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Intro

Getijden februari

dag hoog water  laag water
zo 1 04.20 16.44 11.23 23.29
ma 2 05.04 17.32 12.06
di 3 05.58 18.36 00.13 13.00
wo 4 07.09 19.57 01.16 14.08
do 5 08.29 21.19 02.38 15.20
vr 6 09.50 22.38 04.05 16.39
za 7 11.05 23.39 05.32 17.56
zo 8 12.01  06.32 18.51
ma 9 00.25 12.46 07.19 19.36
di 10 01.04 13.27 08.01 20.16
wo 11 01.43 14.07 08.42 20.56
do 12 02.24 14.49 09.23 21.36
vr 13 03.05 15.33 10.04 22.15
za 14 03.48 16.18 10.44 22.54
zo 15 04.33 17.05 11.25 23.32
ma 16 05.19 17.55 12.08
di 17 06.11 18.52 00.15 12.59
wo 18 07.13 20.02 01.17 14.02
do 19 08.32 21.33 02.43 15.14
vr 20 10.14 22.48 04.21 16.48
za 21 11.17 23.37 05.33 17.56
zo 22 12.00  06.23 18.40
ma 23 00.15 12.35 07.02 19.12
di 24 00.46 13.03 07.34 19.39
wo 25 01.13 13.29 08.03 20.07
do 26 01.38 13.55 08.33 20.39
vr 27 02.07 14.26 09.06 21.14
za 28 02.39 15.00 09.42 21.50

Referentieplaats is Nieuwpoort.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112

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

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

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

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

Colofon

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

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

Gemeente info

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

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

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

Foto van de maand
De h. Pierre Stockman uit Sint-Idesbald zond ons deze prachtige foto, genomen 
op zaterdag 10 januari op het strand van Koksijde. Koning Vorst knijpt zijn ijs-
regime ook omheen het schuim van de golven die langzaam verworden tot een 
brede gletsjer van bevroren witte vlokken. Inderdaad een uniek beeld waarmee 
Pierre een prijzenpakket in de wacht sleept!

Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 10 februari. 

Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn. 

Bovendien horizontaal van formaat en van hoge resolutie! 

Bekijk de andere inzendingen op www.koksijde.be. 
Doe mee 

e n  w i n !
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Van COO naar OCMW en 
Sociaal Huis!

Oudere mensen spreken nog van de COO. 
Vandaag kent iedereen het OCMW. In de 
toekomst spreken we van Sociaal Huis. Deze 
welzijnsdienst helpt de zwakkeren in onze 
samenleving, maar wordt zelf ook geholpen 
dankzij schenkingen.

Koksijde decor voor nieuwe 
VTM-telenovella!

Na “Sara” in Antwerpen en “LouisLouise” in 
Gent wordt de nieuwe telenovelle “David” 
binnenkort opgenomen in Koksijde!

De artiesten van 
Rozenwingerd!

De gemeentelijke Westhoekacademie is 
een uniek project gestart in samenwerking 
met Huize Rozenwingerd. Leraar Peter 
Denuwelaere begeleidt mensen met een 
mentale beperking naar een echte esthetische 
ervaring. “Ik ben een kunstenaar! Raar hè!?” 
glunderen ze in koor. Hun grafisch werk mag 
inderdaad gezien worden…

Teken de petitie!

Ons gemeentebestuur lanceert zelf een 
petitie. Wellicht uniek in ons land!? Maar 
het is nodig, want de overheid verleent 
geen vergunning om het pand Decuypere 
in Oostduinkerke af te breken. Wat ons 
bestuur nu net wil om de betrokken buurt te 
saneren en het kruispunt veiliger te maken. 
Steun uw bestuur, teken de petitie!

Supervlieg-

special:

zie midden!
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Vijfdaagse naar Bad 
Schallerbach

4

Voorwoord

maak een wandeling langs ons mooi breed strand, de Champs 
Elysées van Koksijde.

Genegen

Uw burgemeester

Beste 
Koksijdenaars,
De tijd vliegt snel! Valentijntje en de krokusvakantie zijn 
alweer in aantocht.

Koksijde heeft deze maand ook een primeur met de start 
van Supervlieg op 14 en 15 februari. U vindt het uitgebreid 
programma terug in deze Tij-dingen. Het is zeker een 
aanrader voor families met jonge kinderen. Er worden 
veel financiële middelen (met subsidie) ingezet om er een 
onvergetelijke dag van te maken.

Ook onze carnavalstoet op 22 februari belooft opnieuw een 
topper te worden.

Het Vlaams gewest is bezig met de kruispunten her aan te 
leggen tussen Oostduinkerke-dorp en Koksijde-dorp.
Wij danken u voor uw begrip voor de daardoor veroorzaakte 
omleidingen en hinder. Tegen Pasen moeten de werken 
beëindigd zijn.

Februari is de kortste maand en misschien eens de tijd 
om iets te doen aan onze fysiek. Maak gebruik van onze 
sportaccommodatie en vooral, –doe zoals de toeristen-, 

Ter gelegenheid van de 
Gartenshow 2009 organiseert 
het jumelagecomité van 
Koksijde van woensdagavond 
20 mei tot 24 mei een 
vijfdaagse naar Bad 
Schallerbach in Oostenrijk. 
Op die Gartenshow is 
niemand minder dan Flor 
Kos, de beroemde bebloemde 
reuzenpaardevisser het 
pronkstuk!

De deelnameprijs bedraagt 
195 euro per persoon of 150 
euro voor jongeren tot 30 
jaar. Inbegrepen: vervoer met 
driesterrencar (50 plaatsen), 
fooi chaufeur, overnachting 
in Parkhotel Stroissmuller en 
hotel Stadt Wien, maaltijd op 
zaterdag, ontbijt bij aankomst.
Info: comitévoorzitter Luc Deltombe, 

Hotel Apostroff, Lejeunelaan 38 of stuur 

een mail naar greta.cambier@skynet.be.

Oproep tot archieven bij particulieren

Burgemeester schrijft boek over 
Koksijde tijdens Eerste Wereldoorlog
De Westhoekgemeenten beginnen zich stilaan op te maken 
voor de herdenking van de honderdste verjaardag van het 
begin van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Op 4 augustus 
2014 zal het inderdaad een eeuw geleden zijn dat De Grote 
Oorlog een aanvang nam. Onze streek, de Westhoek, heeft het 
geweten want van Nieuwpoort tot Ieper werd vier jaar lang een 
stellingenoorlog gevoerd.
Tijdens ’14-’18 lag Koksijde, zoals de rest van de Westhoek ten 
westen van de grens IJzer-Knokkebrug-Ieperlee, in onbezet 
gebied. Burgemeester Marc Vanden Bussche vindt dat dit 
kleine stukje vrije België uit die tijd van vuur en staal niet mag 

vergeten worden. Hij voegt de daad bij het woord en heeft het 
plan opgevat om een boek te schrijven over Koksijde tijdens 
de Eerste Wereldoorlog!
Vandaar een oproep tot de lezers die nog beschikken over 
interessant materiaal uit de Eerste Wereldoorlog in Koksijde, 
Oostduinkerke en Wulpen: brieven, documenten, registers, 
archieven, getuigenissen, verhalen, gedichten, etsen, 
tekeningen, enz., enz.!
Bezorg het aan de burgemeester in zijn kabinet (gemeentehuis, 3de verdieping). 

Uiteraard krijgt elke uitlener alles terug, en in het werk wordt een wetenschappelijke 

bronvermelding gerespecteerd.
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Bestuur Gemeenteraad

additionele  bouwbelasting 
op het ontbreken van 
parkeerplaatsen,periode 2009-
2013, unaniem.
- Gemeentelijke toelage 
politiezone Westkust - 
De gemeentelijke bijdrage 
2009 aan de Politiezone 
Westkust stijgt met 490.735 
euro naar een totaal van 
4.485.454 euro. Deze 
verhoging is het gevolg van 
de stijging van de lonen en 
loonsgebonden vergoedingen 
door de drie indexsprongen 
in 2008, van de verhoging 
van het vakantiegeld 
van de operationele en 
calog-personeelsleden 
en van de vermindering 
van de toelage uit het 
verkeersveiligheidsfonds. 
Daarnaast wordt ook een 
toelage van 24.000 euro 
(50%) voorzien voor de 
aanwerving van een rampen- 
en noodinterventiecoördinator. 
De andere 50% is ten laste 
van de gemeenten De Panne 
en Nieuwpoort, elk voor de 
helft. Unaniem.
- Concessie horecagedeelte 
windsurfclub Windekind 
– Deze concessie bedraagt 
sinds maart 2004 tot maart 
2013 jaarlijks 9.000 euro. 
Dit bedrag werd thans 

teruggebracht tot 3.000 euro 
per jaar omdat de soortgelijke 
concessies van de strandclubs 
KYC (Sint-Idesbald) en 
SYCOD (Oostduinkerke) 
respectievelijk 2.000 en 
3.000 euro per jaar bedragen. 
Unaniem.
- Gebruik van het 
Nederlands als voertaal 
– Er werd vastgesteld 
dat de KYC, als uitbater 
van de yachtclub in Sint-
Idesbald, niet enkel het 
Nederlands maar ook het 
Frans hanteert als voertaal 
op bestuursvergaderingen 
en andere activiteiten. 
Daarom keurde de raad 
een bijkomend punt goed 
dat in alle concessies van 
het gemeentebestuur 
waarbij accommodatie ter 
beschikking wordt gesteld 
van verenigingen, in alle 
vergaderingen het Nederlands 
als voertaal moet gebruikt 
worden. Unaniem.
- Brandweer – In geheime 
zitting werd unaniem eervol 
ontslag verleend aan eerste 
sergeant Fernand Corneillie 
en aan brandwacht Francois 
Pieters van de afdeling 
Oostduinkerke. Ze hebben 
allebei meer dan 30 jaar 
dienst bij de brandweer.

De gemeente stelt daarvooor 
een perceel (Hazebeekstraat) 
ter beschikking via een 
erfpachtovereenkomst. Na het 
beëindigen van deze erfpacht 
wordt de gemeente weer 
eigenaar van de grond en 
van het aldaar op te richten 
gebouw.

3. Varia
- Waterlopen – In 2009 dient 
aan de Polder Noordwatering 
Veurne 36.662 euro betaald 
voor het onderhoud van 
onbevaarbare waterlopen 3de 
categorie en weggrachten op 
het grondgebied Koksijde, 
maaien en verbrijzelen van 
de maaispecie op de oever 
inbegrepen. Unaniem.
- Belastingen - Ingevolge 
de toetreding tot het lokaal 
pact heeft de gemeenteraad 
het engagement opgenomen 
om de gemeentebelastingen 
in 2009 niet te verhogen. 
Volgende belastingen blijven 
in 2009 dus ongewijzigd ten 
overstaan van het jaar 2008: 
opcentiemes op de onroerende 
voorheffing (1950), CD&V 
tegen / de belasting op 
kampeerterreinen, CD&V 
onthouding / belasting 
op tweede verblijven, 
CD&V onthouding / 

1. Aankopen
- Meubilair eetzaal 
gemeenteschool Koksijde 
– Noodzakelijke vernieuwing. 
Raming 9.000 euro. Unaniem.

2. Projecten
- Aanstellen ontwerper 
bouw kleuterafdeling 
gemeenteschool 
Oostduinkerke – Dit 
project is noodzakelijk omdat 
de kleuterafdeling nu in 
containerklassen gehuisvest 
is. Raming 250.000 euro 
(ontwerp). Unaniem.
- Fietspaden (2,2 km) 
Koninklijke Baan tussen 
Sint-Idesbald en De Panne 
– Goedkeuring voor de 
samenwerkingsovereenkomst 
met het Vlaams Gewest dat 
de aanleg van de fietspaden 
voor 80% betoelaagt. Andere 
aspecten van dit project zijn: 
rioleringswerken, voetpaden 
en beveiliging tramdoorsteken. 
Het project zal in 2009 van 
start kunnen gaan. Unaniem.
Fitnesscomplex – Er 
wordt een selectieprocedure 
gestart voor het vinden van 
een externe partner voor 
het ontwerpen, bouwen, 
financieren en exploiteren 
van een fitnesscomplex te 
Oostduinkerke. 

Snippers uit de gemeenteraad van 22 december
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt 
eenparig is goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige 
raadsleden zich onthielden of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, 
tenzij anders vermeld.



Openbare werken: een stand van zaken

Vernieuwen verkeersplateaus tussen Koksijde-dorp 
en Oostduinkerke-dorp (N396 = Houtsaegerlaan en 
Koksijdesteenweg)
In opdracht van de Vlaamse Overheid, agentschap Wegen 
en Verkeer West-Vlaanderen, zal de aannemer BVBA Norré-
Behaegel van Westende op de N 396 alle kruispunten tussen 
Koksijde-dorp en Oostduinkerke-dorp in betonstraatstenen 
opbreken en vervangen door asfalt. Ook zullen de slechte 
en herstelde stukken van de fietspaden worden vernieuwd. 
De werken begonnen op maandag 12 januari en het einde is 
voorzien tegen vrijdag 27 maart.
Voor uitvoering van deze werken diende gekozen tussen de 
periode Nieuwjaar-Pasen of de periode Pasen-zomer. Gezien 
De Lijn langs de N34 (Koninklijke Baan) wil starten met hun 
werkzaamheden (spoorvernieuwingen, zie hiernaast), werd 
besloten om het vernieuwen van deze verkeersplateaus 
onmiddellijk uit te voeren, zodat het verkeer tussen Koksijde-
dorp en Oostduinkerke-dorp zonder extra hinder toch tijdelijk 
langs de Koninklijke Baan kan omgeleid worden.
De kruispunten worden één na één uitgebroken en 
heraangelegd. Er werd begonnen in Oostduinkerke-dorp en zo 
vordert men richting Koksijde-dorp.
In de laatste week van de geplande periode dient nog op diverse 
plaatsen het asfaltwegdek te worden afgefreesd om dan uiteindelijk 
zowel de tien kruispunten en de afgefreesde delen te voorzien van 
een nieuwe topasfaltlaag. Vlak voor het terug openstellen zullen op 
diverse plaatsen nog schilderwerken plaatsvinden.
Er is dus een grote omleiding voorzien via de Zeelaan, N34 
Kustbaan en N330 Leopold II-laan.

Het plaatselijk verkeer is toegelaten op N396 (Houtsaegerlaan–
Koksijdesteenweg) maar ter hoogte van de werkzones zal de 
volledige rijweg afgezet zijn en is er een kleine omleiding via de 
Pylyserlaan.
Verfraaiing in de Fuchsialaan en Capucijnenlaan
De nieuwe asfaltlaag (aanvankelijk gepland voor half oktober) 
moest uitgesteld worden tot voorjaar 2009. Het volledig 
uitfrezen van de weg kon niet weerhouden worden gezien de 
geringe dikte van het huidige asfalt. De optie om de asfaltlaag 
er gewoon bovenop te leggen zonder bijkomende aanleg 
van greppels en slikkers was ook onmogelijk. Vandaar dat 
het lastenboek uitgebreid werd met bijkomende aanleg van 
greppels en slikkers. Die aanbesteding is nu voorbij. Men is 
ook aan het nagaan of het nog haalbaar is om het bovengronds 
elektriciteitsnet te slopen, en ondergronds aan te brengen. 
De offerte terzake van Eandis is nog niet binnen. Eens zover 
kunnen de werken gecoördineerd en opgestart worden.

Koninklijke Baan: spoorwerken en fietspaden
SPOORWERKEN
Op 9 februari start de VVM De Lijn met de vernieuwing van het 
spoor langs de Koninklijke Baan tussen de grens met De Panne 
en de Jordaensstraat in Koksijde-bad. Het hele traject is in 
3 zones opgedeeld: zone 1 tussen De Panne en centrum Sint-
Idesbald / zone 2 tussen centrum Sint-Idesbald en Ster der Zee 
/ zone 3 tussen Ster der Zee en Koksijde-bad (Jordaensstraat).
Op 9 februari wordt begonnen met de vervanging van de sporen 
aan de noordkant (kant zee) in zone 1 en zone 3. Deze werken 
moeten klaar zijn vóór 1 april. Na de paasvakantie wordt het 

Tussen 12 januari en 27 maart worden tien kruispunten heraangelegd in de Koksijdesteenweg en de Houtsaegerlaan.

Bestuur Openbare werken

Vervolg op blz. 7
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- in de dienst Buitenschoolse Kinderopvang, (Dorpstraat 19 
in Oostduinkerke): van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 
12 u., en van 13.30 tot 16 u.

Petitie voor afbraak huis Decuypere 
hoek van Dorpstraat-Toekomstlaan

zuidspoor (kant binnenland) vervangen in diezelfde zones. Deze 
werken zouden tegen 14 juni afgerond zijn.
De verkeershinder zal in deze periode minimaal zijn. Al het 
verkeer wordt op één rijvak teruggebracht maar de doorsteken 
over de tram zullen wel gesloten worden. Dit betekent dat er 
vaak een stukje zal moeten omgereden worden.
Vanaf 14 september start de VVM De Lijn met de werken 
in zone 2, eerst met de vervanging van de sporen aan de 
noordzijde (tot eind oktober).Vanaf 1 november start de 
vervanging van het zuidspoor. Alle werkzaamheden van de VVM 
De Lijn zouden tegen 15 december moeten klaar zijn. In deze 
periode zal het kruispunt Ster der Zee volledig afgesloten zijn.

FIEtSPADEN
In september gaan normaliter ook de herinrichtingswerken van 
start voor de aanleg van fietspaden, voetpaden en beveiligen 
van de doorsteken/voetgangersoversteken tussen de grens 
met De Panne en de Kursaallaan. Dit is een project van het 
gemeentebestuur in samenwerking met de Vlaamse Overheid 
(Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen). De aanbesteding 
is voorbij. Van zodra de aannemer in kennis is gesteld, zal de 
planning besproken worden. De verkeershinder zal bij deze werken 
wel omvangrijker zijn dan bij de werken aan het spoor.
Belangrijk is ook dat er ter hoogte van het kruispunt Gilles 
Scottlaan/Doornpannelaan een breed perron aangelegd wordt 
en verkeerslichten worden geplaatst.

