om 19.45 u. 
op maandag en vrijdag, om 19 u. op 
woensdag)

Op de eerste lesdag, maandag 
1 maart, starten de inschrijvingen in 

“Start to run”: 8ste jogcursus
In het kader van het “start to run”-project organiseert de Koninklijke Marathon Atletiekclub Westhoek, afdeling 
Koksijde, voor de achtste maal een cursus joggen voor beginners en gevorderden onder het motto “Ook u 
kunt na 10 weken vlot 5, 10 of 15 km lopen”!

25 euro (voor niet-leden, inbegrepen 
verzekering, begeleiding…) op rek. 
nr. 068-2467927-80 van MACW 
Koksijde, met vermelding van naam, 
“start to run” en gekozen afstand, of 
betaalt bij aanvang van de cursus op 
1 maart.
Meer info: Carlos Beele (0498 13 60 70, 

beele.pladijs@edpnet.be) of op het secretariaat 

van MACW Koksijde macw_koksijde@skynet.be, of 

www.macw.be/koksijde.

Eerste jubileumconcert Beauvarletkoor Koksijde 

Ein Deutsches Requiem
2010 belooft een muzikaal feestjaar te worden voor het Koksijdse Beauvarletkoor! Het vermaarde 
gemengd zangkoor viert immers zijn 35-jarig bestaan op passende wijze met niet minder dan vier 
concerten in binnen- en buitenland. In de zomervakantie wordt ook een koorreis naar Duitsland gepland.

Op zaterdag 27 februari brengt 
het Beauvarletkoor om 20 u. zijn 
eerste jubileumconcert in de OLV-
ter-Duinenkerk. Op het programma 
staat Ein Deutsches Requiem, het 
magistrale werk van de 19de-
eeuwse Duitse componist Johannes 
Brahms voor koor, solisten en 
symfonieorkest.
In tegenstelling tot de meeste 
requiems, waar de eeuwige rust 
van de overledenen centraal staat, 
is Ein Deutsches Requiem geen 
treurmuziek. De teksten uit het 
Oude en Nieuwe Testament (in de 
Duitse vertaling van Maarten Luther) 
en ook apocriefe boeken, helpen 
het lijden van de nabestaanden 
verlichten en de onomkeerbaarheid 
van de dood aanvaarden.
Ein Deutsches Requiem wordt 

gebracht door het Beauvarletkoor 
Koksijde, de koren Cant’Amore 
en Vagantes Morborum en het 
symfonieorkest Marsyas, resp. onder 
leiding van dirigenten Griet De Meyer, 
Stijn Saveniers en Bart Naessens. 
Solisten zijn sopraan Nathalie Denyft, 
en bariton Huub Claessens.
Op vrijdag 5 maart is er nog een 
uitvoering van Ein Deutsches 
Requiem gepland in Sint-Niklaas en 
op zaterdag 6 maart in het Brugse 
Concertgebouw.
Kaarten kunnen worden gereserveerd 
via beauvarlet@gmail.com of bij de 
toeristische diensten van Koksijde-
Oostduinkerke.
Meer info: Hilde Van Iseghem, 

secretaris Beauvarletkoor Koksijde 

(www.beauvarletkoor.be!, beauvarlet@gmail.com, 

0476 59 42 99) 

Johannes Brahms, componist van Ein 
Deutsches Requiem.



David

Fiets mee met David & Sofie!
Op zaterdag 6 februari is het zover! Onze gemeente wordt omgedoopt tot Daviddorp! 
David & Sofie geven het startschot van een exclusieve Davidfietstocht doorheen onze 
gemeente. Op de belangrijkste locaties uit de telenovelle, –dagelijks te zien op VTM-, 
heerst een magische Davidsfeer. Je kan er genieten van een hapje, een drankje, (kinder)
animatie of een verrassing. Een foto en/of handtekening met de hoofdcast is niet langer een 
droom…!  
Surf naar www.koksijde.be/David & wees erbij.
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DAVID

FIETSDAG IN 

KOKSIJDE

Hoe neem je deel?

