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Hulp- en wachtdiensten

Ambulance / Brandweer 112
Politie 101

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

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

Apotheken
Wachtdiensten lopen tijdens weekends 
(za 9 u. tot en met ma 9 u.)  
U vindt een lijst op internet:  
www.apotheek.be
Per telefoon: 9-22 u.: 
telefonische wachtdienst 0900 10 500
22-9 u.: bel de politie 058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal 
georganiseerd.  Er is één wachtdienst voor de 
gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne.

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

Colofon

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

Eindredactie:
Ilse Chamon

Hoofdredactie:
Jan Huyghe

Redactie:
diverse gemeentelijke diensten

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

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, 
8670 Koksijde, (BIC: GKCCBEBB), 
met vermelding “Abonnement Tij-dingen – 
2013”

Gemeente info

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

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

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

Foto van de maand
Eddy Wellens uit Kontich schoot tijdens een natuurwandeling bijgaand 
prachtig beeld van een echte winterse duinpanne in de Doornpanne. 
Wie de omgeving niet kent waant zich wellicht ergens hopeloos ver-
dwaald op de Noord-Duitse Lüneburger Heide…
Nochtans is het zicht een eigen streekpareltje, mild bestrooid met wat 
witte rijm op riet en heesters. De jury vond deze prachtige foto van 
Eddy de maandprijs waard! Overigens voor de laatste keer, want in het 
nummer van maart starten we een nieuwe wedstrijd.
Kijk uit!

Getijden februari
dag hoogwater laagwater

vr 1 03.51 en 16.16 10.54 en 23.07
za 2 04.35 en 17.03 11.38 en 23.53
zo 3 05.25 en 18.01 12.28
ma 4 06.31 en 19.16 00.49 en 13.29
di 5 07.50 en 20.33 01.58 en 14.38
wo 6 09.06 en 21.49 03.14 en 15.53
do 7 10.21 en 22.58 04.41 en 17.16
vr 8 11.24 en 23.51 05.53 en 18.17
za 9 12.13 06.44 en 19.04
zo 10 00.32 en 12.54 07.28 en 19.46
ma 11 01.12 en 13.35 08.09 en 20.26
di 12 01.52 en 14.16 08.50 en 21.06
wo 13 02.34 en 15.00 09.31 en 21.47
do 14 03.17 en 15.45 10.13 en 22.27
vr 15 04.02 en 16.31 10.55 en 23.07
za 16 04.48 en 17.19 11.37 en 23.49
zo 17 05.36 en 18.09 12.22
ma 18 06.31 en 19.07 00.38 en 13.15
di 19 07.34 en 20.15 01.42 en 14.18
wo 20 08.49 en 21.36 02.56 en 15.28
do 21 10.13 en 22.48 04.27 en 16.57
vr 22 11.13 en 23.35 05.38 en 17.58
za 23 11.53 06.24 en 18.37
zo 24 00.09 en 12.25 06.59 en 19.06
ma 25 00.38 en 12.53 07.28 en 19.35
di 26 01.05 en 13.23 07.59 en 20.08
wo 27 01.37 en 13.57 08.34 en 20.46
do 28 02.12 en 14.33 09.12 en 21.26
Referentieplaats is Nieuwpoort.

DOE MEE 
EN WIN



Nieuwe gemeenteraad
De installatie van de nieuwe 
gemeenteraad vond plaats op 
woensdag 2 januari. Met heel wat 
verse schepenen en raadsleden is 
aldus een nieuwe bestuursperiode 
begonnen die zes jaar zal duren, tot 
31 december 2018. Ook de nieuwe 
OCMW- en politieraad kunnen hun 
werkzaamheden aanvatten…

6-7
Sint-Pieterskerk
De reconstructies van de eind 
19de eeuwse muurschilderingen 
in de beschermde Sint-Pieterskerk 
van Koksijde-Dorp werden na 
voltooiing op 22 december plechtig 
onthuld. Het kerkje heeft een ware 
gedaanteverwisseling doorgemaakt, 
het is een heuse tempel geworden… 
Zonder twijfel een unicum in onze regio 
en ver daarbuiten..!

15
Orgaandonatie
Wist u dat u als donor in theorie tot 
acht mensenlevens kan redden? Het 
volstaat om u in het gemeentehuis 
als donor te laten registreren, zodat 
nog levensvatbare organen na uw 
overlijden kunnen ingeplant worden bij 
patiënten die het nodig hebben. De 
Jaycees Veurne-Westkust organiseren 
er op 22 februari een symposium over 
met als motto “Ik blijf in je leven”!

19
Zet de zotskap op!
In de tweede en derde week van 
februari is het weer tijd voor het 
jaarlijkse carnaval. Ook in onze 
gemeente viert carnaval nog steeds 
hoogtij! Hoogtepunt van de reeks 
carnavalsactiviteiten is de jaarlijkse 
stoet die op zondag 10 februari voor 
de 59ste keer door de straten van 
Oostduinkerke trekt!

35
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Aankopen
Lichtreclame - Boven de ingang van de bibliotheek 
zal een mooie lichtreclame aangebracht worden. 
Het huidige bordje springt niet in het oog en is niet 
zichtbaar bij vroege duisternis. Raming 7.000 euro. 
Unaniem.

Snippers uit de raad van 20 december
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad onder leiding 
van gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe. Indien het agendapunt eenparig is goedgekeurd vermelden 
we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden of 
tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

Diensten
Waterlopen - Zoals elk jaar zal de Polder Noordwa-
tering ook in 2013 onderhoudswerken uitvoeren aan 
onbevaarbare waterlopen 3de categorie op het 
grondgebied van Koksijde. Het betreft ruimen, maaien 
en verbrijzelen van maaispecie voor een totale kost-
prijs van 43.786 euro. Unaniem.

Projecten
Drie loten zijn unaniem 
goedgekeurd voor 
de restauratie van het 
Vanneuvillehuis gelegen in 
de Noordduinen ten oosten 
van de Zuidabdijmolen. In 
dat huis had kunstenaar 
Walter Vilain vroeger zijn 
artistiek atelier. 
De gemeente is eigenaar 
van het Vanneuvillehuis 
dat dringend dient 
gerestaureerd. Lot 
1 bouwkundige 
restauratiewerken: raming 
346.886 euro / lot 2 
technieken elektriciteit: 
raming 72.031 euro / lot 3 
technieken CV + sanitair 
+ ventilatie: raming 88.574 
euro. Voor alle loten zal 
een subsidie aangevraagd 
worden bij Onroerend 
Erfgoed.

Heffingen
Zwembad - De toegangsprijzen tot het Hoge-Blekker-
zwembad werden verhoogd met ingang van 1 januari 
2013. De stijging van de energiekosten en de prijzen 
van de omliggende zwembaden lieten toe om deze 
toegangsprijzen na zes jaar te herzien. Raadsleden 
Henri Dewulf en Sofie Dewulf stemden tegen.
Strandvissen - Het tarief wordt verhoogd van 10 euro 
per standplaats naar 25 euro. Hierdoor worden alle 
administratieve kosten beter verrekend dan bij een ta-
rief van 10 euro. Raadsleden Henri Dewulf, Sofie Dewulf 
en Herman Vandenberghe stemden tegen.
Leegstand - De belasting op leegstand is verhoogd. 
Het tarief voor het eerste jaar leegstand na 12 maand 
opname in het leegstandsregister bedraagt nu 1.500 
euro per volledig gebouw of woonhuis of voor elke 
overige woongelegenheid, in plaats van 1.000 euro 
in 2012. Doel is eigenaars van leegstaande woonge-
legenheden of gebouwen aan te zetten om deze te 
activeren voor de woningmarkt. Unaniem.
Activeringsheffing - Er wordt vanaf 2013 een jaarlijkse 
gemeentebelasting, genaamd activeringsheffing, ge-
vestigd op de onbebouwde bouwgronden en onbe-

bouwde kavels in het gemeentelijk register van onbe-
bouwde percelen. De tarieven worden verdubbeld. 
Doel is potentiële woonlocaties vrij maken en grond-
speculatie tegengaan om realiseerbare onbebouwde 
gronden en onbebouwde kavels te activeren. Nieuwe 
tarieven: 1 euro/m² met een minimum van 500 euro 
voor zone 1 tussen strand en trambaan / 0,50 euro/m² 
met een minimum van 250 euro voor zone 2 en de rest 
van het grondgebied. Raadsleden Henri Dewulf en 
Sofie Dewulf stemden tegen.
Tweedeverblijven - De belasting op tweedeverblijven 
gaat omhoog. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
verwees daarbij naar de vele investeringen die de 
gemeente ook doet ten voordele van de tweede-
residenten. Bovendien kunnen zij ook genieten van 
een aantal kortingen op het gemeentelijk diensten-
aanbod.
Er zijn vijf categorieën: van zone 1 (cat. 1) tot een 
stacaravan (cat. 5). Daartussen variëren de tarieven. 
Voorbeeld voor 2013: 895 euro voor een tweedever-
blijf in zone 1, 350 euro voor een stacaravan. In 2019 
zal dat resp. 1.000 en 394 euro zijn. Raadsleden Henri 
Dewulf en Sofie Dewulf stemden tegen.



Varia
Toelagen - De gemeentelijke toelage 2013 aan de 
Politiezone Westkust bedraagt 4.830.343 euro.
Dat is 2,50% meer dan in 2012. Unaniem. De gemeen-
telijke toelage 2013 aan het OCMW bedraagt
2.488.000 euro. Unaniem.
Investeringssubsidies - De voetbalvereniging KVVC 
krijgt van de gemeente een investeringssubsidie van 
72.000 euro voor de bouw van een hoogspanningsca-
bine in de tribune. Unaniem. Het Autonoom Gemeen-
tebedrijf Koksijde (AGB) krijgt een investeringssubsidie 
van 66.729 euro, ook voor een nieuwe hoogspannings-
cabine bij het zwembad. Unaniem.
Brandweer - Ben Paret werd benoemd als voltijds sta-
tutair vast brandweerman-ambulancier met ingang 
van 1 januari 2013.

LIVE
OP INTERNET!

VOLG DE ZITTINGEN

LIVE OP INTERNET

VIA WWW.TV.KOKSIJDE.BE

HERBEKIJK

DE VORIGE ZITTINGEN

OP DEZELFDE SITE!

Hulde aan
afscheidnemende raadsleden

Op het einde van de laatste raadszitting van vorig 
jaar bracht burgemeester Marc Vanden Bussche 
hulde aan de afscheidnemende gemeenteraadsle-
den, nl. (vlnr) Sofi e Dewulf, schepen Daniël Van Herck, 
Freddy Beun, Rik Stekelorum, Jos Boons, Elie Depotter, 
Herman Vandenberghe, Dany Verlinden, en zittend 
Noël Paelinck, Henri Dewulf, Caroline D’Haveloose 
en Alain Saubain. Ze ontvingen allen een pasend 
geschenk. De burgemeester kondigde aan om de 
raad voor te stellen Henri Dewulf de titel van erebur-
gemeester te verlenen. Aansluitend bracht ook eer-
ste schepen Jan Loones een korte hulde aan Henri 
Dewulf, wat ook gebeurde door zijn nicht Sofi e.

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

Al één of meer jaren bent u een trouw lezer van ons 
gemeentelijk informatieblad Tij-dingen dat in z’n 
18de levensjaar is.
Tij-dingen biedt maandelijks de algemene en con-
crete beleidsinformatie van het gemeentebestuur 
en zijn gemeentelijke diensten. Welke beslissingen 
nam de gemeenteraad? Hoe vorderen de open-
bare werken? Welke projecten organiseren de vele 
gemeentelijke diensten van administratie tot sport? 
U leest en ziet het allemaal in Tij-dingen in woord en 
in beeld, tot en met de ontvangsten en huldigingen 
in het gemeentehuis! De Agenda bevat een maan-
delijks overzicht van alle geplande socio-culturele 
activiteiten. Pasklare informatie om u tegen te
zeggen!
Aan onze abonnees dus graag deze uitnodiging om 
het jaarabonnement voor 2013 te willen hernieuwen. 
De prijs blijft zoals vorige jaren ongewijzigd: amper 
10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op 
rek. nr. BE88 0910 1750 0041 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Communicatie, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (BIC: GKCCBEBB). Dan krijgt u de publica-

tie weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien 
naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met 
de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, 
of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u 
alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

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



Burgemeester, schepenen en 
raadsleden 2013-2018

Rita Gantois (N-VA)

Charlotte Castelein (LB) Christophe 
Bakeroot (LB)Andreas 

Cavyn (N-VA)

Joeri Stekelorum 
(gemeentesecretaris)

Albert Serpieters (LB) 
5de schepen
Leefmilieu en 

energiebeleid, huisvesting, 
reddingsdiensten, 

kerkfabrieken, landbouw.

Dorine Geersens (LB) 
3de schepen

Toerisme, 
groendienst, 

middenstand en 
lokale economie, 

gezinszorg, 
gezondheidszorg, 

sociale zaken, 
welzijnsbeleid, 
dierenwelzijn, 

contacten met de 
strijdkrachten.

Jan Loones (N-VA) 
1ste schepen

Cultuur, erfgoed 
en archiefwezen, 

musea en 
monumentenzorg, 

internationale 
samenwerking, 
ontwikkelings-
samenwerking, 

zelfdodingspreventie 
en geestelijke 

gezondheidszorg.

Paul Casselman 
(LB) Frédéric Devos 

(LB)

Rosaline Mouton (!mpuls)

Inge Vandekeere (LB) Jean Marie 
Dewulf (!mpuls)



Greet 
Verhaeghe 

(N-VA)

Herwig Vollon (LB) Henk 
Ghyselen 

(LB)

Gerard 
Vandenbroucke 

(N-VA)

Adelheid 
Hancke (N-VA)

Dirk Dawyndt (LB) 
4de schepen

Sport en 
ontspanning, 

ruimtelijke 
ordening en 
stedenbouw, 

landschapszorg, 
rechtszaken.

Greta Suber-Delie 
(LB) 

OCMW-voorzitter, 
7de schepen

OCMW-voorzitter, 
seniorenbeleid

Stephanie Anseeuw (LB)  
2de schepen
Personeel en 

tewerkstelling, kinder-
opvanginitiatieven, 

verkeer en mobiliteit, 
openbaar vervoer, 

duinenhuis, 
mindervalidenbeleid, 

patrimonium, 
gemeentelijk 
zalenbeheer.

Lander Van Hove (LB) 
6de schepen

(Kunst-)onderwijs, 
jeugd, 

communicatie, 
informatisering en 

administratieve 
vereenvoudiging, 

gelijke kansenbeleid.

Marc Vanden Bussche (LB)  
burgemeester 

Golf ter Hille, reconversie 
militaire basis, openbare 

werken, financiën, 
coördinatie vrije tijd, 
burgerlijke stand en 
bevolking, politie en 

veiligheid, brandweer.

Elwin Van Herck (!mpuls)
Guido Decorte (LB) Peter Hillewaere (N-VA)

Ivan Vancayseele 
(!mpuls, opvolger van 

Rik Stekelorum)

Luc Deltombe (LB, 
voorzitter van de 
gemeenteraad)

De nieuwe legislatuur 2013-2018 ging op woensdag 2 januari van start met de installatie van de nieuw samen-
gestelde bestuursorganen: gemeenteraad, schepencollege, politieraad en OCMW-raad. Op deze dubbele 
bladzijde presenteren we in woord en beeld de vernieuwde gemeenteraad en het vernieuwde college van 
burgemeester en schepenen. De Lijst Burgemeester (LB) telt 16 verkozenen, N-VA 7 en !mpuls 4. De fractie LB en 
N-VA vormen met 23 raadsleden samen de meerderheid.



Nieuwe OCMW-raad 
gekozen en geïnstalleerd
Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op woensdag 2 januari werden ook de elf nieuwe raadsleden van het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkozen. Zeven zetels gaan naar de Lijst Burgemeester (LB), drie naar de N-VA en 
één naar !mpuls. Greta Suber-Delie (LB) werd herverkozen als OCMW-voorzitter en start dus haar tweede legislatuur in deze functie. 
De andere OCMW-raadsleden voor de komende zes jaar zijn (staande op de foto vlnr) Hylke Castelain (LB), Hilde De Graeve (N-VA), 
Eddy D’Hulster (N-VA), Bruno 
Vandicke (N-VA), Ronny 
Calcoen (LB), Carol Gunst (LB), 
Ine Deburchgraeve (LB), Marie 
Claire Fagoo (LB), Kara Supeley 
(LB) en Greta Cambier (!mpuls).
Zittend OCMW-ontvanger Rita 
Driesse, burgemeester Marc 
Vanden Bussche, OCMW-
voorzitter Greta Suber-Delie, 
OCMW-secretaris Pascale Feys 
en gemeenteraadsvoorzitter 
Luc Deltombe. De eigenlijke 
installatie van de nieuwe 
OCMW-raad vond plaats 
op maandag 7 januari in 
het Sociaal Huis. De raad 
voor maatschappelijk welzijn 
vergadert elke 2e donderdag 
van de maand om 20 u. in 
het Sociaal Huis in Koksijde, 
Ter Duinenlaan 34. Iedereen 
is welkom op het openbaar 
gedeelte van de zitting.

Groene goedkope energie: schrijf je nog snel in..!
De provincie organiseert momen-
teel voor de tweede keer een 
groepsaankoop groene energie.