Verdere aanleg rioleringen

* Wegen- en rioleringswerken Ammanswalle fase 2 
(Oostduinkerke) - Dit project behelst het leggen van een 
nieuwe regenwaterriolering in alle nog niet heraangelegde delen 
van deze wijk, m.a.w. het nog te vernieuwen gedeelte van 
de Koningstraat, de Nonnehofstraat, en de zijstraten van de 
Ammanswallestraat. Ook de verbindingswandelpaadjes en alle 

voetpaden worden heraangelegd. De werken worden in 2 fasen 
uitgevoerd.

- Fase 1 behelst de aanleg van de zijstraten Ammanswallestraat. 
Het doel om de onderlaag asfalt aan te brengen voor het 
kerstreces lukte volkomen, dankzij de inzet van de aannemer, 
ondanks de barre weersomstandigheden. Daardoor kon een 
relatief grote toegankelijkheid aan de aangelanden geboden 
worden. Ondertussen is men gestart met de aanleg van de 
voetpaden. Het zal nog wachten zijn op beter weer om de 
toplaag asfalt te kunnen aanbrengen (omstreeks half maart).

- Fase 2 (Koningstraat en Nonnehofstraat). De resterende 
rioleringen zijn ondertussen ook al gelegd. Zo kan men 
overgaan tot de afwerking van de bovenbouw. Net zoals in 
fase 1 zal dit gebeuren door de aanleg van greppels, borduren, 
voetpaden, enz. Streefdatum van voltooiing is de paasvakantie.

* Rioleringsdossier Strandjutterslaan, Baron Empainlaan, 
Relaislaan, Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan (Oostduin-
kerke) – De aanbesteding vond in januari plaats. Binnenkort 
kan overgegaan worden tot de aanstelling van de aannemer, 
waarna de coördinatievergadering kan plaatsvinden. Er wordt 
gehoopt dit werk te kunnen aanvangen kort na de paasvakantie. 
In de volgende editie zal de planning uiteengezet worden.

* Rioleringsdossier en heraanleg Pylyserlaan en Van 
Maldeghemstraat – De kans bestaat dat de commissie die 
instaat voor de subsidiëring het licht binnenkort op groen zet. 
Daarna kan het dossier in aanbesteding worden gebracht om 
vervolgens, als alles normaal verloopt, een aannemer te kunnen 
aanduiden. Deze procedure zal wellicht een zestal maanden 
duren. Er wordt gehoopt dat het werk alsnog in het laatste 
kwartaal van 2009 kan aangevat worden.
Info: www.koksijde.be (wegenwerken) of 058 53 34 35

Vervolg van blz. 6

Het omstreden huis Decuypere op de hoek Dorpsstraat-Toekomstlaan in Oostduinkerke.

Het gemeentebestuur probeert al geruime tijd een 
afbraakvergunning te verkrijgen voor het gebouw op de hoek 
van de Toekomstlaan en de Dorpstraat te Oostduinkerke-
dorp. Na de afbraak zou het kruispunt immers veiliger kunnen 
ingericht worden, en zou het rattenprobleem ook terdege 
kunnen aangepakt worden.
De gemachtigde ambtenaar blijft evenwel de afbraak steevast 
weigeren, na een ongunstig advies van het agentschap 
RWO (Onroerend Erfgoed) die vindt dat het pand bijzonder 
erfgoedwaarde heeft en dus bewaard zou moeten blijven.
Het pand is echter NIET beschermd als monument en het is ook 
NIET als waardevol geklasseerd in de gemeentelijke inventaris 
voor erfgoed.
Met deze petitie wil de gemeente aan de hogere overheid 
duidelijk maken dat veel mensen de afbraak steunen zodat 
alsnog een afbraakvergunning kan afgedwongen worden.

Als u dezelfde mening toegedaan bent kan u de petitie tekenen:
- aan de balie van het gemeentehuis (Zeelaan 303 in 
Koksijde): van maandag t.e.m. zaterdag van 9 tot 12 u., en op 
maandag en woensdag van 13.30 tot 16 u.

- aan de balie van het Sociaal Huis/OCMW (Leopold II-laan 2 
in Oostduinkerke): van maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 12 en 
van 13 tot 16.30 u.

- in het Nationaal Visserijmuseum (Schmitzstraat 5 in 
Oostduinkerke): van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 18 u., 
gesloten op maandag



kindjes van het eerste leerjaar 
om speelgoed dat ze niet meer 
gebruiken te verzamelen. Dit 
bracht een hele berg speelgoed 
op! Secretaris Pascale 
Feys trok op donderdag 18 
december naar de klassen om 
de kinderen wat te vertellen 
over armoede, en over het 

De cadeautjesperiode 
is inderdaad niet voor 
elk kind weggelegd. De 
gemeenteschool van Koksijde 
zette daarom een inzamelactie 
op. De leerkrachten van 
het eerste leerjaar, juf Rita 
en meester Lander, die ook 
OCMW-raadslid is, vroegen alle 

Op initiatief van juffrouw Marleen Colaert hebben de 2 klasjes van het eerste leerjaar van de gemeenteschool van 
Koksijde speelgoed ingezameld voor minder begoede kinderen. Dit gebeurde in samenwerking met het Sociaal Huis.

Speelgoedinzameling voor minder begoede kinderen
Leven Schenkingen

feit dat geschenkjes krijgen 
niet voor elk kindje evident 
is. Ze dankte meteen alle 
kinderen en leerkrachten voor 
hun inzet en vrijgevigheid. 
Ze benadrukte ook dat de 
inzamelactie een groot succes 
was en op veel bijval kon 
rekenen. Initiatiefneemster 

Op de foto van links naar rechts: schooldirecteur Gilbert Rommelaere, OCMW-voorzitster Greta Suber-Delie, juf Marleen Colaert, OCMW-secretaris Pascale Feys, meester Lander Van Hove en juf Rita Vivijs.

Marleen Colaert, zou gezien 
het grote succes, de actie 
volgend jaar graag uitbreiden 
van het eerste leerjaar naar de 
volledige gemeenteschool.
Het speelgoed wordt door het 
Sociaal Huis verdeeld onder de 
minder gegoede kinderen van 
de gemeente.

Rotaract Veurne-Westkust 

Het Sociaal Huis van Koksijde 
kreeg sedert vele jaren 
onder de actienaam “Pak van 
het Hart” voedselpakketten 
aangeboden door Kiwanis 
Veurne-Polder en Duin. 
Ook andere OCMW’s van 
de regio genoten mee van 
deze actie die dan ook 
een groot succes kende. 
Het bestuur van Kiwanis 
besloot evenwel recent een 
andere actie op te zetten, nl. 
“Indoor nieuwjaarspret”, voor 
minderbedeelde kinderen.
De klassieke kerstpakketten 

dreigden dus weg te 
vallen. Het Sociaal Huis 
kon echter een alternatieve 
oplossing bewerkstelligen. 
Het kocht samengestelde 
voedselpakketten aan, met 
steun van Rotaract Veurne-
Westkust.
Voorzitter Greta Suber-Delie 
van het Sociaal Huis bedankt 
enerzijds de mensen van 
Kiwanis voor hun jarenlange 
steun met de actie “Pak van 
het Hart”. Anderzijds dankt 
zij eveneens Rotaract Veurne-
Weskust voor de schenking 

Van links naar rechts: Nele Bouquillon (Rotaract), Greta Suber-Delie (OCMW-voorzitter), Karel 
Dewilde (Rotaract voorzitter), Rita Driesse (OCMW-ontvanger), Shari Beschuyt (Rotaract), Wim 
Vandecasserie (Kiwanis) & André Balanck (Kiwanis).

van duizend euro, zodat de 
voedselpakketten ook dit 
jaar konden verdeeld worden 
onder inwoners die het nodig 
hebben.
Aangezien het uitdelen van 

voedselpakketten een soort 
van traditie is geworden 
en enorm geapprecieerd 
wordt, zal er een oplossing 
voor komende jaren moeten 
gezocht worden.

schenkt 1.000 euro aan 
Sociaal Huis (OCMW)

Het Sociaal Huis van onze gemeente (vroegere naam: 
OCMW) heeft ter gelegenheid van Kerstmis, naar jaarlijkse 
traditie, weer kerstpakketten aan minder begoede inwoners 
uitgedeeld. Deze keer werd dit mogelijk dankzij de steun 
van de serviceclub Rotaract Veurne-Westkust die duizend 
euro schonk.
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Bent u kandidaat voor de 
drempelprijs?

De gemakkelijke toegankelijkheid van 
vele gebouwen voor andersvaliden is nog 
in veel gevallen een dode letter. Het is 
dus van belang dat de gehandicapten als 
sociale groep er blijven op hameren dat 
ook zij op een normale manier aan het 
maatschappelijk leven willen deelnemen. 
De prijs is uitsluitend voor eigenaars/
huurders van privé-gebouwen met een 
“openbaar” karakter: hotels, restaurants, 
cafés, winkels, vrijetijdscentra, enz. Als 
ze voor de prijs in aanmerking willen 
komen, dan moeten ze kunnen aantonen 
dat in hun gebouw de faciliteiten voor 
andersvaliden aanzienlijk uitgebreid 
zijn. Een 7-koppige jury beoordeelt na 
plaatsbezoek de kandidaturen en kent 
vervolgens de prijs toe. Op zijn gevel en 
in zijn briefwisseling mag de laureaat dan 
ook de vermelding gebruiken “Laureaat 
Drempelprijs gemeente Koksijde”, mits 
vermelding van het betrokken jaar.

Alle eigenaars/huurders die verbeteringen 
inzake toegankelijkheid hebben 
aangebracht, maar ook andere personen/
groepen kunnen kandidaten voordragen: 
personen met een verminderde mobiliteit 
/ erkende verenigingen voor personen 
met een handicap / verenigingen die 
handelaars, uitbaters van vrijetijdscentra, 
scholen en andere opleidingscentra e.d. 
overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk 
gericht aan het gemeentebestuur 
van Koksijde, t.a.v. de 
andersvalidenadviesraad, Zeelaan 303, 
elk jaar op uiterlijk 30 april, op daartoe 
bestemde formulieren. De bijzondere 
verbeteringen moeten ook uitgevoerd 
zijn maximaal 2 jaar vòòr de indiening 
van de kandidatuur, en moeten uiteraard 
een blijvend karakter hebben.
Info: Wilfried Deburchgraeve, Zeelaan 303, 

tel. 058/53.30.70.

Sedert 2003 organiseert het 
gemeentebestuur van Koksijde de 
Drempelprijs, anders gezegd een prijs 
voor eigenaars of huurders van een 
publiek niet-openbaar gebouw die 
zich verdienstelijk hebben gemaakt 
om hun gebouw ècht toegankelijk 
te maken voor personen met een 
handicap. Het bedrag van deze 
prijs bedraagt 500 euro en een 
oorkonde. Het betreft een initiatief 
van de gemeentelijke andersvaliden-
adviesraad. Stel u kandidaat voor 30 
april!

Geen alcohol op de openbare weg
In zitting van 22 december keurde de 
gemeenteraad een politiereglement 
goed dat voortaan het verbruik 
van alcoholhoudende dranken 
(gedistilleerd of gegist al dan niet 
in gemixte vorm) tussen 22 en 10 
u. op de openbare weg en het 
openbaar domein verbiedt, behalve 
op terrassen en andere plaatsen 
speciaal daarvoor bestemd. Het 
bezit van geopende recipiënten die 
alcoholhoudende dranken bevatten, 
wordt gelijkgesteld met het verbruik 
ervan. Dit reglement werd eerder ook 
al in De Panne aangenomen.

Deze maatregel is ingegeven uit de 
overweging dat nachtelijk alcoholgebruik 
in de omgeving van horecazaken vaak 
aanleiding geeft tot geluidshinder, 
vechtpartijen, beschadigingen, bevuiling 
van het openbaar domein door 
wildplassen, braken of achterlaten van 
drankrecipiënten.
De burgemeester kan aan de 
organisatoren van festiviteiten of andere 
gebeurtenissen wel een uitzondering 
toestaan.
Korpschef Nico Paelinck van de 
politiezone Westkust verduidelijkte 
ter zitting dat dit voorstel kadert in 
het aanpakken van het probleem van 
de zogeheten hangjongeren en de 
Noordfranse jongeren die naar onze 
regio afzakken om amok te maken in 

cafés en dancings, met ook overlast voor 
de voorbijgangers, vandalisme enz. Hij 
argumenteerde dat ouders, burgers en 
horeca-uitbaters vragende partij zijn 
inzake zo’n verbod.
Raadslid Yvan Vancayseele (sp.a) drong 
aan om geen heksenjacht te ontketenen 
en de geest van de wet te respecteren. 
Raadslid Jos Boons (Vlaams Belang) 
vroeg om ook andere ordeverstorende 

roesmiddelen in het reglement op te 
nemen.
Het reglement werd unaniem aanvaard. 
Eerste schepen schepen Jan Loones 
onthield zich evenwel, argumenterend 
dat deze aangelegenheid al geregeld 
is door hogere wetgeving, en dat de 
politionele inmenging naar zijn mening 
terzake te groot is in verhouding tot de 
problematiek.

Het nieuwe reglement wil vermijden dat er tussen 22 en 10 u. op de openbare weg en op openbaar domein alcoholhoudende dranken 
gebruikt worden, behalve op terrassen en andere plaatsen speciaal daarvoor bestemd.
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B. Persoonsverzorging: dagelijks of wekelijks toilet, 
wassen, helpen bij het aankleden, haarverzorging, voet- 
en handverzorging, helpen bij eten, kraamzorg, baby- en 
kinderverzorging
C. Algemene ondersteuning
- de verzorgende heeft steeds een luisterend oor en zal u met 
raad en daad bijstaan

- begeleiding bij wandeling, ontspanning of doktersbezoek
- de verzorgende kan u ook helpen met kleine administratieve 
taken

- de verzorgende helpt de mensen om zich zo goed mogelijk te 
voelen in hun eigen thuismilieu.

Hoeveel kost de gezinszorg?
De bijdrage wordt berekend op basis van uw inkomen en 
persoonlijke situatie.
Info: Nikka Breem, Sociaal Huis, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke 

(tel. 058 53 31 77, nikka.breem@sociaalhuiskoksijde.be, 

bereikbaar iedere werkdag van 8 tot 12 en van 13 tot 16.30 u. 

Geef gerust een seintje: er komt graag iemand langs voor meer uitleg.

Dienst Gezinszorg 
Sociaal Huis
Iedereen kan een moment ervaren van tijdelijke of 
blijvende moeilijkheden in zijn huishouden. Gezinnen, 
bejaarden of zwangere vrouwen die wegens diverse 
redenen in een moeilijke gezinssituatie zitten, kunnen best 
wat hulp in het huishouden gebruiken. De dienst Gezinszorg 
van het Sociaal Huis (OCMW) kan zeker die hulp bieden!

Wat is gezinszorg?
De verzorgenden van de dienst Gezinszorg zijn opgeleid 
om aangepaste huishoudelijke hulp te bieden wanneer de 
aanvrager dat zelf niet meer kan.
Voor wie?
Voor alle inwoners van Koksijde, ongeacht de leeftijd, die 
tijdelijk of langdurig huishoudelijke hulp nodig hebben.
Bij jonge gezinnen kan deze dienst bijvoorbeeld hulp bieden 
voor of na een geboorte of tijdens de herstelperiode van een 
ziekte of heelkundige ingreep. Wanneer de aanvrager voldoende 
hersteld is of het huishouden weer aankan, wordt de hulp 
stopgezet.
Bij ouderen of personen met een handicap kan de hulp 
langdurig of blijvend zijn. De dienst wil de hulpaanvrager 
helpen om zelfstandig te kunnen blijven wonen zodat een 
ziekenhuisopname of een opname in een rustoord zo lang 
mogelijk kan uitgesteld worden.
Wat doet de verzorgende?
De hulpverlening is afhankelijk van de situatie en van de 
behoeften van de hulpaanvrager.
A. Praktische huishoudelijke hulp: maaltijden bereiden, 
boodschappen doen, wassen, strijken en verstelwerk, beperkt 
onderhoud van de bewoonde plaatsen

Koksijde decor voor nieuwe 
VTM telenovella!
Onze gemeente wordt het decor van de nieuwe VTM-telenovelle ‘David’, de opvolger van ‘Sara’ en ‘LouisLouise’ die 
dagelijks honderdduizenden kijkers lokt. Koksijde investeert hiervoor 200.000 EUR, productiehuis Eyeworks zorgt voor de 
realisatie.

Burgemeester Marc Vanden Bussche is 
enthousiast: Koksijde is een dynamische 
en vooruitstrevende kustgemeente met 
troeven op het vlak van sport, cultuur 
en recreatie. We deden de voorbije 
jaren heel wat investeringen. Onze vier 
deelgemeenten (Koksijde, Oostduinkerke, 
Sint-Idesbald en Wulpen), de zee, de 
duinen en ons rijk patrimonium zullen de 
kijkers zeker kunnen bekoren! 
Koksijde kijkt er bovendien naar uit om 
samen te werken met VTM en Eyeworks, 
het bedrijf van Erwin Provoost. Erwin 
is ereburger van onze gemeente en 
producent van Windkracht 10. Hij 
heeft er samen met Luc Deltombe 
(voorzitter gemeenteraad Koksijde) 
voor gezorgd dat Koksijde opnieuw het 
scherm haalt. In Koksijde heerst altijd 
een vakantiegevoel, die sfeer zullen 

de mensen dagelijks vanuit hun zetel 
kunnen opsnuiven.
Over het verhaal mogen we nog niets 
verklappen, maar het is duidelijk dat het 
zich volledig afspeelt in Koksijde en dat 
alle buitenlocaties herkenbare Koksijdse 
sites zullen zijn. Bovendien duurt het 
verhaal 1 jaar waardoor Koksijde in de 
vier seizoenen haar aantrekkelijkheid 
in de kijker kan zetten. De gemeente 
kijkt uit naar de opvolger van “Sara” 
en “LouisLouise” en dankt VTM voor de 
geboden kans.”
De gemeente hoopt met ‘David’ opnieuw 
heel wat toeristen te lokken, iets wat 
met de “Windkracht 10” reeksen en de 
film “Windkracht 10 – Koksijde rescue” 
reeds het geval was. Koksijde investeert 
100.000 euro in 2009 en 100.000 euro in 
2010.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
Volg de data die vermeld staan op uw huis-aan-huis kalender of op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/
ophaaldata). Plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

Zone 1: Sint-Idesbald en Koksijde-dorp
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 4 en 18 februari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 11 februari

Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdag 5 en 19 februari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 12 februari

Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 februari
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 13 februari

Zone 4: Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 februari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 10 februari

Actie afvalarm winkelen 2008:
opnieuw een succesverhaal
Vorig jaar organiseerde de milieudienst opnieuw de actie “afvalarm winkelen”, meer bepaald van 13 oktober tot en met 
1 december. De actie werd weer een enorm succes. Tal van deelnemers spaarden stempels op hun spaarkaarten door 
bij de deelnemende handelszaken inkopen te doen met de boodschappentas. Op donderdag 18 december werden de 
prijzen aan de 20 winnaars uitgereikt. Elke winnaar kreeg sowieso een boodschappentas.