Ga tussen 9.30 u. en 14.00 u. naar het Theaterplein voor het gemeentehuis van Koksijde. Schrijf je in en 
ontvang volgend pakket: (1) David wandel- en fietsroute (brochure), (2) speciale fietskaart 6 februari en (3) een 
Davidstempelkaart. Met deze stempelkaart ontvang je op de verschillende Davidlocaties een hapje, een drankje en 
krijg je 10 % korting bij de horecazaken in de gemeente die deelnemen aan dit feest(*). Kan u op het einde van de 
dag een volle stempelkaart voorleggen, dan krijgt u nog een verrassend aandenken. De brochure en de fietskaart 
worden verkocht aan € 2. De stempelkaarten kosten € 1.

Om 15.30 uur gratis optreden 
van Fosco met Bram Van 
Outryve (alias Tim) op het 
Theaterplein

Programma

9.30 uur: inschrijven - Davidhut Theaterplein gemeentehuis
10.30 uur: startschot fietstocht door David & Sofie - Zeelaan ter 

hoogte van het gemeentehuis.
11.00-12.30 uur: woordspel en feestelijke garnaalsoep - Fabiolaplein 

studio Tim en Laura, Oostduinkerke-bad
11.30-13.00 uur: warme zeedelicatessen van de garnaalvissers te paard - 

Oud gemeentehuis Oostduinkerke 
(restaurant Barresto)

12.30-14.00 uur: tropische Davidcocktail voor jong & oud - Hotelschool 
Ter Duinen, Koksijde

12.30-16.00 uur: teken het eiland van David en smul van een suikerwafel - 
G. Grardplein (het geliefde David strand) 

14.00-15.30 uur: muzikale ambiance door showkorps El Fuerte en een 
kopje koffie – Abdijhoeve Ten Bogaerde
(villa Klaerhout)

15.00-16.30 uur: slotmoment met warme choco of Glühwein, een proevertje 
Beauvoorder Paté en een verrassend aandenken - 
Theaterplein (Davidhut).
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Permanente David
fi ets- & wandelroute 

Je kan de wereld van David ook na 6 februari zélf 
nog ontdekken. De dienst Toerisme werkte een David 
wandel- en fi etsroute uit. Een kleurrijke brochure met 
alle locaties uit de telenovelle, opgeluisterd met foto’s 
van de acteurs. De route bestaat uit twee lussen: één 
in Koksijde-Sint-Idesbald en één in Oostduinkerke-
Wulpen. Beide lussen kunnen ook aan elkaar verbonden 
worden. De verschillende routes worden duidelijk 
omschreven en zijn ook aangeduid op een plan. 
Tijdens de route kom je meer te weten over de woning 
van de familie Klaerhout en de schuur van David en 
Maarten (domein Abdijhoeve Ten Bogaerde). Maar 
ook de andere David-locaties (Galerie Lot 40, locatie 
Pharma, appartement Andrea, restaurant Barresto, villa 
Wellens,…) worden geduid. Uiteraard is er ook aandacht 
voor de fascinerende plekjes uit onze gemeente! 
De brochure kost 2 euro en is te koop bij de dienst 
Toerisme.

Meer weten over de fi etsdag en de route?

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde, T 058 51 29 

10 –F 058 53 21 22 – toerisme@koksijde.be – of www.koksijde.be/David

(*) De lijst met deelnemende handelszaken is te zien op www.koksijde.be/

David. Deze korting geldt enkel op 6 februari 2010.

Koksijdse kinderkrant al 
één jaar “Plezand”!

