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Getijden januari
dag hoogwater laagwater

za 01 10.28 en 23.13 04.53 en 17.23
zo 02 11.34 05.56 en 18.19
ma 03 00.07 en 12.24 06.46 en 19.05
di 04 00.49 en 13.05 07.29 en 19.46
wo 05 01.25 en 13.42 08.09 en 20.24
do 06 02.00 en 14.19 08.47 en 21.01
vr 07 02.36 en 14.56 09.25 en 21.36
za 08 03.12 en 15.34 10.03 en 22.11
zo 09 03.49 en 16.12 10.40 en 22.44
ma 10 04.25 en 16.50 11.17 en 23.19
di 11 05.02 en 17.30 11.55 en 23.58
wo 12 05.44 en 18.18 12.40
do 13 06.39 en 19.20 00.50 en 13.35
vr 14 07.46 en 20.26 01.57 en 14.36
za 15 08.53 en 21.34 03.06 en 15.39
zo 16 10.01 en 22.41 04.16 en 16.43
ma 17 11.02 en 23.34 05.26 en 17.44
di 18 11.51 06.22 en 18.36
wo 19 00.15 en 12.33 07.07 en 19.21
do 20 00.53 en 13.12 07.49 en 20.04
vr 21 01.31 en 13.53 08.31 en 20.46
za 22  02.11 en 14.36 09.14 en 21.30
zo 23 02.54 en 15.20 09.58 en 22.14
ma 24 03.39 en 16.08 10.43 en 22.59
di 25 04.28 en 17.02 11.29 en 23.45
wo 26 05.23 en 18.05 12.18
do 27 06.28 en 19.11 00.37 en 13.14
vr 28 07.37 en 20.21 01.38 en 14.19
za 29 08.53 en 21.47 02.56 en 15.44
zo 30 10.25 en 23.07 04.39 en 17.13
ma 31 11.33 en 23.58 05.46 en 18.11

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Foto van de maand
De h. Ludo Rijs uit Oostduinkerke is de gelukkige winnaar van  
de foto prijs december. Ludo  nam een sfeervolle foto van een  
garnaalvisser te paard die op z’n tocht door het strandwater  
vergezeld wordt door tientallen meeuwen, wellicht belust op de 
bijvangst die de visser zal achterlaten. Deze mooie foto brengt  
Ludo de maandprijs op!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk vrijdag 7 januari.  
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Doe mee
en win

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

Hoofdredactie:  
Jan Huyghe

Redactie: 
diverse gemeentelijke diensten

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

Foto cover: Peter Blanckaert

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. nr. 
BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 
in 8670 Koksijde (BIC: GKCCBEBB),
met vermelding “Abonnement Tij-dingen – 
januari tot december 2011”

Hulp- en wachtdiensten
Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde-Sint-Idesbald:  
058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke-Wulpen:  
058 51 78 68

Deze nummers verbinden u automatisch 
door met een dokter van dienst. 
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 8 u. tot en met ma 8 u.) en officiële 
feestdagen (8 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 wacht-
dienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal geor-
ganiseerd. Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

Tandartsen

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

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

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

Voor al uw vragen over gemeentelijke 
diensten, openingsuren, enz., belt u het 
algemeen telefoonnummer. Daar helpen 
we u verder of verbinden u door met de 
dienst die u verlangt.
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markten in de Zeelaan…
Een enquête onder de handelaars 
van de Zeelaan en onder de 
marktkramers zelf heeft uitgewezen 
dat de meeste betrokkenen 
de verhuis van de wekelijkse 
vrijdagmarkt van de Markt naar de 
Zeelaan gunstig evalueren!

9

noctiluca…
Ouders van een kankerpatiëntje 
(in het UZ Gent) hebben het vaak 
moeilijk om eens een weekje op 
vakantie te trekken. Dankzij de vzw 
Kiekafobee wordt zo’n vakantie nu 
wel mogelijk, in een appartement 
op de Zeedijk met zicht op zee..!

21

Spektakel in de duinen 
Niels Albert is een nieuwe held van 
Koksijde na zijn schitterende over-
winning in de Vlaamse Duinencross 
op 27 november. Ook de organisa-
tie scoort want het prachtige nieu-
we parcours in de Liefoord-duinen 
werd door zowel door renners, pers 
als supporters hoog gewaardeerd! 
Op naar het WK 2012!

 10 -12

nieuwjaarke zoete…
Het jaar 2010 heeft zijn laatste 
adem uitgeblazen. De redactie 
wenst alle lezers een voorspoedig 
2011! En nodigt u meteen ook uit 
naar de nieuwjaars-activiteiten 
in de gemeente: schaatsen, 
kerstboomverbranding, Driekonin-
genstoet, nieuwjaarsconcert en 
meer..!

32- 35



melding van niet-bedeling Tij-dingen

Om daaraan zoveel mogelijk te 
verhelpen werkten de gemeente-
lijke dienst Communicatie, Onthaal 
en Protocol en Bpost een rege-
ling uit om niet-bedeelde vaste 
bewoners toch een exemplaar te 
bezorgen.
Als u geen exemplaar in uw bus 
vindt, dan zijn er diverse mogelijk-
heden:

-  u kan uw postbode vragen de 
volgende dag een exemplaar 
te bezorgen

-  zolang de voorraad strekt 
kan u een exemplaar beko-
men aan de onthaalbalie in 
het gemeentehuis, of in een 
onthaalkantoor van de dienst 
Toerisme (Koksijde-bad, 
Oostduinkerke-bad en Sint-
Idesbald)

Anderzijds wil het gemeentebe-
stuur ook een formele regeling in 
het leven roepen aan de hand 
van een formulier “Melding van 

niet-bedeling Tij-dingen”. Deze 
meldingen kan u bezorgen aan 
de onthaalbediende in het ge-
meentehuis die ze nauwgezet zal 
registreren. De dienst Communi-
catie zal de gegevens vervolgens 

regelmatig aan Bpost bezorgen. 
Wij raden u dus aan van deze 
werkwijze gebruik te maken.

Dit formulier zal af en toe in  
Tij-dingen afgedrukt worden.

melding van niet-bedeling Tij-dingen
Ik bevestig hierbij een vaste bewoner van de gemeente Koksijde te zijn.

Mijn naam:  .........................................................................................................................................................................................................................................

Mijn adres:  .......................................................................................................................................................................................................................................... 

Ik heb Tij-dingen van de maand(en)  .................................................................................................................................. niet ontvangen

Ev. opmerkingen in dit verband:  ......................................................................................................................................................................................

          Handtekening / datum

Deze melding bezorgen aan de onthaalbediende in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur stelt tot zijn genoegen vast dat het gemeentelijk infoblad Tij-dingen bij de inwoners al jaren 
elke maand een vertrouwde vriend in de brievenbus is. Toch kan het gebeuren dat u als vaste bewoner plots door 
de mazen van het postbodenet glipt en u geen exemplaar hebt ontvangen. Honderd procent waterdichte distribu-
tie is niet evident, vooral niet aan zee met zijn vele appartementsgebouwen waarvan de postbode niet altijd kan 
weten wie (nieuwe) vaste bewoner is.



Snippers uit de raad 
van 15 november

1. Aankopen
3 materiaal 
De aankoop betreft nieuwe toestellen, 
opbergrekken en –kasten. Raming 
12.700 euro. Unaniem.

3 Hardware 
Er worden laptops, pc’s en beeldscher-
men aangekocht ter vervanging van 
verouderd materiaal. Raming 26.400 
euro. Unaniem.

2. Projecten
3 Duinenhuis  
De derde fase voor verbeteringswer-
ken bij het natuureducatief centrum 
Duinenhuis is unaniem goedgekeurd: 
heraanleg toegangsweg een aanleg 
van een drukriool. Raming 215.086 euro.

3 Beaufort04  
Onze gemeente zal deelnemen aan 
het multidisciplinair kustkunstproject 
Beaufort04 (2011-2012). De vorige 
Beaufort-projecten droegen bij tot 
de internationale opwaardering van 
ons kustimago als cultuurtoeristische 
vakantiebestemming. De bijdrage van 
de gemeente bedraagt 71.447 euro, 
verspreid over twee jaar. Unaniem.

3. Varia
3 Zeehonden  
De raad nam unaniem akte van het 
besluit van de burgemeester om geen 
vissersnetten toe te staan in de zone 
tussen de Sloepenlaan en de Gouden 
Boomstraat ter vrijwaring van de veilig-
heid van de zeehonden.

3 Gasterie   
Een concessie van 9 jaar aan de prijs 
van 500 euro per maand is unaniem 
goedgekeurd voor de uitbating van 
de gasterie (vooral brasserie) in het 
ruïnepark van de Duinenabdij. De wer-
ken aan de gasterie zullen in het voor-
jaar 2011 voltooid zijn. Er zal een ook 
afzonderlijke toegang zijn. Unaniem.

3 Huur opbergruimte
De gemeente zal 300 m2 loods-
ruimte huren in de Spinnerij van 
Veurne voor de berging van 
stoetwagens, reuzen, de boot 
Koksijde01 en enkele machines. De 
huurprijs bedraagt 8.000 euro voor 
één jaar. Unaniem.

3 ere-directeur 
Gilbert Rommelaere, sinds 1 sep-
tember gepensioneerd directeur 
van de gemeentelijke basisschool 
Koksijde, werd eenparig de titel 
van ere-directeur verleend. Hij was 
44 jaar aan de school verbonden 
(1966-2010), waarvan 7 jaar als 
directeur.

in deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen 
van de gemeenteraad onder leiding van gemeenteraadsvoorzitter 
Luc Deltombe. indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd ver-
melden we: unaniem. indien het punt niet eenparig is goedgekeurd 
(omdat sommige raads leden zich onthielden of tegenstemden), dan 
wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTw in, 
tenzij anders vermeld.

Ontvang uw post in de beste 
omstandigheden!
De brievenbussen moeten voldoen aan bepaalde Europese richtlijnen:
-  de opening moet een minimum breedte hebben van 23 cm en hoogte 

van 3 cm; een diepte van 35 cm wordt aangeraden
-  de opening bevindt zich het best op een hoogte tussen 70 en 170 cm
-  de bus moet zich aan de rand van de openbare weg bevinden; er wordt 

aangeraden dat het huisnummer ook op de bus staat
-  het huisnummer (en eventueel het busnummer) moet zichtbaar zijn vanaf 

de straat
-  in appartementsgebouwen moeten de bussen in 

doorlopende volgorde genummerd zijn
-  er wordt aangeraden de naam van de bewoners 

op de bus te vermelden

Een foto van jaren geleden toen de Gasterie nog werkelijk die functie had. Over en-
kele maanden kan men weer genieten van een drankje op het terras of binnen.
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LIVeOP InTeRneT! VOLG De zITTInG VAn  
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De gemeentelijke administratieve
sancties (GAS) in een notendop

Aanplakken en  
bewegwijzering
-  De publieke bekendmaking van 

verhuring moet de huurprijs en 
de gemeenschappelijke lasten 
vermelden.

-  De bewegwijzering voor fuiven en 
handelszaken moet steeds wor-
den aangevraagd.

Geluidshinder
-  Blaffende honden
-  Het storten van glas op niet toege-

laten tijdstippen
-  Het gebruiken van bouw- en tuin-

werktuigen op zon- en feestdag

Geurhinder 
-  Door dampkappen of schouwen

Fuiven en evenementen
-  Steeds voorafgaandelijke toela-

ting nodig
-  Tot 03 u.

Dieren
-  Algemeen verbod van voederen
-  Honden hebben beperkte toe-

gang tot strand en moeten aan 
de leiband

-  Hondenpoep op de openbare 

weg voorkomen
-  Het achterlaten van de hond in 

de auto
-  Paarden moeten een identifica-

tienummer hebben
-  Start paardenrit steeds in de ma-

nege

Privatief gebruik van het 
openbaar domein
-  Ieder gebruik van het openbaar 

domein moet worden aange-
vraagd

-  Plaatsen van terrassen overeen-
komstig de vergunning

-  Plaatsen van strandcabines over-
eenkomstig de richtlijnen

-  Kustrijtuigen mogen verkeer niet 
hinderen

Kamperen
-  Standplaats mobilhomes in de tijd 

beperkt, niet langer dan 12 uur

Reinheid
-  Vuilniszakken en moloks gebruiken 

overeenkomstig de richtlijnen
-  Verbod storten op en langs open-

bare weg
-  Ruimen van sneeuw
-  Verbod wildplassen op openbaar 

domein
-  Verbod storten van bouwafval en 

puin
 -  Beschadigingen aan openbaar 

domein door werken herstellen
-  Werken afsluiten overeenkomstig 

de richtlijnen

Verbranding in open lucht
-  Verbod verbranden afvalstoffen

Strand
-  Baden in zee overeenkomstig de 

richtlijnen
-  Respecteren van de bewaakte 

zones en de goede zeden
-  Verbod rijwielen (fietsen e.d.), 

jetski’s, barbecue en fuiven
-  Respecteren van de afgebaken-

de zone voor de zeehonden

Bouwstop
-  Van 11 juli tot en met 31 augustus

Skaten
-  Respecteren van het openbaar 

domein en de skatetoestellen

Meer info: bekijk eens het regle-
ment betreffende de gemeente-
lijke administratieve sancties.
www.koksijde.be

in de gemeenteraadszitting van december werden opnieuw vijf GAS-vaststellers onder het gemeentepersoneel 
aangesteld. GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Dit brengt het totaal op 14 vaststellers. Het be-
stuur houdt eraan de burger een overzicht te geven van de bijzonderste inbreuken die kunnen worden vastgesteld 
en waarvoor eventueel een administratieve boete zal worden opgelegd. in januari gaan de GAS-vaststellers op pad.

Vanaf januari 2011 gaan de GAS-vaststellers de baan op. Ovetreders van 
gemeentelijke administratieve reglementen riskeren een boete.