De hoofdprijs, een tweedaagse 
reis naar Parijs voor 2 personen, 
werd gewonnen door Antoine 
Mornie.
De tweede prijs gaat naar mevr. 
De Ripainsel (rolster t.w.v. 40 
euro, aankoopbonnen t.w.v. 150 
euro).
Derde prijs: mevr. Lieve 
Vanhecke (rolster t.w.v. 40 euro, 
aankoopbonnen t.w.v. 95 euro).
Vierde prijs: de h. Neuser 
(Oxfam pakket t.w.v. 53 euro, 
aankoopbonnen t.w.v. 70 euro).
Vijfde prijs: de h. Delaunoy 
(dubbele fietstas t.w.v. 35 euro, 
aankoopbonnen t.w.v. 55 euro).
De andere prijswinnaars zijn: 
6. Familie Depoorter–Leemans 
/ 7. Gerard Pauwels / 8. 
Maurice Populiere / 9. Familie 
Hellemans–De Decker / 10. 
Philippe Menart / 11. Familie 
Peeters-Biesemans / 12. 
Familie Mannaert–Demarthe 
/ 13. Ann Bril / 14. Willy D’ 
Hondt / 15. Anna Ouvrein 
/ 16. Agnes Legein / 17. 
Raymond Desodt / 18. Familie 
Tryssesoone–Louwyck / 19. 
Noel Depoorter / 20. Jean-
Pierre Noppe.
Om te vermijden dat de 
boodschappentas na de actie 
onder het stof verdwijnt, 
zullen de gebruikers 1 keer 
per maand gespot worden.  
Wie gespot wordt krijgt 
opnieuw een mooie prijs!

De milieudienst vermeldt 
verder dat spaarkaarten die 
voorzien waren van stempels 
van handelszaken die niet 
deelnamen aan de actie, niet 
geldig waren. Het is dus in 
het belang van de klanten dat 
de handelaars die zich niet 
hebben ingeschreven voor de 
actie, GEEN stempels plaatsen 
op de spaarkaartjes, waarvoor 
dank van de milieudienst.
Met dank aan alle deelnemende handels-

zaken: Kapsalon Nordic, Pieko Bello, Fine 

Fleur, Fotocine Oscar, Bakkerij Helvetia, 

Doremi, ‘t Klein Verschil, Du Littoral, 

Press Shop, Bakkerij Tyteca, Carrfour GB, 

Bakkerij Vandamme, Weber Wijnen, Mar-

maris, nv Romapharm, De Fruitmand, PS 

St. Idesbald, Selfservice Weekend, Keur-

slagerij Suprado, Bakkerij Dirk en Pascal, 

Velle Toon, Bakkerij De Drie B’s, Arthan, 

De Block, Bakkerij Charlotte, Panache, 

Frituur Nicole, Doris Lema, Slagerij 

Frank, Aveve Tuincentrum, Apotheek 

Romapharm, Blanka en Wim, Apotheek 

Idesmedica, ‘t Frietje, Slagerij Dubois, Tea 

& Co, Filip en Nele, slagerij Marc, Huize 

Blanckaert, De groene hoek, Press Shop, 

Mitchini, Paldy, Traiteur Bamelis, Dianor 

Naaiwinkel, Artiflora, slagerij Ronny, 

Apotheek Centra, Amaretti cards & gifts, 

Divers, Milano, groentenwinkel Verhaest, 

Nautilus, slagerij Dierendonck, Friture 

Friet & Co, Seaflower, Snack 66, slagerij 

Dirk, Carrfour, Wijnhandel Ambrosius, 

Saumon D’Or, Snoef, Apotheek Sint-Ides-

bald, Louis Delhaize, Sandrientje, Patisse-

rie Bretonne, De Boekerij, A La Confiance, 

Spar, Proxy Delhaize, Foto Bob, Nevejan 

Drink & Foodcenter, Bioshop Duinroosje



Bind de strijd aan tegen 
de “energriezels”. Dat zijn 
stiekeme energieverspillers die 
zich thuis, op school of op het 
werk in de donkere hoekjes 
verborgen houden.
Pak die niet-geïsoleerde 
leidingen op zolder of in de 
kelder aan. Trek de stekker 
van die verborgen oplader 
achter de kast of onder 
het bureau uit als die geen 
dienst doet. Geef sluipend 
energieverlies geen kans 
en schakel niet-gebruikte 
apparaten meteen volledig 
uit. En een computerscherm 
dat oplicht in een verlaten en 
donker bureau heeft natuurlijk 
ook geen zin. Het zijn stuk 
voor stuk kleine ingrepen die 
bijna geen moeite kosten, 
maar waarvan de winst wel 
aanzienlijk kan oplopen.
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Dikketruiendag 2009

Bestrijd de 
“energriezels”!
De Vlaamse overheid roept iedereen op om op vrijdag 13 
februari deel te nemen aan de vijfde editie van de Dikke-
truiendag. Uiteraard vermijden we die dag beter ladders 
en zwarte katten, maar ook met onnodig energieverbruik 
rekenen we dan genadeloos af! Dat levert winst op voor 
het milieu én de portemonnee, en kan vaak zonder aan 
comfort in te boeten. Bovendien maken deelnemers aan 
de Dikketruiendag kans op mooie prijzen. Inschrijven kan 
via http://dikke-truiendag.lne.be. Op die website vindt men 
ook meer informatie en nuttige tips.

Je hebt ook helemaal 
geen konijnenpoot of een 
klavertjevier nodig om op 
vrijdag 13 februari de donkere 
hoekjes te trotseren. Die dag 
is een dikke trui natuurlijk de 
geluksbrenger. Als u die al 
nodig hebt, want een graadje 
minder verwarmen merkt u 
nauwelijks, maar het betekent 
wel 7% minder stookkosten 
en broeikasgassen.
Als het er op aankomt om nog 
ergens een donker hoekje 
te verlichten, dan kiezen we 
resoluut voor de spaarlamp. 
Een spaarlamp verbruikt maar 
liefst vijf keer minder en gaat 
tot tien keer langer mee. 
Veruit de beste manier dus 
om op vrijdag de dertiende 
en lang daarna licht in de 
duisternis te brengen.
Ook kennis kan een 

belangrijk wapen zijn om de 
“energriezels” te lijf te gaan! 
Verwijder de spinnenwebben 
rond de meterkast en noteer 
regelmatig de meterstanden. 
Energieprestaties bijhouden 
geeft zicht op je resultaten en 
werkt motiverend. Je legt er 
meteen ook de basis mee voor 

blijvende inspanningen.
Schrijf in en win! Vul snel 
het inschrijvingsformulier in 
op de website http://dikke-
truiendag.lne.be en maak 
meteen ook kans op een van 
de mooie prijzen.

PMD: alles op een rijtje…
Eén vijfde van de blauwe PMD-zak bevat fout materiaal. De uitsortering ervan kost 
handenvol geld en brengt de recyclage in gevaar. De gemeente rekent op elke inwoner 
om het percentage foute materialen in de PMD-zak te doen dalen.

Als de gemeentelijke ophaaldienst foutieve materialen in de zak opmerkt, zal die niet 
meegenomen worden. Het is ook verboden om plastic bidons aan de buitenkant van de PMD-zak 
vast te maken! Wie tegen de regels zondigt vindt een rode sticker op zijn PMD-zak. Men kan die 
zelfklever openen aan de rechterkant en daarop de sorteerinformatie terugvinden. Controleer wat 
er fout in uw PMD-zak steekt, haal het foute materiaal eruit, verwijder de voorkant van de sticker 
en zet uw PMD-zak met correcte inhoud bij de volgende inzameling weer buiten.

1. P van Plastic flessen en 
flacons
Mag wel: plastic flessen en 
flacons van water, limonade, 
cola, melk, fruitsap, groentesap, 
drinkyoghurt / wasproducten 
en wasverzachters / afwas- 
en onderhoudsproducten 
/ producten voor bad en 
douche (zeep, shampoo,…) / 
bleekmiddelen gedistilleerd water
Mag niet:
- alle andere plastic 

verpakkingen en voorwerpen 
zoals plastic potjes of vlootjes 

van yoghurt, boter, enz., 
plastic dozen (bv. van roomijs), 
plastic folie, speelgoed, 
emmers, plastic zakken. Al 
deze materialen horen bij het 
restafval

- piepschuim: hoort bij het 
restafval

- verpakkingen die giftige of 
bijtende middelen of motorolie 
bevat hebben: hoort bij het 
KGA

- injectienaalden: hoort bij het 
KGA

2. M van Metalen verpakkingen
Mag wel: drankblikjes / 
conservenblikjes / metalen dozen 
en bussen, aluminiumschoteltjes, 
schaaltjes en bakjes / 
spuitbussen van voeding (bv. 
slagroom) en cosmetica (bv. 
scheerschuim, deodorant) / 
metalen schroefdoppen en 
deksels / kroonkurken
Mag niet: aluminiumfolie (hoort 
bij restafval)
3. D van Drankkartons
Mag wel: drankkartons van 
vloeibare producten (zoals melk, 

fruitsap, room, soep, saus, enz.)
Ten slotte..:
De milieudienst stelt vast 
dat de PMD zak soms te laat 
aangeboden wordt. Deze 
ophaling start om 6 u. Er wordt 
gevraagd om de zak de avond 
voordien buiten te plaatsen na 
21 u. Als het toch gebeurt dat 
u uw PMD zak te laat buiten 
plaatst, en ’s avonds staat hij 
er nog, gelieve de zak dan 
weer binnen te nemen. De 
ophaaldienst dankt u voor de 
medewerking.
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Leven Kinderkrant Plezand!

Koksijde lanceert 

kinderkrant Plezand! 

Vers van de pers! Onze gemeente 
brengt een infomagazine op de markt 
specifiek voor jongeren. De kinderkrant 
heet “Plezand” en deze titel dekt de 
lading! Plezand sprankelt, is vlot & 

speels opgebouwd, maar ook informatief! 
De krant staat vol spelletjes, tekeningen, 
verhaaltjes, foto’s, recepten en bevat 
info over alle activiteiten voor het jonge 
volkje van Koksijde. Je maakt in de krant 
kennis met Ebbie, Wendy, Oskaar, Jef en 
Pablo. Ze wonen al een tijdje aan zee, 

maar niemand merkt hen echt op. In 
de allereerste editie gaat de aandacht 
vooral naar Supervlieg die bij ons te 
gast is op 14 & 15 februari. De eerste 
Plezand is vanaf nu beschikbaar! Het 
jongerenblad wordt verdeeld in alle 
scholen van de gemeente en zal ook 
beschikbaar zijn aan de balie van het 
gemeentehuis en de dienst Toerisme.



14

• Werkman (straatveger/papierprikker) (niveau E)
Doel van de functie: de student staat in voor diverse 
reinigingstaken op de pleinen, in straten, op de zeedijk, het 
strand en in de duinen.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Geen diplomavereiste
Bruto uurloon: € 10,23

• Monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Doel van de functie: 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 gehandicaptenzorg’ (oude 
benaming: ‘bijzondere jeugdzorg’), ‘gezondheids- en 
welzijnswetenschappen (oude benaming: ‘verpleegaspirant’),

- het derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’, 
‘leefgroepenwerking’,

- de opleiding ‘jeugd- & gehandicaptenzorg’ van het 
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 orthopedagogie gevolgd 
hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen 
ook in aanmerking.

• Redder aan zee (niveau E)
Doel van de functie: de redder blijft tijdens de werkuren
continu waakzaam en zorgt voor de toepassing van de 
voorgeschreven instructies i.v.m. veiligheid van baders, 
zwemmers en watersporters (preventief optreden) en helpt
aldus de veiligheid verzekeren van de baders, zwemmers
en watersporters en biedt zonodig tijdig de passende
eerste hulp aan personen die er in moeilijkheden verkeren.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste:
1. Brevet van redder aan zee uitgereikt door de West-Vlaamse 

Brandweerschool. Voor een eerste aanstelling volstaat het 
attest (geldigheidsduur 1 jaar) uitgereikt door de West-
Vlaamse brandweerschool waaruit blijkt dat men geslaagd is 
in de proeven (met uitzondering van de zeezwemproef) voor 
het behalen van het brevet van redder aan zee - ofwel

2. West-Vlaams Hoger Reddersdiploma uitgereikt door de  
Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten; 
eventueel vergezeld van een bijscholingsattest.

Bruto uurloon: € 10,23

• E.H.B.O.-helper (niveau E)
Doel van de functie: de E.H.B.O.-helper zorgt voor medische 
eerste hulpverlening aan het publiek op het strand en op de 
openbare weg. Indien nodig een ambulance en/of dokter 
contacteren. Tevens zorg dragen voor verloren kinderen tot ze 
worden afgehaald. Indien nodig de politie oproepen.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste:
1. Geslaagd zijn in het 1ste jaar verpleegkunde of 

geneeskunde (bewijzen a.d.h.v. attest geslaagd 1ste jaar – 
geldigheidsduur: 10 jaar) – ofwel

2. Houder zijn van een diploma van verpleegkunde of 
geneeskunde - ofwel

3. Houder zijn van een brevet van een E.H.B.O.-opleiding van 
minstens 24 uur - ofwel

4. Houder zijn van het brevet van een opleiding “ambulancier”. 
Bruto uurloon: € 10,23

www.koksijde.be

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

Het gemeentebestuur van Koksijde werft aan

jobstudenten seizoen 2009
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• Redder zwembad (niveau E)
Doel van de functie: de redder houdt continu toezicht 
in de eigenlijke zwembadruimte en onmiddellijk bij het 
zwembadwater en treedt zonodig actief op teneinde een sfeer 
van veiligheid, orde en voldoende rust te helpen verzekeren en 
deskundige hulp te kunnen bieden bij een eventueel ongeval.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste: Houder zijn van het Hoger Reddersbrevet van 
het BLOSO of van een gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd 
door het Bloso en een geldig (max. 1 jaar oud) bewijs leveren 
van een door het Bloso erkende bijscholing.
De cursus van het Bloso Hoger Reddersbrevet en de 
verplichte bijscholing kunnen gevolgd worden in het Zwem- & 
recreatiebad Hoge Blekker te Koksijde. Data en info op www.
bloso.be.
Bruto uurloon: € 10,23

• Monitor speelpleinwerking (niveau E)
Doel van de functie: organiseren en leiden van (speel) 
activiteiten voor de toegewezen kinderen op het toegewezen 
gemeentelijk speelterrein teneinde de geïnteresseerde 
ouders en kinderen een pedagogisch begeleid, verantwoord, 
gestructureerd en gevarieerd speelaanbod te bieden.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Geen diplomavereiste
Om monitor te worden op het speelplein kan je een speciale 
cursus volgen. Meer info: Jeugddienst - JOC de PIT, 
Kursaallaan 28, 8670 KOKSIJDE
tel. 058/53.29.70 - e-mail: jocdepit@koksijde.be
Om de nieuwe kandidaten zo goed mogelijk te kunnen 
beoordelen nodigen we hen uit om een spelvoorbereiding uit te 
werken en een kort gesprek te voeren.  Dit zal plaatsvinden op 
vrijdag 27 maart 2009.  U kunt hiervoor een afspraak maken 
met de Jeugddienst.
Bruto uurloon: € 10,23

• Monitor sportdienst (niveau C)
Doel van de functie: organiseren van de strandsportactiviteiten 
gedurende de maanden juli en augustus teneinde de toerist aan 
te zetten en/of de kans te geven georganiseerd aan activiteiten, 
recreatieve sportbeoefening te doen.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste: in het bezit zijn van minstens een diploma of 
getuigschrift van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig 
diploma
Bijkomende voorwaarde: het bewijs leveren van nuttige 
sportervaring en/of kennis
Bruto uurloon: € 10,46

• Administratief beambte (niveau D)
Doel van de functie: bezoekers informeren en/of doorverwijzen 
en/of helpen bij bepaalde administratieve zaken en aldus 
bij te dragen tot een vlot, behulpzaam, “klant”-vriendelijk 
onthaal. Uitvoeren van administratieve taken eigen aan de 
tewerkstellingsplaats.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Geen diplomavereiste
Bruto uurloon: € 10,27

• Kassier zwembad (niveau D)
Doel van de functie: de kassier zorgt voor het onthaal, de 
toegangscontrole, het innen en registreren van toegangsgelden 
en abonnementen teneinde de geïnteresseerde bezoekers in 
staat te stellen te voldoen aan de gemeentelijke voorschriften 
i.v.m. het gebruiken van het zwembad.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Geen diplomavereiste
Bruto uurloon: € 10,27

• Schoonmaker zwembad (niveau E)
Doel van de functie: de schoonmaker heeft tot taak opdrachten 
uit te voeren die voornamelijk betrekking hebben op 
reinigingstaken.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Geen diplomavereiste
Bruto uurloon: € 10,23

jobstudenten buiten seizoen: krokus- en paasvakantie 2009
• Schoonmaker zwembad (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.

• Redder zwembad (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.

• Monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.

De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen 
maandag 9 februari 2009 worden in aanmerking genomen 
voor de eerste aanstelling voor de krokusvakantie.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen  
maandag 2 maart 2009 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.

contractueel seizoenspersoneel
• Redder aan zee (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.
Bruto jaarwedde: € 20.223,00

• E.H.B.O.-helper (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.
Bruto jaarwedde: € 20.223,00

• Redder zwembad (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.
Bruto jaarwedde: € 20.223,00

• Monitor buitenschoolse kinderopvang (niveau E)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.