De Koksijdse kinderkrant “PLEZAND” 
is jarig! Intussen zijn Ebbie, Wendy, Jef, Oskaar en Pablo 
(de Plezante fi guurtjes) een vaste waarde geworden 
in onze gemeente. Ze duiken op in de kinderkrant en 
op de website www.plezand.be! Maar je treft ze ook 
in de Speelplekke en Speeldune, in de scholen, op 
evenementen en zelfs op tv (in de telenovelle David)!
Plezand verschijnt vijf keer per jaar (vòòr iedere 
schoolvakantie) en wordt gratis bedeeld in alle Koksijdse 
scholen.
U kan het boekje ook gratis bekomen in het 
gemeentehuis (onthaalbalie). Het richt zich naar alle 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ze vinden er plezante 
verhaaltjes, interviews met bekende fi guren, smakelijke 
recepten, mopjes, spelletjes, wist-je-datjes, gekke 
kiekjes, en wedstrijden met toffe prijzen.

Kidskalender

Waarheen met de kids? In de Plezante kalender staat 
ALLES vermeld. Iedere editie biedt een overzicht van dé 
Koksijdse topevenementen en must-visits voor kids. Dus 
ook voor u: mama’s en papa’s, oma’s en opa’s is Plezand 
een handig infoboekje!

Meer weten? Surf naar www.plezand.be of stuur een 
berichtje naar plezand@koksijde.be

De opbrengst van de David-fi etsdag gaat naar 
twee projecten in Haïti (zie pagina 32)
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Oostduinkerke
Zaterdag 6 februari: 14 u., zaal 
Witte Burg, kindercarnavalfeest 
met verkiezing van het 
jeugdprinsenpaar 2010, 
carnavaleske animatie voor 
de kinderen met kinderdisco, 
gratis toegang, org. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp

Donderdag 11 februari: 14 u., zaal 
Witte Burg, carnavalfeest voor 
de derde leeftijd met verkiezing 
van seniorenprins en –prinses 
2010, muzikale animatie met de 
Westhoekaccordeonisten en DJ 
met dansmuziek uit de oude doos, 
gratis toegang, org. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp

Zaterdag 13 februari:
16.30 u., Café Sint-Elooi, offi ciële 
aanstelling van Prins
Ronny I en zijn schildknapen Sam 
en Christophe, org. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp

Zondag 14 februari:
14.30 u., 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, prijsuitreiking om 
18.30 u. in muziekkroeg Maschi’s.
Om de deelname van de verenigingen 
aantrekkelijk te maken, werd 

Koksijde en Oostduinkerke
zetten de feestneus op!
Van zaterdag 6 februari tot en met woensdag 17 februari zijn er in onze gemeente weer carnavalsfeesten.
De VVV en het feestcomité van Oostduinkerke-dorp dienen niet minder dan vijf manifestaties op. Koksijde pakt 
uit met een groot kindercarnavalsfeest en een carnavaleske varietéshow.

Carnaval

er opnieuw een extra fi nanciële 
inspanning geleverd. Per wagen
(van verenigingen uit eigen 
gemeente) is een startgeld van 
350 euro en de nodige logistieke 
steun voor de opbouw van de wagen 
voorzien. Verenigingen die geen 
wagen hebben, kunnen deelnemen 
met een gekostumeerde groep. De 
VVV betaalt de factuur voor het 
huren van de kostuums voor de 
helft terug met een maximum van
200 euro.
Meer info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 te

Koksijde, tel. 058 53 29 10.

Org. VVV i.s.m. feestcomité Oostduinkerke-dorp

Dinsdag 16 februari: vanaf
20 u., vette dinsdagmaskerade 

(maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-
dorp met een prijzenpot van
875 euro voor de 40 beste maskers. 
Jurering in de plaatselijke herbergen, 
deelnameprijs 3 euro met gratis 
basisconsumptie, start aan cafetaria 
sporthal Hazebeek. Om 02 u. 
prijsuitreiking in herberg Leopold.
Meer info: voorzitter feestcomité

Oostduinkerke-dorp Jan Van Den Broucke,

Molenwal 16 te Oostduinkerke,

tel. 0477 67 47 72

Zoals elk jaar loopt tijdens de 
Oostduinkerkse carnavaldagen,
meer bepaald van zaterdag 13 tot en 
met woensdag 17 februari
ook een leuke carnavalkermis ter 
hoogte van het oud-gemeentehuis!