Zoals aangehaald in Tij-dingen van ok-
tober, wenst het gemeentebestuur geen 
heksenjacht te openen. Niettemin zullen 
bepaalde inbreuken die zorgen voor een 
openbare overlast consequent worden 
vastgesteld en eventueel beboet. Het 
uitgebreide aantal gemeentelijke vaststel-
lers betekent dan ook een effectieve en 
verhoogde opvolging van de inbreuken op 
het reglement.
Het bestuur zal bepaalde doelgroepen 
(maneges, immobiliënkantoren, aanne-
mers…) aanschrijven of wijzen op de be-
palingen van het reglement. Het argument 
(verweer) niet op de hoogte te zijn van de 
bepalingen, zal dan niet meer opgewor-
pen kunnen worden.



De burgemeester aan het woord

T-d: “Burgemeester, er is belangrijk 
nieuws te melden wat betreft een 
nieuwe accommodatie voor de politie 
van de zone westkust?”

Burgemeester Marc Vanden Bus-
sche: “Inderdaad. Het politiecollege 
heeft het principieel besluit genomen 
om bij het in aanbouw zijnde Sociaal 
Huis een nieuw complex op te richten 
op ons Marktplein. De huidige accom-
modatie in het oud-gemeentehuis 
van Koksijde-dorp is ontoereikend 
geworden, o.a. op het vlak van de 
cellen en de functionaliteit van de 
kantoren. We vinden die locatie uitste-
kend want centraal gelegen voor de 
drie gemeenten van de zone. Onze 
gemeente zal instaan voor 50% van de 
financiering, Nieuwpoort en De Panne 
elk voor 25%. De verkoop van de vroe-
gere rijkswachtkazernes van De Panne 
en Nieuwpoort zal het project ten dele 
bekostigen. De aanstelling van een ar-
chitect zal gebeuren in samenwerking 
met De Vlaamse Bouwmeester. In de 
begroting 2011 van de politiezone is al 
een bedrag voorzien om een architect 
aan te duiden. Het is de bedoeling dat 
het nieuwe politiegebouw over drie 
jaar klaar is.”

T-d: “wat zou dan de bestemming 
worden van het oud-gemeentehuis in 
Koksijde-dorp?”

Burgemeester: “Wel, daarvoor zal 
een masterplan dorpsontwikkeling 
opgemaakt worden. Mogelijkheden 
zijn het vernieuwen van de achterlig-
gende sporthal, misschien ook het 
bouwen van residentiële appartemen-
ten. Het masterplan zal dat uitwijzen, ik 
kan daar niet op vooruitlopen. Ook op 
de vraag of het oud-gemeentehuis, 
een gebouw uit 1936, zou verdwijnen, 
kan ik nu nog niet antwoorden.”

T-d: “er is een nieuw sociaal initiatief 
gestart, noctiluca, een appartement 
in Koksijde waar gezinnen met een 
kankerpatiëntje een week vakantie 
kunnen doorbrengen.”

Burgemeester: “Ja, ons bestuur heeft 
dat prachtig initiatief met open armen 
verwelkomd. Het gaat uit van de vzw 
Kiekafobee die fondsen inzamelt voor 
het Kinderkankerfonds van het UZ 
Gent. Dat fonds staat onder leiding 
van professor Yves Benoit, een goede 
vriend van mezelf en van 1ste sche-
pen Jan Loones uit onze studententijd. 
Welnu, kankerpatiëntjes die in het UZ 
Gent verzorgd worden, kunnen nu 
met hun ouders, broers en zussen, 
eens op een goedkope manier een 
deugddoende vakantie nemen aan 
zee, zelfs met zicht op zee. Dat kost 
ons bestuur niets, maar we hopen dat 
er in onze Koksijdse gemeenschap 
ook vrijwilligers opstaan om het project 
Noctiluca te steunen via activiteiten 
die iets opbrengen. In dit nummer 
kunnen de mensen daar meer over 
lezen.”

T-d: “Tevreden over het verloop van 
de Vlaamse Duinencross op 27 no-
vember?”

Burgemeester: “Absoluut! Ik denk dat 
deze eerste algemene repetitie voor 
het WK 2012 zeker een onderscheiding 
verdient, met dank aan alle gemeen-

telijke diensten, andere partners en vrij-
willigers voor de goeie voorbereiding 
en samenwerking. Overigens is het 
nieuwe parcours een echt pareltje! De 
volgende stap is nu het WK 2011 in het 
Duitse Sankt-Wendel. We gaan daar 
eind januari met een delegatie uit 
Koksijde naartoe om onze promotie-
campagne voor het WK 2012 Koksijde 
officieel te starten!”

T-d: “we hebben al een eerste se-
rieuze winterprik achter de rug: van 25 
november tot 4 december..?”

Burgemeester: “Ik meen dat onze 
strooidiensten goed werk hebben ge-
leverd, in moeilijke omstandigheden. 
De winter is nu echt ingetreden, maar 
we zijn er klaar voor. Het lastenboek 
voorziet dat de leverancier van strooi-
zout ons binnen welbepaalde termij-
nen nieuwe voorraden moet kunnen 
bezorgen.”

T-d: “nog een mededeling aan de 
bevolking?”

Burgemeester: “Wel natuurlijk! Bij deze 
jaarwende wens ik al mijn inwoners, 
ook de trouwe tweede residenten en 
de vele bezoekers een warm nieuw-
jaarsfeest en een zeer voorspoedig 
nieuw jaar 2011! En vooral, want dat is 
het voornaamste: een goeie gezond-
heid! Proost!”

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Aan alle bewoners, tweede verblijvers en 
bezoekers: een gelukkig nieuwjaar!”

In zijn eerste woordje van het 
nieuwe jaar 2011 licht burge-
meester Marc Vanden Bussche de 
beslissing toe om nieuwe politie-
accommodatie te bouwen op 
het Marktplein in Koksijde. Verder 
heeft hij het over het nieuwe so-
ciale initiatief Noctiluca. Hij blikt 
even terug op de succesvolle 
duinencross op 27 november, en 
samen met zijn burgers heft hij het 
glas op het nieuwe jaar 2011!



wijziging regelgeving stedenbouwkundige vergunningen 

Van vergunningen tot meldingen…
Sedert 1 december 2010 zijn een 
aantal aspecten van de regelgeving 
op stedenbouwkundige vergun-
ningen grondig gewijzigd. er zijn 
nu meer werken die vrijgesteld 
zijn van een stedenbouwkundige 
vergunning, en tegelijk is er een 
nieuwe procedure: de melding. in 
de berichtgeving hierover wordt 
gegoocheld met vierkante meters: 
“Vrijstaande bijgebouwen tot 40 
m² zijn vrijgesteld van vergunning, 
aangebouwde bijgebouwen tot 40 
m² moeten enkel nog worden ge-
meld…” Toch is het belangrijk om de 
randvoorwaarden te kennen. enkele 
aandachtspunten.

Allereerst is een vrijstelling of mel-
ding enkel toepasbaar indien de 
geplande werken niet strijdig zijn 
met de geldende voorschriften. 
Het is dus belangrijk bij de dienst 
Stedenbouw vooraf informatie in 
te winnen over verkavelingsvoor-
schriften, BPA’s, RUP’s of verorde-
ningen. Worden in de voorschriften 
bevoorbeeld enkel tuinhuisjes tot 
10m² toegelaten, dan is voor een 
groter bijgebouw wel degelijk een 
vergunning vereist.

Zonevreemde  
constructies
Een tweede belangrijk punt houdt 
verband met zonevreemde con-
structies: voor dergelijke construc-
ties is een melding niet mogelijk! 
De meeste vrijstellingen zijn wel 
van toepassing, op voorwaarde 
dat ze niet strijdig zijn met gelden-
de voorschriften, of niet expliciet 
zijn uitgesloten voor de betref-
fende bestemmingszone (vb. in 
natuurgebied geldt de vrijstelling 
voor vrijstaande bijgebouwen tot 
40m² niet).

meldingsplicht
Met de meldingsplicht gaat ook 
een zekere procedure gepaard. 
Het volstaat dus niet om telefo-
nisch, per mail of per brief mee te 
delen dat u bepaalde werken zal 

uitvoeren. De samenstelling van 
uw meldingsdossier is dezelfde als 
van uw aanvraag tot steden-
bouwkundige vergunning, op het 
aanvraagformulier na. Er moeten 
dus ook plannen, foto’s enz. 
bijzitten. In tegenstelling tot een 
aanvraag voor een stedenbouw-
kundige vergunning is bij melding 
één exemplaar voldoende.

Akteneming
Het college van burgemeester en 
schepenen neemt akte van de 
melding indien deze niet strijdig 
is met de randvoorwaarden of 
geldende voorschriften. Er gebeurt 
dan ook geen ruimtelijke beoorde-
ling, geen openbaar onderzoek 
enz. De bouwheer wordt van de 
akteneming in principe niet op 
de hoogte gebracht. De werken 
mogen uitgevoerd worden vanaf 
de 20ste dag na datum van de 
melding.

neem altijd info!
Belangrijk is dat de melding vol-

ledig op eigen verantwoordelijk-
heid gebeurt. Indien de gemelde 
werken niet meldingsvatbaar zijn 
(en dus eigenlijk via een aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergun-
ning moeten gebeuren), wordt er 
van die melding geen akte geno-
men. De melding wordt dus ook 
niet opgenomen in het vergun-
ningenregister. Ook in dit geval is 
in de procedure niet voorzien dat 
de overheid de bouwheer op de 
hoogte moet brengen. Evenwel 
begaat deze laatste toch een 
bouwovertreding als hij de werken 
start, ongeacht of hij binnen deze 
termijn al dan niet op de hoogte is 
gebracht van het feit dat zijn mel-
ding niet rechtsgeldig was.

Conclusie
Hebt u plannen met betrekking tot 
uw woning of perceel, informeer 
u via de gemeentelijke dienst 
Stedenbouw over de geldende 
voorschriften en de te doorlopen 
procedures!

Voor een vrijstaand tuinhuisje van 40 m2 is in de meeste gevallen geen stedenbouw-
kundige vergunning meer nodig. Toch blijft het belangrijk u goed te informeren bij de 
dienst Stedenbouw!



Handelaars en marktkramers meestal
positief over verhuis van vrijdagmarkt
Uit een enquête bij de handelaars van de Zeelaan 
blijkt dat de verhuis van de openbare vrijdagmarkt 
van het marktplein naar de Zeelaan zeer positief 
geëvalueerd wordt. Schepen van Lokale economie 
Fré Devos besluit uit het onderzoek dat het een goeie 
keuze was om de openbare markt te verhuizen.

De cel Lokale Economie van de gemeente voerde 
twee enquêtes:
- bij de handelaars van de Zeelaan i.s.m. de hande-
laarsbond Hartje Koksijde (36 respondenten)
- bij de marktkramers i.s.m. de Onafhankelijke Orde van 
West-Vlaamse Marktkramers (23 respondenten)

A. Beoordeling door de handelaars
1. Hoe ervoer men de komst van de markt van markt-
plein naar Zeelaan?
Positief tot heel positief: 58,3% / Geen mening: 25% / 
Negatief tot heel negatief: 16,7%

2. Heeft de markt in de Zeelaan een positieve of 
negatieve weerslag op uw zakencijfer?
Positieve weerslag: 38,89% / Negatieve weerslag: 25 % / 
Geen weerslag: 36,11%

3. Beoordeling netheid van de marktkramen
Slechts één handelaar maakte een negatieve 
opmerking, drie opmerkingen waren gunstig, 89% 
formuleerde geen opmerkingen.

4. Beoordeling plaatsing van de marktkramen
Zeven handelaars (19%) formuleerden opmerkingen 
waaronder:
-  soms geluidshinder
-  teveel concurrerende kramen in de onmiddellijke 

omgeving
-  in de winterperiode staan geen kramen tot aan De 

Poort in de Zeelaan: geeft verlaten indruk
-  de voedingskramen staan te dicht bij de 

voedingswinkels

5. Andere opmerkingen
Acht handelaars (22%) formuleerden andere 
opmerkingen, o.m.:
-  de markt duurt te lang, voorstel voor opruiming tegen 

13.30 u.
-  er is weinig animatie en/of animo
-  waarom niet verplaatsen naar een straat waar geen 

winkels zijn? Vb.: Van Buggenhoutlaan, Lejeunelaan.
-  protest tegen als niet-consequent ervaren wegslepen 

van wagen(s) / in de winter parkeren toelaten in de 
zijstraten

6. Voorstellen, suggesties, commentaren
De handelaars konden vrij nog bijkomende opmerkin-
gen, suggesties of commentaar vermelden. De meeste 

handelaars (61%) maakten van die mogelijkheid gebruik. 
Enkele zijn bezorgd over de toegankelijkheid van hun 
zaak door de beperktere parkeermogelijkheden. In de 
winter staan de kramen soms te ver van elkaar. Nog an-
deren verkiezen een marktplein boven een marktstraat.

B. Beoordeling door de marktkramers
1. Hoe ervoer men de verhuis van de markt van mark-
tplein naar Zeelaan?
Positief tot heel positief: 87% / Geen mening: 8,70% / 
Negatief: 4,35%

2. Heeft de markt in de Zeelaan een positieve of 
negatieve weerslag op uw zakencijfer?
Positieve weerslag: 90,91% / Negatieve weerslag: 0 % / 
Geen weerslag: 9,09%

3. Zou u uw abonnement hernieuwen bij terugkeer 
naar het marktplein?
Ja: 26,09% / Nee: 43,48% / Onder voorbehoud en “ja, 
maar..”: 21,74%

4. Er waren 7 opmerkingen over de plaatsing van 
de kramen en 7 van variërende aard, o.m.: moeilijk 
manoeuvreren, teveel kramen van hetzelfde product, 
geen marktgevoel onder elkaar.

5. Voorstellen, suggesties, commentaren
-  Zeer goede organisatie en begeleiding van de twee 

marktleiders.
-  Een algemene beoordeling kan pas gebeuren na een 

volledig jaar

west-Vlaamse studie
Op provinciaal vlak behoort de verplaatste markt van 
Koksijde tot de eerste klasse met de beoordeling “zeer 
goed”! Dat blijkt uit de recente provinciale studie Ik lig 
goed in de markt - West-Vlaamse wekelijkse markten – 
onderzoek 2010. Twee jaar geleden behoorde de markt 
nog tot de vijfde (laagste) klasse met de beoordeling 
“sterk voor verbetering vatbaar”.