1. Vrijblijvend inschrijven kan nog tot 
5 februari 2013. Neem uw laatste 
eindafrekening van elektriciteit en 
aardgas bij de hand en surf naar 
www.samengaanwegroener.be 
(doorklikken naar provincie West-
Vlaanderen). Geen toegang tot 
het internet? Ga met uw laatste 
jaarafrekening van elektriciteit en 
aardgas naar de dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling (gewone 
openingsuren) of naar de huis-
vestingsambtenaar in het Sociaal 
Huis (woensdag van 9 tot 12 u. en 
vrijdag van 13.30 tot 16 u.).

2. Op 6 februari is er een veiling 
waarbij kandidaat-leveranciers 
een prijs bieden. Daarna ont-
vangt u, vanaf 18 februari, een 
persoonlijk voorstel en kiest u om 
al dan niet over te stappen. De 
overstap wordt volledig voor u 
geregeld.

3. Zondag 17 maart 2013: laatste 
dag om als ingeschreven deelne-
mer te beslissen of u ingaat op het 
voorstel.

4. In de vorige campagne schreven 
zich 887 Koksijdse gezinnen in. De 
gemiddelde besparing bedroeg 
vorig jaar 278 euro.  Wie vorig 
jaar heeft deelgenomen aan de 
groepsaankoop is echter niet au-

Info:

- iChoosr: gratis infonummer 0800 18 711 of 
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be

- Gemeentehuis, Zeelaan 303, dienst Milieu en DO, 
heidi.vollon@koksijde.be, T 058 53 34 64 

- Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, huisvestingsambtenaar 
linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, T 058/53 43 28.

tomatisch weer ingeschreven. Het 
contract met de prijzen van de 
groepsaankoop geldt immers voor 
één jaar. U valt na het einde van 
het contract terug op het stan-
daardtarief van deze leverancier.



T-d: “De nieuwe be-
stuursploeg is nu echt 
van start gegaan!”
Burgemeester: “Ja! Op 2 
januari werd de nieuwe 
gemeenteraad geïnstal-
leerd en op 7 januari de 
OCMW-raad. Ook de 
leden van het Autonoom 
Gemeentebedrijf en van 
de VVV zijn gekend. En 
op 22 januari werd ook 
de politieraad officieel 
voorgesteld. Iedereen is 
met volle moed gestart!”
T-d: “Er wacht het beleid 
een belangrijke nieuwe 
uitdaging: BBC!”
Burgemeester: “Inderdaad. 
BBC wil zeggen: beheers- 
en beleidscyclus. Toen het 
Vlaamse parlement in 2005 
het Gemeentedecreet 
goedkeurde promootte 
het ook de principes van 
het ”new public manage-
ment”: aandacht voor 
planning, bevoegdheids-
delegatie, verantwoording, 

De burgemeester aan het woord
De nieuwjaarsmaand was er warempel een om niet licht te vergeten. Het was inderdaad misschien wel twintig 
jaar geleden dat onze contreien bedolven werden onder een sneeuwtapijt van ca. 15 cm dik. Voeg daarbij 
nog aanvallen van nachtelijke vrieskoude tot -10°C, dan hebben we januari 2013 wel gehad! Inmiddels maalt 
de tijd verder. De winter is over de helft, over drie weken flitsen de renners weer over de wegen…

interne controle, audit... 
In juni 2010 keurde de 
Vlaamse regering dit BBC 
goed. Het is één geïnte-
greerd instrumentarium 
voor gemeenten om het 
beleid te plannen, de fi-
nanciële vertaling daarvan 
te maken (budgetteren), 
te bewaken en te registre-
ren (boekhouding) en om 
erover te rapporteren en te 
evalueren. Vanaf 1 januari 
2014 moeten we hierin 
meestappen. De komende 
maanden zijn dan ook 
heel belangrijk voor onze 
diensten om de implemen-
tatie hiervan voor te berei-
den. Alle plannen voor de 
komende legislatuur zullen 
hierin te vinden zijn.”
T-d: “De werken aan de 
Zeelaan vlotten goed?”
Burgemeester: “Wel, onze 
diensten en de aanne-
mer doen hun uiterste 
best om alles met zou 
weinig mogelijk hinder 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Het opmaken van een BBC 
of beheers- en beleidscyclus wordt een belangrijke uitdaging!”

Nieuwe politieraad van start
Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op woensdag 2 januari werden ook de 
Koksijdse vertegenwoordigers voor de politieraad van de Politiezone Westkust aangeduid. Onze gemeente 
vaardigt negen raadsleden naar de politieraad af. Het zijn: Charlotte Castelein (LB), Luc Deltombe (LB), 
Frédéric Devos (LB), Rita Gantois (N-VA), Henk Ghyselen (LB), Jan Loones (N-VA), Inge Vandekeere (LB), 
Elwin Van Herck (!mpuls) en Herwig Vollon (LB). De Panne en Nieuwpoort sturen elk vier raadsleden naar 
de politieraad. De drie burgemeesters van de betrokken gemeenten maken ambtshalve deel uit van de 
politieraad. Onze burgemeester, Marc 
Vanden Bussche, is voorzitter van zowel 
politieraad als politiecollege. De eerste 
zitting van de politieraad zone Westkust, 
met installatie van de nieuwe raadsle-
den, vond plaats op dinsdag 22 januari in 
de Kokpit van ons gemeentehuis.

De nieuwe politieraad van de zone Westkust. De 
Koksijdse vertegenwoordigers zijn: achteraan 
midden Frédéric Devos. Middenrij tweede van 
links Inge Vandekeere, Rita Gantois, Herwig Vollon, 
Charlotte Castelein, tweede van rechts Henk 
Ghyselen, Elwin Van Herck. Zittend tweede van links 
Luc Deltombe, burgemeester Ann Vanheste van De 
Panne, burgemeester en voorzitter Marc Vanden 
Bussche van Koksijde, burgemeester Roland Crabbe 
van Nieuwpoort en zonechef Nico Paelinck.

te laten verlopen. We 
werden in januari wat ge-
hinderd door de sneeuw, 
maar dat is onvermijdelijk 
met werken in de winter-
periode. We zouden het 
project graag rond Pasen 
gefinaliseerd zien.”
T-d: “Jammer genoeg 
moesten we in deze 
nieuwjaarsmaand af-
scheid nemen van een 
prominente Koksijde-
naar, nl. schrijver Thierry 
Deleu?”
Burgemeester: “Zijn over-

lijden, op amper 72-jarige 
leeftijd, heeft de culturele 
kringen van onze regio 
erg geraakt. Afkomstig 
van Harelbeke vestigde 
hij zich na zijn pensione-
ring in Oostduinkerke. 
Literatuur was zijn leven. 
Hij schreef gedichten, 
romans, essays, recensies, 
enz. In deze branche 
heeft hij Koksijde op de 
kaart gezet. Dit nummer 
besteedt dan ook aan-
dacht aan hem.” (Nvdr, 
zie blz. 17)



Het gemeentebestuur werft aan…
In het voorjaar start ons gemeentebestuur telkens de procedure voor aanwerving van een lange rij jobstu-
denten en contractueel seizoenspersoneel voor allerhande opdrachten tijdens de vakanties van 2013.

A. Jobstudenten seizoen 2013
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder aan zee (niveau E) / EHBO-helper (niveau E) / werkman 
(straatveger/papierprikker) (niveau E) / sportmonitor (niveau C) / monitor speelpleinwerking (niveau E) / 
administratief bediende (niveau D) / kassier zwembad (niveau D) / schoonmaker zwembad (niveau E) / 
redder zwembad (niveau E)

Job in de kijker: monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Deze vakantiejob springt er uit wegens de specifieke opleidingsvereisten opgelegd door Kind en Gezin en 
de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar.
Doel: buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij indiensttreding

Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:

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

Een diploma of certificaat van het technisch secundair onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad “sociale & technische wetenschappen”, “jeugd- en gehandicap-

tenzorg” (oude benaming: “bijzondere jeugdzorg”), “gezondheids- en welzijnswetenschappen” (oude 
benaming: “verpleegaspirant”),

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

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

Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding kleuter- of lager onderwijs of graduaat or-
thopedagogie gevolgd hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen ook in aanmerking.
Bruto uurloon: 11,08 euro

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR. Alle sollicitatieformulieren 
die ingediend worden tegen vrijdag 1 maart 2013 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling. Alle 
kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2013.

B. Jobstudenten buiten seizoen: krokus- en 
paasvakantie, weekends, feestdagen 2013
Algemene leeftijdsvoorwaarde 17 jaar voor: redder aan zee (niveau E) / schoonmaker zwembad (niveau E) / 
redder zwembad (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E), zie voorwaarden beschreven 
bij “jobstudenten seizoen 2013” / administratief bediende (niveau D)./ monitor speelpleinwerking (niveau E)

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 1 maart 2013 komen in aanmerking voor de 
eerste aanstelling voor de paasvakantie. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven 
tot het einde van de paasvakantie geldig.
Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier 
in te vullen en in te dienen tegen vrijdag 1 februari 2013 om in aanmerking te komen voor de eerste 
aanstelling tot de paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen vrijdag 1 maart 2013 komen 
in aanmerking voor de eerste aanstelling tot de zomervakantie. Alle kandidaturen blijven geldig tot 
30 september 2013.

vervolg zie blz. 11



C. Contractueel seizoenspersoneel
Redder aan zee (niveau E) / redder zwembad (niveau E) / monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E) 
/ sportmonitor (niveau C) / werkman (niveau E) / schoonmaker (niveau E) / Chauffeur openbare netheid 
(niveau D) / Administratief medewerker (niveau C)

Diplomavereisten: zie www.koksijde.be of opvragen op de dienst Personeel & HR.
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 1 maart 2013 komen in aanmerking voor de eer-
ste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze die later ingediend worden, blijven geldig tot 30 september 2013.

Gemeenteschool Koksijde:
Carine Tegethoff nieuwe directeur
Het gemeentebestuur heeft mevr. Carine Tegethoff (45) aangesteld als nieuwe directeur van de gemeentelijke 
basisschool Koksijde. Zij is de opvolgster van Lander Van Hove die in de nieuwe legislatuur schepen is geworden.

Een gemeentelijk politiek mandaat bekleden en tegelijk lid zijn van het 
gemeentelijk onderwijzend personeel is onverenigbaar. Lander Van 
Hove opteerde voor een politiek mandaat, waardoor de functie van 
directeur van de gemeenteschool Koksijde vacant werd. De nieuwe 
directeur, Carine Tegethoff, studeerde in 1989 af aan de Sint-Andreas-
normaalschool in Brugge (huidige KHBO). In haar eerste schooljaar 
deed ze ervaring op bij verschillende leeftijdsgroepen, van de 1ste 
kleuterklas tot het 3de leerjaar. In september 1990 startte ze in de ge-
meenteschool Koksijde bij de allerkleinsten, daarna bij alle kleuterleef-
tijden, om te eindigen in de 3de kleuterklas, waar ze tot december les 
gaf. Aanvankelijk combineerde ze haar job met lestijden in het basis-
onderwijs Home Edouard Pecher en in de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke. Om na een paar jaar volledig in Koksijde les te geven.
Na een loopbaan van 23 jaar kleuteronderwijs werd ze de nieuwe di-
recteur. “Het wordt voor mij een uitdaging om de toffe gemeentelijke 
basisschool verder uit te bouwen, zodat de leerlingen kunnen blijven 
genieten van kwalitatief hoogstaand onderwijs in het leuk en aange-
naam kader van onze Koksijdse duinen”, aldus de nieuwe directeur.

Toegankelijkheidslabel A+
voor toeristisch infokantoor
Het toeristisch infokantoor in Koksijde-Bad behaalde 
eind 2012 het kwaliteitslabel voor toegankelijk toeris-
me. Aan het toerismekantoor werd het hoogste label, 
niveau A+, toegekend.

In Vlaanderen bestaat er een toegankelijkheidslabel 
voor toeristische ondernemingen. Toerisme Vlaande-
ren kent dit label enkel na een grondige controle toe. 
Bij toeristische infokantoren worden het “pad” naar 
het kantoor, de ingang, de balie, de informatiedra-
gers en belevingstoestellen gescreend. De resultaten 
van deze controle worden aan een bijzondere com-
missie voorgelegd die uiteindelijk beslist welk label 
wordt toegekend of welke voorwaarden eerst nog 
vervuld moeten worden. Er zijn 3 niveaus: het label A+, 
het label A en het informatieve icoon. Het toerisme-
kantoor van Koksijde kreeg het hoogste label: A+.

Schepen Lander Van Hove, afscheidnemend 
directeur van de gemeentelijke basisschool 
Koksijde, overhandigt de sleutels van de school 
aan zijn opvolgster Carine Tegethoff.

Diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière in gezelschap van het 
college van burgemeester en schepenen ter gelegenheid van het 
behalen van het toegankelijkheidslabel A+.

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, 
toerisme@koksijde.be, www.toegankelijkreizen.be
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Kandidatuurstelling voor A, B en C: het sollicitatieformulier kan u downloaden op www.koksijde.be 
(Bestuur > Gemeentediensten > Personeel & HR). Bezorg het ingevuld terug aan Gemeentebestuur Koksijde 
– dienst Personeel & HR – Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. Het sollicitatieformulier kan ook op de dienst 
Personeel & HR worden verkregen of aangevraagd: 058 53 34 18 - evelien.maes@koksijde.be.

Info: Evelien Maes – 058 53 34 18 – evelien.maes@koksijde.be of www.koksijde.be.



Cursussen in de bibliotheek

Boekenverkoop 
in Dunecluze
WZC Dunecluze (Ter Duinenlaan 35 in Koksijde) orga-
niseert op woensdag 20 februari van 13.30 tot 16 u. 
een boekenverkoop uit de eigen collectie.
Het aantal boeken in Dunecluze puilt uit de kasten 
na diverse schenkingen van particulieren. Dunecluze 
heeft nu boeken in overvloed. Dat is goed, maar 
niet alle boeken zijn aan de noden van de bewo-
ners aangepast. Daarom is er een boekenverkoop 
ingelast.
Met de opbrengst zullen aangepaste boeken voor 
de bewoners gezocht worden.

Kringloopwinkel: 
boekenveertiendaagse
Kringloopwinkel West, -met winkels in Veurne, Pope-
ringe, Ieper en Diksmuide-, start op 12 februari een 
veertiendaagse boekenactie. Alle boeken worden 
tijdens deze actie voor een prikje te koop aange-
boden. Een uitgebreid gamma unieke stripverhalen, die gedurende een jaar ingezameld werden, vind je 
exclusief in de winkel van Diksmuide. Kringloopwinkel West in Veurne: Koksijdestraat 10 / in Diksmuide: Esen-
weg 5. Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 17.45 u. / op zaterdag van 9 tot 
12 u. en van 13 tot 15.45 u. 

Cursus internetinitiatie
Deze cursus behandelt zowel de basis als enkele meer 
gevorderde toepassingen van zoeken op internet, 
e-mails versturen en ontvangen, informatie opslaan, 
en enkele minder gekende aspecten van Google. De 
cursus richt zich zowel tot beginners als tot anderen 
die al basiservaring hebben met internet.
Lessen op dinsdag 5, donderdag 7, dinsdag 12 en 
donderdag 14 maart, telkens van 13.30 tot 16 u. Kost-
prijs 20 euro.

Cursus Excel
Excel is een rekenprogramma. In deze korte basiscur-
sus leer je gegevens invoeren en eenvoudige bereke-
ningen maken, verplaatsen, kopiëren en sorteren. Er 
wordt ook een adreslijst en een maandbudget opge-
maakt. Kennis van Windows is vereist. Starten met een 
groep van max. 5 cursisten. Op vrijdag 8 en maandag 
11 maart, telkens van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro.

Cursus hoe orde houden op je pc?
Leren orde houden op de pc. Vroeger stopten we 
foto’s in een schoenendoos in de kast. Die dozen zijn 
vervangen door pc’s die je de mogelijkheid bieden 
om foto’s te ordenen zodat ze altijd eenvoudig te vin-
den zijn. In deze les leer je hoe je mappen aanmaakt, 
foto’s klasseert, namen geeft aan je foto’s enz. Les-
namiddagen op donderdag 21 en vrijdag 22 maart, 
van 13.30 tot 16 u. Kostprijs 10 euro. Inschrijvingen zijn 
pas geldig na betaling en telefonisch inschrijven is niet 
mogelijk. Het aantal plaatsen is beperkt. 

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. Op de pc’s wordt er gewerkt met Windows 7. 
Op vrijdag 15, dinsdag 19 en maandag 25 maart, van 
13.30 tot 16 u. Kostprijs 15 euro.

Persoonlijk inschrijven voor deze cursussen aan de 
balie van de bibliotheek vanaf maandag 4 februari. 
U moet lid zijn van de bibliotheek. De betaalauto-
maat aanvaardt geen briefjes hoger dan 20 euro.



In de bibliotheek: miljoenen
krantenartikels vrij toegankelijk
Op zoek naar een recent kranten- of tijdschriftartikel? Wilt u weten wat er 
over onze gemeente in de pers verschijnt? Raadpleeg dan gratis de kran-
tendatabank Mediargus op de internet-pc’s in de bib. Mediargus is een 
digitale persdatabank die de artikels van alle Vlaamse kranten, enkele 
magazines en het persagentschap Belga online ter beschikking stelt.