Andere in aanmerking komende diploma’s:
- Een attest van de cursus ‘verantwoordelijke kinderopvang’, 
georganiseerd door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig 
ondernemen (VIZO) in Syntra-centra, op voorwaarde dat de 
module ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ geïntegreerd 
is in de cursus - ofwel

- Een titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider buitenschoolse 
Opvang’  (een ‘ervaringsbewijs’) zoals vermeld in het decreet 
Van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van 
Beroepsbekwaamheid - ofwel

- Een attest van de opleiding ‘begeleider buitenschoolse 
Opvang’, gefinancierd door VDAB, gegeven door een door 

Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie: VCOK, VDKO. 
Bruto jaarwedde: € 20.223,00
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statutaire (vaste) functie
• Milieuambtenaar (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week
niveau A1a-A2a in statutair dienstverband
bruto beginwedde: € 32.466,92 per jaar (€ 2.705,58 per maand)
Doel van de functie 
De milieuambtenaar leidt de gemeentelijke milieudienst en is 
zowel organisator als uitvoerder van de acties en initiatieven in 
het kader van een globaal duurzaam gemeentelijk milieubeleid. 
De milieuambtenaar heeft politiebevoegdheid bij het toezicht op 
de naleving van de Vlaremwetgeving.

Diplomavoorwaarden
- Houder zijn van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma 

van het universitair onderwijs of een diploma van het 
hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met 
universitair onderwijs;

- In het bezit zijn van een  bekwaamheidsattest 
overeenkomstig art. 58 van de VLAREM I milieuwetgeving of 
het attest behalen tijdens de proeftijd;

- In het bezit zijn van een rijbewijs B bij de indiensttreding;
Wervingsreserve: voor de duur van de proeftijd

contractuele functies voor onbepaalde duur
• Begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v)
met halftijdse prestaties 19u/week
niveau C1-C3 in contractueel dienstverband met een contract 
voor onbepaalde duur
bruto beginwedde: € 20.668,80 per jaar (€ 1.722,40 per maand)
Doel van de functie
Buitenschools opvangen en begeleiden van kinderen volgens 
pedagogische visie van de organisatie.
Diplomavoorwaarden
In het bezit zijn van het diploma of getuigschrift Hoger 
Secundair Onderwijs of gelijkgesteld en een specifiek 
studiebewijs of diploma zoals terug te vinden in de infobrochure 
(info personeelsdienst) en op www.koksijde.be (Bestuur > 
Gemeentediensten > Personeelsdienst > Vacatures).
Wervingsreserve: 1 jaar
• Werkman (dienst Logistiek) (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week
niveau E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur als 
gesubsidieerde contractueel (d.i. voor werkloze sollicitanten die 
voldoen aan de voorwaarden van de VDAB)
bruto beginwedde: € 20.223,00 per jaar (€ 1.685,25 per maand)
Doel van de functie
De werkman staat in voor diverse taken i.v.m. optredens en 
manifestaties o.a. plaatsen van verkeerssignalisatie, nadars, 
tenten, podium,… Ook onderhoud van het materiaal.
Diplomavoorwaarden: Geen
Wervingsreserve: 1 jaar

• Werkman (Wegen/Dijk/Strand) (m/v)
met voltijdse prestaties 38u/week
niveau E1-E3 met een contract voor onbepaalde duur als 
gesubsidieerde contractueel (d.i. voor werkloze sollicitanten die 
voldoen aan de voorwaarden van de VDAB)
bruto beginwedde: € 20.223,00 per jaar (€ 1.685,25 per maand)
Doel van de functie
De werkman staat in voor diverse reinigingstaken op pleinen, in 
straten, op de zeedijk, het strand en in de duinen.
Diplomavoorwaarden: Geen
Wervingsreserve: 1 jaar
Kandidatuurstelling
De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het 
vereiste diploma en een curriculum vitae moeten uiterlijk 
op dinsdag 17 februari 2009 toekomen op volgend adres: 
Gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel – Zeelaan 
303 te 8670 Koksijde. U kan uw sollicitatiebrief ook via 
e-mail sturen naar evelien.maes@koksijde.be.
Vermeld duidelijk voor welke functie u solliciteert.
Voor de functie van milieuambtenaar moet u ook een 
uittreksel uit het strafregister toevoegen.
Een uitgebreide infobrochure en functiebeschrijving 
kan bekeken worden op www.koksijde.be. Op de 
personeelsdienst kunnen deze documenten eveneens 
verkregen worden of via e-mail aangevraagd worden: 
evelien.maes@koksijde.be. Voor meer informatie kunt u 
telefonisch terecht op de personeelsdienst: 058 53 34 41.

• Monitor sportdienst (niveau C)
Zie voorwaarden beschreven bij jobstudenten seizoen 2009.
Bruto jaarwedde: € 20.668,80

• Werkman groendienst (niveau E)
Doel van de functie: de werkman staat in voor diverse taken 
met betrekking tot groenaanplanting en onderhoud.
Geen diplomavereiste.
Bruto jaarwedde: € 20.223,00

• Werkman Wegen/Dijk/Strand (niveau E)
Doel van de functie: de werkman staat in voor diverse reinigingstaken 
op de pleinen, in straten, op de zeedijk, het strand en in de duinen.
Geen diplomavereiste.
Bruto jaarwedde: € 20.223,00

• Lader huisvuilophaling en ruimdienst (niveau E)
Doel van de functie: de lader haalt vuilniszakken op en ledigt 
vuilnisbakken en groencontainers in de laadbak en helpt mee 
aan de diverse reinigingstaken.
Geen diplomavereiste.
Bruto jaarwedde: € 20.223,00

Algemene voorwaarden voor alle vacatures:
1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met 
de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren 
(daarvoor wordt na de aanstelling een uittreksel uit het 
strafregister opgevraagd).
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.

3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het wel-
zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
N.B.: De gecoördineerde wetten op het gebruik van talen 
in bestuurszaken zijn van toepassing.
Dit houdt in dat enkel het Nederlands gebruikt wordt en 
als een kandidaat zijn diploma niet in het 
Nederlandstalige onderwijs heeft behaald, alleen SELOR 
bevoegd is om de taalkennis vast te stellen.
Alle sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen  
maandag 2 maart 2009 worden in aanmerking genomen  
voor de eerste aanstelling. Alle kandidaturen, ook deze 
die later ingediend worden, blijven geldig tot 13 septem-
ber 2009.

Kandidatuurstelling:
Het sollicitatieformulier kan u downloaden op 
www.koksijde.be (Bestuur > Gemeentediensten > 
Personeelsdienst).
U dient dit terug te bezorgen op volgend adres: 
Gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel – 
Zeelaan 303 te 8670 Koksijde.
Het sollicitatieformulier kan ook op de personeelsdienst 
worden verkregen of telefonisch of via e-mail worden 
aangevraagd: 058/53 34 18 - evelien.maes@koksijde.be.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Elly Depotter – 058/53 30 90 – elly.depotter@koksijde.be
Alma Faïno – 058/53 30 86 – alma.faino@koksijde.be
Evelien Maes – 058/53 34 18 – evelien.maes@koksijde.be



Theater: “ De baardvrouw en de 

zelfworstelaar”
Kom zien, huiver en zweet bij het aan-

schouwen van “de Baardvrouw”: een 

levende attractie! Er zijn ook Ambiorix 

en Ambiorix: worstelaar en gewichthef-

fer van beroep. Echt waar, het is allemaal 

echt! Echte baard, echte woonwagen, 

echte acteurs en echte emoties. Echt 

dus! De Vlaamse Monty Python in een 

notendop.
Parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / om 

11u30, 13u30,15u30 / duur 20’ / geschikt voor 

gezinnen / zonder reservatie 

“De Wondere Wereld van Pro- 

fessor Pillemans”
info zie zondag
Parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / om 

12u30,14u30 en 16u30 / duur20’ / geschikt voor 

gezinnen / zonder reservatie

Waarzegsteract: 

”Madam Charlotte”
Madam Charlotte brengt een groteske 

act in haar woonwagen of caravan. Zij 

verdiept zich in uw zielenleven en verkent 

samen met u uw levenspad. Zij beant-

woordt al uw vragen door middel van 

haar glazen bol, haar tarot- en andere 

kaarten. Madam Charlotte is een knots-

gekke waarzegsteract die u doet huiveren 

en beven en gieren van het lachen.

Parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / 

doorlopend van 13 tot 17 uur / duur max. 15’ 

per persoon / geschikt voor gezinnen / zonder 

reservatie 

Bus-a-nova theaterbus: Benny 

Formaggio the Sicilian Magician 
Gedesillusioneerd door de maffia begint 

ex-Godfather Benny Formaggio aan zijn 

hilarische tocht om iedereen te over-

tuigen dat magie echt bestaat. Deze 

“Siciliaanse” goochelaar is een man met 

een missie.
Parking gemeenteschool Oostduinkerke / om 

13u30 en 16 uur / geschikt voor gezinnen / 

zonder reservatie 

Jhonny and Sybil 
Ga terug in de tijd met Jhonny en Sybil. 

Een origineel stukje straattheater in de 

stijl van de jaren ’20, met een knipoog 

naar de stomme film. Zonder woorden 

vertellen zij hun liefdeshistorie, en tonen 

ze hun charmes door interactie met het 

publiek. Ontmoet dit komisch duo en 

laat je vertederen door hun sterk visueel 

verhaal, met als climax een spectaculaire 

tapdansroutine!
Gemeenteschool Oostduinkerke / 15 uur / 

geschikt voor gezinnen / zonder reservatie 

Toi et Moi 
Deze bewegingstheatervoorstelling is een 

voorstelling uit het echtelijke leven gegre-

pen. De personages doen u denken aan 2 

fragiele, breekbare popjes, maar wanneer 

ze ontwaken worden ze ware deugnieten. 

Zijn ze de ware voor elkaar of bent u de 

ware voor 1 van hen?

U ervaart het allemaal met eigen ogen, 

passie, bedrog, maar vooral veel liefde!

Kokpit gemeentehuis (Koksijde) / om 14u30, 

15u30 en 16u30 / duur: 30’ / geschikt voor 

gezinnen / zonder reservatie 

Kamishibai 
Kamishibai is een traditionele Japanse 

vertelvorm: kami betekent ‘papier’ shibai 

betekent ‘drama’; papier-drama dus. 

Kamishibai is een piepklein theatertje 

waarin grote tekeningen passen. Een ver-

teller verschuift de tekeningen en vertelt 

intussen het verhaal. Elke tekening geeft 

een scène weer uit een verhaal en je ziet 

het verhaal, zoals in een tekenfilm, beeld 

voor beeld verschijnen.

Willem Elsschotzaal boven de bibliotheek 

(Koksijde) / om 14 uur, 14u45, 15u30, 16u15 / 

duur: 30’ / geschikt voor kinderen tussen 5 en 7 

jaar en hun ouders / reservatie noodzakelijk

Froefroe: Puck 
Puck is een animatief, en interactief, 

project waarin het publiek geconfronteerd 

wordt met de directe emotionele kracht 

van echte handpoppen en theater. Een 

ontluisterende dagmerrie over Oberon, 

zijn vrouw Titania en hun stiefdochter 

Broske. De sater Puck, dienaar en fixer 

van Oberon (ook uit Midzomernacht-

droom van W. Shakespeare), is uw gids 

door deze voorspelbaar geestige voor-

stelling.
Evenementenput voor gemeentehuis (Koksijde) 

/ om 14 uur, 15 uur en 16 uur / duur: 40’ / ieder-

een van 7 tot 107 / zonder reservatie

De Goeie, de Slechte  

en de Lelijke.
Een dorp aan de rand van de stad, in 

twee gesneden door een drukke baan. 

Daarachter een regionaal vliegveld. Drie 

jonge kerels zullen voor altijd verbonden 

zijn door de drukke baan, een verschrikke-

lijk ongeval, twee zomers, twee verhalen, 

het noodlot. Het is niet gemakkelijk om 

een jongen van 15 te zijn aan het einde 

van de 20ste eeuw. 

Regie: Nathalie Roymans

Spel: Tim David, Bert Dobbelaere, Tom 

Van der Velde.
Theaterzaal c.c. Casino Koksijde / om 20uur / 

geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar en hun 

ouders / deze voorstelling zit niet inbegrepen in 

de prijs van het SuperVlieg polsbandje / info en 

reservatie 058/53 29 99 of cc.casinokoksijde.be

SUPERVLIEG ANIMEREN

voor beeld verschijnen.

Willem Elsschotzaal boven de bibliotheek 

(Koksijde) / om 14 uur, 14u45, 15u30, 16u15 / 

volledige
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supervlieg!Voorstellingen 
Zaterdag 14 februari 2009



Workshops 
Zaterdag 14 februari 2009

Museumzoektocht  
Nationaal Visserijmuseum 
Oostduinkerke/ Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138
Een vissersvlieg, of een monniksvlieg? Bestaan die wel?
Is er ook een link tussen de twee?Vragen genoeg om de uitdaging aan te gaan om met het gezin beide musea te bewonderen.

Museumzoektocht in het Nationaal Visserij-museum Oostduinkerke en het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 / doorlopend van 10 tot 17 uur / voor gezinnen / zonder reservatie.

Tentoonstelling 
Kunst&Vliegwerk
Schooloverschrijdende kinderkunsten-tentoonstelling. Kinderen van 7 Koksijd-se scholen werkten hard samen om een professionele tentoonstelling uit te bouwen. Kom kijken naar het fantastisch resultaat!

van zaterdag 14 februari tot en met de 1e maart / van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10-18 uur, weekends en feestdagen van 14-18 uur, maandag gesloten / zonder reservatie 

Ruik met je tong
Heb je al eens geschilderd met peper en olie of een beeld gemaakt met rietjes en kauwgom?
Nog niet? Dan mag je nu aan de slag gaan. Zet alvast je neus open en hou je vingers klaar! We zullen snuffelen en proeven en dan met de voedingsmidde-len zelf experimenteren.

Delvauxzaal gemeentehuis (Koksijde) / door-lopend van 14 uur tot 17 uur / geschikt voor kinderen van 6 tot 9 jaar en hun ouders / reser-vatie noodzakelijk

Kunstworkshop
Kom kliederen en kladderen tijdens een reuzeleuke kunstworkshop in een echte woonwagen
in woonwagen op parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / doorlopend van 13 tot 17 uur / geschikt voor gezinnen (dus ook de mama’s en papa’s…) / zonder reservatie 

Sprookjesvertelster AgnesSprookjesvertelster Agnes neemt de kin-deren mee op een tocht door gekende en minder gekende sprookjes. Nadien kan het sprookje creatief worden verwerkt via toneel, tekenen, knutselen of boetseren.gemeenteschool Oostduinkerke / doorlopend van 14u30 tot 16u30 / geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar en ouders / reservatie noodzakelijk

 

Cartoontekenen
In deze workshop opent Gifant de deuren voor tekenaars, zowel jong als oud. Heel de workshop wordt doorgebracht in een leuke cartoonruimte waar kinderen leren cartoonfiguren tekenen, humor brengen en zoeken…

Gemeenteschool Oostduinkerke / doorlopend van 14 tot 17 uur / kinderen tussen 6 en 9 jaar en ouders / reservatie noodzakelijk

Maak je eigen SuperVlieg
Samen met de leerkrachten van de WAK, de gemeentelijke Westhoekacademie Koksijde, ga je aan de slag met papier, verf en lijm om je eigen SuperVlieg te maken.

parochiezaal Vrijheidstraat ODK-dorp / van 12 tot 13u 30 / geschikt voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en hun ouders / reservatie noodzakelijkOf Fulcozaaltje op de site van het Abdijmu-seum Ten Duinen / van 14 tot 15u30 / kinderen tussen 5 en 12 jaar en hun ouders / reservatie noodzakelijk

Muziekmobiel 
Kijk je naar de Muziek Mobiel dan gaan je vingers jeuken, want deze construc-tie hangt vol met muziekmachines en instrumenten.
Je krijgt de tijd om je hoogsteigen kakafonie te verzinnen met zelfgemaakte instrumenten en een hoop goed klinkend kabaal.
Muziekmobiel / Atrium gemeentehuis (Koksij-de) / doorlopend van 14 tot 17 uur / geschikt voor iedereen van 4 tot 104 / zonder reservatie

Reporter voor 1 dag 
JAVI-TV gaat aan de slag met 5 kinderen om een hippe videoreportage te maken van de gebeurtenissen van die dag. De kinderen filmen, interviewen en monte-ren zelf hun filmpje bijeen. Nadien wordt dit op internet gezet. Op die manier heb-ben jullie een boeiend aandenken aan SuperVlieg.

startpunt De PIT (Koksijde) / van 14u30 tot 16u30 / geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar / reservatie noodzakelijk

Historisch tentenkamp
Buiten houden Spaanse troepen zich bezig met het oefenen van hun vechtkun-sten, een cartograaf schetst en kleurt zijn kaarten, de smid maakt nieuwe wapens, de kanonier onderhoudt zijn geschut, een chirurgijn en zijn assistent zorgen voor de gewonden in het kamp,…Dit staat in contrast met het leven van de monniken die binnen in de gebouwen hun leven van eenvoud en rust proberen terug op te starten? Hier maken we kennis met het kloosterleven. De stilte, de gezangen, de opgedragen viering in het Latijn,…op domein Abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksij-de) / doorlopend van 11 tot 17uur /geschikt voor gezinnen / zonder reservatie

SUPERVLIEG ANIMEREN

Animatie 
Zaterdag 
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Zaterdag 14 februari 2009
Cartoontekenen Reporter voor 1 dagReporter voor 1 dag
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Theater: “ De baardvrouw en de 

zelfworstelaar”
Kom zien, huiver en zweet bij het aan-

schouwen van “de Baardvrouw”: een 

levende attractie! Tevens zijn er ook 

Ambiorix en Ambiorix: worstelaar en 

gewichtheffer van beroep. Echt waar, 

het is allemaal echt! Echte baard, echte 

woonwagen, echte acteurs en echte emo-

ties. Echt dus! De Vlaamse Monty Python 

in een notendop.
Parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / om 

11u30, 13u30,15u30 / duur 20’ /geschikt voor 

gezinnen / zonder reservatie 

“De Wondere Wereld van Pro- 

fessor Pillemans”
Welkom in het mobiel laboratorium van 

professor Pillemans.

Professor Prosper Pillemans is uitvinder, 

pillendraaier en dierenkenner.