Koksijde
Woensdag 17 februari: 14.30 u., kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-bad (inschrijven ter 
plaatse). Omloop van de stoet: Marktplein, Ter Duinenlaan, J. Van Buggenhoutlaan, Zeelaan, Kursaallaan, Zeedijk, 
Zouavenplein, Koninklijke Baan, Kursaallaan, c.c. CasinoKoksijde, alwaar om 15.30 u. kinderanimatie  en kinderdisco “Kids 
on the dancefl oor” in de feestzaal (2 euro voor kinderen die enkel deze show bijwonen, inschrijven ter plaatse). Het feest 
lokt elk jaar zo’n 400 kinderen! Org. feestcomité Koksijde-bad i.s.m. de VVV.

Donderdag 18 februari: 20 u., feestzaal c.c. CasinoKoksijde, carnavaleske variétéshow voor jong en oud, 
Clown Rocky’s, oosterse show met optreden van Dirk Van Vooren. Toegang 2 euro.

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



Circuskunsten mag blij zijn 
met het resultaat van haar 
eerste circusproductie!”

Info: op www.koksijde.be een volledi-

ge reportage over de circusproductie 

“Shift”. Tickets 10, 8,50 of 7,50 euro.
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Nostalgie à la Française

Circus om stil van te worden…
Wie houdt er niet van het circus? Het circus is de plaats waar iedereen van jong tot oud 
even alle zorgen aan de kant kan zetten en genieten van een wervelend spektakel. 
Gefascineerd kijken naar de acrobaten, lachen met de fratsen van de clowns of het 
ontzag voor de olifanten. Het laatste decennium heeft het circus langzaam z’n vertrouwde 
omgeving verlaten en ontstond circustheater, waardoor het een nieuwe boost kreeg. 
En dan komt Cie Todavia op de proppen. De groep brengt op zaterdag 20 februari hun 
voorstelling “Shift”in c.c. CasinoKoksijde.

c.c. CasinoKoksijde

Cie Todavia is een 
gelegenheidsgroep, 
opgericht met de steun 
van Circuscentrum vzw. 
De groepsleden zijn 
afkomstig uit verschillende 
podiumdisciplines: circus, 
dans en muziek. In 
het voorjaar van 2008 
namen zij eerst deel 
aan de voorbereidende 
masterclasses van het 
Circuscentrum. Vanaf 
januari ’09 vormen 
zij samen Cie Todavia 
waarmee ze de repetities 
van “shift” aanvatten.
Shift is een circus-
dansvoorstelling zonder 
woorden, bedoeld 
voor volwassenen en 
toegankelijk voor kinderen 
vanaf 8 jaar. De spelers 
geven hun personage 
gestalte aan de hand van 

circustechnieken, dans en 
muziek. Zij bouwen een 
verhaal dat ze gaandeweg 
samen met het publiek 
ontdekken. De personages 
ontmoeten elkaar terwijl ze 
met elkaars podiumkunsten 
fl irten …

Op het podium vertoeven 
vijf mensen samen in een 
tijdelijke cocon
Over hen waakt een 
muzikant, een engel met 
duivelse trekjes
Zes mensen die elkaar 
aantrekken door hun 
onderlinge verschillen
Zes levens die elkaar 
kruisen, elkaar 
beïnvloeden, elkaar 
loslaten, 
om uiteindelijk elk in 
een nieuwe gedaante te 
ontpoppen

Johan Vanhie 
(straattheater.net) is 
alvast fan: “Heerlijke live 
pianomuziek van Adrian 
Lenski, verrukkelijke 
dans op de hangende 
Chinese mast van Régis 
Leroy die ook de snaren 
van de contrabas weet te 
betokkelen, de éénwieler 
van Mathieu Moerenhout, 
Thamar Hampe die 
sierlijke acrobatie aan de 
hangkoord bracht, Marijke 
Gevers die haar kegels als 
geen andere rond haar 
lichaam laat kronkelen en 
Katja Pire die zich met en 
zonder schoenen in de dans 
kon uitleven. Een mooie 
voorstelling in een prachtig 
lichtdecor, waar elke artiest 
via zijn circustechniek 
fl irt met de andere. Het 
Vlaams Centrum voor 

Frank Mercelis is de voormalige zanger en oprichter 
van Eddy en de Schellekens, die in 2008 in het 
cultureel centrum al een gesmaakte passage 
maakte. Dit keer komt Frank langs met een geheel 
nieuwe band en nieuw programma. Geen zeemzoete 
smartlappen meer dus. Op zondag 28 februari.