Het volledige archief bevat alle 
nationale én regionale artikels 
uit zowel “de krant van de dag” 
als uit de laatste jaargangen en 
uit de publicaties van Roularta 
Media Group. Elke dag krijg je als 
lener van de bibliotheek, heel snel 
en volledig in real time toegang 
tot duizenden nieuwe artikels. De 
artikels zijn er in full text beschikbaar 
op de pc’s.
De online databank biedt volgen-
de mogelijkheden.
* Bekijk het nieuws van de dag: 
krantencommentaren, de meest 
gelezen krantenartikels, de meest 
bekeken videofragmenten, de 
pressroom (newsfeeds van de pers-
agentschappen en headlines uit 
de online kranten), de KIOSK (over-
zicht van alle mediabronnen)
* Mediarclips biedt toegang tot 17 

kranten, 460 regionale edities, 101 
tijdschriften, 5 persagentschappen, 
24 websites, 10 radio- en televisie-
zenders
* Het archief research biedt
toegang tot 30.230.977 artikels on-
line sinds 1984, nergens anders op 
het web beschikbaar
* Zoeken in Mediasearch - Via Me-
diasearch kan er gezocht worden 
in de gehele Mediargus-databank: 
zowel actuele als historische arti-
kels. Aan de hand van zoekcriteria 
zoekt u naar de gewenste artikels. 
Er kan gezocht worden op titel-
woorden, met behulp van trefwoor-
den of persoonsnamen en er kan 
telkens ook verder geselecteerd 
worden op een bepaalde datum 
of een bepaalde krantentitel of 
auteur.
Het resultaat van zo’n zoekactie is 

een lijst met passende artikels, die 
u volledig kan nalezen en apart of 
samengevoegd in een artikelmap 
kan downloaden en printen.
* Bekijk de persmappen - Rond 
een aantal interessante onderwer-
pen is actuele persinformatie in 
persmappen samengebracht. Een 
werkgroep van bibliotheekmede-
werkers selecteert relevante persar-
tikels uit Mediargus (zowel kranten 
als tijdschriften) en voegt ze per-
manent toe aan de Mediargus-
persmappen. 

Rust en stilte in de bieb
Heb je na de drukke eindejaar periode, je examens of gewoon tijdens 
de dagdagelijkse activiteiten nood aan rust? Kom dan zeker eens 
langs in de bibliotheek. Je vindt er gezellige leeshoekjes, ontspannen-
de boeken en tijdschriften, heerlijke dvd’s om zalig weg te dromen en 
relaxerende muziekcd’s.

Geef je e-mailadres door
aan de bibliotheek en bespaar…
Via de website van de bibliotheek, www.bibliotheek.koksijde.be kan 
u via de button “toevoegen/wijzigen e-mailadres” de gegevens van 
uw e-mail adres zelf toevoegen of verwijderen. Voor het versturen van 
maningsbrieven per post worden administratiekosten aangerekend. Is 
uw e-mail eenmaal geregistreerd in uw lenersrecord, dan worden de 
eerste twee maningsbrieven via e-mail verstuurd. Dit heeft als voor-
deel dat de administratiekosten (portkosten voor het verzenden) ver-
vallen. Wie geen e-mail adres heeft, krijgt nog altijd een brief thuis in 
de bus. Ook de 3e en de 4e maningsbrief worden per post verstuurd. 
Uiteraard worden in deze gevallen de kosten voor het versturen van 
de brieven aangerekend.

Gezocht: 
voorleesmama’s of 
papa’s in de bieb!
Bent u een vlotte mama (of 
papa) met een heldere stem 
die graag expressief voorleest 
aan een groep kinderen? 
Hebt u een halfuurtje vrij op 
één woensdagnamiddag per 
maand?
Dan bent de geknipte persoon 
om in de bieb te komen voorle-
zen tijdens het Voorleesjaar!

Bel 058 53 29 53 of mail
nele.bouquillon@koksijde.be 
voor meer info.

Boekenverkoop
In de komende krokusvakantie (van 9 tot 17 februari) is er weer boe-
kenverkoop in de bieb. Kom eens snuffelen in de koopjes.



Culturele trip van vrijdag 26 tot zondag 28 april
WAK-reis: Amsterdam en Rotterdam
De Westhoek Academie Koksijde (WAK) organiseert elk jaar een meerdaagse culturele studiereis. Deze keer 
gaat de reis naar Amsterdam en Rotterdam van vrijdag 26 tot zondag 28 april. De begeleiders zijn leraars van 
de WAK. Iedereen met een hart voor kunst en cultuur kan mee.

Expositiekalender Keunekapel
“35 jaar Kunst in Baaltje”
De dienst Cultuur en de werkgroep Kunst in Baaltje 
presenteren de tentoonstellingskalender 2013 voor de 
Keunekapel in Sint-Idesbald.

- van 8 tot 17 februari: schilderkunst van Michel Dievart
- van 8 tot 17 maart: schilderkunst van Lutt De Lat en 

keramiek van Anne-Marie Vloeberghs
- van 29 maart tot 28 april: diverse disciplines van De 

Andere Academie
- van 9 mei tot 21 mei: schilderkunst en keramiek van 

Martina Träger
- van 14 tot 23 juni: schilderkunst van Arlette Vereecke
- van 5 tot 14 juli: Sporen op straat, Vlaams verleden in 

beeld, fototentoonstelling
- van 19 tot 28 juli: Voor de gelegenheid, woord en 

beeld aan zee, schilderkunst en poëzie
- van 10 tot 22 augustus: 3x(De)Renette, fotografie en 

schilderkunst
- van 10 tot 22 augustus groepstentoonstelling in de 

Kerkepannezaal met als thema “Elk z’n schonste”, 
max. 100 deelnemers, inschrijving bij R. Van Duüren 
(T 058 51 30 50)

- van 6 tot 15 september: fotografie van Severine 
Lacante

- van 25 oktober tot 3 november: schilderkunst van 
Eddy Westerduin

- van 15 tot 24 november: schilderkunst van Chris 
Poidevin

- van 20 december 2013 tot 5 januari 2014: beeld-
houwkunst van Pascal Radar en schilderkunst van 
Albert-Noël Marescaux

Info: dienst Cultuur, Zeelaan 303, T 058 53 34 40, 
e-mail cultuur@koksijde.be, of Raymond Van Duüren, 
Strandlaan 273 in Sint-Idesbald, T 058 51 30 50.

Het vernieuwde Stedelijk Museum van Amsterdam.

Op vrijdag is Rotterdam de eerste tussenstop. Na de 
lunch is er keuze tussen drie musea: Museum Boijmans, 
Kunsthal en Architectuurmuseum.
Diezelfde dag nog vervolgt de trip naar Hotel Holi-
day Inn Express bij station Sloterdijk in Amsterdam. ’s 
Avonds kan iedereen vrij dineren en vrijblijvend inteke-
nen voor een stadswandeling. Naar gewoonte zijn er 
ook op zaterdag en zondag verschillende variërende 
programma’s. De drie leerkrachten die een program-
ma verzorgen zijn Damien Deceuninck (kunstexplora-
tie), Matthieu Delobelle (atelier monumentale kunst) 
en Elisa Deleersnyder (atelier mode- en theaterkos-
tuumkunst). Uiteraard is er ook de mogelijkheid om vrij 
de dagen in te vullen. Vanaf maandag 15 april kan 
men z’n programmakeuze melden aan het 
secretariaat. Kostprijs 200 euro op basis van een dub-
bele kamer met twee single bedden. Een eenper-
soonskamer is mogelijk mits een toeslag. Inbegrepen 
in de prijs zijn twee overnachtingen met ontbijt, bus-
vervoer, shuttle en de keuzeprogramma’s. Verzekering 
en toegang tot de musea zijn niet inbegrepen. Een 
annulatie- en bijstandsverzekering wordt aangeboden 
voor 14,40 euro per persoon. Terug thuis op zondag-
avond om 19 u. Het aantal plaatsen is beperkt. Wees 
er dus snel bij!

Alle details op de vernieuwde website: 
www.westhoekacademie.be.
Info: WAK-secretariaat, Veurnelaan 109 in Koksijde, 
T 058 53 27 00, e-mail westhoekacademie@koksijde.be



Een overzichtsfoto van beige schip, kleurrijk koor en hemelsblauw gewelf…

Sint-Pieterskerk: echte tempel..!
Met een eucharistieviering, een 
academische zitting, een concert 
en een receptie vond op zaterdag 
22 december de plechtige her-
opening plaats van de meesterlijk 
gerestaureerde Sint-Pieterskerk 
in Koksijde-Dorp. Gedurende ca. 
2,5 jaar was de kerk dicht om de 
muurschilderingen van eind 19de 
eeuw op ambachtelijke wijze te re-
construeren. Voor beleving van de 
liturgische diensten heeft de kerk 
er thans een dieptedimensie bij, 
maar ook als toeristische beziens-
waardigheid is het gebouw nu een 
bijzondere troef.

Op het einde van de 19de eeuw 
toonde de neogotische Sint-
Pieterskerk muurschilderingen die 
door de jaren heen verweerden. Er 
werd niet gekozen voor restauratie 
(onmogelijk) maar voor reconstruc-
tie. De studie en voorbereidingen 
namen een paar jaar in beslag. In 
maart 2011 begon dan de eigen-
lijke reconstructie: injectie van de 
muren tegen vocht, nieuwe pleis-
terlaag, reconstructie van orna-
menten in stucwerk, het eigenlijke 
schilderwerk (schip en dwarsbeuk 
beige met baksteenmotief, kleur-
rijker koor, hemelsblauw gewelf, 
overal kleurrijke sjabloontekenin-
gen).
De personen/firma’s die dit pro-
ject tot een goed einde brachten 
zijn: Lode Declercq (Antwerpen), 
firma Vanden Borre-Lauwers (Lo-
vendegem), firma EXAMINO CVBA 
(Lovendegem), Bureau Cnockaert 
(Wervik), Christophe Bakeroot 
(Poperinge), bvba Feys (Poperinge), 
Tijdelijke Handelsvennootschap 
“Sint-Pieter” (Ingelmunster), Monu-
menten Vandekerckhove NV–CVBA 
Profiel.
De totale kostprijs bedraagt 
1.262.693 euro. Aangezien de kerk 
een beschermd monument is, 
verlenen de hogere overheden 
subsidies: 627.120 van de Vlaamse 
Gemeenschap, 209.040 euro van 
de provincie West-Vlaanderen, 
87.580 euro als aanvraag bijko-
mende subsidie. Resteert voor de 
gemeente: 339.953 euro (26,92%).

Burgemeester, schepenen, raadsleden en kerkelijke prominenten voor 
het altaar ter gelegenheid van de inhuldiging van de gereconstrueerde 
muurschilderingen van de Sint-Pieterskerk in Koksijde-Dorp.

Ook de retabels (detail) werden 
minutieus gerestaureerd.

Ornamenten in stucwerk zijn ook compleet 
nieuw.



NAVIGO-museum zoekt oude
dokters- en apothekersspullen!
In 2013 gooit het NAVIGO-museum het over een andere boeg, meer bepaald de ziekenboeg. De grote tijde-
lijke tentoonstelling Zeeziek - Hoe kolkt de waanzinnige zee in lichaam en geest loopt van 7 juni tot 17 novem-
ber. De zee maakt ziek, maar kan ook genezen! Hebt u last van scheurbuik, maanziekte of sirenenzang? Op 
de expo vindt u wellicht de passende remedie!

Voor deze tentoonstelling heeft het NAVIGO-team al 
heel wat bijzonders in petto:
- Welke gezondheidsproeven moesten zeelui vroeger 

doorstaan?
- Wat bevatte de reisontsmettingskist ter voorkoming 

van geslachtsziekten?
- Kan de zeelucht u doen hallucineren?
- Welke wanhopige ideeën hielden scheepsartsen 

erop na om het leed van hun kompanen te verzach-
ten?

Ook dit jaar gaat NAVIGO op zoek naar objecten en 
verhalen uit eigen gemeente! Het bijzonderste voor-
werp en het meest intrigerende verhaal krijgen, naast 
een plekje in de expo, ook een eervolle vermelding 
op de vernissage! De inzenders ervan worden be-
loond met een fi jne attentie.

Vergeten spullen?
Hebt u thuis in een vergeten medicijnkastje oude dok-

tersspullen liggen die u voor enkele maanden aan het 
museum wilt lenen? Het betreft oude spuitjes, EHBO-
kistjes gebruikt op schepen, mysterieuze apothekers-
fl esjes, een bijzondere pillendoos, een vooroorlogse 
thermometer… Misschien hebt u wel een vergeten 
doktersschat op zolder?

Haring in’t land, dokters aan de kant!
Het museum zoekt niet enkel objecten, maar ook 
verhalen en vooral nuttige tips! Is uw familie in het 
bezit van het allerbeste recept voor duindoornsiroop, 
maakt u zelf middeltjes tegen zeeziekte of kent u een 
bijzondere medische historie die met de zee te zien 
heeft? Laat het NAVIGO zeker weten. Misschien maakt 
uw bijdrage wel deel uit van de nieuwe expo! Ieder-
een die een voorwerp of tip aanlevert, wordt uitgeno-
digd voor de vernissage van de tentoonstelling.
Contact: info@navigomuseum.be, T 058 51 24 68,
Pastoor Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke,

Oproep verenigingen programmabrochure 2013
Het samenwerkingsverband 5-art geeft onder de titel UiT in Westhoek-Noord halfjaarlijks een brochure uit 
met daarin de culturele activiteiten in de regio (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem).

Ook de culturele activiteiten van uw vereniging kunnen hierin opgenomen worden. De eerstvolgende bro-
chure verschijnt begin april 2013 en bundelt de activiteiten in de periode tussen 1 april en 15 september.
Laat deze kans op een ruime en kosteloze publiciteit niet liggen, en bezorg de dienst Cultuur de correcte 
informatie, of geef uw activiteit in op de Cultuurdatabank (www.cultuurdatabank.be). Het moet wel gaan 
om een (socio-)culturele activiteit die voor iedereen (dus ook voor niet-leden) toegankelijk is. Hou rekening 
met volgende richtlijnen: precieze datum en uur of periode en openingsuren, juiste titel, korte toelichting 
(max. 5 regels), locatie, eventuele toegangsprijs, infoadres (naam, adres, T, e-mail), graag ook een foto of 

illustratie want dat trekt meer aandacht. Duid ook aan welke activiteiten specifi ek bedoeld 
zijn voor gezinnen en kinderen. Zij krijgen extra aandacht. Alle aankondigingen dienen gele-
verd tot uiterlijk 6 februari op de dienst Cultuur, Zeelaan 303, an.dieleman@koksijde.be. In-
geven op de cultuurdatabank kan tot donderdag 14 februari. Uw activiteiten komen dan 
niet alleen in de brochure, maar ook op de website (www.uitinwesthoeknoord.be) en 270 
andere kanalen, zoals www.westhoek.be, het Nieuwsblad en www.uitinwestvlaanderen.
be. De volgende editie van de programmabrochure verschijnt begin september 2013. 
Organiseert u tussen februari en september toch nog een activiteit die niet in de brochu-
re verscheen, dan kan u wel nog terecht op de al vermelde Cultuurdatabank.
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Cultuurraad: oproep kandidaten
Het gemeentebestuur richt een oproep naar kandidaten voor de samenstelling van de nieuwe cultuurraad 
(afgevaardigden van socio- culturele verenigingen, organisaties, instellingen en individueel geïnteresseerden).

Het oprichten van een cultuurraad is wettelijk ver-
plicht in uitvoering van het decreet houdende het 
stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuur-
beleid van 13 juli 2001, gewijzigd bij besluit van 13 juli 
2007. Absolute voorwaarde bij de samenstelling van 
een nieuwe cultuurraad is dat de culturele actoren, 
die het Nederlandstalig culturele leven bevorderen 
betrokken worden.

Worden bijgevolg uitgenodigd om deel te nemen aan 
inspraak en overleg in cultuurbeleid en om deel uit te 
maken van de nieuwe cultuurraad:

1. Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel 
private als publieke, die werken met vrijwilligers en 
een werking ontplooien op het grondgebied van 
de gemeente Koksijde.

2. Alle culturele organisaties en instellingen, zowel 
private als publieke, die werken met professionele 
beroepskrachten en een werking ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente Koksijde.

3. Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de 
gemeente Koksijde. Zij dienen aan volgend profiel 
te beantwoorden:
- actief werkzaam zijn in de culturele sector, hetzij 

vrijwillig, hetzij professioneel
- in de gemeente Koksijde wonen
- een ruime kijk hebben op cultuur

Opgelet : politieke mandatarissen kunnen geen deel 
uitmaken van de gemeentelijke adviesorganen voor 
cultuur. Koksijde opteerde om één gemeentelijke 
cultuurraad met adviserende bevoegdheden over 
alle culturele materies voor de hele gemeente op te 
richten (algemene vergadering).
Daarbinnen vormen een 15-tal vertegenwoordigers 
van de algemene vergadering een Raad van Bestuur 
met adviserende bevoegdheid over de grote lijnen 

van het gemeentelijk cultuurbeleid.
Deze oproep is dus gericht aan cultureel geïnteres-
seerden in Koksijde. Iedereen die voldoet aan de 
hoger vermelde voorwaarden, wordt uitgenodigd zijn/
haar kandidatuur in te dienen.
Verwijzend naar artikel 6 van de statuten van de cul-
tuurraad, kan men zich kandidaat stellen als voorzitter, 
ondervoorzitter of penningmeester van de Raad van 
Bestuur.
De installatievergadering vindt plaats op maandag 4 
maart 2013. Alle personen waarvan de dienst Cultuur 
een reactie ontving, zullen tijdig verwittigd worden 
over:
1. Of zij zich kandidaat kunnen stellen. 
2. De concrete datum van de installatievergadering.
Geïnteresseerden kunnen gebruik maken van het 
inschrijvingsformulier op cultuur.koksijde.be of op een-
voudige aanvraag op onderstaand adres. Dit formu-
lier, correct ingevuld, dient tegen UITERLIJK maandag 
15 februari om 12 u. gezonden aan Gemeentebestuur 
Koksijde, t.a.v. secretaris cultuurraad Nathalie 
Martens, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. 
Bijkomende inlichtingen steeds te bekomen bij 
nathalie.martens@koksijde.be of T 058 53 34 72.