Hij reist van plek naar plek op zoek naar 

de Wonderen der Natuur. Hij slaagt er 

steeds weer in nooit geziene vreemde 

diersoorten te ontdekken…

Parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / om 

12u30,14u30 en 16u30 / duur20’ / geschikt voor 

gezinnen / zonder reservatie 

Waarzegsteract:”Madam Char-

lotte”
info zie zaterdag
Parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald) / 

doorlopend van 13 tot 17 uur / duur max.15’ 

per persoon / geschikt voor gezinnen / zonder 

reservatie 

Bus-a-nova: ”Madame Rosa’s 

incredible Flea-circus” 
Na een jarenlange training zijn de vlooien 

van Madame Rosa klaar voor de piste! 

Met weinig woorden en een goeie dosis 

humor worden de kunsten getoond van 

wel heel bijzondere diertjes.

Parking gemeenteschool Oostduinkerke / om 

13u30 en 16 uur / geschikt voor gezinnen / 

zonder reservatie 

Versilli and the smallest animal 

circus in the world 
Is een unieke komische theater ervaring. 

In deze show speelt Ben Zuddist de 

Transistani ex-circus directeur “ Ver-

silli Bolokov”, die uit gebrek aan beter 

rondtoert met zijn kleinste dierencircus 

ter wereld. Uit zijn koffer verschijnen een 

acrobatische hond, een balancerende 

koe, een heel verlegen schaap en nog 

verscheidene andere dieren met merk-

waardige kunsten, die elk op hun manier 

het publiek amuseren en verbazen.

Gemeenteschool Oostduinkerke / 15 uur / 

geschikt voor gezinnen / zonder reservatie 

Kamishibai 
Kamishibai is een traditionele Japanse 

vertelvorm: kami betekent ‘papier’ shibai 

betekent ‘drama’; papier-drama dus. 

Kamishibai is een piepklein theatertje 

waarin grote tekeningen passen. Een ver-

teller verschuift de tekeningen en vertelt 

intussen het verhaal. Elke tekening geeft 

een scène weer uit een verhaal en je ziet 

het verhaal, zoals in een tekenfilm, beeld 

voor beeld verschijnen.

Willem Elsschotzaal boven de bibliotheek (Kok-

sijde) / om 14 uur, 14u45, 15u30, 16u15 / duur: 

30’ / geschikt voor kinderen tussen 5 en 7 jaar 

en hun ouders / reservatie noodzakelijk

Pyromantiek: Flamazin 
Roman, baas van de vuurcompagnie zit 

ernstig in de problemen wanneer zijn 

vaste stuntman bij de wereldtournee een 

klein ongelukje heeft gehad. Gelukkig 

kon hij nog op het nippertje Fabricio op 

de kop tikken om de slotact tot een goed 

einde te brengen.

Enkel de tijd om te repeteren ontbrak…

Evenementenput voor gemeentehuis (Koksijde) 

/ om 17u30 / duur: 45’ / zonder reservatie, 

iedereen welkom, ook zonder polsbandje!

Voorstellingen
Zondag 15 februari 2009

Kamishibai 

volledige

programma

supervlieg!



Museumzoektocht  
Nationaal Visserijmuseum  
Oostduinkerke/ Abdijmuseum 
Ten Duinen 1138
Een vissersvlieg, of een monniksvlieg? Bestaan die wel?
Is er ook een link tussen de twee?Vragen genoeg om de uitdaging aan te gaan om met het gezin beide musea te bewonderen.

Museumzoektocht in het Nationaal Visse-rijmuseum Oostduinkerke en het Abdijmuse-um Ten Duinen 1138 / doorlopend van 10 tot 17 uur / voor gezinnen / zonder reservatie.

Tentoonstelling 
Kunst&Vliegwerk
Schooloverschrijdende kinderkunsten-tentoonstelling. Kinderen van 7 Koksijd-se scholen werkten hard samen om 

een professionele tentoonstelling uit te bouwen. Kom kijken naar het fantastisch resultaat!
van zaterdag 14 februari tot en met de 1e maart / van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10-18 uur, weekends en feestdagen van 14-18 uur, maandag gesloten / zonder reservatie 

Grenzeloos:  
Geanimeerde brunch
Onze enthousiaste stewards en stewar-dessen nemen u mee op een First-Class vlucht over de grenzen heen… Tijdens de vlucht kan u genieten van een werve-lend spektakel met zang, dans, muziek en woord,…

Tegelijk wordt er een verzorgde Brunch geserveerd.
feestzaal c.c.Casino Koksijde (Koksijde) / van 10u30 tot 13 uur/ geschikt voor iedereen / reservatie noodzakelijk. 

Voorstelling Filmproject:  
‘Mijn Spook Van Ten Duinen’Met optreden HK-band, drankjes en hapjes gemaakt door de leerlingen van de hotelschool.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (Koksijde) / doorlopend van 14 tot 17 uur / voor gezinnen / zonder reservatie.

Haal je zelfgemaakte  
SuperVlieg op 
Heb je gisteren een vlieg gemaakt, haal die dan op in de ateliers van de WAK, gemeentelijke Westhoekacademie Kok-sijde waar ook de tentoonstelling van de Dag van het deeltijdskunstonderwijs toegankelijk is.

In Cultureel centrum Taf Wallet, Veurnelaan 109, Sint-Idesbald /tussen 14 en 16 uur

Historisch tentenkampBuiten houden Spaanse troepen zich be-zig met het oefenen van hun vechtkun-sten, een cartograaf schetst en kleurt zijn kaarten, de smid maakt nieuwe wapens, de kanonier onderhoudt zijn geschut, een chirurgijn en zijn assistent zorgen voor de gewonden in het kamp,…Dit staat in contrast met het leven van de monniken die binnen in de gebouwen hun leven van eenvoud en rust probe-ren terug op te starten? Hier maken we kennis met het kloosterleven. De stilte, de gezangen, de opgedragen viering in het Latijn,…
op domein Abdijhoeve Ten Bogaerde (Kok-sijde) / doorlopend van 11 tot 17uur /geschikt voor gezinnen / zonder reservatie 

Kunstworkshop
Kom kliederen en kladderen tijdens een reuzeleuke kunstworkshop in een echte woonwagen
in woonwagen op parking Kerkepannezaal (Sint-Idesbald)  / van 13 tot 17 uur / geschikt voor gezinnen (dus ook de mama’s en papa’s…) / zonder reservatie. 

Muziekmobiel 
Kijk je naar de Muziek Mobiel dan gaan je vingers jeuken, want deze construc-tie hangt vol met muziekmachines en instrumenten.
Je krijgt de tijd om je hoogsteigen kakafonie te verzinnen met zelfgemaakte instrumenten en een hoop goed klinkend kabaal.

Muziekmobiel / Atrium gemeentehuis (Koksijde) / doorlopend van 14 tot 17 uur / geschikt voor iedereen van 4 tot 104 / zonder reservatie 

Reporter voor 1 dag 
JAVI-TV gaat aan de slag met 5 kinderen om een hippe videoreportage te maken van de gebeurtenissen van die dag. De kinderen filmen, interviewen en monte-ren zelf hun filmpje bijeen. Nadien wordt dit op internet gezet. Op die manier heb-ben jullie een boeiend aandenken aan SuperVlieg.

startpunt De PIT (Koksijde) / van 14u30 tot 16u30 / geschikt voor kinderen tussen 6 en 12 jaar / reservatie noodzakelijk.

Als ik later groot ben…Word ik brandweerman, lerares, huw ik een prins…alles kan in onze eigen 

fotostudio, waar je zowel model als foto-graaf bent. Wij brengen de fototoestel-len, verkleedkleren en accessoires mee. Jullie zorgen voor een lekkere brok zot-tigheid, want iedereen is fotogeniek voor de camera van een goede fotograaf!Affichezaal gemeentehuis (Koksijde) / doorlo-pend van 14 uur tot 17uur (in-uitloopsysteem) / zonder reservatie.

Circusplaneet
Droom je ook wel eens dat je een circus-artiest bent?  Kom dan alvast oefenen met echte circusartiesten!In dit concept kunnen de deelnemers vrij- in en uitschuiven. Ervaren lesgevers begeleiden de deelnemers en zorgen voor de nodige veiligheid.  fuifzaal de Pit (Koksijde) / doorlopend van 11 tot 17 uur / geschikt voor iedereen van 4 tot 104 / zonder reservatie.

Massaal monumentaal Groot, groter grootst. In de kunst noe-men ze het monumentaal. In deze work-shop maak je reuzengrote kunstwerken.Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke  / 14 tot 17 uur / geschikt voor kinderen tussen 9 en 12 jaar en ouders / reservatie noodzake-lijk.

Animatie

Workshops
Zondag 15 februari 2009

Zondag 15 februari 2009

SUPERVLIEG ANIMEREN

Muziekmobiel 
Kijk je naar de Muziek Mobiel dan gaan je vingers jeuken, want deze construc-

fotostudio, waar je zowel model als fotograaf bent. Wij brengen de fototoestel-len, verkleedkleren en accessoires mee. 

Zondag 15 februari 2009

volledige
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supervlieg!



17

Shake my records:
elektronische dansavond
Op zaterdag 30 januari presenteert jeugdhuis de PIT 
vanaf 21 u. de elektronische dansavond “Shake my records”. 
Geen knopjesmuziek, maar drum ‘n’ bass, minimal, house, 
dubstep, ambient, kortom, het beste wat elektronische 
muziek te bieden heeft. Dans de examenstress weg.
DJ’s van dienst zijn: Miclem, Warren en Piranjash.
Gratis toegang. Goede vibes zijn immers publiek domein!

Meer info: www.depit.be, www.myspace.com of jocdepit@koksijde.be.

In de kijker: jeugdhuis de PIT
Leven Jeugd

Jong van geest en 
rad van tong?
Dan is de jeugdraad iets 
voor jou!
De jeugdraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. De 
jeugdraad kan adviezen geven over alles wat jeugd aanbelangt. 
Vorig jaar gaf de jeugdraad bvb. advies rond fuifbeleid.
De jeugdraad organiseert ook heel wat activiteiten: 
billenkarrenkoers, kinderfilms, WASCO, quiz, karaoke… Om het 
aangename aan het nuttige te koppelen…
De jeugdraad staat open voor alle Koksijdse jongeren van 14 
tot 25 jaar. Je hoeft geen lid van een jeugdvereniging te zijn. Al 
mag dat natuurlijk wel.

Geïnteresseerd? De 
volgende vergadering 
van de jeugdraad 
vindt plaats op 
vrijdag 6 februari 
om 19.30 u. Plaats 
van afspraak is altijd 
JOC de PIT. Op de 
agenda staat de 
billenkarrenkoers 
en de 
veiligheidsdag voor 
jeugdverenigingen.

Meer info: 058 53 34 44 of 

jocdepit@koksijde.be

Na bijna 10 jaar werking is de PIT een vaste waarde in het 
Koksijdse jeugdlandschap. Het 10-jarig bestaan (eind 2009) 
zal uiteraard uitgebreid worden gevierd, maar daarover 
later meer. De werking wordt verzekerd door vrijwilligers, 
onbezoldigd, maar niet vrijblijvend. Van het programmeren van 
muziekgroepen tot het tappen van pinten. Uit ambitie, ideologie 
of carrièreplannen? Of gewoon omdat het plezant is? Ze worden 
wel ondersteund door een beroepskracht van de Jeugddienst.

Muziek als rode draad
Als jeugdhuis heeft de PIT zich vooral op muziek toegelegd. 

Exponent daarvan zijn de vele optredens (23 groepen in 2008). 
Zowel beginnende plaatselijke groepen als bekendere namen 
stonden op het podium. Een lijstje om duimen en vingers af 
te likken: A Brand, Absynthe Minded, De La Vega, The Violent 
Husbands, Balthazar, Goose, Satellite City, Proyecto Secreto…
De PIT biedt ook kansen aan beginnende muzikanten. Niet 
enkel muziekgroepen, maar ook beginnende dj’s hebben de 
voorbije jaren ervaring kunnen opdoen.

Stand up comedy
Sinds vorig jaar programmeert de PIT stand up comedy. Het 
vorige optreden was van Bert Gabriëls (nu te zien in “Zonde van 
de zendtijd” op Canvas). Ook in 2009 staan stand up comedians 
op het programma.

thema-avonden
Maandelijks staat ook minstens één thema-avond op het menu. 
Dit kan gaan van een dubstep-feestje tot een casino-avond.
De PIT kan ook worden gebruikt om een jarige in de bloemen te 
zetten of om iets anders te vieren.

Gezocht
De PIT kan altijd helpende handen gebruiken. Niet enkel om de 
bar te runnen of muziek te draaien, maar ook om activiteiten 
in elkaar te boksen. Het blijft vrijwilligerswerk, maar de 
medewerkers worden goed “gesoigneerd”. De Pit trakteert hen 
op een medewerkersweekend, een etentje, een hapje, een 
drankje… 
Geen zin om te helpen, maar wel in het programma? Surf dan 
naar www.depit.be/kalender.
Meer info: www.depit.be, www.myspace.com/jhdepit of jocdepit@koksijde.be.

Let op voor 
Yamakasi!
Yamakasi is de werking voor jongeren vanaf 12 
jaar. Vorig jaar nam Yamakasi SWAP over. Maar 
dat was niet genoeg. Yamakasi vindt nu ook plaats tijdens het 
schooljaar. Op 22 december trok Yamakasi, 30 man sterk, naar 
skatepark Zumiez te Wevelgem. Op 7 januari nam Yamakasi, 
intussen al met 60 leden, de schaatspiste over. Maar ook daar 
houdt het niet op. Binnenkort staat een clash gepland tussen 
twee jeugdbewegingen. Hou het geruchtencircuit in de gaten!
Meer info over Yamakasi: jocdepit@koksijde.be of netlog.com/yamakasi_de_PIT.

Op de kalender van de PIT worden ook alle activiteiten aangekondigd: 

www.depit.be/kalender.
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Leven Sport

Jobstudent Monitor 
Sport aan Zee
Elke zomer biedt de gemeente de kans aan inwoners en 
toeristen om allerlei strandsporten (beachvolleybal, beachsoccer, 
beachtennis,…) te beoefenen op de sportstranden in Koksijde, 
Oostduinkerke en Sint-Idesbald. Zo worden er dagelijks tornooien 
georganiseerd en is er een uitleendienst van allerlei sportmateriaal.
Ben je geïnteresseerd om als sportmonitor in te staan voor het 
organiseren en begeleiden van verschillende sportactiviteiten, 
aarzel dan niet je kandidaat te stellen voor deze uitdagende 
vakantiejob. Een sollicitatieformulier is te bekomen bij de 
personeelsdienst, Zeelaan 303.
Voorwaarden:
- minstens 17 jaar zijn
- in het bezit zijn van minstens een diploma of getuigschrift van 

hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig diploma
- vrij zijn in juli of augustus, telkens van maandag tot en met 

zaterdag
- relevante sportervaring kunnen voorleggen
Info: sportdienst, tel. 058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be

Jeugdsport-
academie
De jeugdsportacademie in de sporthal 
Hazebeek vervolgt in februari met 
twee lessen rope-skipping voor 
leerlingen van het lager onderwijs 
op woensdag 11 en 18 februari. De 
kostprijs voor de 2 lessen bedraagt 3 
euro (verzekering en sportmateriaal 
inbegrepen).
De activiteit vindt plaats van 14 tot 
15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar 
en 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de 
tot 6de leerjaar. Vooraf inschrijven bij 
de Sportdienst, Hazebeekstraat 11, 
Oostduinkerke of via www.koksijde.be/
sport. Opgelet: de inschrijving is pas 
definitief na betaling.
In maart volgt nog een lessenreeks 
minivoetbal.

Twee dagen lang Nord Walking op het strand,van De Panne tot Heist: stappen in harmonie met de natuur!

3de West-Vlaamse 
Nordic Walkingtocht!
De vzw Nordic Fitness Center West-Vlaanderen organiseert 
eind februari en begin maart zijn 3de West-Vlaamse Nordic 
Walkingtocht van Frankrijk naar Nederland met volgend 
programma:
- zaterdag 28 februari: 16 of 19 km, start bezoekerscentrum 

De Nachtegaal, Olmendreef 2 in De Panne (inschrijven van 9 
tot 10 u.)

- zondag 1 maart: 16,5 km, start De Vierboete, Halve Maan 2A 
in Nieuwpoort (10 tot 10.30 u.)

- zaterdag 7 maart: 22 km, start Fort Napoleon, Vuurtorenweg 
in Oostende (9.30 tot 10 u.)

- zondag 8 maart, 13 km, start De Vierboote, de Vrièrestraat 
26 in Heist (11 tot 11.30 u.)

Prijs voor 1 tocht: 10 euro; voor 2 of meer tochten 20 euro.

Info: www.greetostyn.be of greet.ostyn@skynet.be

Sport overdag:
sport- en seniorenacademie

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

Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in 

Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Minigolfclub 
Oostduinkerke
De minigolfclub Oostduinkerke, 
gevestigd op het terrein van minigolf 
Tip Top aan de Leopold II-laan 112a 
start zijn seizoen in maart. 
De jaarplanning ziet er als volgt uit: 
9 kampioenschapswedstrijden, 
2 triowedstrijden, 2 nocturnes, 
2 vriendenontmoetingen over 
3 omlopen, 1 play-off der kampioenen 
en koningswedstrijd over 4 omlopen, 
en 1 open golftornooi tijdens de 
kermis over 4 omlopen. Daarenboven 
is er elke vrijdagavond gratis 
clubtraining.

Meer info Leo Van den Broeck (0486 50 19 35) of 

Marc Demaerel (0478 43 01 32).
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Leven Sport

“Start to run”: 7de jogcursus
In het kader van het “start to run”-project organiseert de 
Koninklijke Marathon Atletiekclub Westhoek, afdeling Koksijde, 
voor de zevende maal een cursus joggen voor beginners en 
gevorderden onder het motto “ook u kunt na 10 weken vlot 5, 
10 of 15 km lopen”! Deze 10 weken durende cursus vindt plaats 
op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, vanaf 2 maart op de 
atletiekpiste van het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke-dorp 
vanaf 19 u. Goede loopschoenen zijn een must.
Wie belangstelling heeft schrijft zich zo vlug mogelijk in door 
overschrijving van 25 euro (voor niet-leden, inbegrepen 
verzekering, begeleiding…) op rek. nr. 068-2467927-80 van 
MACW Koksijde, met vermelding van naam, “start to run” en 
gekozen afstand, of betaalt bij aanvang van de cursus op 2 
maart om 18u30. 