“Ik blijf het Eddy-principe trouw: grote klassieke 
songs brengen die de mensen op hun duimpje kunnen 
meezingen, met een lach en een traan. Alleen de taal 
verandert. Met Eddy et Les Vedettes kiezen we voor de 
klassiekers uit het Franse chanson. Ik denk daarbij onder 
meer aan Jacques Dutronc, Joe Dassin, Adamo, Claude 
François en Gilbert Bécaud”, aldus Mercelis.
Enkele songs op het repertoire tijdens het concert: 
Nathalie (Gilbert Bécaud), Une belle histoire (Michel 
Fugain), Vous permettez monsieur (Adamo), Il est 
cinq heures, Paris s’éveille (Jacques Dutronc), Tous les 
garçons et les fi lles (Françoise Hardy) en nog véél meer. 
Een concert van Eddy et les Vedettes ? C’est fou, quoi!
Beleef een namiddag vol nostalgie én gewoon goede 
muziek op zondag 28 februari om 15 uur. Tickets kosten 
slechts
12 euro of 10,20 voor 55+-ers.



Zaterdag 06 februari

9.30-16 uur / Fiets mee & ontdek het 
Koksijde van David
Zie tij-dingen blz 34
Koksijde-Oostduinkerke-Sint-Idesbald

 Inschrijven vanaf 9.30 uur, 
theaterplein gemeentehuis 
Koksijde 
Info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10, 
www.koksijde.be/David

14-18 uur / Open museumdag: museum 
gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan/
verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, 
tenduinen@koksijde.be 
www.tenduinen.be

14-17 uur / WAK WEEKEND - Dag van het 
DKO, thema Beestig Bezig
Sint-Idesbald, ccTW, WAK, 
Veurnelaan 109
Info: ccTW, Veurnelaan 109, 
T 058 51 65 27, pedaco.wak@
koksijde.be

14 uur / Kindercarnaval met verkiezing 
Jeugdprinsenpaar

 Kinderanimatie, gratis toegang
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Organisatie feestcomité 
Oostduinkerke-dorp
Info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

14 uur / Geleide wandeling in 
natuurreservaat Doornpanne 
met aandacht voor fauna en flora
Oostduinkerke, Bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info: Bezoekerscentrum Doornpanne, 
T 058 53 38 33, www.iwva.be 

20 uur / Dans, Passerelle ‘weallgo & 
slowshow’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Hedendaagse dans
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99

20.30 uur / Tangomuziek en -dans
 Quilombo, Visiones volatiles

Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-laan 9a
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 of 
058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be

Zondag 07 februari

14 uur / Filmfestival videoclub Westkust
Koksijde-aan-Zee, feestzaal c.c. 
CasinoKoksijde
Gevarieerd programma met o.a. films 
over Koksijdse gebeurtenissen
Gratis toegang, info: Jean-Pierre 
Thery, T 058 51 42 02, 
jp.thery@pandora.be 

14-17 uur / WAK WEEKEND - Dag van het 
DKO, thema Beestig Bezig
Sint-Idesbald, ccTW, WAK, 
Veurnelaan 109
Info: ccTW, Veurnelaan 109, 
T 058 51 65 27, pedaco.wak@
koksijde.be

Maandag 08 februari

18 uur / Voorstelling start-to-game, the 
gameroom
Koksijde, Bibliotheek
Boeken en cd verkoop in de bibliotheek 
van zaterdag 13 februari t.e.m. zaterdag 
20 februari
Gratis inschrijven aan de balie van de 
bib of via T 058 53 29 53