Duinencross op nieuw parcours:
geslaagde repetitie voor wK 2012!

met een boeiend sportief spektakel 
en ruim 12.000 enthousiaste toe-
schouwers op een nieuw parcours, 
blikken de Koninklijke Veloclub De 
Verenigde Vrienden en het gemeen-
tebestuur terug op een succesvolle 
Vlaamse Duinencross op 27 novem-
ber. Deze editie gold bovendien als 
een eerste algemene repetitie voor 
het wereldkampioenschap Veldrij-
den dat eind januari 2012 in onze 
gemeente plaatsvindt.

Jan Deramoudt, gemeentelijk 
evenementencoördinator en 
secretaris van de veloclub is een 
tevreden man. “De verwachtingen 
zijn ruimschoots ingelost”, zegt hij. 
“Er waren meer toeschouwers dan 
andere jaren. Het was koud, maar 
wel zonnig en droog, en veel men-
sen waren nieuwsgierig om met de 
nieuwe omloop kennis te maken. 
We hoorden weinig of geen kritiek 
daarop. Integendeel, niet alleen 

de supporters, maar ook vele ren-
ners toonden zich lovend over de 
aangebrachte vernieuwingen. Dus 
zeker een pluim op de hoed van 
parcoursbouwer Walter Maes. Er 
waren maar een paar opmerkin-
gen, o.a. van Sven Nys die wat 
commentaar had op een moge-
lijke flessenhals na de eerste bocht. 
Misschien eerder ingegeven uit 
begrijpelijke ontgoocheling na de 
wedstrijd? We zullen dat rustig be-
kijken in functie van de volgende 
editie.”
Jan Deramoudt beklemtoont 
dat behalve de omloop ook de 
mobiliteit en het vip-gebeuren 
volgens een nieuw concept gron-
dig voorbereid werden: “Op een 
paar details na is alles eigenlijk 
volgens plan verlopen. Er is nu een 
grondige evaluatie bezig, en waar 
nodig zullen we aanpassen en 
verbeteren.”

Persconferentie in 
Sankt-wendel
De organisatieploeg van het WK 
2012 maakt zich ondertussen al op 
voor de volgende opdracht. Eind 
januari is het Koksijdse team aan-
wezig in het Duitse Sankt-Wendel 
waar het WK 2011 plaatsvindt. Op 
vrijdag 28 januari wordt op een 
internationale persconferentie 
de start gegeven van de officiële 
promotiecampagne WK 2012 in 
Koksijde.
“Sankt-Wendel ligt op een uur 
rijden van Konz, dat al jaren met 
Koksijde verbroederd is. Dankzij de 
goeie relaties van Luc Deltombe 
met de Konzenaars zullen zij ons 
een handje toesteken op deze 
persbijeenkomst. Overigens zijn alle 
aanwezige Koksijdenaars zeker 
welkom op deze ontmoeting!” be-
sluit de gemeentelijke projectcoör-
dinator van het WK 2012.

De eerste beklimming van de x-duin na de start: de compacte groep wurmt zich door het zand omhoog. Op de voorgrond Sven 
Nys (8) en Bart Aernoudts (12).



Het officiële podium van de Wereld-
beker-manche in het duinenzand van 
Koksijde: in het midden winnaar Niels 
Albert, tweede Zdenek Stybar en derde 
Sven Nys. 

Het nieuwe parcours, zowel door renners, pers en supporters goed onthaald, slingert 
zich als een salamander door de bosrijke Koksijdse duinen.

De wedstrijd voor de dames leverde 
volgend podium op: eerste Katherine 
Compton (USA), tweede Daphny van 
den Brand (Nl) en derde Sanne van 
Paassen (Nl)

De Vlaamse Duinencross is elk jaar op-
nieuw een waarachtig volksfeest! Leute 
en plezier onder vrienden bij een lekkere 
pint en een smakelijke hap!

Een algemeen zicht op een van de strategische plaatsen van de duinencross: 
gedroomd parcours voor het wereldkampioenschap op 29 januari 2012 in onze ge-
meente!

foto Johan Neirinck
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er zijn veel gemeentelijke diensten die meer dan hun steentje hebben 
bijgedragen om de Vlaamse Duinencross van 27 november in goede 
organisatorische banen te leiden. Ze allemaal opnoemen zou ons te ver 
leiden. Deze keer toch een bijzondere felicitatie voor de dienst Logistiek 
onder leiding van Rudy Baelen die niet enkele uren, maar verscheidene 
dagen moest sjouwen en sleuren door veld, duin en zand om alle materi-
alen op de juiste plaats te brengen.

Op de vorige omloop dienden drie km hekken aangesleept, voor het 
nieuwe parcours van 27 november was dat liefst zes km met bovendien 
nog 600 m secure-nadar en 700 rode piketten. Maar dat is lang niet alles.

Ploegverantwoordelijke Rudi Marvellie: “Onze 21 man sterk team 
begon de werkzaamheden al op maandag 15 november. We hebben 
bruggen gebouwd en nadars aangesleurd en geplaatst. We hielpen bij 
de bouw van de televisietorens. Andere karweien waren het schilderen 
van de aankomst- en startzone, en het plaatsen van de mobiele tribune. 
Tenslotte ook nog het plaatsen van alle bordjes en signalisatie voor vips, 
pers, gratis ingang, ingang, parkeerruimtes, enz.”

Vlaamse Duinencross (vervolg)

Winnaar Niels Albert (boven), Sven Nys 
(midden) en onderaan een dappere 
dame etaleren hun talenten op de 
Liefoord-zandheuvels: stuurmanskunst, 
behendigheid, acrobatie, kracht, durf, 
doorzetting, passie…

Op donderdag 25 november, twee dagen voor het zandbad, ontvingen burgemees-
ter Marc Vanden Bussche en schepen van Sport Dirk Dawyndt topfavoriet Sven Nys in 
het gemeentehuis.

Geen tribunes nodig in Koksijde, de flanken van de duinen zijn natuurlijke gradins… 
Het supportersheir staat immer pal, klaar voor de komende stormloop.
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een baby voelt 
en proeft boeken
wat moeten baby’s met boeken? Ze sabbelen eraan, 
gooien ermee en kunnen nog geen verhaal begrijpen. 
Britse onderzoekers stelden vast dat het wel degelijk loont 
om te “lezen” met baby’s.

Eenmaal op school blijken de kin-
deren een grotere woordenschat 
te hebben, ingewikkelder zinscon-
structies te maken dan kinderen 
die in de babyleeftijd niet met 
boeken bezig zijn geweest. Enkele 
tips bij de keuze van boeken voor 
baby’s en peuters.

1) De eerste maanden proeft en voelt een baby graag 
knisperboekjes, badboekjes, stoffen boekjes. Hij houdt van 
felle kleuren. Laat hem voelen en experimenteren.
2) Na een jaar wordt de baby steeds handiger met karton-
boeken. Boekjes met flapjes en in felle kleuren, met een-
voudige afbeeldingen van dagelijkse dingen zijn ideaal. 
Bij het samen kijken is het goed te vertellen wat je ziet en 
geluiden na te bootsen.
3) Rond twee jaar gaat de peuter genieten van eenvou di-
ge verhalen en gedetailleerdere tekeningen. Het is goed in 
te spelen op wat het kind boeit. Kies boeken die aanslui ten 
bij zijn leefwereld: aankleden, in bad gaan, op het potje...
4) Tussen drie en vier jaar begint het kind boeken met 
een moeilijker en langer verhaal of kunstzinnige prenten 
te begrijpen. Probeer in deze fase een moeilijker prenten-
boek, waar de kleuter niet zo snel uit zichzelf naar grijpt. 
De bibliotheek beschikt over een mooie collectie baby-, 
peuter- en kleuterboeken onder de naam “Boekbaby’s”. 
Vraag ernaar aan de bibliotheekmedewerkers.

Gedichten Fernand Florizoone en fotografie Karine opsomer

Gedichtendag op 27 januari
De bibliotheek stelt van 27 januari tot 2 februari drie gedichten 
van Fernand Florizoone in combinatie met kunstfoto’s van Karine 
opsomer tentoon in de boekenafdeling, naar aanleiding van de 
jaarlijkse Gedichtendag, deze keer op donderdag 27 januari.

“Nacht” is het thema van de 12de Gedichtendag van Poetry 
International en Stichting Lezen Vlaanderen. Baudelaire schreef ooit: 
“Een bliksemflits… en toen de nacht!”
Wordt alles poëzie in de nacht? Dat is teveel gezegd, maar in de 
nacht doet de werkelijkheid zich anders aan ons voor. De niets ver-
bloemende helderheid van de wereld bij daglicht maakt plaats voor 
een schimmiger, gedekter palet. In de nacht klinken woorden anders 
dan overdag, omfloerster soms, ongeremder, poëtischer. ’s Nachts 
wordt gelachen, gezongen en gedanst. ’s Nachts leeft wat het dag-
licht niet verdragen kan: de onderwereld ziet zijn kansen schoon en 
heksen, geesten en andere engerds komen tevoorschijn…

Lezing door  
Gerard Bodifee 
De bekende natuurkundige en filosoof 
Gerard Bodifee geeft op dinsdag 11 
januari (dinsdag biebdag) om 19.30 
u. in de bibliotheek een lezing met als 
titel: Leven is spelen met vuur.

Hoe komt het dat één levensvorm op 
aarde een bedreiging kan vormen 
voor al het leven op deze planeet? 
Waarom keert het leven zich tegen 
zichzelf? Wat is leven? Komt leven 
ook buiten de aarde voor? Op een 
gefundeerde en kritische manier weet 
Gerard Bodifee, doctor in de Weten-
schappen, deze mysteries uit te leggen. 
Bodifee  verrichtte onderzoek op het 
gebied van het ontstaan van sterren en 
de evolutie van sterrenstelsels.

Inschrijven in de bieb: 058 53 29 53 of 
via net-bibbing@koksijde.be



Hoe orde houden op je pc?
Wie al een basiscursus computer achter de rug heeft 
kan in deze les leren om “orde” te houden op de pc.
Vroeger stopten we foto’s in een schoenendoos die 
in de kast bleef liggen. Die dozen zijn vervangen door 
pc’s die je de mogelijkheid bieden om foto’s te orde-
nen zodat ze altijd eenvoudig te vinden zijn.
In deze les leer je hoe je mappen aanmaakt, foto’s 
klasseert, namen geeft aan je foto’s enz.
Op dinsdag 18 januari, van 13.30 tot 16.00 u. De cursus 
kost 5 euro.

Cursus internetinitiatie
Internet is hét hedendaagse medium. In de bieb of 
thuis kan je alle info opzoeken, de actualiteit volgen, 
een reis voorbereiden, de krant lezen, enz.  
Het uitgangspunt van deze initiatie is het persoonlijke, 
praktische gebruik van het internet. Na een korte 
theo retische introductie wordt er veel geoefend.  
Lessen op dinsdag 25 en donderdag 27 januari, dins-
dag 1, donderdag 3 en vrijdag 4 februari, van 13.30 
tot 16 u. Kostprijs 25 euro.

Cursus  digitale  reflexcamera
Drie lesnamiddagen op donderdag 10, 17 en 24 
februari, van 13.30 tot 16 u. Maximum zeven deelne-
mers. Deelnemen kost 16 euro. Vooraf tijdig inschrijven 
met opgave van het merk, type van uw camera en 
telefoonnummer om de bieb toe te laten eventueel 
meer informatie in te winnen.

Basiscursus: hoe werkt een 
computer?
Ideale start voor een echte beginner en een goede 
basis voor wie een cursus Word en/of Internet over-
weegt. Kennismaking met klavier, muis en computer, 
eerste handelingen, teksten typen, verbeteren, bewa-
ren, enz. Kostprijs 15 euro.
Deze reeks vindt plaats op 11, 18 en 25 februari, van 
13.30 tot 16 u.

netbibbing: 
digitaal netwerken in de bieb

Voor alle cursussen gelden volgende regels:
-  Inschrijven vanaf woensdag 5 januari op de af-

deling Beeld en Geluid (pas geldig na betaling)
-  Men moet lid zijn van de bibliotheek
-  Maximum 10 deelnemers per cursus, tenzij an-

ders aangegeven

nieuw in het visserijmuseum
Vanaf februari wordt het educatief aanbod in het 
Nationaal Visserijmuseum uitgebreid met een pakket 
voor kleuters vanaf 5 jaar. Het pakket Als ik groot ben 
word ik visser bestaat uit drie delen:
-  een kennismaking met het thema in de klas
-  rondleiding met gids en opdrachtenparcours
-  doeactiviteiten in de klas ter beklijving van het be-

zoek
In de handleiding wordt ook naar de ontwikkelings-
doelen verwezen. Handleiding, kennismaking- en ver-
werkingsopdrachten zal men weldra van de website 
kunnen downloaden. Alle kleuterafdelingen van de 
5-art gemeenten (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, 
Veurne en Alveringem) krijgen het pakket op cd-rom 
toegestuurd.



Tweede editie van strandkunstproject
Getij-Dingen voor 2011-2012 in de maak

Het initiatief ontsproot destijds in de geest van beziel-
ster Ingrid Sinnaeve. Samen met de cultuurdienst 
van Koksijde, de Maritieme Dienst afdeling Kust van 
Oostende en 18 deelnemende kunstenaars werd 
een prachtig resultaat bereikt voor mensen die een 
wandeling met een artistieke tint wensten te maken. 
Commentaar daarover kunt u lezen op www.getij-
dingen.be/forum.htm.

Gezien het succes van de eerste editie zal de werk-
groep in 2012 een tweede uitgave van deze boeien-
de kunstmanifestatie op het getouw zetten. In juli 2011 
wordt in het gemeentehuis een voortentoonstelling 
met de maquettes/voorstellen van de kunstwerken 
gehouden. De realisatie van het project is voorzien in 
het vroege voorjaar van 2012.
Een warme oproep dus naar kandidaat-deelnemers: 
wie het getij, het ritme van de zee, als thema kan 
uitwerken tot een origineel kunstwerk, wetende dat 
dit werk tweemaal per etmaal wordt overspoeld, kan 
contact opnemen met ingridsinnaeve@skynet.be of 
valerie.vandamme@koksijde.be (dienst Cultuur, Zeel-
aan 303, T 058 53 34 40).
Let wel, alle disciplines komen aan bod: schilde-
ren, beeldhouwen, (stevig) keramisch werk enz. Het 
artistieke aspect van het ontwerp is belangrijk voor 
selectie, doch ook de manier van fixatie! Het werk 
moet dus echt wel tegen een stootje kunnen!