Meer info bij Ed Dedrie, tel. 058/51.62.68 (ed.dedrie@skynet.be) of op het secretariaat 

van MACW Koksijde macw_koksijde@skynet.be, of www.macw.be/koksijde.

Deelnemen aan Start to run is gezond en bovendien bevindt u zich in charmant gezelschap!

Modern uitgeruste fitnesszaal
De gemeentelijke sportaccommodatie beschikt over een recent 
verfriste fitnesszaal met diverse professionele cardio-toestellen. 
Deze zaal is gelegen tussen het zwembad en het voetbalstadion 
aan de Houtsaegerlaan 19a in Koksijde-dorp. De zaal wordt er 
uitgebaat door de club Fitness-Cardio Bodytraining Koksijde.
De leden, zowel dames als heren, kunnen zich nu ook douchen 
in de gescheiden kleedruimtes. Naast de bodybuilders en 
fitnessers van Koksijde biedt de club steun aan sportieve 
mensen en sportverenigingen die aan krachttraining doen. 
Er is ook een constructieve werking met Immaculata, met Club 
Brugge en ook met de bewoners van het tehuis Rozenwingerd.
De zaal is open op maandag, woensdag en vrijdag van 17.30 
tot 20.30, op dinsdag en donderdag van 17.30 tot 19.30 u., en 
op zondag van 10 tot 12 u.
Een jaarabonnement kost 137 euro, een tienbeurtenkaart 25 
euro en een twintigbeurtenkaart 45 euro.

Op het sportdomein in Koksijde-dorp beschikt de gemeente sinds jaar en dag ook over een modern 
uitgerust fitnesszaal!

Lauweren 
in wedstrijd 
Gemeente in Bloei!
De gemeentelijke groendienst 
oogstte opnieuw lauweren in 
de jaarlijkse wedstrijd Groene 
Lente van de Vereniging voor 
Openbaar Groen.
De campagne telde in 2008 
twee wedstrijdonderdelen: 
Gemeente in Bloei en Groene 
Gemeente. Onze groendienst 
nam deel in de 1ste categorie. 
De best bebloemde gemeen-
ten ontvangen een aankon-
digingsbord met een aantal 
bloemensymbolen in verhou-

ding tot de kwaliteit van het 
bloemenproject.
Tijdens de finale op 18 de-
cember in Zwevegem werden 
de beste projecten aan de 
aanwezigen voorgesteld. In 
het onderdeel Gemeente in 
Bloei waren er 43 deelne-
mende gemeentebesturen. 
Elf gemeenten ontvingen drie 
bloemensymbolen, waaron-
der ook onze gemeentelijke 
groendienst. Proficiat!

Chef Groendienst Ides Leys en zijn adjunct Klaas Hinderyckx met het bloemenbord met drie bloem-
symbolen, of een gouden medaille…
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Unieke samenwerking Westhoekacademie-Huize Rozenwingerd

“Ik ben een kunstenaar! Raar hè!”

Cultuur WAK

Dit schooljaar is een unieke 
samenwerking gestart tussen de 
Westhoekacademie en Huize 
Rozenwingerd. In een artistieke 
omgeving, het atelier Vrije Grafiek, 
werken de cursisten op een 
professionele manier, onder de 
deskundige leiding van leerkracht 
Pieter Denuwelaere aan hun eigen 
beeldend verhaal. Hun grafisch werk 
zal ook tentoongesteld worden op 
14 februari, de dag van het Deeltijds 
Kunstonderwijs, met als thema 
“Grenzeloos”.

De samenwerking startte vanuit de 
overtuiging dat mensen met een mentale 
beperking perfect in staat zijn om zich op 
een eigen en unieke manier beeldend te 
uiten. Het project biedt de deelnemers 
de gelegenheid hun verhaal te vertellen 
en zo te communiceren met de mensen 
rondom zich. Dit verhoogt heel sterk hun 
zelfbewustzijn en gevoel van eigenwaarde. 
Een vaak gehoorde verzuchting is dan: “Is 
dat dan wel kunst? Is dit ‘outsider’-kunst? 
Of is dit dan die ‘andere’ kunst?” Vragen 
waar reguliere kunstenaars nog steeds 
geen afdoend antwoord op weten maar 
die nooit door de cursisten van Huize 
Rozenwingerd gesteld worden.

EIGEN GEVOELSWERELD
Els Desmedt, directeur van de 
Westhoekacademie verduidelijkt een 
en ander: “Eén van de belangrijkste 
kwaliteiten om een beeldend werk 
kunst te noemen is zonder meer de 
authenticiteit van het werk. Daarmee 
wordt bedoeld dat het persoonlijk verhaal 
van de maker, in alle eerlijkheid primeert. 

Precies die mogelijkheden kunnen bij 
mensen met een psychische beperking 
sterk tot uiting komen, indien zij in een 
stimulerende omgeving in vrijheid en 
onder deskundige begeleiding, kunnen 
werken. Bij de traditionele academische 
tekenvorming wordt de nadruk op het 
oefenen en verfijnen van de waarneming 
en techniek gelegd. Maar bij personen 
met een mentale beperking wordt 
vertrokken van een vaak heel unieke en 
sterke eigen gevoels- en belevingswereld! 
Zonder vooroordelen, oorspronkelijk en 
ongecompliceerd werken zij dan wars van 
alle academische dogma’s. Op die manier 
ontstaan hoogst persoonlijke creaties, 
waar menig kunstkenner stil bij wordt. 
Beelden die spreken voor zichzelf en sterk 
ontroeren door hun zeggingskracht, die 

doen nadenken, over de grenzen heen…”

RECHT UIT HET HART
Leraar Pieter Denuwelaere is nu reeds 
werkzaam in de Beelderij, het artistiek 
atelier van Tordale in Torhout. Zijn 
ervaring en technische ondersteuning zijn 
onmisbaar in dit verhaal. Maar ook de 
geestdrift waarmee de cursisten tekenen 
en grafische technieken toepassen 
werken aanstekelijk. Enkele uitspraken:
- “Ik ben een kunstenaar! Raar hé, dat ik 
een kunstenaar ben. Al twintig jaar lang 
ben ik een kunstenaar en ik weet niet 
hoe dat komt…”

- “Ik vind dat zo schoon wat ik gemaakt 
hebt en hoe dat op dat nat papier komt 
als ge dat door die pers draait…”

- “’t Is iedere keer weer zo spannend als 
ge het papier van het plaatje afhaalt. ‘t 
Is iedere keer weer anders! Geen twee 
afdrukken zijn dezelfde!”

- Nico maakt een eerste drogenaaldets op 
plexi. Een heel groot hart met ogen en 
een klein ventje ernaast. Bij de eerste 
afdruk is dit raak. Een ontroerend 
verhaal op een perfecte eigen grafische 
manier vormgegeven…

Omdat het project zo zinvol is, zijn er 
nu al plannen om volgend schooljaar 
op een regelmatige basis een dergelijke 
atelierwerking te organiseren binnen 
de bestaande accommodatie van de 
Westhoek Academie. De academie is 
dan de directie en begeleiders van 
Huize Rozenwingerd dan ook bijzonder 
erkentelijk voor hun enthousiasme bij 
de concrete organisatie en vervoer van 
de cursisten. Ook het gemeentebestuur, 
met schepen van Onderwijs Herwig 
Vollon, mag trots zijn op dit project! De 
gemeente levert o.a. de financiële en 
logistieke ondersteuning.

De eerste drogenaaldets van Nico: een heel groot hart met ogen en een klein ventje ernaast…

Leraar Peter Denuwelaere (tweede van rechts): “De geestdrift waarmee de cursisten tekenen en grafische technieken toepassen werken 
aanstekelijk!”
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Broquelaire-Anciaux
Zaterdag 13 december was het de beurt aan het echtpaar 
Jean Broquelaire (°Molenbeek) en Marguerite Anciaux 
(°Saint-Servais) voor ontvangst in het gemeentehuis ter 
gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest 
(20 december 1958). Jean was douane-aangever bij diverse 
bedrijven, Marguerite werkte in de banksector.

Echtpaar Vandooren-Hoorelbeke: 65 jaar of briljant..!
Groot feest was er ook op zaterdag 13 december voor 
de familie en de vrienden van het echtpaar Joseph 
Vandooren (°Dottenijs) en Maria Hoorelbeke (Hemiksem) 
ter gelegenheid van de viering van de briljanten bruiloft 
16 december 1943). Joseph was 13 jaar leraar Frans in 
Argentinië, en daarna bediende in Moeskroen en Roubaix. 
Ze hebben vier kinderen, acht kleinkinderen en vijf 
achterkleinkinderen.

Echtpaar Flameygh-Blaecke
Zaterdag 13 december was ook een gezellige feestdag voor 
de jubilarissen Jacques Flameygh (°Veurne) en Françoise 
Blaecke (°Rijsel) om het gouden huwelijksfeest (Koksijde, 
13 december 1958) te vieren. Jacques was politieagent 
in Koksijde. Het echtpaar heeft vier kinderen en twee 
kleinkinderen.

Echtpaar Derveeuw-Browaeys
Zaterdag 20 december was een feestdag voor de 
echtgenoten Julien Derveeuw (°Eine) en Yvonna Browaeys 
(°Ename), zestig jaar geleden, 18 december 1948 in 
Ename gehuwd. Julien was industrieel ingenieur. Het 
echtpaar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen.

Echtpaar Vanden Bossche-Hertoge
André Vanden Bossche (°Leopoldsburg) en Maria-Theresia 
Hertoge (°Deinze) beloofden elkaar 50 jaar geleden in 
Deinze (20 december 1958) eeuwige trouw! Ter gelegenheid 
van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 27 
december een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te 
beurt. André was manager in diverse bedrijven. Ze hebben 
een dochter en een zoon, en vijf kleinkinderen.

Echtpaar D’Hoore-Godderis
Het echtpaar Raphaël D’Hoore (°Mannekensvere) en 
Nelly Godderis (°Wulpen) huwde op 27 december 1958 in 
Wulpen, 50 jaar geleden. Het echtpaar baatte een hoeve 
uit aan het vroegere Schoudervliet. De jubilarissen hebben 
twee dochters en zeven kleinkinderen.

aan alle 

jubilarissen:

Proficiat!
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GEBOORTEN
Arthur Rammeloo

Brugge, 15 december
Zoon van Jan en van Dorine Vande-
woude uit Oostduinkerke

Tibo Demeester
Anderlecht, 16 december
zoon van Ivan en van Fabienne Van-
dersteen uit Oostduinkerke

Elias Banaïssa
Veurne, 17 december
zoon van Mohamed en van Vanessa 
Lafere uit Koksijde

Lynn Derinck
Veurne, 19 december
dochter van Frank en van Caroline 
Cattoor uit Oostduinkerke

Levi Kerfyser
Veurne, 23 december
zoon van Tony en van Kathy Van 
Rooij uit Koksijde

Charlotte Debecker
Brugge, 29 december
dochter van Pierre en van Veerle 
Andries uit Oostduinkerke

Marlon Rachidi
Veurne, 1 januari
zoon van Lyzette Rachidi uit Oost-
duinkerke

Viktor Pollentier
Veurne, 7 januari
zoon van Pieter-Jan en van Liesbet 
Hatse uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Mario Thybaut & Virginie Touzart,

beiden uit Koksijde – 19 december

Marc Verstraete & Martine Claeys,
beiden uit Koksijde - 

OVERLIJDENS
Erik Chantrie - 68 jaar
echtgenoot van Lucienne Vanneste

Serge Vanderhispallie - 60 jaar

Ivonne Verbrugghe - 78 jaar
echtgenote van Raymond Peyskens

Andrée Six - 83 jaar
echtgenoot van Luc Lumen

Yves Vertommen - 56 jaar
echtgenoot van Anna Livolsi

Renée Delannoy - 61 jaar
weduwe van Jean Cremer

Robert Levecke - 73 jaar

Frank Swertvaegher - 62 jaar
echtgenoot van Dina Verweirde

Raymondus Versluys - 77 jaar
echtgenoot van Maria Meirlevede

Maria Legein - 98 jaar
weduwe van Henri Zoete

François Wets - 95 jaar
weduwnaar van Charlotte Janssens

Renee Vandecasteele - 91 jaar
echtgenoot van Blanche Muylle

Gerardus Geldhof - 88 jaar
weduwnaar van Maria Verschaeve

René Meyers - 90 jaar
weduwnaar van Denise Leenhouder

Georges Ternier - 94 jaar
echtgenoot van Vermoortel Magdalena

Joris Hillewaere - 77 jaar
echtgenoot van Simonne Desmadryl

Valerius Geldhof - 83 jaar
weduwnaar van Raymonda Degraeve

Roger Dusart - 86 jaar
weduwnaar van Anna Ryckman

Maria De Gols - 81 jaar
echtgenote van Gustave Verheyden

Luc Coopman - 49 jaar

Irma Degheele - 84 jaar
ongehuwd

Cecilia Lavens - 84 jaar
echtgenote van Roger Maddelin

Berthe Andry - 93 jaar
weduwe van Willy De Wilde

Julien Vogelaerts - 79 jaar
echtgenoot van Lucienne Van Baerlem

Madeleine Geryl - 91 jaar
weduwe van Rochus Corteel

Claude Absin - 69 jaar
echtgenoot van Anne Milot

Angèle Clauw - 95 jaar
weduwe van August Vandewoude

Albert Maes - 84 jaar
echtgenoot van Martha Vermoote

Vincenzo Natale - 93 jaar
echtgenoot van Clémentine Sufficio

Emile Baleine - 84 jaar
echtgenote van Ghislaine Delhaye

Albertine Lauwereys - 88 jaar
weduwe van Marcel Beeckman

Marcel Leyre - 89 jaar
echtgenoot van Bertha Sarrazijn

Winnaar spotting 
boodschappentas januari

Valentijn en de bib…

Basiscursus computer
De reeks is de ideale start voor een echte beginner die wil 
weten of een pc iets voor hem of haar is en vormt een goede 
basis voor die mensen die een cursus Word en/of Internet 
overwegen, maar misschien nog niet echt de stap durfden 
zetten. De eerste handelingen worden aangeleerd: aanzetten 
van computer, klikken met de muis, uitleg scherm en bediening 
knoppen.

Op maandag 16 en donderdag 19 maart van 13.30 tot 16 u. 
Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen). 
Plaats en info: afdeling Beeld en Geluid van de bibliotheek (1ste 
verdieping).
* Inschrijven vanaf woensdag 4 februari
* Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek
* Max. 10 deelnemers
* Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling

Tijdens de maand januari werd Gaspard Vanrobaeys met 
de boodschappentas in de hand gespot. Hij wint hierdoor 
aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De milieudienst 
wenst hem van harte proficiat!

Op 14 februari is het Valentijn, de dag der geliefden.
Ook in de bibliotheek kan je interessante materialen rond dit 
onderwerp vinden. De bib heeft romantische films, die je in de 
armen van je geliefde laten wegdromen. Liefdesromans. Boeken 
over werken aan je relatie en je geliefde beter leren begrijpen, 
want mannen komen van Mars en vrouwen van Venus.
Zelfs het spreekwoord “de liefde van de man gaat door de 
maag” wordt niet vergeten, dus ook kookboeken vind je in de 
bib.
Wil je creatief zijn en je geliefde een gedichtje schrijven, ook 
daarvoor kan je in de bib terecht.
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Cultuur Concert

Oud-Koksijdenaar Jan Myny met Mel Dune op de scène 
van c.c. CasinoKoksijde

Oud-Koksijdenaar Jan Myny en zijn kompane Bieke Verstegen van Mel Dune.

Tij-dingen: “Welk nummer moet iemand 
zeker eens beluisteren als ze Mel Dune 
willen leren kennen?”
Jan: “Allemaal zou ik zeggen want 
we zijn niet in een hokje te stoppen. 
Maar als het echt moet Le Temps, 
een Franstalig nummer gebaseerd 
op het verhaal van Baudelaire en zijn 
constante drang naar het leven in een 
roes. En Good – Bad, of hoe je enkel 
met een akoestische gitaar evenveel 
dynamiek kunt bereiken als een volledige 
rockgroep.”
Tij-dingen: “Wat zijn de 
toekomstplannen? Zijn er veranderingen 
of is er een tweede cd op komst?”
Jan: “Er zijn nieuwe liedjes, we hebben 
wat nieuwe muzikanten, ik durf wel al 
eens te zingen. We zitten midden in 
de zoektocht naar een nieuw geluid en 
als we dit gevonden hebben kan je een 
nieuwe cd verwachten.
Tij-dingen: “En tot slot, waarom moeten 
mensen op 21 februari naar het Casino 
komen om Mel Dune aan het werk te zien?”
Jan: “In de eerste plaats omdat ze 
er goesting in hebben. En omdat 

we de affiche delen met één van 
mijn grote voorbeelden en compain 
Bruno Deneckere. Wie weet wat er 
allemaal op dat podium gaat gebeuren, 
alleen diegene die er zijn zullen het 
meegemaakt hebben. Wij gaan ons 
alleszins goed amuseren.
Tij-dingen: “Kom je als oud-
Koksijdenaar trouwens nog regelmatig 
naar de kust terug? Of wat is je huidige 
band met Koksijde?”
Jan: “Ik kom er nog af en toe, liefst 
tijdens de wintermaanden als het strand 
leeg is. Mijn ouders wonen er nog 
altijd en als ik in de buurt ben spring ik 
vanzelfsprekend wel eens binnen.”

Alle info over Mel Dune vind je op 

www.myspace.com/meldune

Dezelfde avond staat ook Bruno Deneckere op het po-

dium. Hij mag intussen een oude rat in het vak genoemd 

worden en is gezegend met een stem van fluwelen 

schuurpapier en een podiumuitstraling die kan tellen. 

Bruno brengt een aparte mix van country, blues en folk 

samen met rasmuzikanten Nils De Caster en Yves Meer-

schaert. Alle info op www.casinokoksijde.be.

Tickets kosten 11, 9,50 of 8 euro.