Dinsdag 09 februari

14 uur / Vastenavondfeest + viering
100 jarig lid
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Deelname voor de senioren per persoon: 
€ 4
Info: SOW Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 51 65 00

19.30 uur / Goed en kwaad op basis van 
een film
Koksijde-aan-Zee, Willem Elsschotlaan, 
Casinoplein 11
De Poolse cineast Kieslowski maakte 
in 1989 een tiendelige televisiereeks. 
Dekalog. Ieder deel is een moderne 
interpretatie van één van de tien 
geboden. We bekijken de 6de film: 
A short film about love
Info & org.: VormingPlus, 
Pannestraat 142, veurne
T 058 31 14 94, f 058 31 14 95, 
westhoek@vormingsplus.be
www.vormingsplusoostendewesthoek.be 
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Krokuskriebels in het 
Abdijmuseum!

Beleven

Woensdag 03 februari

20 uur / Film ‘adoration’ – de andere film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99
www.casino.koksijde.be;

Donderdag 04 februari

14.30 uur / Zoektocht naar de bouwstenen 
van de materie: de elementaire 
deeltjes
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde, 
W Elsschotzaal
Lezing door prof. Dr. Jorgen D’Hondt
Vakgroep Fysica, vrije Universiteit 
Brussel
Inkom € 2,50 (koffie inbegrepen)
Organisatie UPV Westkust i.s.m. 
A. Vermeylenfonds, info: M. Mortier, 
T 0475 97 21 98, mmortier@base.be 

Vrijdag 05 februari

19-21.30 uur / WAK WEEKEND
Cctw - WAK, Veurnelaan 109
Dag van het DKO, thema Beestig Bezig
Info T 058 51 65 27, 
pedaco.wak@koksijde.be 

19 uur / Kaasbuffet
ingericht door vzw Licht in het Duister-
Rwanda in samenwerking met de sociale 
hulp van het Rode kruis.
Dit ten voordele van blinde jongeren 
in Rwanda en vakantiekampen voor 
kwetsbare kinderen in Vlaanderen.
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan
Prijs kaasbuffet: € 15
Info: lidsecr@scarlet.be, 
T 0476 85 79 48, Lieve Haelewyn 

20 uur / Katinka Polderman (NL)
 Polderman kachelt door - cabaret

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 39 99, cc.casino@koksijde.
be, www.casinokoksijde.be

Tijdens de krokusvakantie van 
zaterdag 13 februari tot zondag 
21 februari kriebelt het voor de 
vijfde keer op rij in 86 Vlaamse en 
Brusselse musea ter gelegenheid van 
Krokuskriebels. Dat is een project 
op gezinsmaat, een uitnodiging 
voor alle ouders en grootouders om 
samen met hun (klein)kinderen de 
wereld van de musea te verkennen. 
Ook ons eigenste Abdijmuseum Ten 
Duinen neemt opnieuw deel aan dit 
tweejaarlijks initiatief.
Voor de allerjongsten (4-6 jaar) is 
er de nieuwe gezinskoffer “Pluis in 
het museum”. Lagere schoolkinderen 
kunnen deelnemen aan de 
Supervliegzoektocht en leren met 

“Zandlopers” hoe een archeoloog 
te werk gaat bij het opgraven van 
voorwerpen. Op Supervlieg-zaterdag 
20 februari kunnen bezige bijtjes (6-
12 jaar) bovendien hun eigen kaarsje 
uit bijenwas gieten.
Krokuskriebels is een project van 
de Gezinsbond met medewerking 
van FARO, Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed vzw. Dit project 
heeft ook de steun van de Vlaamse 
Overheid. Op vertoon van hun 
lidkaart genieten leden van de 
Gezinsbond van een fikse korting op 
het Krokuskriebelsaanbod.