Meer info: www.getij-dingen.be/inlichtingen.htm

Een kunstwerk van beeldhouwster Jenny Reynaert in de eerste 
editie van Getij-Dingen (2009).

Vakantiebrochure 2011
De vakantiebrochure 2011 van de dienst 
Toerisme is van de pers. Het is een brochure 
boordevol toeristische informatie die de 
nieuwsgierige lezer ongetwijfeld zal aanzetten 
tot een bezoek aan Koksijde-oostduinkerke.
De brochure bevat een boeiende mix van 
natuur, cultuur, folklore, evenementen, kinde-
ranimatie, shopping, gastronomie enz. Al de 
Koksijdse troeven worden in het nieuwe boekje 
uitgebreid aan de hand van prachtige foto’s in 
de kijker geplaatst. De bezoeker kan uitgebreid 
kiezen tussen de vele logiesmogelijkheden zoals 
hotel, camping, gastenkamer, vakantielogies 
en verhuur vakantiewoningen. Ook het aanbod 
aan restaurants wordt op een overzichtelijke 
wijze gepresenteerd.
Gratis in alle gemeentelijke toerismekantoren.

Dienst Toerisme  
op beurzen!
De dienst Toerisme staat in voor de promotie 
van onze badplaats en zal daarom met een 
mooie stand aanwezig zijn op volgende toe-
ristische beurzen in binnen- en buitenland: de 
Noord-Limburgse Vakantiebeurs op 9 januari, 
Vakanz in Luxemburg van 14 tot 16 januari, het 
Internationaal Vakantiesalon in Antwerpen van 
27 tot 31 januari, het Vakantiesalon in Brussel 
van 3 tot 7 februari.

wie tijdens de zomer van 2009 op ons strand vertoefde moet ongetwijfeld tussen hoog en laag tij een kunstwerk heb-
ben ontmoet, een of ander beeld of uitgewerkt concept, bevestigd aan een stevige meetpaal ergens op een zand-
bank of in het midden van een diepe plas. Dit kunstwerk maakte deel uit van het project Getij-Dingen dat heel 2009 
de stranden van oostduinkerke, Koksijde en Sint-idesbald sierde. in 2012 volgt een tweede editie van Getij-Dingen.



openbare werken: stand van zaken
n34 tweede en derde fase: 
Ster der zee tot Oostende-
laan
De werken aan de Koninklijke Baan namen half 
september 2009 een aanvang en zullen normaliter tot 
maart 2012 duren.

Planning najaar 2010/voorjaar 2011
Van de 4 fasen resten momenteel nog fasen B en fase C.

B) Deel Koninginnelaan (kruispunt niet inbegrepen)-
Kon. Prinslaan (Ster der Zee): de nutsleidingen zijn ge-
legd. Vanaf 10 januari volgt de volledige opbraak van 
de zijkanten, zodat de nieuwe riolering kan gelegd 
worden. Vervolgens gebeurt de aanleg van greppels, 
funderingen, fietspad, parkeerstrook en voetpad. 
Einde van de werken, tegelijk met fase C, tegen eind 
maart.

C) Deel tussen Meesjesweg en Koninginnelaan (kruis-
punt inbegrepen): aanvang 10 januari en voltooiing 
eind maart. In dit deel zullen 
de nutsbedrijven ook eerst 
de leidingen vernieuwen. 
Daarna aanleg van riolering 
enz. zoals in b).
Na de paasvakantie is het 
de beurt aan het gedeelte 
noord vanaf de Kursaallaan 
tot de Koninginnelaan. Meer 
info in een volgend nummer.

Pylyserlaan  en Van Malde-
ghemstraat
Halverwege januari zal de aannemer de werken 
heraanvatten. Indien nog niet uitgevoerd volgt eerst 
de afwerking van de voetpaden en opritten, en het 
plaatsen van de nieuwe signalisatie. Daarna wordt 
het wegdek verder afgewerkt. Van zodra de tempe-
ratuur het toelaat zal de rest van de asfaltering wor-
den uitgevoerd. Einde van deze werken vermoedelijk 
paasvakantie. 

Spoorvernieuwing tussen 
Oostduinkerke en nieuw-
poort-bad
Fase 5: vernieuwen noordspoor tussen de 
Dorlodotlaan en het iJslandplein, van 10 januari tot 
paasvakantie
Aan de zijde Koksijde-bad wordt de Koninklijke Baan 
richting Koksijde volledig afgezet. De Koninklijke Baan-
zuid wordt tweerichtingsverkeer.
Ter hoogte van de Gilles Scottlaan wordt het verkeer 
komende van Oostduinkerke via voorlopige over-
wegen voor en na de perrons op het normale rijvak 
afgeleid omdat er daar maar één rijvak is.
Vanaf de Gilles Scottlaan wordt aan de zuidzijde van 
de Albert I-laan weer in twee richtingen gereden tot 
het IJslandplein waar het verkeer weer op de nor-
male rijrichting geleid wordt.

Fase 6: vernieuwen zuidspoor tussen de Dorlodotlaan 
en het iJslandplein, vanaf einde paasvakantie tot 15 
juni.
De omleiding is dezelfde als fase 5, met tweerichtings-
verkeer aan de noordzijde van de Koninklijke Baan en 
de Albert I-laan.

Ter Duinenlaan
De uitvoering begon op 1 september. 

er zijn drie fasen.
*  In de eerste fase wordt de volledige noordzijde 

uitgevoerd. De werf startte t.h.v. het Kerkplein en 
vordert richting Koninklijke Prinslaan. Het verkeer kan 
ongehinderd over de zuidzijde van de Ter Duinen-
laan (kant bioscoop) rijden. Half januari worden de 
werken hervat. Eerst worden alle greppels gegoten, 
vervolgens start de aanleg van fiets- en voetpaden, 
en parkeerstroken. De asfaltering besluit dit deel. 
Het doel is om de volledige noordkant af te hebben 
tegen Pasen.

*  In de tweede fase wordt de zuidzijde (kant bio-
scoop) uitgevoerd. Het verkeer zal in beide richtin-
gen gebruik kunnen maken van de nieuwe rijweg 
aan de noordkant. Er wordt naar gestreefd om 
zoveel mogelijk afstand van de zuidzijde afgewerkt 
te hebben tegen het bouwreces 2011.

*  De aanvang van de derde fase (het volledige 
Marktplein en de Gladiolenlaan) is nog niet zeker. 
Vandaag wordt vooropgesteld om dit deel in sep-
tember 2011 te starten in de hoop ermee klaar te 
zijn tegen eind 2011.
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Tijdens deze winterperiode geldt voor alle 
werken dat het gemeentebestuur zorgt voor 
maximaal mogelijke toegankelijkheid.



Diverse kleine werken
* Schoonverblijfstraat
Van dit dossier rest enkel nog een deeltje Schoonver-
blijfstraat tussen de Guldenvlieslaan en de Luypaert-
straat. Dit project omvatte de heraanleg van de 
bovenbouw (greppels en nieuwe asfalt). Voltooiing 
omstreeks de paasvakantie.

* Diverse kleine bestratingswerken en 
nieuwe deklagen in oostduinkerke
In december vonden volgende aanbestedingen 
plaats:
a) vernieuwen asfaltlaag Weldadigheidstraat en 
heraanleg kruispunt met Polderstraat, b) omgeving 
Sint-Niklaaskerk, c) nieuwe asfaltlaag Ganzestraat, d) 
aanleg voetpad Guldenzandstraat, e) nieuwe asfalt-
laag deel Kluislaan en deel G.V. Lorentlaan
Als deze projecten gegund zijn, wordt de planning 
opgemaakt en in een volgend nummer meegedeeld.

* nieuwe kleinere projecten
In januari gaan volgende projecten in aanbesteding:
a) weg- en rioleringswerken in de Schaessensstraat
b) weg- en rioleringswerken in de Delwartlaan en 
Bremraapweg (tussen Charleroistraat en Burgon-
diestraat)
c) aanleg van het resterende deel Salvialaan
d) aanleg van het resterende deel Tulpenlaan
e) heraanleg van de paden rond de pastorie in de 
Helvetiastraat
Als deze projecten gegund zijn, wordt de planning 
opgemaakt en in een volgend nummer meegedeeld.

* Diverse kleine bestratingswerken en 
nieuwe deklagen in Koksijde
In januari vinden volgende aanbestedingen plaats: a) 
Duinenkranslaan, b) Ranonkellaan, c) Jan Pootlaan, 
d) Geitenweg, e) Leeuwerikenweg
Als deze projecten gegund zijn, wordt de planning 
opgemaakt en in een volgend nummer meegedeeld.

n330 (Toekomstlaan):  
aanleg van fietspaden
In het kader van een overeenkomst tussen het 
Vlaams Gewest en de gemeente zullen fietspaden 
aangelegd worden langs de Toekomstlaan, in het 
gedeelte tussen Wulpenbrug (in de nabije toekomst 
rotonde) tot de Wulpendammestraat. De aanbeste-
ding vond plaats in december.
Het wordt een tweerichtingsfietspad, aangelegd in 
de groene berm, kant Wulpen. Het fietspad zal vol-
ledig afgescheiden zijn van de rijweg door een ruime 
tussenberm. Het wordt in asfalt uitgevoerd.
Dit project bevat eveneens de aanleg van twee mid-
dengeleiders op de N330 ter hoogte van de Wulpen-
dammestraat, in functie van een veiliger oversteek.
Er wordt ook een optimale verlichting geplaatst.

Weg- en rioleringswerken 
ten  oosten  van  de Spelle-
plekke en de Ter Duinenwijk

Dit project bevat volgende straten: Karthuizerduinen-
weg tussen de Westdiephelling en de Duinparklaan / 
Kruinweg tussen de Duinparklaan en de Uitkijkweg / 
Nieuwe Ydelaan tussen de Stuifduinenweg en Duin-
parklaan / verder de Konijnenpijpweg, de Stuifduinen-
weg, de Spelleplekkeweg, de Waterplasweg en de 
Ter Duinenwijk.
De infovergadering vond plaats op 1 september. De 
aanleg van de riolering in de diverse straten wordt als 
volgt gefaseerd:
-  de Karthuizerduinenweg in februari-maart
-  de Kruinweg in december en deel van de Stuifdui-

nenweg in januari
-  de Waterplasweg en een deel van de Stuifduinen-

weg (aansluitend op de Waterplasweg) in februari
-  de Spelleplekkeweg en het aansluitend deel van 

de Konijnenpijpweg en doorsteken Duinparklaan in 
maart

-  de Nieuwe Ydelaan en het aansluitend deel van de 
Konijnenpijpweg in april-mei

-  de Konijnenpijpweg en de Stuifduinenweg tussen 
Nieuwe Ydelaan en Spelleplekkeweg in juni

Einde tegen het bouwreces juli.

Rioleringsdossier Strand-
jutterslaan en naburige 
straten in Oostduinkerke
Dit project is uitgevoerd op de asfalt-toplaag na. Om 
deze toplaag te kunnen aanbrengen, dient gewacht 
op een hogere temperatuur dan in wintertijd. Uitvoe-
ring vermoedelijk in maart. 

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



inzameling geselecteerd 
huishoudelijk afval

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). 
Hieronder de ophaaldata voor 
januari.

  zone 1 (rood)

toeristische zone bij de zeedijk tot 
en met Koninklijke Baan / Albert 
I-laan en tussenliggende straten
Restafval: elke maandag en 
vrijdag! Opgelet: vanaf 10 januari 
2011 gewijzigde ophaaldagen 
voor restafval!

PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 6 en 20 
januari

Papier en karton: dinsdag 11 
januari
GFT: dinsdag 11 en 25 januari

  zone 2 (groen)

centraal deel van de badplaat-
sen, strook onder Koninklijke 
Baan / Albert I-Laan
Restafval: elke maandag.
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): donderdag 6 en 20 
januari
Papier en karton: woensdag 12 
januari
GFT: dinsdag 11 en 25 januari

  zone 3 (blauw)

zuidelijk deel van de badplaatsen
Restafval: elke dinsdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): vrijdag 7 en 21 janu-
ari
Papier en karton: donderdag 13 
januari 
GFT: woensdag 12 en 26 januari

  zone 4 (oranje)

Koksijde-dorp en westelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook Koksij-
de-dorp tot aan Oostduinkerke-
dorp)
Restafval: elke donderdag.
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 5 en 19 
januari
Papier en karton: vrijdag 14 janu-
ari
GFT: donderdag 13 en 27 januari

  zone 5 (geel)

Wulpen en oostelijk deel 
Oostduinkerke-dorp (strook 
vanaf Oostduinkerke-dorp tot aan 
nieuwpoort-stad)
Restafval: elke vrijdag
PMD (Plastieken flessen en flacons; 
Metalen verpakkingen, blikjes; 
Drankdozen): woensdag 5 en 19 
januari
Papier en karton: dinsdag 11 
januari
GFT: vrijdag 14 en 28 januari

Begin 2010 werd de gemeente in vijf nieuwe afvalzones ingedeeld. Voor sommige inwoners is het even aanpassen: 
de ophalingen kunnen immers op een andere dag of een ander tijdstip plaatsvinden dan voorheen. U vindt alle cor-
recte ophaaldata van uw zone terug in de afvalkalender.

Opgelet: inzamelregels!
Restafval: aanbieden voor 
eigen deur tussen 6 en 8 u.
PMD: buiten plaatsen de avond 
vòòr de ophaling na 21 u. 
(ophaling tussen 6 en 22 u.)
Papier en karton: buiten plaatsen 
de avond vòòr de ophaling na 21 
u. (ophaling tussen 6 en 22 u.)
GFT: buiten plaatsen tussen 6 en 
8 u.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op 
zaterdag 1 januari.