Auteur Thierry Deleu overleden
Na een kortstondige maar hevige ziekte is de Koksijdse schrijver Thierry Deleu op 
vrijdag 18 januari op 72-jarige leeftijd overleden. Het adagium indachtig “wie 
schrijft, die blijft”, zal Thierry Deleu evenwel blijven leven in zijn talloze literaire 
creaties. Afkomstig uit Harelbeke vestigde Thierry Deleu zich na zijn pensionering 
met zijn partner Ginette in Oostduinkerke-Bad. Schrijven was zijn passie. Zijn letter-
kundig palmares telt niet minder dan zestien gedichtenbundels, twee bloemlezin-
gen, zes romans, zes essays, twee taalboeken en tientallen recensies. Gesitueerd 
in het decor van zijn nieuwe woonplaats zijn o.m. de poëziebundels Strandjutter 
en Wulpen, in nevel van tijd. Drie jaar geleden verscheen van zijn hand de roman 
Liefde en dood op Sint-André, eveneens met Koksijde als omgeving. Thierry was 
ook stichter van het genootschap “De 50 meesterdichters van de Lage Landen 
bij de Zee”. Hij probeerde met zijn initiatieven ook steeds een forum te bieden 
aan schrijvers en dichters die in het reguliere circuit zelden of nooit aandacht 
krijgen. Bij dit al te vroeg heengaan biedt het gemeentebestuur zijn oprechte 
wensen van deelneming aan, aan zijn echtgenote, kinderen en familie.

Auteur Thierry Deleu



Oproep tot kandidaten voor
nieuwe seniorenadviesraad
Een nieuwe legislatuur houdt ook de vernieuwing van de adviesraden in, zo ook de seniorenadviesraad 
(SAR). Er wordt derhalve een warme oproep aan alle Koksijdse senioren gericht om te overwegen hun 
kandidatuur in te dienen om gedurende de legislatuur 2013-2018 te zetelen als onafhankelijk lid van de 
Koksijdse SAR.

Doelstelling
De SAR werkt rond het seniorenbeleid van de gemeente en wil daarbij alle senioren betrekken, en alle 
diensten en verenigingen die actief voor senioren zijn. De SAR is het doorgeefluik naar de gemeenteraad 
en OCMW-raad.

Taken
De seniorenadviesraad is een erkend adviesorgaan. De SAR adviseert de gemeenteraad en de OCMW-
raad over alle kwesties op plaatselijk vlak die de senioren aanbelangen: toegankelijkheid, mobiliteit, ruimte-
lijke ordening, huisvesting, vorming, sport en recreatie, milieu, veiligheid, verkeer, gezondheidszorg, zorg- en 
hulpverlening, vrijetijdsbesteding, gelijke kansen, integratie en het lokaal sociaal beleid.
De SAR kan op eigen initiatief voorstellen doen of ingaan op voorstellen van het schepencollege, de ge-
meenteraad of het OCMW. De SAR staat ook in voor het bevorderen van de samenwerking in het senioren-
werk en de seniorenzorg, het stimuleren en bevorderen van de inspraak en participatie van senioren.

Vertegenwoordigers van verenigingen
Alle Koksijdse verenigingen wiens doelstellingen en activiteiten zich voornamelijk richten tot senioren wor-
den aangeschreven met de vraag een kandidaat en een plaatsvervanger aan te duiden. Zowel de effec-
tieve leden als de plaatsvervangende leden moeten ingeschreven zijn in de gemeente en moeten ouder 
zijn dan 60 jaar ofwel gepensioneerd. Max. 2/3 van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn. De ver-
enigingen worden verzocht hun kandidaten uiterlijk op 20 februari mee te delen. Elke vereniging krijgt een 
inschrijvingsformulier toegezonden.

Onafhankelijke kandidaten
Personen die door hun opleiding, beroepservaring of persoonlijke inzet voor senioren, interesse betonen 
voor de werking van de SAR kunnen hun kandidatuur indienen bij de voorzitter van de SAR. De kandidaten 
moeten ingeschreven zijn in de gemeente en moeten ouder zijn dan 60 jaar ofwel gepensioneerd.
Onafhankelijke kandidaten die lid van de SAR willen zijn, moeten uiterlijk op 15 februari hun gemotiveerde 
kandidatuur indienen bij de voorzitter van de SAR.

Info: seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 10, www.sociaalhuiskoksijde.be

Professor Rik Torfs spreekt op
AV van de seniorenadviesraad
De seniorenadviesraad houdt op dinsdag 5 maart algemene vergadering van 10 tot 11 u. in de Kerkepan-
nezaal, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Dat is een goede gelegenheid om kennis te maken met de werking 

van deze adviesraad en eventueel mee het senio-
renbeleid vorm te geven. De vergadering is open-
baar en alle Koksijdse senioren zijn welkom.
Om 11 u verwelkomt het bestuur gastspreker profes-
sor Rik Torfs die op zijn eigen typische manier een 
uiteenzetting zal geven die elke senior aanbelangt. 
Om 12 u. rondt een receptie de AV af. Iedereen is 
welkom.
Inschrijving bij seniorenconsulent Katleen Calcoen, 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 
10., www.sociaalhuiskoksijde.be

Professor Rik Torfs, gastspreker op de AV van de seniorenadviesraad.



Jaycee-symposium over orgaandonatie op 22 februari:

Als donor kan u tot acht 
mensenlevens redden!
Ons gemeentebestuur levert al jaren inspanningen om orgaandonatie na overlijden aan te bevelen. We her-
inneren o.m. aan de acties van de serviceclub Soroptimisten, de laatste keer aanvang vorig jaar. Thans pakt 
ook JCI Veurne-Westkust met een soortgelijke actie uit: op vrijdag 22 februari.

Het belang van donorschap is 
immens groot. Algemeen is im-
mers vastgesteld dat de vraag 
naar donororganen en –weefsels 
de laatste jaren steeds toeneemt, 
maar jammer genoeg daalt het 
totale aanbod van beschikbare 
organen. Als donor kan u nochtans 
tot 8 mensenlevens redden! De 
wet betreffende orgaandonatie 
bestaat ruim 20 jaar en hanteert 
het principe dat elke overledene 
verondersteld wordt een mogelijke 
orgaandonor te zijn, behoudens 
aangetekend verzet.

Registeren in het 
gemeentehuis

Elke belangstellende inwoner kan 
zich in het gemeentehuis perma-
nent als orgaandonor laten regis-
treren.
Velen weten echter niet dat men 
ook actief de wil kan uitdrukken en 
men zich kan laten registreren om 
juist wel kandidaat donor te zijn. Zo 
worden nabestaanden op pijnlijke 
momenten niet meer geconfron-
teerd met de concrete vraag van 
donorschap. Zij weten vaak niet 
wat de wens van de overledene 
was. Ieder mens kan ooit wel een 
orgaan nodig hebben: een nier 
voor je kind, een hart voor je vader, 
longen voor een muco-patiënt, 
nieuwe huid voor een zwaar ver-
brand persoon…
Laat u, indien belangstelling, dus of-
fi cieel registreren als orgaandonor 
bij de dienst Burgerzaken tijdens de 
openingsuren in het gemeentehuis.
Dat kan met een aanvraag via 
het digitaal loket http://inwoner.
koksijde.be/EloketDetail.aspx?id=7. 
De nodige formulieren worden de 
betrokkene dan opgestuurd die ze 
ingevuld en ondertekend naar de 
dienst Burgerzaken terugzendt.

Anderzijds kan men dergelijke for-
mulieren uiteraard ook persoonlijk 
aan het loket van de dienst Burger-
zaken aanvragen.

Symposium

Met als motto “Orgaandonatie: 
ik blijf in je leven” organiseert JCI 
Veurne-Westkust op vrijdag 22 
februari om 20 u. in c.c. Casino-
Koksijde een symposium over or-
gaandonatie. Het symposium heeft 
als doelstelling om zoveel mogelijk 
mensen te laten registreren als or-
gaandonor en de mensen bewust 
te maken van het belang van het 
donorschap.
Drie deskundige sprekers zullen op 
het symposium het woord voeren: 
prof. Chris Verslype (hepatoloog UZ 

Leuven), Lia Vankempene (getui-
genis nabestaande) en Dirk Her-
mans (getransplanteerde). Nadien 
is er gelegenheid om na te kaarten 
met de sprekers en aanwezigen 
tijdens de receptie met een hapje 
en een drankje.

De bijzondere werkgroep van JCI Veurne-Westkust die op 22 februari het symposium over 
orgaandonatie organiseert.

Meer info: http://inwoner.koksij-
de.be/product.aspx?id=212 en 
op beldonor.be.



Opleiding reanimatie
met AED-toestel
De Rode Kruisafdeling Koksijde organiseert samen met het gemeentebe-
stuur opleiding voor het leren gebruiken van een AED-toestel. AED bete-
kent automatische externe defibrillator. Bij reanimatie zonder AED is de 
overlevingskans 8% .Bij reanimatie met een AED-toestel stijgen de overle-
vingskansen tot 60%. In Koksijde staan op diverse locaties 6 AED-toestellen.
Volgende sessies reanimeren met een AED-toestel zijn gepland op:
- maandag 25 februari van 19 tot 22.30 u. in zaal Witte Burg in Oost-

duinkerke
- maandag 22 april van 19 tot 22.30 u. in de Kerkepannezaal in Sint-

Idesbald
De grootste aandacht gaat naar de juiste kennis van het reanimeren 
want zonder een goede reanimatie heeft de bediening van het AED–toe-
stel geen enkel nut! Alle inwoners van onze gemeente kunnen de gratis 
sessies volgen mits in te schrijven met naam, adres, geboortedatum, T- en 
GSM-nummer bij Ann Desaeger (vorming@koksijde.rodekruis.be, T 0473 33 
12 11) EN bij secretaris Martin Grossey (secretaris@koksijde.rodekruis.be).

Goedkope leningen voor iedereen!
Via het Fonds Ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bieden de gemeenten van de Westhoek de 
mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structu-
rele energiebesparende maatregelen te financieren zoals het plaatsen van dakisolatie, hoogrendement-
glas, energiezuinige verwarmingsketels, zonneboiler,….

Iedereen kan een FRGE-lening krijgen voor de woning die hij/zij verhuurt of bewoont. De woning moet 
dienen als hoofdverblijfplaats en moet zich situeren op het grondgebied van een van de 17 deelnemende 
gemeenten in de Westhoek. Er is geen inkomensgrens of leeftijdsgrens!
U kunt bij uw gemeente terecht om een lening aan te vragen tot 10.000 euro met een max. intrestvoet van 
2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaalt U de lening terug.
Indien u voldoet aan een van volgende voorwaarden kan u zelfs een renteloze lening (0%) verkrijgen en 
een beroep doen op extra ondersteuning:
- U hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds (klevertje van het 

ziekenfonds eindigt op een 1).
- Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedraagt niet meer dan 16.632,81 euro verhoogd 

met 3.079,19 euro per persoon ten laste.
- U doet een beroep doet op schuldbemiddeling.
- U doet een beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW.
Contact: huisvestingsambtenaar linda.neuville@sociaalhuiskoksijde.be, T 058 53 43 28
Adres loket: Woonloket, Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde
Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 13.30 tot 16 u., of na afspraak

Info: www.frge-westhoek.be

Vormingsavond over zakgeld…
Het project Schuldpreventie in de Westhoek, een initiatief van OCMW-Koksijde samen met 16 andere 
OCMW’s van de streek, organiseert op maandag 25 februari om 19.30 u. in het dienstencentrum Zonne-
bloem in Veurne (Zuidstraat 67), een vormingsavond “Hoe leer ik mijn kinderen omgaan met geld?” De 
Gezinsbond gewest Veurne werkt aan deze avond mee.
De infoavond is bedoeld voor alle ouders en voor anderen die gewoon interesse hebben in financiële op-
voeding. Wat heeft een kind écht nodig? Kan ik mijn kind makkelijk iets ontzeggen? Hoe kan ik mijn kinderen 
leren omgaan met geld? Hoe ver staan mijn kinderen al in het leren omgaan met geld? Geef ik beter geen 
of wel zakgeld? Hoeveel geef ik er?
Over al deze vragen wordt gehandeld. De aanwezigen worden bovendien verwend met de ludieke act 
“kartje kilo” en enkele leuke gratis gadgets!

Info: siska.vanpeteghem@welzijnsraad-ieper.be of 0494 13 61 84



Infonamiddag Soepel 
ouder worden..!
Het bedrijf B+Pharma organiseert op woensdag 6 
februari om 15 u. in de Theaterzaal van c.c. Casino-
Koksijde een infonamiddag Soepel ouder worden. 
De gastsprekers zijn osteopaat Luc Nachtergaele en 
dr. David Rijckaert.
Zij zullen het hebben over de heilzame invloed van 
silicium, msm en glucosamine op reuma, artrose, 
stevigheid van het bindweefsel, soepele gewrichten, 
sterk beendergestel, gewrichtsaandoeningen, sterke 
en elastische bloedvaten, gezonde huid, haar en 
nagels.
Deze namiddag vindt plaats in samenwerking met 
het Sociaal Huis en het gemeentebestuur die 
logistieke ondersteuning bieden.

Inschrijving
De toegang is gratis maar gelieve wel vooraf in te 
schrijven tot uiterlijk dinsdag 5 februari bij de senio-
renconsulente katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.
be of T 058 53.43.10.

Tel mee met Tom Van Dyck

Het Grote Vogelweekend
Kop koffie op het aanrecht, alle ogen gericht op de voederplank en 
het telformulier in de aanslag. De winter is er weer. Tijd om de honge-
rige tuinvogels te helpen met extra voedsel. Doe mee aan het Grote 
Vogelweekend van Natuurpunt! Tel op zaterdag 2 en zondag 3 febru-
ari met Tom Van Dyck de meesjes, musjes en lijsters in je tuin en geef je 
resultaten door.
Op www.vogelweekend.be kun je je tuinvogelkennis bijschaven en het 
telformulier downloaden. Neem er ook deel aan de Grote Vogelwed-
strijd of win de prijs voor de mooiste voederplank van Vlaanderen!

Nieuwe waterbeheersplannen: 
ook uw mening telt!
U kunt momenteel reageren op drie documenten ter voorbereiding van de tweede generatie stroomge-
biedsbeheersplannen. Deze plannen bevatten de 
maatregelen die Vlaanderen neemt om de toe-
stand van het watersysteem te verbeteren.
De betrokken documenten zijn:
- het tijdschema en werkprogramma voor de op-

maak van deze tweede generatie plannen (ter 
inzage tot 18 juni 2013)

- het voorontwerp van de tweede beleidsnota, incl. 
waterbeheerskwesties (ter inzage tot 18 juni 2013)

- het kennisgevingsdocument voor de milieubeoor-
deling (ter inzage tot 18 februari 2013)

Te raadplegen bij de dienst Milieu en Duurzame Ont-
wikkeling in het gemeentehuis.

Info: gemeentelijke website (nieuws van de dienst 
Milieu en DO) of bij deze dienst aan het loket.



Weer drie bloemensymbolen!
Net zoals in 2010 en 2011 heeft de gemeentelijke groendienst opnieuw drie bloemensymbolen behaald in de 
wedstrijd Groene Lente van de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Met deze bekroning be-
vestigt het team van diensthoofd Ides Leys een nationale waardering die in Koksijde een traditie geworden is.