Meer weten over het Krokuskriebelsaanbod? Surf 

naar www.krokuskriebels.org!
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Agenda Februari 2010
19.30 uur / Dinsdag bibdag, lezing over 

Missie DNA Professor Cassiman
Verwantschap en vreemdgaan, 
mysteries en misdaad, evolutie en 
gezondheid
Koksijde-aan-zee, feestzaal 
CasinoKoksijde 
Gratis toegang, vooraf inschrijven in 
de Bibliotheek, T 058 53 29 53, 
of via net-bibbing@koksijde.be 

20 uur / Muziek theater, Karl 
Vannieuwkerke & les supappes
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Wielerjaar 2009 - uitverkocht
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Woensdag 10 februari

20 uur / Film ‘Un prophète’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 11 februari

14 uur / Seniorencarnaval met aanstelling 
seniorenprins en –prinses
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Muzikale omlijsting met de 
Westhoekaccordeonisten en DJ
Gratis toegang. Organisatie feestcomité 
Oostduinkerke-dorp,
Info: toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

Vrijdag 12 februari

21 uur / In concert: Rock your Billy
Koksijde, Jeugdhuis de Pit
Inkom: € 4
Info: www.depit.be of 
jocdepit@koksijde.be 

Zaterdag 13 februari

10 uur / 4th Belgian open full contact, 
Budokai-do Championship
Koksijde-dorp, sportzaal
Info: Virginie Ricart, T 0473 54 50 17, 
yantra@telenet.be 

16.30 uur / Officiële aanstelling van Prins 
Ronny I en schildknapen Sam en 
Christophe
Oostduinkerke-dorp, café Sint-Elooi
Organisatie feestcomité 
Oostduinkerke-dorp, info toerisme 
Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058 51 29 10

17 uur / Bibdate
Koksijde-aan-Zee, bibliotheek
vooraf inschrijven in de Bibliotheek, 
T 058 53 29 53, koksijde@bibliotheek.be

Zondag 14 februari

14.30 uur / Vertrek grote carnavalstoet
 Prijsuitreiking in muziekkroeg 

Maschi’s te Oostduinkerke-dorp
Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk
Info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

Dinsdag 16 februari

20 uur / Vette dinsdag-maskerade
Oostduinkerke-dorp, sportcafé Hazebeek
Inschrijvingen in sportcafé 
Hazebeek, sportzaal Hazebeek. 
Deelname maskerade: € 3 met gratis 
basisconsumptie. Vanaf 02 uur: 
prijsuitreiking in café Leopold.
Organisatie feestcomité 
Oostduinkerke-dorp
Info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

Woensdag 17 februari

14.30 uur / Kindercarnavalstoet gevolgd 
door kinderanimatie in de 
feestzaal van c.c. Casinokoksijde
Koksijde-aan-Zee, Marktplein
Kinderdisco ‘kids on the dancefloor’
Deelname kinderanimatie: 
€ 2, Inschrijvingen ter plaatse, 
kinderanimatie is gratis voor kinderen 
die deelnemen aan de stoet
Organisatie: feestcomité-aan-Zee
Info: toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

20 uur / Film ‘Laila’s birthday’ - de andere 
film’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 18 februari

14.30 uur / Kinderfilm Tinkerbell en de 
verloren schat
Koksijde, Joc de Pit, Inkom: € 2,50
Tickets  via jocdepit@koksijde.be of 
T 058 53 34 34

20 uur / Clown Rocky’s Oosterse show met 
optreden Dirk Van Vooren
Koksijde-aan-zee, c.c. Casinokoksijde
Inkom € 2
Info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10
Organisatie: feestcomité 
Koksijde-aan-Zee

Zaterdag 20 februari

14-18 uur / Supervlieg
Zie Tij-dingen blz 19, 20 en 21
Koksijde
Kinderkunstenfestival, boordevol zotte 
animatie, workshops, spetterende 
voorstellingen, feest en ambiance!
Info: dienst toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, T 058 51 29 10

20 uur / Circus, Cie Todavia, ‘shift (8+)
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Een circus dansvoorstelling zonder 
woorden
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
Casinokoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 21 februari