Op zaterdag 21 februari verwelkomt 
het c.c. CasinoKoksijde een oud-
Koksijdenaar op het podium. Jan 
Myny startte in 2003 Mel Dune en nam 
in 2004 een eerste cd op. Sindsdien 
was de groep o.a. te zien op Folk 
Dranouter, Vooruit Gent,…  In 2007 
kwam een nummer terecht op de 
soundtrack van de film Ex-Drummer, 
de verfilming van het boek van 
Herman Brusselmans. Mel Dune werd 
reeds omschreven als een “antidote” 
voor een steeds sneller draaiende 
wereld. Intieme metaforen en eerlijke 
muziek om in te verdwalen.

Tij-dingen: “Hallo Jan Myny? Omschrijf 
kort eens wat Mel Dune is, wat het 
voor jou betekent. Wie is je bevallige 
kompane? Waar ligt je inspiratie voor 
muziek?”
Jan Myny: “Mijn bevallige kompane is 
Bieke Verstegen waarmee ik al 5 jaar 
de kern van Mel Dune vorm. Mel Dune 
is een creatieve interactie waar onze 
werelden elkaar kruisen en ons weer naar 
nieuwe ontdekkingen brengen. Het is een 
constante zoektocht naar iets anders, 
waar op zijn beurt de inspiratie ligt voor 
de volgende stap in de evolutie.”
Tij-dingen: “Met Mel Dune kwam je 
terecht op de soundtrack van de film Ex-
Drummer. Heeft dat de dingen veranderd, 
in een stroomversnelling gebracht?”
Jan: “Een stroomversnelling is veel 
gezegd, maar het heeft wel geholpen om 
interesse te wekken in ons debuutalbum 
zonder dat we hiervoor een grote 
promotiemachine nodig hadden. We 
hebben wat leuke optredens kunnen 
doen zoals de AB in Brussel. Maar het is 
vooral ook leuk om tussen artiesten als 
Arno, Millionaire en Filip Kowlier op een 
soundtrack te staan met een nummer 
dat op twee dagen tijd geschreven en 
opgenomen is op een zolderkamertje en 
dan te horen dat iemand in Rusland de 
film heeft gezien, je liedje mooi vond en 
de cd heeft gekocht.”

Tandem West zoekt toffe monitoren
met zin voor creativiteit

Tandem West zoekt mensen die zich 
tweewekelijks willen inzetten in de werking. 
Je hoeft enkel gemotiveerd en ouder 
dan 16 te zijn. Tandem West organiseert 
activiteiten voor personen met en zonder 
een beperking. De leden zijn opgedeeld in 
twee leeftijdsgroepen: de Dynamo’s (-18 
jaar) en de Trappers (+18 jaar).
Je kan de werking vergelijken met die 
van een gewone jeugdbeweging. Maar 
dan eentje voor personen met en zonder 

een beperking. Vandaar ook dat er een 
leeftijdsgroep is van +18-jarigen.
Geïnteresseerd? Kom dan naar een 
ontmoetingsmoment! Er is spel van de 
Dynamo’s op zaterdag 7 februari van 
14 tot 17 u. Daar leer je de de werking 
en de leden wat kennen en kan je zelf 
nog eens uit de bol gaan! De lokalen van 
Tandem West liggen vlak bij het cc Taf 
Wallet in de Veurnelaan in Sint-Idesbald.
Meer info: www.tandemwest.be of info@tandemwest.be.
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In de gemeente De voorbije maand

2

1

3

 Op zaterdag 20 december werd de 
KAV van Koksijde in het gemeentehuis 
ontvangen ter gelegenheid van het 
halve-eeuwfeest. Dat is een mijlpaal 
in het bestaan van deze actieve 
vrouwenbeweging die heel wat 
gerealiseerd heeft in onze gemeente 
en een grote rol gespeeld heeft in 
de emancipatie van de vrouw. De 
opeenvolgende voorzitsters waren 
Irma Vanstechelman, Flore Manteca, 
Rita D’Heere, Andrea Dewaele, Nelly 
Lagrou, Annie Vandenberghe en thans 
Lena Devacht. Inspirator was pastoor 
Gheeraert die in 1958 Irma Verhegge-
Vanstechelman aansprak om de KAV 
Koksijde op te richten. Het bestuur 
organiseert vandaag een waaier van 
activiteiten: leerrijke info-avonden, 
doe-mee-namiddagen, kerstfeesten 
en lentefeesten met modeshows, 
sketches, toneel, dans, uitstapjes, 
fietstochten, enz. De vereniging kreeg als 
jubileumgeschenk gratis gidsbeurten in 
ons Nationaal Visserijmuseum en in het 
Abdijmuseum Ten Duinen.

 In het kader van een volledige 
herstructurering werd de Rode-
Kruisafdeling Koksijde op vrijdag 9 
januari de trotse bezitter van een eigen 
dienstwagen, een Renault, geleverd 
door concessiehouder Luk Declerck. 
Deze wagen zal dienst doen voor de 
hulpdiensten, de sociale hulpverlening, 
de bloed- en plasmagevers, de 
opleidingen, enz. De overhandiging 
van de sleutels aan voorzitter Marc 
Vandermeiren vond plaats in bijzijn van 
burgemeester Marc Vanden Bussche. Het 
Rode Kruis kreeg van de gemeente een 
garage ter beschikking als stalplaats voor 
het nieuwe voertuig.

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor 
het personeel, maandag 5 februari, 
werden zeven (al dan niet gewezen) 
personeelsleden gehuldigd wegens 
lange loopbaan. U herkent ze op de 
foto v.l.n.r. bij gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum en burgemeester Marc 
Vanden Bussche: bestuurschef Luc 

2

De voorbije maand
in woord en beeld

1

3 Lanssens (38 jaar 10 maand, Burgerlijk 
Kruis 1ste klasse), administratief 
hoofdmedewerker André Declerck (39 
jaar 11 maand / Burgerlijk Kruis, 1ste 
klasse), technisch medewerker Jean-Luc 
Debruyne (35 jaar 6 maand, Burgerlijk 
Kruis, 2de klasse), sportfunctionaris Willy 
Degraeuwe (28 jaar, Burgerlijke medaille 

1ste klasse), administratief medewerker 
Caroline D’Haveloose (26 jaar 1 maand, 
Burgerlijke Medaille 1ste klasse), 
meewerkend voorman Michel Leyre (26 
jaar 1 maand, Burgerlijke Medaille 2de 
klasse), technieker Eric Vieren (26 jaar 1 
maand, Burgerlijke Medaille 1ste klasse).
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 Zaterdag 20 december vond in de Kokpit van het 
gemeentehuis de huldiging plaats van twee jonge Koksijdse 
tenniskampioenen: Stijn Wydooghe en Teun Muylle. Beiden zijn 
lid van de Tennisclub Koksijde. Stijn en Teun schreven al vele 
tornooien op hun naam. Maar de klap op de vuurpijl kwam er 
toen ze in de interclubreeks jongens tot 14 jaar eerst Kampioen 
van West-Vlaanderen werden door TC Ieper te verslaan, en door 
vervolgens ook Kampioen van Vlaanderen te worden na winst 
in de grote finale tegen TC Chalet (Antwerpen). Burgemeester 
Marc Vanden Bussche overhandigde hen 5 cinematickets; een 
boek van Koksijde en een zwembadabonnement. Ongetwijfeld 
gaan beiden een succesvolle tenniscarrière tegemoet!

 In handen van burgemeester Marc Vanden Bussche legde 
mevr. Martine Vanryckegem de eed af als nieuw OCMW-
raadslid. Zij volgt Jony De Ridder (Open VLD) op die per 1 
januari ontslag nam.

 Het derde en het vierde leerjaar van de vrije basisschool 
De Ark (Bliecklaan) bracht op dinsdag 13 januari een 
leerrijk bezoek aan het nieuw gemeentehuis. Daar kregen 
de enthousiaste kinderen een interessante rondleiding van 
beneden tot boven door administratief medewerkster Cindy 
Rubben en diensthoofd Geert Calcoen. Helemaal boven werden 
de kinderen ontvangen door burgemeester Marc Vanden 
Bussche die hen inwijdde in zijn kabinet wat uiteraard op veel 
bijval bij de kinderen kon rekenen! Op de foto ook meesters 
Joost en Joeri van de bezoekende klassen.

 Op vrijdag 9 en zaterdag 10 januari speelde de natuur 
tovenaar! De harmonie van klare hemel, hoge luchtdruk en 
strenge vorst creëerde twee dagen naeen prachtige berijmde 
landschappen. Werkelijk unieke zichten die zonder twijfel 
door menig fotograaf vereeuwigd werden. Zo bevoorbeeld ook 
dit beeld van de wandelweg doorheen het natuurreservaat 
Doornpanne, ons gezonden door het echtpaar Nadine en Pierre 
Snoeck-Stockman uit Sint-Idesbald…

 De handelaarsbond Rond ’t Anker van Oostduinkerke-dorp 
organiseerde op zondag 21 december de actie “Oostduinkerke 
for life” ten voordele van de grote campagne “Music for Life” 
van Studio Brussel! 420 mensen namen deel aan de culinaire 
smoefelwandeltocht.
De Marathon Atletiekclub Westhoek ontfermde zich over de 
enthousiaste lopers! Westhoek Badminton mocht prat gaan 
op een volledige zaal van 16 terreinen en 32 spelers. Fyzix 
bolwerkte een spinningmarathon van 4 uur met 75 fietsen.
Uiteindelijk kon de handelaarsbond Rond ’t Anker 6022 euro 
naar het glazen huis in Gent brengen.

In de gemeente De voorbije maand
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bij Thierry of Carine. Het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap reikt je 
brevet uit, evenwel dus enkel na een 
cursus (een week) en een geslaagde 
stageperiode (60 uur).
Cursussen kan je in heel wat organisaties 
volgen: van je eigen ziekenfonds, over je 
jeugdbeweging tot Vivès en VDS. Bij de 
Jeugddienst kan je een overzicht van de 
verschillende organisaties bekomen.
Interessant is ook dat de gemeente de 
helft van het cursusgeld terugbetaalt.
Naast de basiscursus, kan men zich nog 
verder “specialiseren” met de cursussen 
hoofdanimator en instructeur in het 
jeugdwerk.

Vragen? Jin helpt je ervan af: Jeugddienst, 

tel. 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be.

week en je blijft overnachten. Tijdens die 
week krijg je een ruime speelbagage en 
de noodzakelijke inzichten:van EHBO tot 
fantasiespelen.
Daarna loop je ook nog zestig uren 
stage als je het brevet wil krijgen ten 
minste. Die stage kan je lopen in je eigen 
jeugdbeweging of in twee gemeentelijke 
werkingen: de buitenschoolse 
kinderopvang (BKO) en de Speelveugel.
Stageaanvragen voor de BKO (opvang 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar) doe 
je bij Patricia Beddeleem. Zowel voor de 
Speeldune (Sint-Idesbald) als voor de 
Speelplekke (Oostduinkerke).
In de zomer kan je stage lopen op de 
Speelveugel. Dat is een werking voor 
kinderen van 5 tot 14 jaar. Vraag je 
stageperiode aan op de Jeugddienst 

pizzabesteller maken het er voor 
hem niet eenvoudiger op. Zeker niet 
als zijn verzonnen verhaal, telkens 
met de nodige “aanpassingen”, wordt 
overgebriefd van de ene naar de 
andere, en wanneer ieder er zijn eigen 
“waarheid” van maakt. Dan meldt zich 
nog een verliefde dokter in de bungalow. 
De verwarring is niet meer te overzien: 
wie is wie, wat is wat....
Spelers in deze knotsgekke komedie zijn 
Collin Lagrou, Nicole Willaert, Evy Bicqué, 
Marie-Christine Moreau, Dirk Sennesael 
en Didier Bourry.

De Koksijdse toneelgroep De Kokkels 
brengt voor hun productie 2009 de 
komedie “Pak de Pizzajongen”, van Derek 
Benfield, vertaald door John Vermeulen. 
Regisseur is de Kempenaar Jacques 
Van Egdom die tien jaar geleden in 
Nieuwpoort kwam wonen.
Ronnie, een bekend politicus, bezoekt 
zijn liefje Donna in haar bungalow aan 
de kust. Als onverwacht zijn naïeve 
echtgenote opduikt, tracht hij zich eruit 
te praten met een erg ongeloofwaardig 
verhaal. De verschijning van een 
politievrouw en een verloren gelopen 

Theater De Kokkels speelt

“Pak de pizzajongen”

Cultuur Concert

Uniek concert met Yasmine en uzelf!
Het woord. Geschreven. Gesproken. 
Gezongen. Het nieuwe theaterproject van 
Yasmine staat helemaal in het teken van 
het woord. Yasmine ontmantelt haar muziek 
tot alleen de essentie overblijft: de naakte 
waarheid, pure poëzie. Zonder franjes, 
eerlijk en kwetsbaar. Akoestisch. Ernstig, 
maar altijd met een knipoog. Songs die 
zowel de lichte als de donkere kant van het 
leven niet schuwen. Persoonlijke verhalen 
die universeel genoeg zijn zodat Yasmine u 
zal meesleuren in haar verhaal.
De poëzie van grote Vlaamse dichters als 
Willem Elsschot en Leonard Nolens laat 
Yasmine niet onberoerd. Daarom stelt ze 
tijdens dit theaterproject ook een selectie 
van haar favoriete gedichten aan het 
publiek voor. Eén voor één gedichten die 
aansluiten bij haar eigen werk en op die 
manier zorgen voor een eigenzinnige sfeer.
Om de voorstelling een eigentijdse 
toets te geven, brengt Yasmine ook 

een VJ mee. Hij zal, ter begeleiding 
van de gedichten, unieke sfeerbeelden 
projecteren. Op die manier smelten 
woord en beeld samen tot één geheel. 
De voorstelling is exclusief voor het 
Davidsfonds samengesteld en toegankelijk 
voor het grote publiek. Leden van het 
Davidsfonds krijgen trouwens een leuke 
korting op de ticketprijs.
Oproep
Heeft Yasmine een belangrijk Nederlandstalig 
gedicht schandelijk over het hoofd gezien? 
Stel je dan kandidaat om tijdens één van de 
voorstellingen die grove fout recht te zetten 
en in grandeur het bewuste gedicht alsnog 
aan het publiek voor te stellen. Surf naar 
www.yasmine.be en zet de fout recht. Daar 
vind je het hele programma ook terug.
Het concert vindt plaats op zaterdag 5 februari om 

20 u. in de Theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Tickets 

kosten 14, 12 of 10,50 euro en kunnen bekomen worden 

aan het bespreekbureau.
Yasmine (foto Johan Jacobs)

Volkstoneel De Kokkels brengt deze komedie op vrijdag 

6 en zaterdag 7 maart, telkens om 20 u., in c.c. 

CasinoKoksijde. Genummerde kaarten: aan de  balie van 

het c.c., 058 53 29 99. Toegang 8 euro in voorverkoop, 

9 euro aan de deur.

Nog niet in Vorm? Word

“Animator in het jeugdwerk”!
Ben je creatief of knutsel je graag iets 
in elkaar? Kan je goed met kinderen 
omgaan? Ben je 16 of ouder? Zit je zetel 
niet meer zo goed als vroeger? Dan is dit 
wel iets voor jou!
De cursussen vinden plaats in alle 
vakantieperiodes. De cursus duurt een 
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Koksijde en Oostduinkerke 
zetten de feestneus op!
Van zaterdag 7 februari tot en met woensdag 25 februari zijn er in onze gemeente weer carnavalsfeesten. De VVV en 
het feestcomité van Oostduinkerke-dorp dienen niet minder dan vijf manifestaties op. Koksijde pakt uit met een groot 
kindercarnavalsfeest.

Feest Carnaval

Oostduinkerke
ZATERDAG 7 FEBRUARI: 14 u., zaal Witte Burg, 
KINDERCARNAVALFEEST met verkiezing van het 
jeugdprinsenpaar 2009, carnavaleske animatie voor de 
kinderen met de muzikale clowns “De Alfredo’s”, toegang 1 
euro voor de deelnemers aan de verkiezing, org. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp

DONDERDAG 19 FEBRUARI: 14 u., zaal Witte Burg, 
CARNAVALFEEST VOOR DE DERDE LEEFTIJD met 
verkiezing van seniorenprins en –prinses 2009, 
muzikale animatie met de Westhoekaccordeonisten en DJ 
met dansmuziek uit de oude doos, toegang 3 euro met gratis 
basisconsumptie, org. feestcomité Oostduinkerke-dorp

ZATERDAG 21 FEBRUARI: 16.30 u., Café Leopold, 
OFFICIËLE AANSTELLING van Prins Ronny I en zijn 
schildknapen Sam en Christophe

ZONDAG 22 FEBRUARI: 14.30 u., GROTE CARNAVALSTOET 
van Oostduinkerke-bad naar dorp (aankomst voorzien rond 
16.30 uur) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen 
en veel leute. Na de stoet rondgang met bezoek aan de 
plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten, 
prijsuitreiking om 19 u. in herberg Visserswelzijn.

Het hoogtepunt van carnaval te Oostduinkerke is uiteraard 
de stoet op zondag 22 februari.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te 
maken, werd er opnieuw een extra financiële inspanning 
geleverd. Per wagen (van verenigingen uit eigen gemeente) 
is een startgeld van 300 euro en de nodige logistieke 
steun voor de opbouw van de wagen voorzien. Verenigingen 
die geen wagen hebben, kunnen deelnemen met een 
gekostumeerde groep. De VVV betaalt de factuur voor 
het huren van de kostuums voor de helft terug met een 
maximum van 200 euro.
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij de dienst 
Toerisme, Zeelaan 303 te Koksijde, tel. 058 53 29 10. 
Org. VVV Koksijde-Oostduinkerke

DINSDAG 24 FEBRUARI: vanaf 20 u., VETTE 
DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-
dorp met een prijzenpot van 620 euro voor de 40 beste 
maskers. Jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 
3 euro, start aan cafetaria sporthal Hazebeek. Om 02 u. 
prijsuitreiking in herberg  Visserswelzijn. Voor verdere 
inlichtingen: voorzitter feestcomité Oostduinkerke-dorp Jan Van 
Den Broucke, Molenwal 16 te Oostduinkerke, tel. 0477 67 47 72.