Bloemencomité reist naar Engelse toptuin 
Sissinghurst en kustdorpjes
Het comité Koksijde in de Bloemen organiseert op zaterdag 15 juni een dagreis naar het schitterende En-
gelse graafschap Kent met drie topbezoeken onder leiding van de eminente gids Guido Vandorpe.
Op het programma staat vooreerst een bezoek aan de tuin van Sissinghurst, een Engelse toptuin die in de 
tuinkunst geschiedenis heeft geschreven. Een bezoek in de mooiste tijd van het jaar is zeker niet te missen! 
Verder worden ook bezoeken gebracht aan de erg mooie dorpen Tenterden en Rye-aan-zee die een boei-
end verhaal vertellen van scheepsbouw en smokkel. 
Praktische info
De bus vertrekt om 7.30 u. aan de OLV-ter-Duinenkerk 
in Koksijde. Met de shuttle naar Kent en aankomst in 
Sissinghurst om 11.30 u. Deelnemen kost 50 euro (incl. 
reis, bus, shuttle, gids, toegang tuin). Inschrijven door 
betaling van het verschuldigde bedrag op rek. nr. 
BE64 0680 5388 6052 van Comité Koksijde in de Bloe-
men, Galloperstraat 21 in Koksijde met vermelding 
“tuinuitstap Engeland, 15 juni, naam, adres en tele-
foon)”. Schrijf snel in, max. 50 deelnemers.
Info: voorzitter J.M. D’haenen, 0476 51 30 23, 
jean.marie.dhaenen@telenet.be

Koksijde blijft dus behoren 
tot de Vlaamse top op 
het vlak van groen- en 
bloemprojecten op het 
openbaar domein. De 
proclamatie vond op 13 
december in Hoogstraten 
plaats. De VVOG organi-
seert al meer dan 30 jaar 
animatieprojecten voor 
de gemeentelijke groen-
voorziening. Gemeen-
ten die lovenswaardige 
inspanningen doen om 
openbare bebloemings-
initiatieven of nieuwe 
groenprojecten te realise-
ren, komen in aanmerking 
om mee te doen aan de 
wedstrijd Groene Lente. 
Dankzij de steun van VLAM 
krijgen de genomineerde 
gemeenten prijzen in na-
tura. Elf Vlaamse gemeen-
ten, waaronder Koksijde, 
werden op de prijsuitrei-
king voor het jaar 2012 

gehonoreerd met drie 
bloemensymbolen. Opval-
lend is dat 7 van die 11 ge-
meenten West-Vlaams zijn. 
Nog merkwaardiger is ook 

dat onze regio uitmuntend 
vertegenwoordigd is in die 
top-11. Immers, niet alleen 
Koksijde, maar ook Veurne 
en De Panne kregen net 

K-zak: winnaar januari
In januari werd Frieda Thieren uit Oostduinkerke voor het gebruik van de K-zak 
beloond met waardebonnen van plaatselijke handelaars.

zoals in 2010 en 2011 drie 
bloemensymbolen 
toebedeeld! Proficiat 
aan onze gemeentelijke 
groendienst!

Drie op een rij of drie keer drie bloemensymbolen in de Groene Lente-wedstrijden 2012, 2011 en 2012. 
Reden genoeg voor de Groendienst om trots te zijn. Op de foto vlnr: Patrick Slambrouck, Patricia Debruyne, 
Ides Leys, Klaas Hinderyckx, Erwin Coulier, Geert Lingier, Martin Desaever, Etienne Clybouw en Pedro Debou.



Kandidatuurstelling nieuwe 
landbouwraad
Onder zijn vele adviesraden telt onze gemeente 
ook al vele jaren een adviesraad voor landbouw-
aangelegenheden. Deze gemeentelijke landbouw-
raad is een belangrijke actor die instaat voor het 
formuleren van adviezen over en naar het gemeen-
telijk beleid.

De landbouwraad heeft een informatieve en sen-
sibiliserende taak. De samenwerking met andere 
adviesraden is van essentieel belang. De landbouw-
raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn 
bevoegdheid behoren het vereisen.
Overeenkomstig het gemeentelijk reglement inzake 
werking en organisatie van de landbouwraad loopt het lidmaatschap gelijk aan deze van het mandaat 
van de gemeenteraadsleden.
De landbouwraad bestaat vooreerst uit gemeenteraadsleden die door hun fractie naar die raad afgevaar-
digd worden.
Maar daarnaast worden in de landbouwraad ook bijkomend een aantal inwoners opgenomen die op het 
vlak van landbouwaangelegenheden nauw verbonden zijn met het landbouwmilieu en die dus terzake als 
technici-specialisten beschouwd worden. Vandaar deze oproep naar dergelijke inwoners-deskundigen om 
zich kandidaat-lid voor de gemeentelijke landbouwraad te stellen.
De uiterste datum van inschrijven is 15 februari 2013. Inschrijven kan schriftelijk, telefonisch 058 53 30 40., per 
fax 058 53 34 16 of via schepen Albert Serpieters, albert.serpieters@koksijde.be of naar email geert.cal-
coen@koksijde.be. Geert Calcoen is de secretaris van de landbouwraad, gemeentehuis, Zeelaan 303.

Hakhoutbeheer op A18 van
Nieuwpoort tot Franse grens
Sedert 15 januari en nog tot 1 maart voert een aannemer, in opdracht van de Vlaamse Overheid (agent-
schap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) werken uit op de E40/A18 tussen Nieuwpoort en Adinkerke. De 
werken kaderen in het hakhoutbeheer op de bermen langs de autosnelweg. Er komt een mobiele werk-
plaats aan te pas waardoor er beperkte hinder is voor het verkeer.

Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Concreet worden die tot op 
10 à 20 cm boven de grond afgezaagd om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groen-
scherm. Dit lijkt drastisch en heeft het uitzicht van een kaalslag maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar 
komen uit de stompen al nieuwe scheuten tevoorschijn. Binnen enkele jaren komt er een meer gesloten 
groenscherm. Hakhoutbeheer is een repetitief onderhoudswerk.
Hakhoutbeheer gebeurt om de verkeersveiligheid te verhogen. De ingreep verhindert dat er zich op ber-

men en taluds bomen ontwikkelen die bij hevige 
wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of 
omvallen waardoor ze een gevaar vormen voor elke 
weggebruiker. Ook moeten verkeersborden altijd 
zichtbaar blijven. Dit onderhoud zorgt niet enkel voor 
een verjonging van de beplanting in de berm, maar 
ook voor een verrijking van het ecosysteem.
Het snoeien van struiken en bomen heeft in de 
bermen geen invloed op het geluidsniveau van een 
nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid te-
gen als het gaat over een rij van bomen en struiken 
van enkele honderden meters breed die gesloten is 
van bodem tot kruin.

Meer info: www.hakhoutbeheer.be



Programma 2013
Mijn tuin, natuurlijk!
De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling presenteert een jaar lang 
infoavonden en workshops om tuinliefhebbers te motiveren en te 
helpen hoe hun tuin ecologisch (her)in te richten. Wie minstens aan 
één les deelneemt vòòr 1 juni, mag gratis mee naar een ecologische 
inspiratietuin in Heuvelland. Schrijf alvast in voor de activiteiten in maart 
in het Duinenhuis.

Infoavond Kringlooptuinieren (don-
derdag 14 maart, 19.30-21.30 u.)
Richt je tuin in met inheemse plan-
ten op de juiste plaats. Voorkom 
onnodig maai- en snoeiwerk. Dus 
minder tuinafval én meer tijd om 
van je tuin te genieten… Lesgever 
is Roger Van der Maelen (Vlaco). 
Org. dienst Milieu en DO i.s.m. inter-
communale IVVO en Vlaco.
Inschrijven: gratis, vòòr 7 maart bij 
nathalie.haentjens@koksijde.be, 
T 058 53 30 97.

Workshop insectenhotel (zaterdag 
16 maart, 9.30-12.30 u.)
Solitaire bijen en wespen zijn kleine, 
onopvallende maar nuttige dieren. 
Sommige soorten bouwen 
urnvormige nesten van modder of 
klei. Andere soorten nemen genoe-
gen met een holle stengel waar ze 
hun eitjes in leggen. Maak je eigen 
solitair insecten-hotelletje (5 euro, 
ter plaatse te betalen) of help 
bouwen aan het insectenhotel 
Duinenhuis (gratis). Er is geen reden 
om bang te zijn van solitaire bijen 
en wespen. Ze hebben geen ofwel 
een klein angeltje. Ze hebben 
dan ook geen nest om te verdedi-
gen. Lesgever is Joeri Cortens van 
Natuurpunt Educatie. Org. dienst 

Milieu en DO i.s.m. Natuurpunt 
Educatie.
Bestel gratis zaadjes van bloemen-
mengsels via de provinciale actie 
“Laat het zoemen met bloemen”, 
www.west-vlaanderen.be/natuur 
of 0800 20 021 en zorg zo voor 
voedsel voor je solitaire bijen.
Inschrijven vòòr 8 maart bij 
nathalie.haentjens@koksijde.be, 
T 058 53 30 97. 

Infoavond Creatief met 
snoeihout (donderdag 21 maart, 
19.30-21.30 u.)
Ken je tuincreaties met snoeihout? 
Ideaal om een doorgang mee af 
te sluiten of een slordig hokje af 
te schermen met een vlecht- of 
takkenwal. Of wil je een wilgenhut 
maken voor de kinderen? Tips op 
maat om snoeihout als bouwsteen 
in de tuin te gebruiken. Lesgever is 
Luc Verplaetse. Org. dienst Milieu 
en DO i.s.m. intercommunale IVVO 
en Vlaco vzw.
Inschrijven (gratis) vòòr 14 maart bij 
nathalie.haentjens@koksijde.be, T 
058 53 30 97.

Barbecue met zelfgekweekte 
groenten (zaterdag 23 maart, 9.30 
tot 11.30 u.)

Leer groenten 
telen in eigen tuin en een 

teeltplan opmaken volgens de 
biologische teeltmethode. Plant in 
maart en geniet van de zomer van 
je zelfgekweekte en lekker klaarge-
maakte groentjes bij de barbecue. 
Je krijgt ook tips over BBQ-brand-
stoffen, smaak- en geurmakers. 
Kweken, oogsten én bereiden. 
Lesgever is Johan Deblaere, o.a. 
auteur van Het ecologisch houden 
van kippen. Inschrijven (gratis) vòòr 
21 maart bij duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17.

Alle activiteiten vinden plaats 
in het Duinenhuis, Bettystraat in 
Koksijde-Bad. Kom te voet, met 
de fiets of het openbaar ver-
voer. Parkeer in andere gevallen 
de auto op het Elisabethplein 
en volg het duinenpad richting 
Bettystraat via de Rolandstraat.
Het volledige programma 2013 
ligt ter beschikking op de dienst 
Milieu en Duurzame Ontwikkeling 
of kan je vinden op de website.

Winnaar van 
gloednieuwe frietketel
Tijdens de grote inzamelmaand van frituurolie en –vet 
in oktober 2012 kreeg elke bezoeker op het contai-
nerpark een tombolaticket per liter gebruikte frituur-
olie of –vet die hij/zij correct inleverde. Deelnemers 
maakten daarbij kans op een reeks mooie prijzen: 
bioscooptickets, frietketels en fietsen. In onze regio 
namen 1.000 mensen deel. Herman Smeyers uit Oost-
duinkerke won een frietketel.



Winnaars actie Afvalarm winkelen
Op zaterdag 22 december mocht 
toenmalig schepen Daniel Van 
Herck van Milieu 25 winnaars van 
de actie Afvalarm winkelen feli-
citeren. Zij winkelden de voorbije 
maanden met een duurzame 
boodschappentas bij 68 deel-
nemende handelaars. In totaal 
werden 1.737 volle stempelkaarten 
binnengebracht. Karl Remacle 
won de hoofdprijs: een twee-
daagse trip voor 2 personen naar 
Parijs, en een “easy shopping bag” 
(handige tas voor elke winkelkar), 
samen ca. 300 euro!

2de prijs: de h. en mevr. Vanmel-
laerts (Oxfam-pakket, aankoop-
bonnen, handige winkeltas, samen 
185 euro) / 3de prijs: Margriet 
Vieren (dubbele fietstas enz., 162 
euro) / 4de prijs: Luc Malfait (rolster 
enz. 132 euro) / 5de prijs: Martine 
Deraedt (rolster enz., 129 euro) / 6. 
Jose Masse / 7. Julien Hemmens / 
8. Willy Bekaert / 9. Chloé Maques-
tiau / 10. Nele Vandenbossche / 
11. Francine Loosvelt / 12. Michel 
Labart / 13. René Vandenberghe / 
14. Bernadette Vloeberghen / 15. 
Ingrid Pluvier.

Wie de boodschappentas blijft 
gebruiken, maakt de komende 
maanden kans om gespot te wor-
den door de milieufotograaf en dus 
nog een mooie prijs in de wacht te 
slepen.

Sponsors
Groenten & fruit Verhaest, 
Fromavino, Selfservice Weekend–
Spar, Bakkerij Bretonne, Sharok, 
Pieko Bello, Dezwarte, Optiek Ka-

trien, Gevogelte Filip & Nele, 
Bakkerij Kapelhof, Panache, Week-
end mode, Friet & co Aspetto, 
Slagerij Dirk, Lingerie Caline, Groen-
ten & fruit Velle, Bakkerij Du Littoral, 
Artiflora, Schoenen Albert, Bakkerij 
Leterme, Le Broutteux, Do Re Mi, 
Voedingshandel De Block, 
Kapsalon Ozee, Bakkerij Dirk & 
Pascale, Slagerij Frank,’ t Frietje, 
Slagerij Ronny, Bakkerij de 3B’s en 
de Vlaamse overheid.

Milieuraad tekent resolutie
tegen wegwerpplastics
Jaarlijks belandt er 20.000 ton afval in onze Noordzee 
waarvan heel wat plastic. De afbreekbaarheid van plastic 
is zeer klein. Grotere stukken worden opgegeten door zee-
vogels en zeezoogdieren. Hun maag raakt vol en uiteinde-
lijk sterven ze, ironisch genoeg, van honger.
Verontrustender is evenwel dat alle plastic uiteindelijk 
uiteenvalt in kleinere microplastics (< 1 mm). En die micro-
plastics komen nu al massaal voor in het zeewater, op de 
zeebodem en het strand. Kleinere organismen nemen die 
microplastics op in hun maag waarbij er translocatie naar het weefsel werd aangetoond waar de deeltjes 
zich opstapelen. Onderzoek toonde aan dat dit o.a. het geval is bij de mossel (3 tot 4 microplastics in weef-
sel). Dat opkuisen noodzakelijk is, staat als een paal boven water. Micro-plastics zijn echter te klein om te 
vangen. Het is dan ook van cruciaal belang dat er geen (plastic-)afval meer bijkomt. Het volledig bannen 
van kunststof is echter geen oplossing. Haal ze uit een pacemaker, een prothese, een infuus of andere medi-
sche toepassingen en we gaan jaren terug in de tijd. Het probleem ligt in het verkeerd gebruik van plastics. 
In chemisch perspectief zijn dit immers organische polymeerverbindingen die gecreëerd zijn om zeer lang 
mee te gaan. “Wegwerpplastic” is dan ook een contradictio in terminis. In de toekomst moeten we er dan 
ook radicaal mee durven breken. KIMO, een vereniging van kustgemeenten, coördineert het indienen van 
een resolutie “stop de dumping van plastics” (ondertekend door kustgemeenten, natuurverenigingen, mili-
euraden enz.) bij de Europese Commissie met als doel o.m. de afvalberg op zee op te ruimen en om tegen 
2035 wegwerpplastic volledig te bannen. De milieuraad van Koksijde geeft alvast het goede voorbeeld en 
ondertekende deze resolutie.



Het Duinenhuis (Bettystraat Koksijde-Bad) pakt dit voorjaar op-
nieuw uit met een uitgekiend activiteiten- en vormingsaanbod. 
Je vindt een brochure met het volledige aanbod bij de dienst 
Milieu en DO, de dienst Toerisme of in de bibliotheek. 
Vanaf 18 februari loopt een cursus sterrenkunde.

Geïnteresseerd in de nachtelijke hemel? Gefascineerd door 
het universum? Wil je zelf foto’s nemen van de maan en de 
planeten? Dan is deze beginnerscursus sterrenkunde dé ideale 
start. De reeks handelt over ons zonnestelsel, algemene begrip-
pen, de planeten, ontstaan en levensloop van sterren, sterren-
stelsels en clusters, amateursterrenkunde, soorten telescopen 
en randapparatuur.
De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op 18, 25 februari, 4 en 11 maart van 19.30 tot 22.30 u. in het 
Duinenhuis. De vijfde datum wordt onderling overeengekomen en vindt plaats bij een heldere hemel in de 
sterrenwacht Alpha Centaurus in Wulpen. Alle cursisten ontvangen het mooie cursusboek Sterrenkunde uit-
gegeven bij de sterrenkundige vereniging Wega. Inschrijven vóór 13 februari door betaling van 25 euro op 
rek.nr. IBAN BE87 0910 1277 1794 - BIC GKCCBEBB, mededeling “sterrenkunde + naam”.
Info: Duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17.

Dikketruiendag op 
16 februari…
Wat startte als een symbolische actie om 
het Kyotoverdrag van 16 februari 2005 
in de verf te zetten, is ondertussen uitge-
groeid tot een vaste waarde in de scho-
len. De campagne mikt op eenvoudige 
maatregelen om energie te besparen, 
die ook daarna op een structurele wijze 
aangehouden kunnen worden: lichten 
doven bij het verlaten van een lokaal, 
toestellen uitschakelen na gebruik, de 

verwarming correct afstellen... Verschillende scholen pakken uit met ludieke en educatieve acties. Maar 
ook als gezin kan je structurele wijzigingen doorvoeren. Bv. de verwarming een graadje lager zetten… Mis-
schien heb je zelfs geen dikke trui nodig, want een graadje minder merk je nauwelijks. Het betekent wel 7% 
minder stookkosten en broeikasgassen. De energiebesparing is groot, de investering klein. Doen!

Info: www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag/aan-de-slag/energiebesparingstips

Nieuw: eerste Grote Natuurquiz
Kenner van oude alikruiken en fuikhorens, liefhebber van nonnetjes en wenteltrapjes, of gewoon duivel-
weet-al? Zoek twee teamspelers en schrijf je ploeg van drie personen in voor de eerste Grote Natuurquiz op 
vrijdag 15 maart om 19 u. in het Duinenhuis Koksijde. Org. Duinenhuis Koksijde i.s.m. Natuurpunt Westkust.
Inschrijven vòòr 13 maart door betaling van 7,50 euro op rek. nr. IBAN BE87 0910 1277 1794 BIC GKCCBEBB 
van het gemeentebestuur met mededeling “Grote Natuurquiz + groepsnaam” 

Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.