8.30-13.30 uur / Mountainbiketoertocht 
(33, 44, 55 km)
Koksijde-dorp, zaal voor vloersporten
Deelname: € 4
Info: Sportdienst Koksijde, 
T 058 53 20 01 of 058 53 20 02

Woensdag 24 februari

14-16 uur / De kwaliteit van onze voeding
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Evolutie, feiten en fabels door 
Prof A. Huyghebaert
Info en org: Davidsfonds Koksijde

20 uur / Film ‘ Panique au village’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
casinoKoksijde, T 058 53 29 99

Vrijdag 26 februari

20 uur / Mia Doornaert “Christendom 
en Islam, een eeuwenoude 
confrontatie”
Feestzaal Witte Burg, 
Toegang: € 5; € 4 voor leden 
Davidsfonds, leden VVVG en leden 
August Vermeylenfonds
Info & organisatie: Davidsfonds 
Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 
49 20, oostduinkerke-wulpen@
davidsfonds.net

Zaterdag 27 februari

19 uur / In concert: The MILL XL 2
Koksijde-aan-Zee, de Pit
12 dj’s, 3 live hip hop acts, stand up 
comedy,lokale rockgroepen
Een mix van drum ‘n’ bass - hip hop 
- rock - hardcore - dubstep & reggae, 
Inkom: € 5
Meer info: www.depit.be 

20 uur / Fred Delfgaauw & Sjaak Bral – de 
nachtclub
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: cc. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99, cc.casino@koksijde.be, 
www.casinokoksijde.be

20 uur / Eerste jubileumconcert 
Beauvarletkoor Koksijde, Ein 
deutsches Requiem
Koksijde, O.L.V.-ter-Duinenkerk, 
kerkplein 2
Info & organisatie: Beauvarletkoor 
Koksijde, T 058 51 97 45, 
beauvarlet@gmail.com, www.
beauvarletkoor.be 

20 uur / Theater, Fred Delfgaauw & Sjaak 
Bral (nl), ‘de nachtclub’
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde
Prachtige verhalen en rake grappen
Info & tickets: bespreekbureau c.c. 
CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 28 februari

15 uur / Matinée, Eddy et les vedettes
Koksijde-aan-Zee, cc.c CasinoKoksijde
Hartverwarmend concert en een must 
voor jong en oud
Info & tickets: c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?

Voor de editie maart 2010 bezorgen vóór 29 januari 2010. Voor de editie van april 2010 bezorgen vóór 5 maart 2010. Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be 
of toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen. Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303, Gemeentehuis, 8670 Koksijde, T 058.51.29.10, F 058.53.21.22.

TENTOONSTELLINGEN

8-28/02/2010 / Tentoonstelling 
Kinderen voor ‘wereldkids’
Taf Wallet, VOC, Veurnelaan109 
Kinderen brengen werken rond 
10 jaar kinderrechten en 20 jaar 
straat- en zwerfkinderenproject in 
Mumbai
Organisatie: Oudervereniging voor 
de Moraal Westhoek, 
OVM-Westhoek, T 058 51 71 85
Marc Van Muylem, 
T 0498 56 61 30, 
T 058 51 90 94, 
vanmuylem@skynet.be

12-21/02/2010 / Christine Dujardin 
(Brugge)en Norbert Rammant 
(Bredene)
Elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, 
H. Christiaenlaan 40
Schilderkunst en beeldhouwwerk
Zie tij-dingen blz 12
Info: Valerie Vandamme, 
T 058 53 39 57, 
valerie.vandamme@koksijde.be

Februari / Vandamme Kathy uit Staden, 
terracotta
Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino
Info: kapsalon Lievino, 
T 058 51 18 05

12/02 - 31/05 / ‘Attitude - niet 
onverschillig’ met recent 
werk van Jean-Pierre Zinjé
Elke schooldag van 9-21 uur, 
gesloten op vrijdagnamiddag, 
weekends en tijdens schoolvakanties
Koksijde-dorp, hotelschool 
Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40
Info: hotelschool Ter Duinen, 
T 058 51 11 98
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