Data kerstboomophaling
De gemeente haalt op woens-
dag 5 en woensdag 19 januari 
uw kerstboom op. U dient vooraf 
de dienst Milieu en Duurzame 
Ontwikkeling te verwittigen (T 
058 53 34 39 of milieu@koksijde.
be). Vergeet ook niet de boom 
uit de pot te halen.

Opgelet, belangrijke  
wijziging in zone 1

vanaf januari ophaling van 
restafval op maandag en 
vrijdag!
In 2010 stemde het gemeente-
bestuur de afvalzones van de 
verschillende kernen op elkaar 
af om efficiënter te kunnen 
werken. Ook de onrendabele 
zondagophalingen in de toeristi-
sche zone werden afgebouwd. 
Mét resultaat. De ophaaldienst 
slaagde erin om dezelfde 
hoeveelheid afval met minder 
vrachtwagens in te zamelen.

In 2011 wordt het aanbod 
van de huis-aan-huis inzame-
lingen in de toeristische zone 
(zone 1) nog meer op de vraag 
afgestemd. Buiten de vakan-
tieperiodes wordt het restafval 
voortaan op maandag en 
vrijdag ingezameld. Tijdens de 
vakantieperiodes wordt de huidi-
ge regeling aangehouden. Alle 
ophaaldata voor 2011 uiteraard 
in de nieuwe afvalkalender die 
eind december overal gebust 
wordt.



wat moet u doen?
-  Een verwarmingstoestel op gas moet om de twee jaar 

een onderhoudsbeurt krijgen.
-  Voor een toestel op stookolie of op vaste brandstof, is 

een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht. Voor vaste 
brandstof geldt dit zelfs voor elk toestel ongeacht het 
vermogen.

-  U ontvangt na het onderhoud een verbrandings- en een 
reinigingsattest.

-  Als u huurder bent, moet u het onderhoud zelf laten 
uitvoeren. U bezorgt dan een kopie van beide attesten 
aan de eigenaar.

welke voordelen haalt u uit het onderhoud?
-  U vermindert het risico op CO-vergiftiging.
-  U vermindert het risico op schouwbrand: in een slecht 

werkende schouw kan brand ontstaan.
-  U verlaagt uw energiefactuur: een toestel dat niet goed 

werkt heeft meer brandstof nodig om warmte op te wek-
ken.

-  U vermijdt grote herstellingskosten: een slecht onderhou-
den toestel moet sneller hersteld of vervangen worden.

-  U draagt uw steentje bij aan een beter leefmilieu: een 
goed werkend verwarmingstoestel stoot minder schade-
lijke stoffen uit.

wat als uw verwarmingstoestel ouder is  
dan 15 jaar?
Binnen de 2 jaar nadat een toestel 15 jaar werd, moet het 
eenmalig een verwarmingsaudit ondergaan. Dat is een 
grondig nazicht van de werking en de energieprestatie. 
Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. U krijgt een 
verwarmingsauditrapport met advies over de mogelijke 
energiebesparing.

wat bij een nieuw verwarmingstoestel?
-  Elke nieuwe stookinstallatie moet gekeurd worden vóór 

de eerste ingebruikname. Dit is de verantwoordelijkheid 
van de eigenaar. Het keuringsrapport moet u bij het 
toestel bewaren.

-  Bij een negatief keuringsrapport hebt u 3 maanden om 
de nodige aanpassingen door te voeren en het toestel 
te laten herkeuren.

onderhoud, keuring of verwarmingsaudit? 
wie?
-  Voor toestellen op gas en stookolie: bij een erkende 

technicus gasvormige of vloeibare brandstof. Zie www.
centraleverwarming.lne.be

-  Onderhoudsbeurt en eerste keuring: bij een geschoolde 

vakman of erkende technicus voor toestellen op vaste 
brandstof

- Verwarmingsaudit: bij een erkende technicus verwar-
mingsaudit

Zijn er fiscale voordelen?
U kunt 40 % van het factuurbedrag voor het onderhoud 
van de centrale verwarminginstallatie fiscaal aftrekken. 
Vraag de technicus het attest voor uw belastingsaangifte.

Meer info: info@lne.be, centraleverwarming.lne.be (nieuw 
is dat u op eenvoudige wijze een erkend technicus online 
kan vinden dankzij een handige zoekkaart), algemeen in-
fonummer Vlaamse infolijn 1700; folders bij de dienst Milieu 
en Duurzame Ontwikkeling (gemeentehuis, 2de etage)

Regels voor onderhoud en
nazicht van stookinstallaties
Sinds 1 juni 2010 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van alle centrale stookinstalla-
ties met een vermogen vanaf 20 kw, dus voor de centrale verwarming van zowat elke woning of appartement. we 
zetten ze nog even op een rijtje.



Sloop en sorteer selectief!

Verwijder eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest-
houdende materialen (golfplaten, leien voor gevel– en 
dakbedekking, schouwpijpen, bloembakken…). De as-
bestvezels zijn gevaarlijk als ze via de lucht in de longen 
terechtkomen. Wees bijzonder voorzichtig tijdens de 
afbraak en het vervoer van het materiaal. Asbesthou-
dend materiaal kan je in beperkte hoeveelheid naar 
het containerpark brengen na afspraak met de dienst 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling (gemeentehuis, T 058 
53 34 39, milieu@koksijde.be).

Gaat om moeilijk verwijderbaar, beschadigd of ver-
weerd materiaal met asbest, doe dan een beroep 
op een professionele asbestverwijderaar (federale 
overheid, T 02 233 45 93). Meer info over het herkennen 
en veilig verwijderen van asbest in de gratis brochure 
Asbest in en om het huis, Vlaamse Infolijn, T 1700.

Ook een aantal kleinere, niet-gevaarlijke afvalstoffen 
zoals glas, hout en kunststoffen zamel je best afzonder-
lijk in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen die maximaal 
hergebruikt kunnen worden. Vlak glas wordt gesmolten 
en verwerkt voor de aanmaak van nieuw vlak glas. 
Met kleine hoeveelheden van deze afvalfracties kan je 
naar het containerpark.

De grootste fractie bouw- en sloopafval bestaat uit 
steenpuin. Steenpuin (maar ook gipsafval en porselein) 
kan je selectief en in beperkte hoeveelheid naar het 
containerpark brengen. Hiervoor betaal je vooraf 12,50 
euro per losbeurt (van max. 1 m3) bij de dienst Milieu/
DO. Maximaal 1 losbeurt per week en 3 beurten per 

jaar per gezin. Voor grotere afbraakwerken huur je best 
een of meer containers bij een private afvalophaler of 
containerdienst (zie Gouden Gids, containers voor stort 
en afval).

Het steenpuin gaat naar een erkende verwerker die 
het breekt naar verschillende grootte. Daarna volgt 
een keuring door COPRO, een instelling voor de con-
trole van bouwproducten. Het puinafval moet immers 
voldoen aan bepaalde opgelegde normen vooraleer 
het in de bouw weer gebruikt kan worden.

Meer info: dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 
T 058 53 34 39, milieu@koksijde.be.

De jaarlijkse hoeveelheid bouw- en sloopafval in Vlaanderen is niet te onderschatten: tot 10 miljoen ton! Dat is 3 
keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval. Het is daarom van belang om bij het (ver)bouwen en 
slopen te sorteren in functie van recyclage.

Sneeuwvrije wegen, fiets- en voetpaden…
Het gemeentebestuur zet alle mogelijke middelen  
in om wegen en fietspaden sneeuwvrij te houden.  
op de voetpaden bij gemeentelijke gebouwen wordt 
ook sneeuw geruimd.

Conform het politiereglement is elke burger ge-
houden de voetpaden bij zijn woning sneeuwvrij te 
houden. Eerst dient de sneeuw geruimd, en daarna 
zout gestrooid. Help uw buren die dit karweitje niet 
zelf kunnen doen wegens hoge leeftijd, handicap 
of ziekte!!
Er wordt ook flink gestrooid op het wegennet. In 
een eerste fase worden de hoofdstraten en de hel-
lingen behandeld. De lengte van dit traject behelst 
72 km. Daarna volgt de behandeling van de stra-
ten van de tweede fase (63 km).

Info: beide trajecten te lezen op www.koksijde.be



Vakantie voor kankerpatiëntjes
in een Koksijds appartement..!

“Kiekafobee” is de afkorting voor “kinderkankerfonds 
benefiet”, een groep vrijwilligers uit Lichtervelde die 
in 2008 een werking begonnen voor het Kinderkan-
kerfonds van het UZ Gent. “Ik heb zelf een zoon bij 
wie vijf jaar geleden kanker werd vastgesteld. Hij is 
vier jaar in behandeling geweest in Gent, maar hij 
is uiteindelijk op 16-jarige leeftijd gestorven”, vertelt 
voorzitter Hans Hooyberg. 

een deugddoende vakantie
De continue werking van Kiekafobee resulteert in 
voldoende fondsen voor vakanties voor gezinnen 
met een kankerpatiëntje. “Toen onze zoon ziek was, 
hebben we gemerkt hoe deugddoend het was toch 
eens op reis te gaan. Probleem is dat je amper kunt 
plannen met zo’n kind en dat je niet weet of de lo-
catie wel zuiver genoeg is, want kankerpatiëntjes zijn 
vatbaarder voor infecties”, aldus Hans Hooyberg.
Wie gezond is heeft er geen idee van hoe moeilijk 
het is om er even tussenuit te gaan als één van de 
kinderen tegen kanker vecht. Daar wil Kiekafobee iets 
aan doen: voor die gezinnen gewoon wat vakantie 
mogelijk maken.

noctiluca
Het appartement, met zicht op zee, is gelegen op 
het einde van de Zeedijk in Koksijde. Het is luxueus in-
gericht met alles erop en eraan en kan zes personen 
logeren. De prijs bedraagt amper 20 euro per nacht, 
ongeacht het aantal personen. Er wordt geboekt van 
vrijdag tot vrijdag. Aanmelden moet wel gebeuren 

via de behandelende dokter in het UZ Gent die zijn 
medisch fiat moet geven.
“Het project heet Noctiluca. Dat zijn lichtgevende 
algen die je ‘s zomers in de zee kan zien als je gaat 
zwemmen. We willen een lichtpuntje bieden in een 
duistere periode”, zegt Hans Hooyberg.

Draagvlak in Koksijde creëren
Professor Yves Benoit, diensthoofd van de kinderaf-
deling van het UZ Gent en bezieler van het Kinderkan-
kerfonds, schetste op de persvoorstelling het belang 
van het project: “De vzw neemt al jaren talrijke initia-
tieven om het lot van de zieke kinderen te verbeteren. 
Materiële hulp gaande van televisies, speelgoed, 
video’s enz. Financiële hulp aan ouders die de mid-
delen niet hadden om hun kind de beste behandeling 
te geven. Noctiluca is dan ook een prachtig nieuw 
project! Vandaar dat er ook met een uitgereikte hand 
en een knipoog naar de plaatselijke middenstand en 
service clubs steun voor gezocht wordt.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche is het project 
ook zeer genegen: “Ik lanceer meteen een oproep tot 
vrijwilligers om dit prachtig initiatief te steunen, zodat 
het in Koksijde een breed draagvlak kan krijgen en dus 
een lange toekomst in onze gemeente beschoren is!”
Bij het verschijnen van dit nummer heeft de vzw Kieka-
fobee al met zeven gezinnen concrete afspraken ge-
maakt om het appartement te betrekken. Alle school-
vakanties tot en met de paasvakantie zijn bezet.

Info: www.kiekafobee.be

Dankzij de vzw Kiekafobee kunnen kankerpatiëntjes van het UZ Gent voortaan met hun ouders en andere gezins-
leden een periode op vakantie aan zee, in een appartement in Koksijde. De vzw huurt het betrokken appartement 
een heel jaar en verhuurt het vervolgens aan gezinnen met een kankerpatiëntje. op de persconferentie bena-
drukte burgemeester marc Vanden Bussche dat het Koksijdse bestuur dit project een warm hart toedraagt en zal 
steunen waar mogelijk. Het project heet “noctiluca” of “nachtlichtjes”.

De leden van de vzw Kiekafobee met burgemeester Marc Vanden Bussche, eerste schepen Jan Loones en bestendig 
afgevaardigde Guido Decorte. Professor Yves Benoit staat vijfde van rechts.



Belangrijke  
seniorendagen 2011
De gemeentelijke seniorenadviesraad zet zich in 
om de belangen van alle Koksijdse senioren ter 
harte te nemen. De raad houdt eraan enkele 
belangrijke data voor de senioren onder de 
aandacht brengen.
-  Op vrijdag 18 maart zijn alle senioren om 10 

u. welkom op de algemene vergadering in ‘t 
Oud Schooltje. Suggesties, ideeën, kritiek en 
pijnpunten waaraan verholpen kan worden 
besproken.

-  Op vrijdag 1 april (geen aprilgrap) organiseert 
de seniorenadviesraad om 14.30 u. in c.c. 
CasinoKoksijde de eerste dansnamiddag voor 
senioren. Dansliefhebbers maak er een gezel-
lige namiddag van!

-  Op 20 mei komt notaris Peter De Baets om 
14.30 u. in zaal Witte Burg spreken over erfe-
nissen, nalatenschap, vruchtgebruik, fiscale 
aspecten enz.

-  Op 14, 15, en 16 juni is er de jaarlijkse sport-
driedaagse voor senioren: fietsen, wandelen, 
pétanque

Noteer nu al deze data in uw agenda!
Meer info: voorzitter Herwig Brieven 
(T 0472 58 93 63) of seniorenraad@koksijde.be

De opbrengst van het kaasbuffet gaat naar blinde jongeren in 
Rwanda en kansarme jongeren in Vlaanderen.