Tentoonstelling milieucartoons:
ludieke kijk op het milieu
Van 7 tot 21 februari, dus de krokusvakantie incluis, loopt in het Duinenhuis (Bet-
tystraat in Koksijde-Bad) een tentoonstelling milieucartoons van Davo, de huis-
tekenaar van MOSterd, het tijdschrift van Milieuzorg Op School. Hij laat de kijker/
lezer nadenken over diverse thema’s rond het milieu: afval, water, natuur, energie, 
verkeer en duurzaamheid. Elke weekdag van 7 tot en met 21 februari open 
(9-12 u. en 13-16.30 u., uitgezonderd feestdagen).

Sterrenkunde 
voor beginners



Vlaamse week 
tegen pesten
Onder de slogan “Horen, zien 

en spreken” vindt van 31 januari 

tot 8 februari de Vlaamse Week 

tegen het pesten plaats. Dat 

gebeurt n samenwerking met 

Ketnet. Met de slogan zullen 

de Ketnet-wrappers iedereen 

oproepen hun mond open te 

trekken als ze pesterijen horen 

en zien gebeuren. Spreken is de 

boodschap.
Iedereen die bij pesten betrok-

ken is, draagt verantwoordelijk-

heid. Wie niets doet, versterkt de 

angst en de pijn. Kinderen, jon-

geren, leerkrachten en ouders 

moeten er samen voor zorgen 

dat het pesten ophoudt. Blijf niet 

aan de kant staan. Spreek er-

over met de leerkracht, met ou-

ders, vrienden en klasgenoten. 

Ben je zelf slachtoffer? Spreek er 

dan over. Vertel wat je overkomt. 

Zie je dat iemand wordt gepest? 

Zeg dan wat je ziet en hoort. 

Pest je zelf iemand? Praat erover. 

Laat weten waarom je dit doet. 

Zwijgen, opzij kijken en laten 

gebeuren, is steun verlenen aan 

het pesten. Door niet te reage-

ren geef je de pester het gevoel 

dat wat hij doet stoer of oke is. 

Voor de gepeste lijkt het alsof 

het je niets kan schelen. Info: 

www.kieskleurtegenpesten.be

Vlaamse week 

Kinderfi lm: Madagascar 3 - Op avontuur in 

Europa
In de krokusvakantie is er in de PIT weer fi lmplezier. Alex de 

Leeuw, Marty de Zebra, Gloria het Nijlpaard en Melman de Giraf 

proberen nog altijd de weg naar New York te vinden. Koning 

Julie, Maurice en de Pinguïns zijn er ook bij. De groep ontdekt dé 

manier om in het geheim door Europa te reizen. Met een circus, 

helemaal omgetoverd in Madagascarstijl. Op donderdag 14 

februari om 14.30 u. in zaal JOC de PIT. Tickets 2,50 euro.

Reserveren via: jocdepit@koksijde.be of 058 53 34 44.

Vlaamse week 
tegen pesten
Onder de slogan “Horen, zien 

en spreken” vindt van 31 januari 

tot 8 februari de Vlaamse Week 

tegen het pesten plaats. Dat 

gebeurt n samenwerking met 

Ketnet. Met de slogan zullen 

de Ketnet-wrappers iedereen 

oproepen hun mond open te 
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moeten er samen voor zorgen 

dat het pesten ophoudt. Blijf niet 

Vlaamse week Muziekbeurs: 
standhouders 
gezocht
Op zondag 21 april organiseren 

JOC de PIT en The Replay in de 

PIT een tweedehands muziek-

beurs. The Replay organiseerde 

vorige jaren de muziekbeurzen 

in de Kerkepannezaal. Deze 

editie vindt nu in de PIT plaats. 

Op de muziekbeurs kan men 

terecht voor aan- en verkoop 

van tweedehands cd’s, elpees, 

muziekinstrumenten enz. Stand-

houders kunnen inschrijven via 

ronny.decraemer@skynet.be.

Info: jocdepit@koksijde.be

Voorjaarsprogramma de PIT
Het voorjaarsprogramma van de PIT werd in een overzichtelijk boekje gebun-

deld, te bekomen in PIT of bij de Jeugddienst. Er liggen ook exemplaren klaar in 

Koksijdse handelszaken. Vijf exemplaren zijn gesigneerd door jeugdwerker

Thomas Casselman en geven recht op 2 gratis toegangstickets voor een activi-

teit naar keuze. Een overzicht van alle activiteiten ook op www.depit.be of

www.facebook.com/joc.depit
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gezocht
Op zondag 21 april organiseren 

JOC de PIT en The Replay in de 

PIT een tweedehands muziek-

beurs. The Replay organiseerde 

vorige jaren de muziekbeurzen 

in de Kerkepannezaal. Deze 

editie vindt nu in de PIT plaats. 

Op de muziekbeurs kan men 

terecht voor aan- en verkoop 

van tweedehands cd’s, elpees, 

muziekinstrumenten enz. Stand-

houders kunnen inschrijven via 

ronny.decraemer@skynet.be.

Info:

In concert: First Bass
Op zaterdag 16 februari laat de 

PIT om 21 u. bass music op het 

publiek los. Ulysses Oueslati en 

Arthur Maerten zijn de ceremo-

niemeesters. Headliner is Mezz-

dub, Samuel F. en Second Sense 

vervolledigen de line up. Toe-

gang: 2 euro voor leden, 3 euro 

voor niet-leden. Mezzdub is de 

bekende dj uit het Brusselse, ook 

producer en stichter van 54 Ko-

laktiv. Zijn werk kun je beluisteren 

via futurestandards.be/?page_

id=38. Samuel F. is in Gent actief 

onder de naam Nachtlawaai. 

Maar pitters zullen hem nog ken-

nen van sweat events. Toen hij 

ging hij nog als Mook door het 

leven. Second Sense was al een 

paar keer in de PIT te gast. Tot zijn 

recentste wapenfeiten behoort 

zijn set op de The Mill XXL.

Info: www.depit.be.



11de Start to Run en Keep Running
Atletiekclub Koksijde organiseert voor de elfde keer Start To Run en Keep Running. Dat is een jogtraining 
voor beginners en gevorderden onder het motto “Ook u kunt na 10 weken vlot 5, 10 of 15 km lopen”!

Voor de echte starters is Start To Run 0 tot 5 km voorzien. Joggers die wat meer getraind zijn kunnen deelne-
men aan Keep Running 5 km tot 10 km. Zeer regelmatige lopers kunnen inschrijven voor Keep Running 10 
km tot 15 km. Goede loopschoenen zijn een absolute must.
Deze 10 weken durende training vindt plaats op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, vanaf maandag 
4 maart op de atletiekpiste van het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke-dorp.
De training voor Start To Run 0 tot 5 km: maandag, woensdag en vrijdag om 19 u.
Keep Running 5 km tot 10 km : maandag om 19.45 u., woensdag om 19 u. en vrijdag om 19.45 u.

Keep Running 10 km tot 15 km: maandag en woens-
dag om 19 u., en vrijdag om 19.45 u.
De testen zijn gepland op maandag 13 en woens-
dag 15 mei. Op vrijdag 17 mei wordt afgesloten met 
de uitreiking van de brevetten en een receptie met 
tombola. Inschrijven kan ter plaatse op maandag 
4 maart vanaf 18.30 u. of vooraf via http://koksijde.
macw.be. Inschrijven voor niet-leden kost 25 euro 
(rek. nr. BE47 0682 4679 2780). Voor leden van ACK is 
deelname gratis. Deelnemers zijn eveneens verze-
kerd tijdens de trainingen.

Info: http://koksijde.macw.be of ackvzw@skynet.be 
of T 058 51 75 61.

Watergewenning en 
kleuterzwemmen
De Gezinsbond Koksijde-Oostduinkerke organiseert 
vanaf half februari zowel een cursus watergewen-
ning als kleuterzwemmen voor kinderen van 4 tot 
6 jaar. De lessen vinden plaats in het Hoge-Blekker-
zwembad in Koksijde-Dorp op 19, 22 en 26 februari, 
en op 1, 5, 8, 12, 15, 19 en 2 maart. Telkens van 17 
tot 17.45 u. voor de groep watergewenning, en van 
17.45 tot 18.30 u. voor de groep kleuterzwemmen.
Leden van de Gezinsbond betalen 35 euro, niet-
leden 45 euro (verzekering inbegrepen).

Info en inschrijvingen: Freddy Boudt, Vrijheidstraat 29 in Oostduinkerke, T 058 51 76 21.

Wie sponsort driving 
range en holes?
Het autonoom gemeentebedrijf van Koksijde richt 
een oproep naar kandidaten voor het sponsoren 
van de driving range alsook van een of meer holes 
van Koksijde Golf ter Hille.
Het inschrijvingsformulier kan worden afgehaald op 
www.koksijdegolfterhille.be.
Informatie over return en voorwaarden is te beko-
men bij Jan Deramoudt, Zeelaan 303 in Koksijde, 
T 058 53 34 10, jan.deramoudt@koksijde.be



Sportelprogramma
Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot en met 31 
mei. Elke vrijdag, niet tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van 
Koksijde-Dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en tafel-
tennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag.

Step-aërobic
Step-aërobic maakt gebruik van een opstapbankje waar u beur-
telings op- en afstapt. De training gebeurt op muziek en is zeer 
goed voor benen, billen en heupen. Om te variëren worden er 
combinaties gemaakt met de armen waardoor ook de coördi-
natie verbetert.
Op woensdag 20 en 27 februari van 9.30 tot 10.30 u. in de sport-
hal Hazebeek in Oostduinkerke. Deelname: 3 euro voor de 2 
lessen.

Infoavond fietsonderhoud en -herstel
U leert op een efficiënte manier een fietsband vervangen, het zadel goed zetten, de ketting smeren, kort-
om… alles wat nodig is om tijdens een fietstocht niet plots voor verrassingen te staan.
Op maandag 4 maart van 19 tot 21 u. in de Bolledroom (achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke). 
Gratis voor iedereen, voorinschrijving vereist.

24ste mountainbiketoertocht
Op zondag 24 februari organiseren de sportdienst en de sportraad in samenwerking met de sportdienst van 
De Panne de 24ste unieke mountainbiketoertocht met omlopen van 35 en 47 km.
Men kan inschrijven en starten van 8.30 tot 13.30 u. in de sporthal in Koksijde-dorp voor het luttel bedrag van 
5 euro (verzekering inbegrepen). Inschrijven kan enkel de dag zelf.
Er is een bevoorrading voorzien en elke deelnemer krijgt één lot voor 
de gratis tombola met een prijzenpot van 7.500 euro. Kleedkamers en 
douches zijn beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets te reinigen 
aan de bikewash. In 2012 mocht de organisatie 1.453 deelnemers ont-
vangen.
Wie geen mountainbike heeft kan er een huren bij de plaatselijke 
fietsenhandelaars: Vanneuville in Oostduinkerke (058 51 71 05) 
Maeckelberge in Sint-Idesbald (058 51 26 28) en Arizona in De Panne 
(058 42 27 01).
Meer info: gemeentelijke sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinker-
ke, T 058 53 20 01, sportdienst@koksijde.be of op www.sport.koksijde.be

Jeugdsportacademie
De sportdienst en sportraad organiseren al voor het veertiende jaar sportinitiaties in de sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het eerste tot het zesde leerjaar.
Op woensdag 20 en 27 februari staattafeltennis op het programma: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de 
leerjaar (volzet), en van 15.15 u tot 16.30 u voor het 4de tot 6de leerjaar.
Op woensdag 13, 20 en 27 maart is er voor dezelfde leeftijdsgroepen een lessenreeks atletiek.
De deelnameprijs voor de drie lessen (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 4,50 euro. 
Vooraf inschrijven op de sportdienst, T 058 53 20 01, Hazebeekstraat 11 of via www.sport.koksijde.be.



De voorbije maand in woord en beeld

In de lopende maand februari vinden ook in onze gemeente traditiegetrouw een reeks carnavalsfeesten 
plaats. Eind vorig jaar schoot de Orde van de Groenendijk carnaval op gang met een bal in zaal Witte Burg 
in Oostduinkerke. Burgemeester Marc Vanden Bussche werd er opgenomen als erelid. De orde zelf bestaat 
bovendien 2 x 11 jaar en het is ook 1 x 11 jaar geleden dat Ronald Cordenier Prins van België werd!

Rotaract Veurne-Westkust schonk in samenwerking met het Sociaal 
Huis Koksijde 130 minder begoede gezinnen een voedselpakket ter 
gelegenheid van de eindejaarsperiode. Kerst en Nieuwjaar zijn niet 
voor iedereen aangenaam. Ook aan de Westkust zijn er gezinnen 
voor wie het niet evident is om dagelijks een volwaardige maaltijd 
te koken. Via de kerstactie willen Rotaract Veurne-Westkust en het 
Sociaal Huis Koksijde deze mensen een hart onder de riem steken. 
Een pakket bestaat uit rijst, honing, conserven, boter enz. Ze konden 
gerealiseerd worden via de gulle sponsoring van firma’s als Meli nv, 
Bosto-Panzani, Carrefour Koksijde, Veurne Snack Foods en Colruyt. 
Daarnaast zamelt Rotaract Veurne-Westkust ook geld in via haar 
jaarlijkse Mid Summer Party. Sociaal Huis-voorzitter Greta Suber-Delie 
is zowel de serviceclub, de sponsors als andere regelmatige schen-
kers het jaar door dankbaar voor de menslievende steun.

Het autonoom gemeentebedrijf Koksijde heeft voor de uitbating van Koksijde Golf ter Hille een eerste golfwa-
gentje aangekocht bij Garage Vansteenland. Het wagentje kan vier personen vervoeren en zal vooral door 
de medewerkers van secretariaat van het golfterrein ingezet worden. Op de foto de overhandiging van de 
sleutels met o.a. burgemeester Marc Vanden Bussche en AGB-voorzitter Freddy Beun.



De voorbije maand in woord en beeld

Op voorstel van gewe-
zen OCMW-voorzitter 
en gemeenteraadslid 
Noël Paelinck liet het 
gemeentebestuur een 
bord maken met daarop 
de namen van de ere-
burgers en de ambassa-
deurs van de gemeente 
Koksijde. Het bord is 
inmiddels klaar en zal 
een plaatsje krijgen in 
c.c. CasinoKoksijde. Op 
de foto burgemeester 
Marc Vanden Bussche, 
gemeenteraadsvoorzit-
ter Luc Deltombe en 
initiatiefnemer Noël 
Paelinck.

GEBOORTEN
Emy Lannoy
Veurne, 23 november
dochter van Mathieu en van Valérie 
Delnoy uit Oostduinkerke
Miel Van Wauwe
Veurne, 29 november
zoon van Jeroen en van Ellen 
Vanhove uit Koksijde
Leonore Kerschbaumer
Veurne, 4 december
dochter van Martin en van Sigrid 
Pauwelyn uit Koksijde
Amélia Polley
Veurne op 5 december
dochter van Mathias en van Sarah-
Line Masset uit Oostduinkerke
Mathias Pollet
Veurne op 11 december
zoon van Ryan en van Isabelle De 
Rous uit Koksijde
Yuna De Ridder
Veurne op 19 december
dochter van Christiaan en van Ellen 
Rabaey uit Oostduinkerke
Nathan De Backe
Veurne op 24 december
zoon van Glen en van Iris Van Impe uit 
Oostduinkerke
Emiel Goës
Veurne op 27 december
zoon van Nicolas en van Nathalie 
Vantorre uit Oostduinkerke
Maicon Pinson
Veurne op 31 december
zoon van Joeri en van Tine Pauwels uit 
Oostduinkerke
Rémy Bossaert
Veurne op 2 januari
zoon van Stéphane en van Sylvia 
Verhue uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Ghislain Moerman uit Koksijde en 
Analee Baradas uit Isulan, Filippijnen 
(12 december)
Ludovicus Janssens en Elsje 
Verdijck, beiden uit Koksijde (12 
december)
Alfred De Bast en Marie-Claire 
Mahieu, beiden uit Koksijde (15 
december)
Vincent Van de Casteele uit 
Koksijde en Prapat Bunkamjad uit 
Bangkok, Thailand (22 december)
Nicolas Delvigne en Katrijn 
Mondelaers, beiden uit Koksijde (29 
december)
Bernard Dorné en Charlésia 
Deschryver, beiden uit Koksijde (31 
december)

OVERLIJDENS
Louisette Aerts - 82 jaar
Lucia Van Wittenberghe - 88 jaar
weduwe van Eugène Berghmans
Juliette Dewitte - 92 jaar
echtgenote van Achille Rys
Bertha De Ferrare - 91 jaar
weduwe van William Roxburgh
Henriette Schramme - 87 jaar
weduwe van Robert Aesaert
Chantal De Ruyck - 47 jaar
Maria Maertens - 74 jaar
echtgenote van Jean Delbauve
Henriette Saelens - 86 jaar
weduwe van Engelbertus Rooms
Paul Rommens - 68 jaar
echtgenoot van Monique Vandaele
Antoinette Van Loo - 94 jaar
Godfried Pollet - 63 jaar

Andrea Le Louarn - 59 jaar
echtgenote van Eddy Deygers
Francine Maurissen - 67 jaar
echtgenote van Jean D’Haese
Jerome Smagghe - 68 jaar
weduwnaar van Rita Desodt
Jean Schmidt - 74 jaar
Albert Duhein - 97 jaar
Anna Bosmans - 74 jaar
Omer Van Audenrode - 81 jaar
echtgenoot van Maria Paumen
Raymond Calonne - 78 jaar
echtgenoot van Nicole Wylands
Willy Duym - 91 jaar
echtgenoot van Fanny Verhaert
Emilius Vanelverdinghe - 87 jaar
echtgenoot van Irène Candaele
Ronald Bollue - 60 jaar
echtgenoot van Dorine Detremmerie
Margareta Maricau - 78 jaar 
echtgenote van Maurice Kesteman
Roger Evrard - 89 jaar
weduwnaar van Elsa Manaresi
Guido Dejaegher - 72 jaar
echtgenoot van Simonne Demeester
André Bracke - 73 jaar
echtgenoot van Gilberta Van 
Caelenberghe
Jean Costenoble - 84 jaar
echtgenoot van Jacqueline Ampe
Rena Billen - 84 jaar
weduwe van Andreas Vincquier
Raymond Van Cutsem - 88 jaar
weduwnaar van Joanna Van den 
Bossche
Patrick Leclercq - 55 jaar
Françoise Hayot - 60 jaar
echtgenote van Patrick Rousseau
Arnold Criel - 68 jaar
echtgenoot van Anne Speekaert

Geboorten, huwelijken & overlijdens



Proficiat aan onze jubilarissen!