Maxi-kaasbuffet voor 
Rwandese blinden
en kampen kansarme 
Vlaamse kinderen
De vzw Licht in het Duister, die zich bekommert 
om blinde jongeren in Rwanda, organiseert op 
vrijdag 4 februari om 19 u. in de Kerkepannezaal 
(Strandlaan in Sint-Idesbald) voor de 10de maal 
zijn maxi kaasbuffet. De opbrengst is bedoeld 
voor de schoolopleiding en betere leefomstan-
digheden van blinde jongeren in Rwanda.
Anderzijds wordt de opbrengst van het kaasbuf-
fet ook gedeeld met de kwetsbare kinderen in 
Vlaanderen. Voor hen organiseert de Sociale 
Hulpverlening van het Rode Kruis een tiental 
zomerkampen.
Deelnemen kan voor de prijs van 15 euro.  
Inschrijven tot 28 januari, op rek. nr. IBAN  
BE17 0013 6334 6821 met vermelding van het 
aantal personen.

Info: lidsecr@scarlet.be, T 0476 85 79 48

Gratis energiekalen-
der 2011!
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) publi-
ceert ook in 2011 een gratis energiekalender. 
Twaalf bekende monumenten in Vlaanderen 
en Brussel vormen het decor voor deze ludieke 
kalender. De kalender staat boordevol tips en 
premies om thuis het energieverbruik te vermin-
deren, zodat men het hele jaar energie kan 
besparen, goed voor portemonnee en milieu.
Bestel snel via www.energiesparen.be/kalen-
der/bestel
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Shari en vzw marowijne
helpen indianendorpen
Dankzij Shari Van Looy uit Grobbendonk mocht de vzw 
marowijne op zondag 28 november de mooie som van 
855,85 euro ontvangen die zal aangewend worden voor 
de verdere ontwikkeling van projecten in het gelijk-
namige district marowijne in Suriname. met dit district, 
inzonderheid de dorpen Galibi en Albina, heeft onze 
gemeente een stedenband. 

Shari Van Looy verbleef van februari tot mei 2010 in 
Suriname. In het kader van haar afstudeerproject aan 
de Artesis Hogeschool Antwerpen, werkte ze in de 
hoofdstad Paramaribo een muziekproject uit in de 
Kangoeroe Community School.

Naar aanleiding van dit project (en andere die haar 
pad kruisten), organiseerde Shari in haar thuisbasis 
een benefietavond. Op het eind van haar verblijf in 
Suriname, had ze nog heel wat gesponsorde centjes 
over.

Bij een toeristisch bezoek aan Galibi, stond Shari ver-
steld van alle initiatieven die in de van de buitenwe-
reld geïsoleerde indianendorpen Christiaankondre 
en Langamankondre genomen werden. Toen de 
gids haar vertelde dat deze tot stand kwamen met 
hulp van de gemeente Koksijde en in het bijzonder 
in samenwerking met de Koksijdse vzw Marowijne, 
was haar beslissing snel genomen. Ze wilde graag de 
overblijvende 855,85 euro de vzw schenken.

Zondag 28 november kwam Shari, vergezeld van 
haar vriend, haar ouders, haar zus met vriend, dit geld 
overhandigen aan de stichters van de vzw Marowij-
ne, in combinatie met een bezoek aan het Nationaal 
Visserijmuseum. Het gebaar van Shari voor Suriname 
werd “Shariname” genoemd..!

Info: Projecten vzw Marowijne, 
www.vzw-marowijne.net

Shari Van Looy, met haar zus als getuige, schenkt 855,85 euro 
aan de vzw Marowijne, vertegenwoordigd door gemeente-
raadslid Albert Serpieters, 1ste schepen Jan Loones, secretaris 
Marc Van Thienen en voorzitter Cyriel Caudron.

Tijdens het weekend van vrijdag 
28, zaterdag 29 en zondag 30 
januari zullen vrijwilligers van 
de Damiaanactie (actief in 15 
landen) ook in Koksijde weer hun 
straatacties houden voor de ver-
koop van stiften. Een pakje van 4 

stiften kost 5 euro. De opbrengst 
daarvan is bedoeld voor opspo-
ring en genezing van lepra- of tu-
berculosepatiënten in de derde 
wereld. Het luttele bedrag van 40 
euro volstaat om één patiënt te 
genezen.
Damiaanactie werd in 1964 
opgericht. In het voetspoor 
van de heilige pater Damiaan, 
inspiratiebron voor veel duizen-
den mensen in België en in het 
buitenland, steunt Damiaanactie 
onder soms moeilijke omstan-
digheden de armste en meest 
uitgesloten zieken. Sindsdien wer-
den miljoenen zieken genezen. 
Miljoenen families in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika konden een 
nieuw leven beginnen.
TBC maakt nog jaarlijks 8 à 10 mil-

joen slachtoffers, hiervan sterven 
er anderhalf miljoen (elke 20 se-
conden sterft er een patiënt…). 
Lepra teistert meer dan 250.000 
personen per jaar. Maar de 
medische teams van Damiaan-
actie zijn dagelijks in de weer om 
nieuwe patiënten op te sporen 
en ze te verzorgen. In 2009 wer-
den er 345.257 nieuwe patiënten 
opgespoord en behandeld.
Veertig euro volstaat dus om een 
leven te redden. Giften worden 
ook aanvaard op het rek. nr.  
000-0000075-75.
Giften van 30 euro of meer ge-
ven recht op een fiscaal attest. 

Meer info bij Damiaanactie, Le-
opold II-laan 263 te 1081 Brus-
sel, www.damiaanactie.be.

Damiaanactie tegen lepra en TBC



Regio Koksijde zet zich in voor
mensen met een geheugenstoornis
Verscheidene partners uit de zorgsector in Koksijde en 
omgeving lanceren het project “Dementie: vroegtijdige 
detectie is cruciaal”. Bedoeling is om mensen met een 
beginnende geheugenstoornis zo snel mogelijk te de-
tecteren, zodat zij met de beste zorgen omringd kunnen 
worden. op dinsdag 22 februari is er een info-avond.

Eigen aan de ziekte van Alzheimer is dat de persoon 
die lijdt aan de ziekte meestal niet zelf naar de dokter 
stapt met zijn of haar probleem. Soms worden de 
symptomen ook verborgen gehouden uit angst. Vaak 
is het dus de naaste omgeving die de symptomen 
van beginnende geheugenstoornissen moet herken-
nen, om zo professionele hulp in te roepen. Daarom is 
het enorm belangrijk dat mensen de symptomen ken-
nen en herkennen, en dan samen met de potentiële 
patiënt naar de huisarts gaan voor verdere opvol-
ging. Schoenen in de koelkast zetten lijkt onschuldig, 
maar wat als men op een dag de kookplaat vergeet 
af te zetten?

info-avond èn muziek
Om mensen met beginnende geheugenstoornissen 
en patiënten met dementie beter te begeleiden 
wordt in onze regio een sensibilisatiecampagne op 
het getouw gezet. Ook de lokale artsen zetten hun 
schouders onder dit project.

Op dinsdag 22 februari vindt om 19 u. in c.c. Casino-
Koksijde een info-avond plaats met diverse sprekers. 
Deze avond wordt opgeluisterd met muziek van ac-
trice en zangeres Leen Persijn uit Mist, mijn moeder  
en ik. De toegang is gratis, maar inschrijven is vereist 
(in het gemeentehuis bij Dorine Van Steertegem, of  
T 058 53.30.72, of dorine.vansteertegem@koksijde.be).

De Minder Mobielen Centrale (MMC) van het Soci-
aal Huis (OCMW) richt een oproep tot belangstel-
lende vrijwilligers om chauffeur te worden. Doel 
van de MMC is immers senioren, personen met een 

handicap en mensen in een sociale noodsituatie 
naar noodzakelijke of gewenste bestemmingen te 
rijden, zoals:
-  op consultatie bij de huisarts
-  naar de kapper
-  naar diverse activiteiten, vb. kaarting, dansna-

middag

Op die wijze blijven die mensen geïntegreerd in de 
samenleving.
De dienst kent een groot succes en blijft bestaan 
dankzij de chauffeurs die op vrijwillige basis perso-
nen vervoeren.

Bent u  sociaal ingesteld en beschikt u elke week 
over enkele vrije uren? Heeft Of wenst u meer info?
Contacteer Fien Vandooren op 058 53 31 90 of 
fien.vandooren@sociaalhuiskoksijde.be. Op aan-
vraag wordt, volledig vrijblijvend, een infopakketje 
opgestuurd.

Info: www.sociaalhuiskoksijde.be, info@sociaal-
huiskoksijde.be

minder mobielen Centrale zoekt chauffeurs
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Vragen of ideeën? jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.
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Alwin Vyvey  
wint Transcript 2010
Alwin Vyvey heeft de kunstwedstrijd Transcript 
2010 gewonnen. Hij wist met zijn fotobewer-
kingen de jury te bekoren. Die jury bestond uit 
Veerle Decroos (directrice c.c. CasinoKoksijde), 
Els Desmedt (directrice WAK), Valerie Vandam-
me (cultuurfunctionaris beeldende kunsten) en 
Sophie Vanhomwegen (studente audiovisuele 
kunsten).
Enkele commentaren: “Zeer origineel en indruk-
wekkend. Met bestaand materiaal wordt iets 
volledigs nieuws gecreëerd. Knap. Intrigerend.” 
Of: “Ernaar kijken is een ware beleving. Het 
leunt aan bij jongerencultuur. Het werk kijkt je 
aan. Heel wat meer dan decoratie, dit is kunst!”
Hij sleepte de reischeque van 450 euro in de 
wacht en mag volgend jaar op een eigen ten-
toonstelling rekenen.

Marie volgt Henri op
Henri Suykens is na vier jaar trouwe dienst afgezwaaid op de jeugddienst. Hij zal zijn talenten vanaf nu ten 
dienste stellen van Lokeren en wijde omgeving. Hij is opgevolgd door Marie Debourse. Marie is Koksijdse 
in hart en nieren en al enkele jaren trouwe bezoekster van de PIT. Zij staat in voor de financiën van JOC 
de PIT, het muziekeducatief project de Muze, jeugdadviseurs, grafische vormgeving, de zaalverhuur, de 
Yamakasiwerking enz.

Spring binnen in de jeugddienst als je haar beter wilt leren kennen.

Lesgevers voor de muze gezocht
De Muze zoekt goeie gitaristen 
voor het geven van gitaarles aan 
kinderen en jongeren? Bedoeling 
is twee uur les geven per week 
op een moment dat je zelf kiest. 
De les verloopt individueel, dus 
één leerling per keer. Er hangt 

een vrijwiligersvergoeding en een 
forfaitaire onkostenvergoeding 
aan vast.

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

informatiegidsen 
voor jongeren
De jeugddienst beschikt over een nieuwe 
voorraad informatiegidsen voor kinderen en 
jongeren. Het betreft:
-  kidsgidsen: een informatieboekje voor kinde-

ren jonger dan 12 jaar
-  life@1215: een infogids voor jongeren tussen 

12 en 15 jaar
-  jongerengidsen

Alle gidsen bevatten een resem aan informatie 
gericht naar de jeugd. Iedereen vindt er per 
leeftijd specifieke thema’s, onderwerpen enz.

Belangstelling? Je kan de infogidsen afhalen 
tijdens de openingsuren van de jeugddienst 
(van maandag tot donderdag van 9 tot 12 u. 
en van 13.30 tot 16 u.; ’s vrijdags tot 17 u.)
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De sport- en seniorenacademie, of Sport overdag, een organi-
satie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 27 mei 2011. 
Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties), kunnen dames en 
heren terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor volgend spor-
tief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis 
en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennnis 
van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) kost 1,50 
euro per voor- of namiddag.

Sport- en senioren academie

minigolfclub 
oostduinkerke
De Minigolfclub Oostduinkerke richt 
een oproep om nieuwe leden te wer-
ven. De club bestaat uit een mix van 
Oostduinkerkenaars en “aangespoel-
den” en heeft haar thuishaven op het 
terrein van Minigolf Tip Top, Leopold 
II-laan 112. 

De club organiseert talrijke wedstrij-
den: negen competitiewedstrijden, 
een triowedstrijd, twee nocturnes, drie 
vriendenmatchen, een open golftor-
nooi tijdens de kermis, een play-off en 
een koningswedstrijd. 

Elke vrijdagavond is er gratis clubtrai-
ning. Er is ook regelmatig een etentje 
en een jaarbanket. 

Info: Aline Baert (T 058 23 58 25) of 
Marc Demaerel (T 0478 43 01 32)

De sportdienst en sportraad organiseren al voor het twaalfde jaar 
sportinitiaties in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke voor jongens en 
meisjes van het eerste tot het zesde leerjaar. Na de sportinitiatiereeksen 
van toestelturnen, basketbal en tennis komt in januari de vierde sport 
aan bod. Op woensdag 12, 19 en 26 januari staat netbal/volleybal op 
het programma: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, en van 
15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
Voor de drie lessen is de prijs 4,50 euro (verzekering en sportmateriaal 
inbegrepen). ,Vooraf inschrijven in de sportdienst, Hazebeekstraat 11  
of via www.koksijde.be/sport

Jeugdsportacademie

Interim-ouders gezocht

Gezinsondersteunende 
Pleegzorg organiseert 
kortdurende opvang 

(max. 3 maand) en 
weekendopvang.

Voor meer info:
www.pleegzorgwestvlaanderen.be 
051 200 222



Proficiat aan onze jubilarissen!
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Maurice Thill (°Brugge) en Monique Mahieu (°Koksijde) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Koksijde (25 oktober 
1960) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag werden de jubilarissen op zaterdag 20 november 
in het gemeentehuis ontvangen. Maurice was toezichter op de (werken aan de) militaire gebouwen, vooral op de 
basis Koksijde. Monique was uitbaatster van frituur-restaurant Coxydoise in Koksijde-bad. Ze hebben drie kinderen en 
zes kleinkinderen.

echtpaar Thill-mahieu

Goud was er op zaterdag 4 december voor het echtpaar Eugène Journée-Monique Tonglet. Eugène (°Mazy) en 
Monique (°Corroy-le-Château) huwden op 3 december 1960 in Corroy-le-Château. Eugène was elektricien aan 
de universiteit van Gembloux, Monique was op dezelfde plaats schoonmaakster. Ze hebben drie kinderen en drie 
kleinkinderen.

echtpaar Journée-Tonglet

Goud was er ook op zaterdag 4 december voor het echtpaar Jacques Dupont-Odette Brohée. Jacques (°Dour) 
en Odette (°Boussu) huwden op 3 december 1960 in Boussu. Jacques was technicus in de metaalnijverheid, Odette 
was gerante van een Delhaizewinkel in Tertre-Baudour. Ze hebben vier kinderen en elf kleinkinderen.

echtpaar Dupont-Brohée
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echtpaar Van der Haegen-De meersman
Op zaterdag 20 november kregen de echtelingen Armand Van der 
Haegen (°Aalst) en Rita De Meersman (Lebbeke) in hun woning het 
bezoek van schepen Daniël Van Herck ter gelegenheid van de vie-
ring van hun gouden huwelijksjubileum. Ze huwden op 18 november 
1960 in Lebbeke. Armand was politieagant in Aalst, Rita werkte bij de 
KBC, o.a. als pr-verantwoordelijke. Ze hebben een dochter, een klein-
kind en een achterkleinkind.