Roland Duytschaever (°Wetteren) en Solange Deridder (°Graven) vierden op zaterdag 22 december hun gou-
den bruiloftsfeest. Ze huwden precies vijftig jaar geleden op 22 december 1962 in Koksijde. De jubilarissen wa-
ren uitbaters van een grote boom- en rozenkwekerij in Roselies. Ze hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Echtpaar Duytschaever-Deridder

Zaterdag 22 december was een gezellige feestdag voor het echtpaar Charles André (°La Hestre) en Betsy 
Kerremans (°Berchem) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest (Oudergem, 22 de-
cember 1962). Charles was zaakvoerder van een garage Alfa Romeo in Brussel, Betsy was frituuruitbaatster. Ze 
hebben twee zonen en vier kleinkinderen

Diamanten palmen waren er op zaterdag 22 december voor de echtgenoten Felix Pareyn (°Westvleteren) 
en Marie-José Tyteca (°Koksijde) die huwden op 10 december 1952 in Koksijde. Felix was bakker en baatte 
met zijn echtgenote Marie-Louise de gekende bakkerij uit in de Strandlaan in Snt-Idesbald. Ze hebben twee 
kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Echtpaar Parreyn-Tyteca

Echtpaar André-Kerremans



Proficiat aan onze jubilarissen!

Op zaterdag 5 januari was het ook de beurt aan het echtpaar Pierre Callens (°Veurne) en Maria Vilain 
(°Adinkerke) om de diamanten bruiloft te vieren. Het echtpaar huwde zestig jaar geleden op 2 januari 1953 
in Oostduinkerke. Pierre verdiende de kost als metser, o.a. bij wijlen Georges Dorné. Maria was huisvrouw, con-
cierge maar ook zeven jaar huishoudster bij beeldhouwer George Grard. De jubilarissen hebben vijf kinderen, 
vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar Callens-Vilain

Op zaterdag 5 januari waren er gouden palmen voor de echtgenoten Claude Bury (°Marchienne-au-Pont) 
en Claudine Bracke (°Montignies-sur-Sambre) die dag op dag 50 jaar geleden huwden in Charleroi. Claude 
was kinesist en Claudine zorgde voor het secretariaat en het onderhoud. Ze hebben drie kinderen en zeven 
kleinkinderen.

Platina voor echtpaar
Geo Loones-Marie-Louise
Dewitte! Geo honderd jaar!
Burgemeester Marc Vanden Bussche en 
eerste schepen Jan Loones brachten 
op maandag 7 januari een bezoek ten 
huize het echtpaar Geo Loones-Marie-
Louise (Wiesje) Dewitte in Oostduinkerke. 

Daar waren twee goede redenen voor: Geo en Wiesje vormen vooreerst een platina echtpaar want al 70 
jaar gehuwd (Oostduinkerke, 24 april 2012), maar op 7 januari jl. vierde Geo bovendien zijn honderdste verjaar-
dag! Ze zijn respectievelijk broer en zus van wijlen Honoré Loones en Rosette Dewitte, ereburgemeesters van 
Oostduinkerke. Geo is ook de nonkel, en peter, van eerste schepen Jan Loones. Geo Loones had horeca-en 
ondernemersbloed. Zijn eerste zaak was de tearoom Flandria, thans ’t Zand, nu uitgebaat door kleinzoon Jan 
Stockelynck, zoon van dochter Kaatje en van  ereschepen Pat. Geo had ook hotels in Oostende, waarvan Die 
Prince nu nog steeds wordt uitgebaat door zonen Dirk en Jo. Geo behoort tot de stichters van Oostduinkerke-
Bad, met oprichting van meerdere residenties. Hij was ook vanaf de stichting actief in de beheerraad van de 
Hotelschool ten Duinen, zeer lang voorzitter van de VVSG, en actief in zijn vriendenclub van vooraanstaande 
Nederlandstaligen Inter Pares… Ze hebben zes kinderen, dertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het 
echtpaar woont nog steeds zelfstandig in hun villa , dicht bij zee. Iedere dag doet Wiesje  trouwens haar onmis-
bare strandwandeling, “zot van de zee”.  Op de foto de jubilarissen met burgemeester en eerste schepen.

Echtpaar Bury-Bracke



Proficiat aan onze jubilarissen!

Een eeuw geleden, op 16 januari 1913, zag Jozef Mouraux in Brugge het levenslicht in het gezin van vader 
Joseph en Lutgarde Verlende uit Lo. Na Grieks-Latijnse humaniora in het college van Brugge, studeerde hij 
geneeskunde in Gent. In 1940 stapte Jozef in het huwelijksbootje met zijn geliefde Lisbeth. Na de oorlog vestigde 
hij zich als huisarts in De Panne. Vijftig jaar lang zou hij er dokter zijn. Jozef was stichter-voorzitter van de Westhoek 
Tennisclub in de Armorial, hij hield van wandelingen in de duinen en reizen in de bergen. Het kaartspel bridge 
was een echte passie. Echtgenote Lisbeth stierf in 1992. Tot 2009 bleef Jozef alleen thuis wonen, geholpen door 
zijn dochters. Jozef is stamvader van Christine, Louis en Monique, van vijf kleinkinderen en (bijna) zeven achter-
kleinkinderen. Sinds vier jaar woont hij in De Brink, waar hij geniet van het gezelschap, van klassieke muziek, een 
goed glas wijn en een trappist van Sint-Sixtus! Op woensdag 16 januari kreeg hij bezoek van een afvaardiging 
van het college van burgemeester en schepenen dat hem een mand lekkere streekgerechten overhandigde.

Nog een eeuweling: de h. Jozef Mouraux!

Abel Dubois (°Poperinge) en Monique Degrave (Veurne) beloofden elkaar 50 jaar geleden (Koksijde, 12 ja-
nuari 1963) eeuwige trouw! Samen waren ze jarenlang uitbaters van Slagerij Dubois in de Zeelaan in Koksijde-
Bad. Ze kregen twee kinderen, en hebben drie kleinkinderen.

Zaterdag 19 januari was een gezellige feestdag voor het echtpaar Germain Seys (°Koksijde) en Christiane 
Bacquaert (°Oostduinkerke) ter gelegenheid van de viering van hun gouden huwelijksfeest. Ze huwden dag 
op dag vijftig jaar eerder in Oostduinkerke. Germain was vertegenwoordiger bij het bedrijf Noordermetaal in 
Veurne, terwijl Christiane gekende uitbaatster was van de cafetaria Hoge Blekker in het gemeentelijk Koksijd-
se zwembad. Het echtpaar heeft een zoon en een kleinkind.

Echtpaar Seys-Bacquaert

Echtpaar Dubois-Degrave



Koksijde en Oostduinkerke
zetten de feestneus op!
Van zaterdag 2 februari tot en met woensdag 13 februari zijn er in onze gemeente weer 
carnavalsfeesten. De VVV en de feestcomités van Oostduinkerke-dorp en Koksijde-bad 
dienen niet minder dan zes manifestaties op voor groot en klein!

Oostduinkerke

ZATERDAG 2 FEBRUARI: 
14 u., zaal Witte Burg, KIN-
DERCARNAVALFEEST met 
verkiezing van het jeugdprin-
senpaar 2013, optreden van 
de Fantastische Kinderdisco, 
deuren open om 13.30 u., 
gratis toegang, mooie prij-
zen voor de best verklede 
kinderen, org. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp

VRIJDAG 8 FEBRUARI: 
14 u., zaal Witte Burg, 
SENIORENCARNAVALFEEST 
met verkiezing van senio-
renprins en –prinses 2013, 
optreden van het dans- en 
showorkest Mayke Vanes & 
Friends, gratis toegang, org. 
feestcomité Oostduinkerke-
dorp

ZATERDAG 9 FEBRUARI: 
17 u., cafetaria sportpark 
Hazebeek, OFFICIËLE AAN-
STELLING van Prins Jordy I en zijn schildknapen, org. 
feestcomité Oostduinkerke-dorp

ZONDAG 10 FEBRUARI: 14.30 u., 59ste GROTE 
CARNAVALSTOET van Oostduinkerke-bad naar dorp 
(aankomst voorzien rond 16.30 uur) met prachtige 
wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na 
de stoet rondgang met bezoek aan de plaatselijke 
kroegen voor deelnemers en sympathisanten, prijsuit-
reiking om 18.30 u. in Estaminet In de Peerdevisscher.
Het hoogtepunt van carnaval te Oostduinkerke is 
uiteraard de stoet op zondag 10 februari.
Om de deelname van de verenigingen aantrekke-
lijk te maken, werd er opnieuw een extra financiële 
inspanning geleverd. Per wagen (van verenigingen uit 
eigen gemeente) is een startgeld van 350 euro en de 
nodige logistieke steun voor de opbouw van de wa-

gen voorzien. Verenigingen 
die geen wagen hebben, 
kunnen deelnemen met een 
gekostumeerde groep. De 
VVV betaalt de factuur voor 
het huren van de kostuums 
voor de helft terug met een 
maximum van 200 euro. 
Onder de deelnemende 
lokale verenigingen wordt 
bovendien een prijzenpot 
van liefst 5.000 euro verdeeld!
Inschrijvingsformulieren voor 
de stoet bij de dienst 
Toerisme, Zeelaan 303 te 
Koksijde, tel. 058 51 29 10. 
Org. VVV i.s.m. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp

DINSDAG 12 FEBRUARI: van-
af 20 u., VETTE DINSDAGMAS-
KERADE (maskerwedstrijd) in 
Oostduinkerke-dorp met een 
prijzenpot van 875 euro voor 
de 40 beste maskers. Jurering 
in de plaatselijke herbergen, 
deelnameprijs 3 euro met 
gratis basisconsumptie, start 

aan cafetaria sporthal Hazebeek. Om 01.30 u. prijs-
uitreiking in café Leopold. (Voor verdere inlichtingen: 
voorzitter feestcomité Oostduinkerke-dorp Jan Van 
Den Broucke, Molenwal 16 te Oostduinkerke, 
tel. 0477 67 47 72)

Koksijde

WOENSDAG 13 FEBRUARI: 14 u., KINDERCARNAVAL-
STOET, vertrek op het Kerkplein in Koksijde-Bad (in-
schrijven ter plaatse). Omloop van de stoet: Kerkplein, 
J. Van Buggenhoutlaan, Zeelaan, Kursaallaan, Zeedijk, 
Zouavenplein, Koninklijke Baan, Kursaallaan, c.c. Casino-
Koksijde, alwaar om 15 u. gratis kinderanimatie in de 
feestzaal. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen! 
Org. feestcomité Koksijde-Bad i.s.m. de VVV.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, 
fax 058 53 21 22), www.koksijde.be



Strandophoging Gilles Scottlaan
In kader van het masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid, start aannemer Vanden Broecke uit 
Wulpen op maandag 18 februari met de ophogingswerken van de duingordel in de Gilles Scottlaan (Sint 
André) te Oostduinkerke. De planning ziet er als volgt uit.

In een eerste fase, die een 2-tal weken zal duren, zal ca. 3.000m³ zeezand aangevoerd worden om de duin 
plaatselijk te verhogen. De aanvoer gebeurt met vrachtwagens via de Albert I-laan en Gilles Scottlaan. Bij 
aanvang van deze werken zal de toplaag van de wegverharding in de Gilles Scottlaan, tussen de rotonde 
ter hoogte van de Mooi Verblijflaan en laatste woning (richting zee) afgefreesd worden. De toegang tot de 
woningen blijft steeds mogelijk. Vanaf de laatste woning tot einde van de huidige wegverharding, wordt de 
hele weg opgebroken om de duin te kunnen ophogen.
In de aansluitende 2de fase wordt de weg ter hoogte van de ophoging opnieuw aangelegd, en worden 
aan de weg tussen de duinophoging en de rotonde verbeteringswerken uitgevoerd aan de bestaande 
afwatering. Er wordt ook een nieuwe toplaag asfalt aangebracht. Tegelijk zullen enkele nutsmaatschappijen 
de leidingen vernieuwen (water en nieuwe openbare verlichting). Ook tijdens deze periode zal de woning 
grotendeels toegankelijk blijven.
Als alles vlot verloopt en de weersomstandigheden gunstig zijn, zouden de werken tegen de paasvakantie 
voorbij moeten zijn.
Omwille van uw veiligheid wordt gevraagd het strand tijdens de werken niet te betreden of te verlaten via 
de Gilles Scottlaan.

Derde romantische knuffelduik
Op zaterdag 9 februari vindt in het strandwater van Oostduinkerke voor de 3de keer de adembenemende 
maar hartverwarmende knuffelduik plaats. Vier samen met je partner Valentijn en daag elkaar uit om een ro-
mantische duik te nemen in het frisse zeewater (10°). Of misschien ontdek je wel een nieuwe soul mate tijdens 
de knuffelduik.

Twijfel niet maar kom je met familie en vrienden en 
kennissen op zaterdag 9 februari ter hoogte van het 
openluchtzwembad te Oostduinkerke amuseren op 
de romantische knuffelduik.
Programma
- Vanaf 11 u., Zeedijk, lekkere hapjes en drankjes van 

de Orde van de Paardenvissers en de handelaars-
bond van Oostduinkerke-Bad ten voordele van de 
vzw Kiekafobee die in Koksijde en Oostduinkerke een 
appartement huurt om kankerpatiëntjes met hun 
familie een onbezorgde vakantie aan te bieden.

- 11, Oostduinkerke zingt liefdesliedjes
- 14 u. optreden van de Groeninghe Bigband uit Kortrijk
- 14 u., openen omkleedzone in het openluchtzwem-

bad
- 14.45 u., verzamelen van de deelnemende knuffel-

duo’s in de startzone op het strand en opwarming 
met fitnessinstructeurs van fitness Wave.

- 15 u., startschot van de Knuffelduik
- 15.30 u., warme drankbedeling aan de deelnemen-

de duo’s
- 17 u., prijsuitreiking en overhandiging cheque aan de 

vzw Kiekafobee
- 18-19 u., happy hour in de deelnemende tearooms
“Knuffel me nu” en liefdesbrieven
De handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad presen-
teert knuffelmenu’s en er kunnen ook waardebonnen 
gewonnen worden. De VVV looft ook enkele prijzen 
uit voor het meest romantisch verklede koppel, het 
jongste en oudste koppel. Vanaf half januari kunnen 
liefdesbrieven of -wensen in een bus op de Zeedijk ge-

deponeerd worden. De mooiste liefdeswensen komen 
op de radio en worden op 9 februari met een verras-
singspakket beloond. In alle handelszaken van Oost-
duinkerke-bad kan men tot 9 februari rode ballonnen 
aankopen voor de prijs van 5 euro. De opbrengst gaat 
ook naar de vzw Kiekafobee. De wensballonen wor-
den na de knuffelduik gelost.
Inschrijven
Inschrijven kan via www.koksijde.be of ter plaatse op 
zaterdag 9 februari vanaf 10 u. in het toeristisch info-
kantoor op het Astridplein. Voor de deelnameprijs van 
3 euro per persoon (groepstarief 2 euro per persoon 
vanaf 10 personen) ontvangt u een gratis saunabeurt 
in Villa Aqua, een verrassing en een warm drankje 
na de duik. De knuffelduik is een organisatie van de 
gemeentelijke diensten, de VVV, de handelaarsbond 
Oostduinkerke-bad, IKWV, Rode Kruis en villa Aqua.



Vlaanderen ontmoet Kreta

Unieke groep Filia brengt
het Zuiden naar Koksijde
Filia is zonder overdrijven een 
unieke groep. Vier muzikanten ko-
men uit Vlaanderen, vier andere uit 
het verre Kreta. Ze vonden elkaar 
zowel instrumentaal als vocaal. Het 
resultaat is een adembenemende 
kruisbestuiving. Filia (met de Koksij-
denaren Jurrie Delporte en Peter 
Paelinck) concerteert op zaterdag 
23 februari in c.c. CasinoKoksijde.