GeBOORTen
Ilyas Aziz
Veurne, 28 oktober
zoon van Muhammad en  
Danuta Aziz uit Koksijde
Rune Vandenplassche
Veurne, 28 oktober
zoon van Eric en van Iris Claeys 
uit Oostduinkerke
Camiel Puystiens
Veurne, 28 oktober
zoon van Alain en van Céline 
Vanden Broecke uit Koksijde
Matti Lefever
Veurne, 8 november
zoon van Kristof en Miranda  
Provoost uit Koksijde
Syd Delbarge
Veurne, 9 november
zoon van Karl en van Nele  
Goens uit Oostduinkerke
Matisse Lemiere
Veurne, 12 november
zoon van Mattias en van  
Els Goderis uit Koksijde
Océane Vanhassel
Veurne, 13 september
dochter van Sylvie Vanhassel  
uit Oostduinkerke

Enola Berteloot
Veurne, 17 november
dochter van Michaël en van 
Celine Meirlevede uit Koksijde
Ibe Van Thienen
Veurne, 19 november
zoon van Henri Vandervelde en 
van Ina Van Thienen uit Oostduin-
kerke
Lee-Lou Goetschalckx
Brugge, 21 november
dochter van Wesley en van Valé-
rie Ansiaux uit Koksijde

HUWeLIJKen
Bram Vueghs uit Londen (E), 
voorheen uit Koksijde, en Jessi-
ca Bell Scott uit Edinburgh (S)

Korneel Huyghe uit Koksijde 
en Kannika Saikhruea-Ut 
uit Thailand (28 september)

Benny Goeminne en Anja 
Calcoen, beiden uit Koksijde 
(12 november)

Joeri Dehoorne en Marij-
ke Poppe, beiden uit Koksijde 
(19 november)

Jordan Godin en Emilie 
Picat, beiden uit Koksijde (20 
november)

Jean Lenaers en Martine 
De Laet, beiden uit Koksijde 
(29 november)

OVeRLIJDenS
Jacques Demaerel - 84 jaar
weduwnaar van Maria Gheeraert

Elvira Garcia Fernandez - 
72 jaar - echtgenote van Christi-
aan Milleville

Michel Beduwé - 75 jaar

Marguerite Brunet - 93 jaar
echtgenote van Edmond Anciaux

Albert Van Camp - 60 jaar
echtgenoot van Antoinette Piette

Michel Wendelen - 74 jaar

Marcel Michelsky - 86 jaar
echtgenoot van Sylvie Michaux

Simonne Viane - 79 jaar
weduwe van Henri Seynaeve

Adèle Mees - 85 jaar
weduwe van Maurits Smeyers

Hélène Van Steenwinkel 
92 jaar - weduwe van Fortuné 
Degraeve

Léona Vermeulen - 73 jaar
echtgenote van Joseph Noyez

Michel Gilles - 65 jaar oud

Gabrielle Longueville - 86 
jaar - weduwe van Maarten Van 
Fraaijenhove

Urbain Delcloo - 64 jaar

Johan Coolen - 66 jaar
echtgenoot van Dorothéa Van-
belle

Victor Peetroons - 78 jaar
echtgenoot van Lisette Ghyssels

Annie Vantomme - 64 jaar
echtgenote van André Vande-
vyvere

Vital Vanhercke - 88 jaar
weduwnaar van Angèle Liebaert

Fernand Vanscheeuwijck
76 jaar - echtgenoot van Brullez 
Antoinette.

Robert Van Puyenbroeck
59 jaar

Maurice Ticket - 75 jaar oud
echtgenoot van Legein Marie.

Decoster Josiane - 71 jaar
echtgenote van Urbain Cappoen

oproep activiteiten verenigingen
Het gemeentelijk samenwerkingsver-
band 5-art geeft halfjaarlijks een  bro-
chu re uit met daarin de culturele  acti -
viteiten in de regio. Ook uw  cultu rele 
activiteiten kunnen hierin opgeno men 
worden. De eerstvolgende bro chure 
verschijnt begin april en bundelt de activiteiten in de 
periode tussen 1 april en 30 september 2011.

Organiseert u een culturele activiteit in die periode, 
laat deze kans op een ruime en kosteloze publiciteit 
dan niet liggen, en bezorg uw informatie. Voorwaar-
den zijn dat het gaat om een (socio-)culturele  acti vi-
teit, die toegankelijk is voor iedereen (dus ook voor 
niet-leden). Wil rekening houden met volgende 
richtlijnen:

- precieze datum en uur (vb. optreden), of periode 
en openingsuren (vb. expo)

- de juiste titel
- een korte toelichting (max. 5 regels)
- de locatie
- eventuele toegangsprijs
- een infoadres (naam, adres, telefoon, e-mail-

adres) voor verdere inlichtingen
- ook een foto of illustratie: dat trekt beslist meer 

aandacht
- Duid ook aan welke activiteiten specifiek bedoeld 

zijn voor gezinnen en kinderen. Zij krijgen extra 
aandacht.

De dienst Cultuur verwacht alle gegevens tot uiterlijk 
1 februari op cultuur@koksijde.be.

Geboorten, huwelijken & overlijdens
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Ruim 50 vrijwilligers gaven de Oostvoorduinen 
op de Dag van de Natuur, 20 november, een 
grondige maaibeurt. Er was ook een wedstrijd. 
Schepen van Milieu Daniël Van Herck en 
gedeputeerde Guido Decorte probeerden 
zo snel mogelijk een stapel hooi op de gator 
(een gemotoriseerd voertuig) te krijgen, terwijl 
Brenda Bussche (provinciaal directeur van het 
agentschap voor Natuur en Bos) en Walter 
Wackenier (Natuurpunt Afdeling Westkust) hun 
stapel op een zeil schepten dat door Brabant-
se trekpaarden getrokken werd. De levende 
pk’s haalden het met ruime voorsprong.

De gemeente ondertekende op zaterdag 20 november als eerste kustgemeente het biodiversiteitscharter Met 
Natuurpunt. Daarmee worden de krachten gebundeld voor een ambitieus biodiversiteitsbeleid. De ondertekening 
gebeurde in het abdijmuseum Ten Duinen in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen 
van Milieu Daniël Van Herck, voorzitter Walter Roggeman van Natuurpunt, voorzitter Koen Verschoore en secretaris 
Walter Wackenier van de lokale afdeling Natuurpunt Westkust en gedeputeerde van Leefmilieu Guido Decorte.

De voorbije maand in woord en beeld
Koksijde munt weer uit met zijn sfeervolle kerstverlichting. Een nieuwe blikvan-

ger in deze eindejaarsperiode is de golfende kerstman op het pleintje hoek 
Toekomstlaan/Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke. Burgemeester Marc 
Vanden Bussche kwam de scheppers van deze fantasierijke constructie, nl. 

Pierre en Peter Dalle en de collega’s technici, hartelijk feliciteren.

meeR 
FoTo’S oP 
www.KoKSiJDe.Be/ 

FoToALBUm



Het Sociaal Huis organiseerde op 17 
en 18 november het seniorenfeest 
met in totaal 550 senioren. Na de 
koffie met gebak, -met dank aan 
bakkerij de 3 B’s uit Sint-Idesbald 
vanwege OCMW-voorzitter Greta 
Suber-Delie-, dienden de sterren 
Christoff en Lindsay de hoofdschotel 
op. Het personeel bracht de 
vertoning “Talent van eigen 
bodem”. Tot slot stalen de senioren 
zelf de show met hun danskunsten 
op muziek van Luc Acke. Foto’s 
(400) op www.koksijde.be, ga naar 
“inwoner” en “fotoalbum”.

Burgemeester Marc Vanden Bussche huldigde op zaterdag 20 november twee laureaten van de arbeid. Voor-
eerst Rita Le Roy die bij de dienst kinderbijslagen van het fonds voor bouwbedrijven werkte en daarna bij Assubel. 
Tweede laureaat was Danny De Smet die 21 jaar kantoordirecteur is bij het sociaal bureau ADMB in Veurne. Franky 
Decorte, een derde laureaat, kon zich niet vrijmaken voor de huldiging. Op de foto tweede van links Gabriël Van 
Hauwermeiren, en met de diploma’s Danny De Smet en Rita Le Roy.
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Op Sint-Barbara, jaarlijks patroonfeest 
van de brandweer, overhandigde 
burgemeester Marc Vanden Bussche 
de sleutels van een nieuwe brandweer-
wagen aan korpschef Kristof Dorné. 
De nieuwe brandweerwagen is een 
halfzware autopomp (2.500 liter) ter 
vervanging van de autopomp uit de 
jaren ’70. De kostprijs bedraagt 265.000 
euro, BTW in. Op de foto ook korporaal 
Pieter-Jan Machtelinckx.
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SuperVlieg
Koksijde12 maart 2011

Kom genieten van HET kinderkunstenfestival 
boordevol zotte animatie, workshops, spetterende 
voorstellingen, feest en ambiance!

SuperVlieg 
wordt drie jaar!

Zin om te shaken, te springen en te dansen, dan 
moet je er op 12 maart zeker bij zijn. Maar ook voor 
zotte animatie, knotsgekke voorstellingen en leuke 
workshops is er maar één adres: gemeentehuis 
Koksijde, Zeelaan 303.
Dus ben je tussen 4 en 12 jaar, toon dit artikel dan 
vliegensvlug aan je ouders en zorg dat je er zeker 
bij bent!!
Ook aan sssschattige kleine broertjes en zusjes 
heeft SuperVlieg gedacht dus kom maar af!
Afspraak op 12 maart 2011 om 13.30 u. Meedoen 
kan voor slechts 2 euro!
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzz… Noteer dit alvast in je agenda!

Info: dienst Cultuur, gemeentehuis; bel 058 53 3472 
of mail nathalie.martens@koksijde.be.

Hoera! Het is bijna zover! SuperVlieg wordt drie jaar! 
mis ook dit jaar zijn feestje niet!! Zoek alvast naar  
slingers, toeters en trompetten want op 12 maart  
moet je erbij zijn om het feest in te zetten.

De Koksijdse zwemweek in november lokte niet minder 7.337 bezoekers naar het gemeentelijk zwembad. Dat is de 
grootste opkomst sedert 1984. In 2009 waren er “maar” 4.980 bezoekers. Zaterdag 13 november was de drukste 
dag met 1.044 deelnemers. De gemeenteschool Koksijde (foto) won de zwemmarathon van de Koksijdse lagere 
scholen, het Immaculata Instituut De Panne won de zwemmarathon van de verenigingen. Winnen een fiets: 
Nathalie Plumier (Koksijde), Wim Vankerkchove (Oostakker) en Ludovic Montrezor (Bray-Dunes).



nieuwjaarsconcert Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie

De Koninklijke Gemeentelijke Harmo-
nie brrengt zijn jaarlijks nieuwjaars-
concert op zaterdag 15 januari om  
20 u. in c.c. CasinoKoksijde. De toe-
gang is gratis. na het concert biedt 
de gemeente een receptie aan. 

De gemeentelijke harmonie ont-
stond in 1950 om evenementen en 
plechtigheden op te luisteren. Oor-
spronkelijk een orkest met uitsluitend 
of veel gemeentepersoneel werd 
het ensemble na enkele jaren een 
volwaardig harmonieorkest dat op-
trad in binnen- en buitenland (Konz, 
Bad Schallerbach).

Vanaf 1970 nam de harmonie re-
gelmatig deel aan het provinciaal 
tornooi. Met succes, want bij de 
laatste editie wist zij zich te rang-
schikken in de afdeling uitmuntend-
heid.
Al sinds twintig jaar staat de harmo-
nie nu onder de deskundige leiding 
van dirigent Luc Note. Hij legt de 
muzikale lat op hoog niveau en 
gaat een muzikale uitdaging nooit 
uit de weg. Kwaliteit staat altijd 
centraal, maar vriendschap blijft 
het grote bindmiddel om de groep 
samen te houden.

De harmonie verzorgt in de ge-
meente jaarlijks een 15 tot 20-tal op-
tredens. Buiten de gemeente zoekt 
ze nieuwe uitdagingen in muzikale 
wedstrijden. Zo is ze al enkele jaren 
present op de stapmarsenwedstijd 
te Izegem, onder leiding van tam-
boer majoor Ronny Strobbe.
In 2010 mocht de harmonie 60 
kaarsjes uitblazen. Dankzij de ste-
vige basis van getrouwen en de 
instroom van jong muzikaal talent 
weet de harmonie zich te handha-
ven en muzikaal te groeien.

Info: guy.herregat@skynet.be

De ijsbaan op het Theaterplein bij het gemeentehuis is 
nog open tot en met zondag 9 januari. 

openingsuren
3  op vrijdag 31 december van 10 tot 17.30 u.
3  tot zondag 9 januari van 10 tot 21.30 u.

Toegangsprijzen 
volwassenen 4 euro / kinderen -16 jaar 2 euro / 10-beur-
tenkaart volwassenen 35 euro / 10-beurtenkaart -16 jaar 
15 euro / scholen gratis
Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht!

in de kijker
discoschaatsen op donderdag 6 januari om 20 u.

IJsbaan open tot 9 januari

Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be



Driekoningenstoet
Op donderdag 6 januari zijn de kinderen koning. 
Dan trekt de Driekoningenstoet door de straten 
van Koksijde-bad. De stoet vertrekt om 14 u. op het 
Kerkplein aan de O.L.V.-ter-Duinenkerk, stapt door 
de Zeelaan tot aan c.c. CasinoKoksijde. Daar vindt 
om 15 u. een Driekoningenfeest plaats met taart, 
koningverkiezing en een voorstelling van Clown 
Rocky’s Oosterse show. Gratis toegang voor de 
kinderen die verkleed aan de stoet deelnemen.

met Quentin Dujardin Quartet  
op reis door de wereldmuziek
Het Quentin Dujardin Quartet speelt op vrijdag 
21 januari om 20 u. in c.c. Casino-Koksijde. 
Dit concert kadert in de JazzLab Series reeks: 
vlotte, kwalitatieve en toegankelijke Belgische 
jazzconcerten. Het quartet brengt wereldmu-
ziek. 

T-d: “Je vele reizen spelen een heel belangrijke rol in je 
muziek. Zo heb je ook je violist ontmoet?”

Quentin Dujardin: “Ja, in Marokko. Ik was wat muziek 
aan het spelen op straat in Rabat toen een man me 
aanklampte en voorstelde om enkele leerlingen van het 
lokaal conservatorium te ontmoeten. Jalal was één van 
die leerlingen. Hij nodigde me uit bij hem thuis in Mara-
kech. Ik legde hem een nummer voor waar ik aan bezig 
was, Les pleurs de Bagdad over de zinloze oorlog in Irak. 
Vanaf de eerste noten die hij speelde was ik onder de 
indruk hoe hij zich in mijn muzikaal universum onderdom-
pelde. Een mooie samenwerking was geboren.”

T-d: “Je muziek is gebaseerd op de combinatie accor-
deon, viool, gitaar. een formule die niet nieuw is, zowat 
alle zigeunermuziek steunt erop. Toch klinkt jouw muziek 
helemaal anders?”

Quentin: “Dat is spontaan gegroeid. Voor de opnames 
van het album Khabis zat Tuur Florizoone mee in de 
studio. Op een gegeven moment wilde de producer het 
kalmerende geluid van brekende golven op het strand. 
Tuur imiteerde dit op z’n accordeon en wij begonnen 
met z’n drieën te improviseren. Net als bij Jalal was dit 
eigenlijk een toevallige muzikale ontmoeting. Dat houdt 
je fris.”

T-d: “Je muziek is dikwijls heel rustig, intimistisch bijna?”

Quentin: “Ik maak liever een rustige ballade die z’n eigen 
muzikaal universum kan creëren. Soms wordt mijn muziek 
daarom nostalgisch genoemd.”

T-d: “is dat de bedoeling van je muziek? Levensvreugde 
creëren?”

Quentin: “ Als ik op een podium klim, wil ik een soort tus-
senpersoon zijn tussen de muziek en de luisteraars. Ik pro-
beer de emoties op te roepen die in het stuk verweven 
zitten. Dan is een concert geslaagd.”

T-d: “Je vele reizen beïnvloeden onmiskenbaar je muziek. 
Componeer je dan effectief tijdens je reizen? en verschilt 
dat veel met componeren in België?”

Quentin: “Het verschil is erg groot. Als ik reis, weet ik niet 
waar ik terecht zal komen of wie ik zal ontmoeten. Ik sta 
dan heel erg open voor alles wat m’n pad kruist. Zo kan 
je jezelf perfect inleven in andere mensen en culturen.”

Info en tickets: 12 / 10,20 / 9 euro op 
www.casinokoksijde.be of via 058 53 29 99.



JAnUARI 
01 zaterdag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

02 zondag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

03 maandag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

04 dinsdag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

Gratis geleide wandeling 
‘water-lopen!’ 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Wandel mee langs de weg van het IWVA-
water: van diep in de duinen tot in je glas.
Info Bezoekerscentrum Doornpanne, 
T 058 53 38 33, info@iwva.be , www.iwva.be

05 woensdag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

Statutaire vergadering + 
broodmaaltijd 14.30 u
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128
org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 
Info Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

06 donderdag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

Driekoningenstoet 14 u
Koksijde-aan-Zee, 
Kerkplein O.L.V.–ter-Duinenkerk
Driekoningenfeest met taart en verkiezing 
Koning en Clown Rocky’s Oosterse show
Info dienst Toerisme / Zie Tij-dingen, blz 33

07 vrijdag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

Kerstboomverbranding 18.30 u
Sint-Idesbald, strand
Info dienst Toerisme

Sandrine, Brahim, 
elke Bruyneel en Jim Cole/
motown – 50 years and more 
20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

08 zaterdag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

Geleide wandeling ‘naakte 
natuur, telkens anders’, 
wandeling met aandacht 
voor winterfenomenen 14 u
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
Doornpanne, Doornpannestraat 2
Info Bezoekerscentrum Doornpanne

09 zondag
iJsbaan 10-21.30 u
Koksijde-aan-Zee, Theaterplein 
Info dienst Toerisme

Kerstboomverbranding 12 u
Oostduinkerke, Mariapark
Info Rik Boens, Wijkvereniging Mariapark,
T 0486 20 71 10 / Zie Tij-dingen, blz 33

10 maandag
Driekoningenfeest (bingo, 
wafelbak…) 14.30 u
Koksijde-dorp: ’t Oud Schooltje
Info en organisatie Neos Koksijde,
Judith Ranson, T 058 51 40 60 
Jeannine Nowé, T 058 51 63 62

11 dinsdag
Dinsdag Bibdag ‘Leven is 
spelen met vuur’ een lezing 
door Gerard Bodifee  19.30 u
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek
Vooraf inschrijven aan de balie  van de 
boekafdeling, T 058 53 29 53 of via  
net-bibbing@koksijde.be / Zie Tij-dingen, blz 33

nieuwjaarsfeest met Franse 
chansons 20 u
Koksijde-aan-Zee, Bibliotheek
Prijs leden Markant en partneers: € 30,
niet-leden: € 55
Info en inschrijvingen lena Proot, T 058 51 51 37, 
jacques-proot@skynet.be

doorlopend

 elke vrijdag
Markt
Koksijde-aan-Zee, Zeelaan 
Info: dienst Toerisme

 DO 27/01/2011 -
 WO 2/02/2011  
Gedichtendag ‘nacht’: 
gedichten van Fernand 
Florizoone en fotografe 
Karine Opsomer
Koksijde-aan-Zee, Openbare Bibliotheek 
Info: Bibliotheek
Zie Tij-dingen, blz 13

Agenda
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12 woensdag
Buisuitstap naar de Kortrijkse 
Schouwburg AnneTeresa De 
Keersmaeker &Rosas – Rosas 
danst Rosas 18 u
Koksijde, Casinoplein
Een klassieker binnen de hedendaagse dans
Info c.c. CasinoKoksijde

Film ‘illégal’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

13 donderdag
Gabriel Rios, Feat. Jef neve & 
Kobe Proesmans 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

15 zaterdag
nieuwjaarsconcert 
Koninklijke Gemeentelijke 
Harmonie van Koksijde 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Gratis toegang
Receptie aangeboden door gemeente- 
bestuur na concert
Info dienst Toerisme / Zie Tij-dingen, blz 33

Lise & Jens Bouttery – Hete 
Tenen 20.30 u
Oostduinkerke-dorp, het bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 
Pikant muziektheater zo dubbelzinnig  
als de liefde
Info & tickets c.c. CasinoKoksijde en Het Bedrijf

19 woensdag
Film ‘The Killer inside me’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info c.c. CasinoKoksijde

20 donderdag
Discussienamiddag: 
de computer, vloek of leven? 
14.30 u
Koksijde-aan-Zee, c.c. CasinoKoksijde, 
W. Elsschotzaal 
Ingeleid en gemodereerd door Marijke Louwie
Inkom € 2,50 (koffie inbegrepen)
Organisatie A. Vermeylenfonds
Info T 058 51 98 65

21 vrijdag
Quentin Dujardin Quartet 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Jazz/wereldmuziek
Info c.c. CasinoKoksijde

22 zaterdag
Het ongerijmde / Don Quichot 
20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
(… of de dunne lijn tussen perceptie en realiteit)
Theater in twee dimensies
Info c.c. CasinoKoksijde

26 woensdag
Geleid bezoek aan de Bib en 
gemeentehuis Koksijde 14.30 u
Koksijde-aan-Zee 
Info en inschrijvingen Hedwig Donceel,

T 058 51 75 43
Organisatie Vlaamse Seniorenclub Koksijde, 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

Film ‘women without men’ 20 u
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Info c.c. CasinoKoksijde

Info: Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138 
T 058 53 39 50,  

tenduinen@koksijde.be 
www.tenduinen.be

Info & tickets: 
c.c. CasinoKoksijde  

T 058 53 29 99 
www.casinokoksijde.be
cc.casino@koksijde.be

Info & organisatie: 
Bibliotheek Koksijde  

T 058 53 29 53 
koksijde@bibliotheek.be

Info: 
dienst Toerisme  
T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 
www.koksijde.be

Info: 
Het Bedrijf

T 058 51 18 37
reservatie@hetbedrijf.be 

www.hetbedrijf.be 

LeGenDe

Tentoonstellingen
 Tot 16 januari
Rogette Jonckiere en 
Frank Vanhooren 
(schilderkunst en keramiek)
Weekends en Kerstvakantie: 10 - 12 u & 
14 - 16.45 u – gesloten op 25/12 en 01/01
Oostduinkerke-aan-Zee, galerie Welnis, 
Astridplein 6

 Tot 9 januari 
Tentoonstelling ‘vogels in 
vogelvlucht’
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doorn-
panne, Doornpannestraat 2
Info bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33, rika.driessens@iwva.be , 
www.iwva.be 

 Januari
Tentoonstelling Lambertus 
Denbrok, keramiek
zondag en maandag gesloten
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan
Info kapsalon Lievino, T 058 51 18 05,
lievino@lievino.be 



FeBRUARI 
zaterdag 12: Oostduinkerke, knuffelduik in zee

MAART
zondag 6: Oostduinkerke, grote canavalstoet
zaterdag 12: Koksijde, Supervlieg, activiteiten 
voor kinderen
Van dinsdag 29 tot donderdag 31: 
wielerwedstrijd Driedaagse van De Panne-
Koksijde

APRIL
zaterdag 16 en zondag 17: Koksijde Kids, 
gratis kinderevenement vol toffe attracties
zaterdag 23: Koksijde, bloemenjaarmarkt
Maandag 25: Koksijde, bedevaart Baaldjes 
Kruis

MeI
zaterdag 7: Koksijde, 5de middeleeuws 
theaterfestival in het Abdijmuseum Ten Duinen
zaterdag 28 en zondag 29: 
Oostduinkerke, trekpaardenfestival

JUnI
zondag 12: Sint-Idesbald, motortoertocht in 
Frans-Vlaanderen
Maandag 13: Koksijde, Zouavenherdenking
zaterdag 25 en zondag 26: Oostduinkerke, 
garnaalfeesten en garnaalstoet

JULI
zaterdag 2: Koksijde, Salsafestival van Koksijde 
Latin Club
Woensdag 6 en donderdag 7: Koksijde, 
luchtmachtbasis, air show
Vrijdag 8: Oostduinkerke, 17de Festival van het 
Volkslied aan Zee
Van zaterdag 9 tot zondag 17: Koksijde, 10de 
Internationaal Folklorefestival
Maandag 11: Oostduinkerke, vuurwerk t.g.v. 
de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
zaterdag 16 en zondag 17: Wulpen, landelijk 
feest en humoristisch theatertornooi
Donderdag 21: Koksijde, vuurwerk t.g.v. de 
nationale feestdag
Van donderdag 28 tot zaterdag 30: 
Koksijde danst
Woensdag 27: Sint-Idesbald, jeugd- en 
massajogging

AUGUSTUS
Van zat. 6 tot zond. 14: Koksijde, internationaal 
25.000$ tennistornooi Flanders Ladies Trophy
Van vrijdag 12 tot woensdag 17: Koksijde, 
X-Beach, extreem attractiepark aan zee 
Van zat. 13 tot zond. 21: Koksijde, internatio-
naal herentennistornooi Ricoh Men’s Trophy
zaterdag 20: Sint-Idesbald zingt en muzikaal 
vuurwerk
Dinsdag 23: Oostduinkerke, openingsplechtig-
heid wandeltocht Vierdaagse van de IJzer
Van woe. 24 tot zat. 27: wandeltocht 
Vierdaagse van de IJzer, 1ste dag omgeving 
Oostduinkerke
zaterdag 27: Koksijde, Fin-de-saison met 
straatanimatie in de Zeelaan en vuurwerk

SePTeMBeR
zondag 18: Wulpen en Koksijde, 
wielerwedstrijd Keizer der Juniores
zondag 18 en maandag 19: Koksijde, 1
1de nacht van de Duitse schlager-  
en volksmuziek

OKTOBeR
zaterdag 1 en zondag 2: Oostduinkerke, 
Stormfeesten
zaterdag 1: Oostduinkerke, bierfeesten
zaterdag 22 en zondag 23: Koksijde
Toeristen- en streekproductenbeurs
Maandag 31: Sint-Idesbald, Halloweenstoet

nOVeMBeR
zaterdag 26: Koksijde, Cyclocross, 
Internationale Vlaamse Duinencross

DeCeMBeR
Van 10 tot 8 jan.: Koksijde, ijsbaan
Maandag 26: Sint-Idesbald, 39ste 
winterwandeldag
Woensdag 28: Koksijde, 9de middeleeuws 
winterevenement Stella de Dunis
Vrijdag 30: Oostduinkerke, Sylvestervuren
zaterdag 31: Sint-Idesbald, van oud naar 
nieuw en vuurwerk

JAnUARI 2012
zaterdag 28 en zondag 29: 
Wereldkampioenschap Cyclocross

Onze toppers 
van het nieuwe jaar!

2011
nOTeeR 
in Uw 

AGenDA

Fascinerend
Koksijde  
Oostduinkerke