Tij-dingen: “Hoe vinden Vlaamse 
muzikanten hun Kretenzische 
muzikale zielsverwanten?”
Peter Paelinck: “Marnique Deswar-
te, voorzitter van het Dranouterfes-
tival heeft zijn hart verloren in Kreta 
en bracht de Kretenzische muziek 
naar Dranouter. Hij wilde een soort 
fusie creëren met Vlaamse muzi-
kanten en vroeg aan Yves Bondue 
van Velo Vert en aan mezelf van 
Imperior de Percusion om dit te 
realiseren. Zo gingen we op zoek 
naar muzikanten die we kenden. 
Ik bracht Jurrie Delporte erbij als 
percussionist en Yves contacteerde 
Frederique De Clerq als stem en 
keyboard. We trokken naar Kalives 
in Kreta om kennis op te doen over 
hun instrumentengebruik en kwa-
men tot de conclusie dat het een 
moeilijke boterham zou worden... 
Na 3 jaar samenwerken en probe-
ren, voelen we dat we er klaar voor 
zijn. Het geheel is een reis rond de 
wereld, door onze verschillende 
achtergronden en met het mooie 
West-Vlaams als leidraad. De tradi-
tionele Griekse nummers worden 
speels bewerkt door onze invloe-
den en omgekeerd. Zo ontstond 
een unieke sound.”
T-d: “Is Filia een tijdelijk project 
of een echte groep? Wat brengt 
de toekomst?”
Peter: “Goeie vraag. Of Filia een 
project is of een groep laat ik in het 
midden. Het is in elk geval vriend-
schap tussen muzikanten zoals de 
groepsnaam zegt want Filia bete-
kent vriendschap in het Grieks. We 
wachten momenteel af of er een 
cd verschijnt. Wel staat vast dat 
we muziek gaan opnemen. Wat er 

daarna uit voortvloeit, zien we wel.”
T-d: “Vallen Kreta en Vlaanderen 
wel met elkaar te rijmen?”
Peter: “Veel mensen hebben al de 
Griekse muziek ontdekt op reis naar 
het warme Griekenland. Het mooie 
van dit project is dat we die warm-
te naar hier brengen en onze roots 
toch niet zomaar verloochenen. 
Onze West-Vlaamse taal is mooi en 
bewijst dat ze internationaal ge-

bruikt kan worden. Filia is hier een 
mooi voorbeeld van. Mooi is ook 
dat deze groep 2 Koksijdenaars telt, 
die toch al een heel mooi muzikaal 
parcours afgelegd hebben. Daar 
mogen we toch stilletjes trots op 
zijn.” Zonnige muziek van Filia op
zaterdag 23 februari om 20 u., 
tickets 12 / 10,50 / 9 euro. Bestellen 
kan op www.casinokoksijde.be of
T 058 53 29 99.

Cie Circoncentrique sleurt je mee

Acrobatische capriolen in een 
poëtisch spektakel

Respire van Cie Circoncentrique 
sleurt je mee in een adembene-
mend avontuur. Acrobaten Ales-
sandro Maida en Maxime Pythoud 
studeerden met glans af aan de 
gerenommeerde Brusselse circus-
school ESAC en zijn ware meesters 
op de bal en het enkele rad. Deze 
circusvoorstelling voor het hele gezin 

vindt plaats in c.c. CasinoKoksijde op zondag 17 februari. Deze twee 
circusartiesten brengen een mix van fi jne humor, virtuoze circustech-
nieken, acrobatie en poëzie. De ene amuseert zich met een tollende 
reuzenring, de andere is gek op ballen, kleine, grotere en een heel erg 
grote. Wat de andere heeft, is natuurlijk véél interessanter dan wat de 
ene heeft. Maar wat de ene kan, kan de andere niet en van het ene 
komt het andere… samen. Hun motto is “voor een artiest is de creatie 
geen werk, het is ademen, het is bestaan”. Stunten, balanceren, jongle-
ren, draaien, roteren, uitdagen… op zondag 17 februari om 15 u.
Tickets kosten 12 / 10,50 / 9 euro. Kinderen onder de 13 jaar betalen 
slechts 6 euro. Bestellen op www.casinokoksijde.be of T 058 53 29 99. 



Agenda FEBRUARI

01 Vrijdag
Opendeur expo’s. Fotozoektocht 19 u. 
Sint-Idesbald, WAK, Veurnelaan 109 
Info: WAK

Proclamatie junior 
journalistenwedstrijd en 
spectaculaire goochelaar Koen 
Bossuyt 19.30 u. 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Toegang: € 4; kinderen <12j: € 2 
Info en org.: Davidsfonds Oostduinkerke- 
Wulpen, Paul Depondt, T 058 51 49 20, 
oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.be

Dans, Les Ballets C de la B/ het 
Kip – Dans Dans 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

Kaasbuffet Licht in het 
Duister-Rwanda 19 u 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 
Inschrijvingen via reknr. BE17 0013 6334 6821 
Meer info: lidsecre@scarlet.be, T 0476 85 79 48

02 Zaterdag
Opendeur expo’s fotozoektocht 
14-17 u. 
Sint-Idesbald, WAK, Veurnelaan 109 
Info: WAK

Open museumdag: musea gratis 
toegankelijk 14-18 u. 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en 
Navigomuseum  
Info: Navigomuseum

Gratis geleide wandeling 
‘vroegelingen in de natuur: vinden 
we reeds tekenen van een 
nakende lente?’ 14 u. 
Oostduinkerke, bezoekerscentrum 
De Doornpanne, Doornpannestraat  
Info: dienst Toerisme

Muziek, Aranis - Made in Belgium 
20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

Muziektheater Lucas Vander Taelen 
& Kloot Per W. 
Abajoot! 20.30 u. 
Oostduinkerke, Het Bedrijf, 
Leopold II-Laan 9a 
Info en tickets: dienst Toerisme, Het Bedrijf, 
T 058 51 18 37, reservatie@hetbedrijf.be 

03 Zondag
Opendeur expo’s fotozoektocht 
14-17 u. 
Sint-Idesbald, WAK, Veurnelaan 109 
Info: WAK

05 Dinsdag
Vastenavondfeest 13.30 u. 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Deelname: € 8; inschr. bij Norbert Boeve, I.  
Florizoonestraat 8, Oostduinkerke via 
BE 30751203289711., Bic AXABBE22 
Org.: SOW, eric.caeyzeele@telenet.be

06 Woensdag
Filmvoordracht ‘Vietnam en 
Cambodja, afspraak met de 
geschiedenis’ 
Door Frans Calcoen 14.30 u. 
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, 
Strandlaan 128 
Toegang: € 2 voor leden / € 4 voor niet-
leden 
Org.: Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren - 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be  
Info: Janine Jacquemyn, T 058 51 62 23

Film ‘The help’ 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info en ticket: dienst Toerisme Koksijde

07 Donderdag
“Vluggertjes in de keuken” met 
Lien Willaert 
Snel, gemakkelijk, caloriearm en 
gezond koken 19 u. 
Oostduinkerke, Witte Burg 
Deelname: € 15.00 voor leden FVV, 
€ 18.00 voor niet-leden. 
Organisatie FVV VROUWENSTEMMEN 
Koksijde-Oostduinkerke 
Inschrijven en info: rita.gantois@koksijde.be,  
T 058 51 20 55

Voordracht ‘Straffe madam’ 
door Maja Wolny, directeur 
Navigomuseum 20 u. 
Koksijde-Bad, Tulpenlaan, parochiezaal 
Prijs: € 5 voor leden Markant, € 9 voor niet-
leden 
Info: Lena Proot, T 058 51 51 37, 
jacques.proot@skynet.be, 
Fr.samyn@telenet.be 

08 Vrijdag
Café Foyer met optreden van 
Cinnamone om 21 uur 19.30 u. 
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a 
Info: Het Bedrijf, www.hetbedrijf.be

09 Zaterdag
Knuffelduik 
Zie Tij-dingen blz 36 
Oostduinkerke-Bad, centrum, strand 
Info: dienst Toerisme

Theater, Kasper Vandenberghe 
& Kurt Vandendriessche – K&K 
bringin’ home the bacon 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

10 Zondag
Carnavalstoet 14.30 u. 
Oostduinkerke-Bad, Zeedijk naar 
Oostduinkerke-Dorp 
Info: dienst Toerisme

11 Maandag
Zotte Maandag 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Info: KVVC

12 Dinsdag
Sportstories met Stef Wijnants 20 u. 
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde 
Info: concertevents.be

13 Woensdag
Valentijntjesfeest met ludieke quiz 
14 u. 
Oostduinkerke, zaal Witte Burg 
Toegang: € 2 (koffie inbegrepen) 
Org.: Vl@s Vlaamse Actieve senioren, 
afdeling Oostduinkerke 
Info: Freddy.bockstael@skynet.be, 
T 058 51 27 20

Kindercarnavalstoet gevolgd 
door kinderanimatie in het c.c. 
CasinoKoksijde 14 u. 
Koksijde-Bad, Kerkplein O.L.V.-ter-Duinenkerk 
Info: dienst Toerisme

De Andere film ‘Flamenco 
Flamenco’ 20 u. 
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde 
Info: dienst Toerisme Koksijde

Luchtdopen of initiatievluchten
Elk weekend
Wac, Koninklijke West Aviation Club
Ten Bogaerdelaan 15
Info: 058 31 23 67, T 0497 30 55 90

Markt 
Elke vrijdag, Koksijde-Bad, Zeelaan 
Info: dienst Toerisme

Cabin Art 2013, 5de editie 
01/06/2013 – 30/09/2013 
Openlucht-kunsttentoonstelling georganiseerd door de handelaarsbond van 
Sint-Idesbald, in samenwerking van de gemeente Koksijde, dienst Cultuur 
en Yes Art Gallery. Peterschap, Herr Seele. Thema: Carte Blanche 
Deelname: iedereen van jong tot oud, van amateur tot beroepskunstenaar. 
Vooraf inschrijven. 
De geselecteerde kunstenaars zullen hun werk rechtstreeks op de achterwand van een 
strandcabine kunnen maken of vooraf op houten multiplexplaten. 
Meer info: info@sint-idesbald.com of Handelaarsbond t.a.v. Oh restaurant, Koninklijke 
baan 289, 8670 Sint-Idesbald. Dit voor 15 april 2013.

Het grote vogelweekend - Zaterdag 2 en zondag 
3 februari. Tel mee met Tom Van Dyck. 
Vogels tellen in de tuin. Telformulier bij dienst Milieu 
en duurzame Ontwikkeling of op natuurpunt.be. 
Org.: Natuurpunt, www.grotevogelweekend.be.

Carnavalprogramma - Zie tij-Dingen blz 35

Cursus sterrenkunde voor beginners - Maandag 18, 25 februari, 4 en 11 maart 
Koksijde Duinenhuis. De laatste avond is in de sterrenwacht Alpha Centaurus 
te Wulpen. Datum moet nog afgesproken worden. Org.: Duinenhuis Koksijde 
i.s.m. sterrenkundige Emmanuel fabel. Inschr.: € 25, IBAN BE87 0910 1277 1794, 
BIC, GKCCBEBB, voor 13/02, duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17.



14 Donderdag
Kinderfi lm Madagascar 3:
op avontuur in Europa 14.30 u.
Koksijde, Joc de Pit. Toegang: € 2,50 drankje 
inbegrepen. Info: Jeugddienst

Luc Steeno zingt Adamo met
Golden Bis band 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: concertevents.be 

15 Vrijdag
Humor, Wim Helsen - Spijtig Spijtig 
Spijtig - uitverkocht 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: dienst Toerisme

16 Zaterdag
Krokuswandeling – kom méér te 
weten over Valentijn in de
Noordduinen 14.30 u.
Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen, J. Van
Buggenhoutlaan. Info: dienst Toerisme

De Romeo’s live met orkest 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: concertevent.be 

17 Zondag
Cie Circoncentrique – Respire! (7+) 
15 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

18 Maandag
Causerie ‘Voeding en hart- en
vaatziekten’ Door dr. ir. Eric De 
Maerteleire 14.30 u.
Koksijde-Dorp, ’t Oud Schooltje
Organisatie: Neos Koksijde
Info: Judith Ranson, T 058 51 40 60 of Jeanine 
Nowe: T 058 51 33 01

19 Dinsdag
Bezoek aan de Luchtmachtbasis 
Koksijde, met fi lm en rondleiding 14 u.
Koksijde, Basis Koksijde, 
R. Vandammestraat 100
Org. vl@s - Vlaamse Actieve senioren - 
Koksijde, www.vlas.koksijde.be
Inschr.: vóór 8 febr bij Jeanine T 058 51 62 23 
met vermelding van naam en
rijksregisternummer (zie ID of SIS-kaart)
Gratis deelname

20 Woensdag
Film ‘a perdre la raison’ 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: dienst Toerisme

21 Donderdag
Groot armoededictee der
Nederlandse taal.
Correct schrijven van woorden-
schat ivm ‘armoede’ + info over 
armoede in Koksijde 19.30-22.30 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug
Gratis toegang
Org.: KWB-FEMMA-ACW Koksijde-
Oostduinkerke
Info: Freddy Vanlerberghe, T 058 51 66 51, 
freddyvanlerberghe@hotmail.com,
Lena Devacht, T 058 51 69 87,
devacht.lena@pandora.be 

22 Vrijdag
Wim Distelmans, professor
palliatieve geneeskunde VUB 
‘waardig sterven’ 20 u.
Oostduinkerke, Witte Burg
Toegang: € 5, € 4 voor leden Davidsfonds, 
Vermeylenfonds en Vl@s
Info en org.: Davidsfonds Oostduinkerke-Wul-
pen, oostduinkerke-wulpen@davidsfonds.net 

23 Zaterdag
Saturday Night Follies back to 80 & 
90’s 21 u.
Koksijde, boothotel Normandie
Vooraf mogelijk om gezellig te tafelen vanaf 
19 u. met all-in menu voor € 32
Org. Vriendenkring vrije school De Ark
Voorverkoop: € 8, ADD € 10
Info: deark.koksijde@scarlet.be 

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
De gemeenteschool danst
Info: gemeentelijke Basisschool Koksijde

Muziek, Filia (B/EL) – Een
Kretenzisch/Vlaamse fusie 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

24 Zondag
Mountainbiketoertocht 35km en 
47km 8.30-13.30 u.
Koksijde, zaal voor Vloersporten
Info: sportdienst Koksijde

Uitzonderlijk bezoek aan de depots 
van het Abdijmuseum, unieke
stukken. Dit onder leiding van
Wouter Lammens en Dirk van 
Clooster 10.30 u.
Koksijde-Bad, Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Org.: Familiares de Dunis - ingang: € 4 leden; 
€ 5 voor niet-leden
Info: Daniël Degryse, T 058 52 18 14,
daniël2.degryse@skynet.be 

Op zondag in gesprek met ……..
Voordracht ‘Filosoferen met
kinderen’ 11 u.
Koksijde, Sociaal Huis, zaal De Brug, ter Dui-
nenlaan 32
Spreker Peter Algoet, Filosoof - medewerker 
cel educatie & maatschappij HVV
Info en org.: VOC Westhoek, Bob
RosselMarc Van Muylem, Coosemanslaan 2 
/01, T 058 51 90 94, T 0498 56 61 30,
vanmuylem@skynet.be 

27 Woensdag
Vertrek met bus naar Magdalena-
zaal in Brugge 18.15u.
Koksijde, Casinoplein
Dans, Michèle Anne de Mey & Jaco Van 
Dormael - Kiss & cry 

Film ‘Barbara’ 20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

28 Donderdag
De Tijd – Bloetwollefduivel/Othello 
20 u.
Koksijde-Bad, c.c. CasinoKoksijde
Info en tickets: dienst Toerisme Koksijde

01 Vrijdag maart
5de Soroptimist lentemodeshow 20 u.
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Inkom: € 25, champagnetafel per 8 pers.: € 
350. Verkoop kaarten: de Boekerij, Zeellaan 
36, Koksijde, T 058 51 31 84
Apotheek Saelen, Zeelaan 244, T 058 51 17 88
Info: Soroptimist Internationaal Veurne-
Westhoek.

Info: Abdijmuseum

Ten Duinen 1138

T 058 53 39 50

info@tenduinen.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

Info:

Jeugddienst

T 058 53 34 44

jocdepit@koksijde.be

Info:
NAVIGO, 

Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke, 
T 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be 
www.navigomuseum.be

CONTACT

Tentoonstellingen
08/02 – 17/02
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan
Michel Dievart, schilderkunst
Info: dienst Cultuur

Februari 2013
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino, Strandlaan

Tentoonstelling Debrabandere 
Lieven – Marmer. Moere.
Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

07/02–21/02
Koksijde, Duinenhuis, Bettystraat
Tentoonstelling Milieucartoons 
Davo, de huistekenaar van
MOSterd, het tijdschrift van
Milieuzorg Op School
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17



Zondag 10 februari 2013

Carnavalstoet
14.30 uur
Van Oostduinkerke-Bad naar Oostduinkerke-Dorp

Dienst Toerisme
Zeelaan 303  I  B-8670 Koksijde

T. +32(0)58 51 29 10 I F. +32(0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be I www.koksijde.be
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