Koksijde
WOENSDAG 25 FEBRUARI: 14.30 u., 
KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het Marktplein 
in Koksijde-bad (inschrijven ter plaatse). Omloop van de 
stoet: Marktplein, Ter Duinenlaan, J. Van Buggenhoutlaan, 
Zeelaan, Kursaallaan, Zeedijk, Zouavenplein, Koninklijke 
Baan, Kursaallaan, c.c. CasinoKoksijde, alwaar om 16.30 u. 
kinderanimatie door clown Rocky in de feestzaal (3 euro voor 
kinderen die enkel deze show bijwonen). 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)
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Agenda Februari 2009

Zaterdag 14 februari
 Groot Nederlands Dictee
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Org. Davidsfonds Koksijde i.s.m. 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99

 Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald

 Supervlieg
Zie Tij-Dingen middenkatern

 Cultuurproject met verschillende 
activiteiten – cultuur overal in de straat, 
focus op kinderen van 4 – 12 jaar
Info & tickets: Toerisme Koksijde- 
Oostduinkerke, T 058.51.29.10, 
www.koksijde.be, toerisme@koksijde.be; 
www.supervlieg.be 

20 uur / Familietheater, Het Gevolg, 
de Goeie, de Slechte en de 
Lelijke i.k.v. Supervlieg
Zie Tij-Dingen Middenkatern

 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be, www.supervlieg.be

20.30 uur / Theater Toneelgroep 
ceremonia – REGENT EN 
REGENTES

 Oostduinkerke, Het Bedrijf, leopold II-Laan 9a
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99 of 
058.51.18.37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Zondag 15 februari
 Supervlieg

Zie tij-Dingen Middenkatern
 Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald
 Cultuurproject met verschillende 

activiteiten – cultuur overal in de straat, 
focus op kinderen van 4 – 12 jaar
Tickets en info: Toerisme 
Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 
T 058.51.29.10, toerisme@koksijde.be, 
www.koksijde.be, www.supervlieg.be

Dinsdag 17 februari
 Voordracht “zin of onzin van 

diëten” door Eric Marteleire
 Sint-Idesbald, Excelsior

Inkom: leden markant: € 6; niet-leden: € 10
Info: markant, lena Proot, T 058.51.51.37 of 
jacques.proot@skynet.be 

 Oostduinkerke

 Vastenavondfeest
Info & org.: SOW–seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen, T 058.51.65.00

Woensdag 18 februari
14 uur / Gespreksnamiddag met 

spreker Jo Degrande 
Ouderen als zwakke 
weggebruiker

 Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Inkom (drankje inbegrepen) leden: € 2; 
niet-leden: € 4
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
info: T 058.51.34.02

14-16 uur / Universiteit Vrije Tijd 
 Vrijheid en gelijkheid
 De verlichting vandaag, door 

prof. Dhr. Ludo Abicht
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Org.: Davidsfonds Koksijde, info: Greta Leye, 
Veurnestraat 4, Koksijde, T 058.51.38.65, 
leyegreta@hotmail.com

14.30 uur / Bespreking van Het kind 
uit Brugge, Gilbert Sinoué

 Leesclub
Info: en org. Vlaamse seniorenclub Koksijde 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

20 uur / Film ‘Lemon tree’
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99, 
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be 

20 uur / Humor: Kamagurka, 
‘OP en TOP’

 Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

20.30 uur / Muziek/Concert: 
Dokter Vroman

 Oostduinkerke, het Bedrijf, Leopold II-Laan 9a
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99 & 
058.51.18.37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Maandag 9 februari
20 uur / Bodydrum
 Koksijde-dorp, Zeelaan 29, 

trefcentrum Ligerius
Inkom (drankje inbegrepen) leden KAV 
€ 3,5; niet-leden: € 5
Info: Nancy Soetaert, T 058.52.24.12

Dinsdag 10 februari
 Verwendag
 Donny hotel, De Panne

Info: Markant, Lena Proot T 058.51.51.37, 
jacques.proot@skynet.be

Woensdag 11 februari
14 uur / Gezelschapsnamiddag met 

kaarten e.a. spellen
 Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Inkom leden: gratis; niet-leden: € 1; 
info T 058.51.34.02

20 uur / Film ‘Eldorado’
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99, 
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Donderdag 12 februari
14.30 -16.30 uur / Discussienamiddag  

‘kan men in bepaalde gevallen 
geweld verrechtvaardigen’, 
ingeleid door Eric Provoost

 Koksijde, c.c. Casinokoksijde, boven bibliotheek
 w. Elsschotzaal

Prijs: € 2,50 (koffie inbegrepen)
Info & org.: A. vermeylenfonds, R. Lema, 
T 0497.90.52.12, raoullema@telenet.be 

19.30 uur / Stijladvies: de juiste 
combinatie van kledij en 
accessoires

 Koksijde, Rustlaan 9
Inkom (drankje en infobrochure inbegrepen): 
leden KAV € 4,5 ; niet-leden: € 6
Info: Nancy Soetaert, T 058.52.24.12; 
nancy.soet@skynet.be 

Vrijdag 13 februari
14 uur / Geleide wandeling max 8 à 

10 km
 Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-laan

Org.: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
info T 058.52.37.77

20 uur / Humor, Wim Helsen, 
Het uur van de prutser 
UITVERKOCHT

 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: Bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

14-17 februari
 Valentijnfestival, verwen 

uw geliefde met een 
romantisch etentje,
www.koksijde-q-linair.be 

 Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, 
Wulpen, verschillende restaurants
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Elk weekend: 
Vanaf 9 uur tot zonsondergang /

 Vliegsport: Initiatievluchten 
of luchtdopen
Koksijde, WAC, Koninklijke West Aviation 
Club, Ten Bogaerdelaan 15
Info: en afspraak: T 058.31.23.67, T 0497.30.55.90

Elke vrijdag
Koksijde, sporthal en zaal voor Vloersporten

 Sport overdag: 
sport en seniorenacademie 
het wekelijkse aanbod ziet er als volgt uit
10.30 – 11.30 uur: conditiegymnastiek
13.45 -14.45 uur: initiatietraining tennis en 
badminton
14.45 – 15.45 uur: initiatietraining 
badminton en tafeltennis
Deelname: 1,50 euro (verzekering inbegre-
pen) per voor- of namiddag
Info: sportdienst Koksijde, T 058.53.20.01 of 
058.53.20.02

Woensdag 4 februari
14.30 uur / De mooiste kastelen in ons 

land
 Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan128

Diareportage op drie schermen door 
dhr. Guido De Deene
Toegang: € 2, info: H. Donceel, T 058.51.75.43
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde

20 uur / Film ‘Giorni e nuvelo’
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99, 
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Donderdag 5 februari
 Verwendag
 Donny hotel, De Panne

Info: Markant, Lena Proot T 058.51.51.37, 
jacques.proot@skynet.be

20 uur / Muziek: Yasmine, Yasmine 
houdt woord i.s.m. Davidsfonds

 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Zie Tij-dingen blz 26
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Vrijdag 6 februari
14 uur / Geleide fietstocht in 

Oostduinkerke
 Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan 

Org: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058.51.34.02

19 uur / Kaasbuffet door 
vzw Licht in de Duister
in samenwerking met de sociale 
hulpverlening van het Rode Kruis Koksijde 
ten voordele van blinde jongeren in Rwanda 
en de vakantiekampen voor kwetsbare 
kinderen in Vlaanderen.

 Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 
Inschr. voor 1 februari op 0014-3633468-21
Info: Lieve Haelewyn, Gulden Zandstraat 49, 
Koksijde, lieve.haelewyn@pandora.be

Zaterdag 7 februari
14 uur / Kindercarnaval met 

verkiezing Jeugdprinsenpaar
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Zie Tij-dingen blz 27
Kinderanimatie – toegang: € 1
Org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp

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

14-18 uur / Open museumdag: 
museum gratis toegankelijk

 Koksijde, Abijdmuseum Ten duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.50
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Agenda Februari-Maart 2009 / Tentoonstellingen / Activiteiten met regelmaat

Donderdag 19 februari
20 uur / Theater, Fred Delfgaauw en 

Sjaak Bral, koffiehuis 
de Ooievaar

 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. Casinokoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be 

14 uur / Carnaval 3de leeftijd met 
aanstelling van seniorenkeizer 
en –keizerin
Zie Tij-dingen blz 27
Muzikale animatie met 
westhoekaccordeonisten en DJ

 Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Toegang: € 3, met gratis basisconsumptie
Org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp

Vrijdag 20 februari
14 uur / Petanque op de binnenpleinen
 Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan

Org.: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
info: T 058.51.34.02

21.30 uur / Galabal Bal rouge
 Koksijde, c.c. Casinokoksijde, feestzaal

Info en kaarten dienst toerisme Koksijde: 
vvk € 12; add € 15
Org. Scouts zeedustra, T 0484.22.87.06

 Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

 100 dagenfuif Immaculata 
De Panne - Moondance

 Dj Bob, flashback, Poireau
Info: T 0478.65.58.20, 
sigridverschoore@hotmail.com, 
moondancefuif2009@hotmail.com

Zaterdag 21 februari
16.30 uur / Officiële aanstelling van 

prins Ronny I en schildknapen 
Sam en Christophe
Zie Tij-dingen blz 27

 Oostduinkerke, café Leopold
Org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp

20 uur / Muziek, Bruno Deneckere + 
Mel Dune
Zie Tij-dingen blz 23

 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be

Zondag 22 februari
14.30 uur / Grote carnavalstoet

Zie Tij-dingen blz 27
 Oostduinkerke-aan-Zee, Zeedijk

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, 
T 058.51.29.10

Dinsdag 24 februari
Vanaf 20 uur / Vette dinsdagmaskerade 

(maskerwedstrijd)
Zie Tij-dingen blz 27

 Oostduinkerke-dorp
 Jurering in de plaatselijke cafés, start aan 

cafetaria Sportpark Hazebeek. Om 2 uur prijs-
uitreiking in café Visserswelzijn. Deelname 
maskerade € 3 met gratis basisconsumptie
Org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp

Woensdag 25 februari
14.30 uur / Kindercarnavalstoet 

gevolgd door kinderanimatie 
met clown Rocky en verkiezing 
jeugdprins en jeugdprinses 
carnaval in c.c. casinoKoksijde
Zie Tij-dingen blz 27

 Koksijde, Marktplein
Deelname kinderanimatie € 3, gratis voor 
kinderen die deelnemen aan de stoet)
Info: feestcomité koksijde-aan-zee + toerisme

14 uur / Regionaal kaart-tornooi
 Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Org: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
info: T 059.55.26.90

20 uur / Film ‘Entre les Murs’
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.58.29.99, 
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be 

Donderdag 26 februari
15 uur / Film’ Il Postino’
 Koksijde, c.c. Casinokoksijde

Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99

Vrijdag 27 februari
14 uur / Geleide wandeling 8 à 10 km
 Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan

Org.: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
info: T 058.52.37.77

Zaterdag 28 februari
20 uur / Muziek, Voet, Wouters & Van Gool
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, 

Info & tickets: Bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99
cc.casino@koksijde.be; www.casinokoksijde.be 

Woensdag 4 maart
14.30 uur / Rusland, waarheen in de 

21ste eeuw
Geïllustreerde voordracht door prof. Dr. Piet 
Van Poucke

 Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Toegang: € 2, info H. Donceel, T 058.51.75.43
Org. Vlaamse seniorenclub Koksijde, 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be

20 uur / Film ‘Nightwatching’
 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058.53.29.99

vrijdag 6 maart
20 uur / Theatervoorstelling De 

Kokkels – Pak de pizzajongen
Zie Tij-dingen blz 26

 Koksijde, c.c. Casinokoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. Casinokoksijde, t 058.53.29.99

20 uur / Lentemodeshow ten 
voordele van Telealarm 2

 Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & kaarten: T 058.51.26.52
Org.: Soroptimisten Internationaal veurne-Westhoek

15/11-30/04/2009 / 
Gewrakt en gewogen
Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum 
van Oostduinkerke
Deze tentoonstelling geeft stand van zaken 
van het onderzoek van een 18de eeuws 
scheepswrak voor de Vlaamse kust.  Je kan 
de zoektocht naar een exacte datering en 
identificatie van het gezonken schip volgen 
via grondige analyse van scheepsonderdelen 
en ander gevonden materiaal
Info: Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke, 
T 058.51.24.68; www.visserijmuseum.be

Februari / Monique Plaetevoet, 
Oostduinkerke
Gebakken klei & allerhande materialen
Gesloten op zondag en maandag
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino
Info: kapsalon Lievino, T 058.51.18.05

17/01-15/12 : Getij-Dingen
Koksijde, strand
Kunstproject. Aan paal 1 (op de grens van 
Nieuwpoort-bad en Oostduinkerke) tot en met 
paal 5(Sint-Idesbald) werden midden januari 
vijftien kunstwerken bevestigd.  Vanaf dan 
kunnen de mensen bij eb de weg vinden naar 
de palen om te ervaren hoe de zee van de 
menselijke kunstwerken nieuwe getij-‘dingen’ 
maakt, verandert, verfrist, vernieuwt of ver-
nietigt. In het laatste geval krijgen de palen 
een kunstwerk van een nieuwe kunstenaar 
toegewezen.
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058.53.39.57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be.be; 
www.getij-dingen.be

14/02-01/03 / Tentoonstelling 
westhoekacademie Koksijde

 Koen Westerduin en cursisten 
Open: vrij.nam: 14-17 u.
Zat. & zon.: 10-12 & 14 – 16.45 uur
Oostduinkerke, toerismekantoor, Astridplein 6
Info: Westhoek-Academie Koksijde, 
Veurnelaan 109, T 058.51.65.27

20/02-01/03 : Lambert Derenette, 
fotografie
Open elke dag van 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, H. Christiaenlaan 40
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058.53.39.57, Valerie Vandamme

Dagelijks
Kinderoppasdienst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 - 18 uur / Fietsen
van half maart tot eind april & half 
september tot eind oktober
vertrek Kerkplein St.-Niklaaskerk 
Oostduinkerke-dorp, Seniorengroep 
Oostduinkerke Wulpen (SOW), T 058.51.68.51
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van 14-18 uur / kaarting
van 2 oktober tot 29 april 2008
feestzaal Witte Burg, org. Seniorengroep 
Oostduinkerke-Wulpen (SOW), T 058.51.65.00

Elke woensdag
 Lentelessen Kidstennis in 

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

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

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

om 14 uur / Fietsuitstap voor 
bejaarden
van begin april tot eind september
vertrek: brandweerarsenaal Koksijde, 
org. Westhoekverkenners, T 058.51.28.33, 
T 0495.42.86.15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.30 - 20.30 uur / Sportiva: 
Conditietraining (1/2 uur) 
en recreatief basketbal 
(1/2 uur) voor heren
Sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat, 
Oostduinkerke), org. L. Leroy, T 058 51 77 78.

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

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

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

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

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

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

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

Elke dinsdag
om 14 uur / Recreatief fietsen 

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

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

van 14.30 u. tot 17 u. / Scrabble
zaal Kerkepanne, Strandlaan 128, 
St.-Idesbald. Ontspannend en leerrijk. 
Org. Vlaamse Seniorenclub Koksijde 
(info 058 51 03 93)
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van 17 - 20.30 uur / Repetitie 
Drumband ‘El Fuerte’
van 17 - 17.30 uur: debutanten;
van 17.30 - 18.30 uur: El Fuerte Kids;
van 18.30 - 20.30 uur: Drumband El Fuerte,
Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, Koksijde, 
Jurrie Delporte T 0496 68 71 12.

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

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

Elke zondag
10 - 11 uur / Hondenafrichting

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

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

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

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

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

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

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

Maandelijks
 Speciaal kruiswoordraadsel

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

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

Elke vrijdag
vanaf 14 uur / Biljart Carambole

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

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

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

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

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

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

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

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

8-13 uur / Wekelijkse Markt
Koksijde, Marktplein

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

Elke zaterdag
 Wijngilde V.A.W. Duinenabdij 

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

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

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

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

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

Elke donderdag
14 - 17 uur / 50-plussers dansen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Wat?
Het SuperVlieg-weekend is een feestweekend vol met kunsten en kunstjes. Twee dagen fun voor je hele familie. Vergeet dus zeker je ouders en grootouders niet.  

Waar?
Alle activiteiten, voorstellingen en workshops vinden plaats rond vijf kernen in Koksijde-Oostduinkerke: •  Abdijhoeve Ten Bogaerde in Koksijde

•  Het Koksijdse Abdijmuseum Ten Duinen 1138
•  Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke
•  Het Koksijdse gemeentehuis•  De Kerkepannezaal in 
St.-Idesbald

Meedoen?
Zorg dan dat je een armbandje hebt en toon het aan de ingang.Armbandjes kosten drie euro per dag of vijf euro voor 2 dagen.  Ze zijn op voorhand en op 14 en 15 februari 2009 verkrijgbaar aan de balie van het toerismekantoor in Koksijde-bad (hoofdkantoor). Op 14 en 15 februari kun je ook bandjes kopen op alle plaatsen waar een activiteit plaatsvindt. 

Je mama en papa moeten ook een bandje hebben. Laat ze zeker meedoen, want ze zullen zich ook amuseren.

Reserveren voor workshops?Voor de meeste workshops dien je vooraf te reserveren. De plaatsen zijn beperkt. Ook dit doe je in het toerismekantoor. Natuurlijk heb je nog altijd je armbandje nodig!

En voor de voorstellingen?Wil je naar een voorstelling? Dan hoef je niet in te schrijven. Je hebt enkel je armbandje nodig. Kom wel op tijd, want volzet is vol-zet! Nadat de voorstelling gestart is, laten wij geen publiek meer bin-nen. Maar wees gerust; de meeste voorstellingen worden meermaals gespeeld, dus hou het programma goed in het oog!

Pendelbus?
Om van de ene naar de andere kern te geraken, kun je de pen-delbus of pendeltrein nemen,…deze rijdt het hele weekend heen en weer tussen de parking van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (Koninklijke Prinslaan 6-8) en de verschillende locaties waar er cul-turele activiteiten zijn.

SuperTip: Je ouders kunnen hun auto parkeren aan het Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 6-8) en van daaruit kan je dan een trein of bus nemen!

Smullen?
Tijdens het SuperVlieg-weekend kan je terecht bij de eet- en drank-gelegenheden die onderaan staan. Toon je SuperVliegpolsbandje en je krijgt korting!

Deelnemende handelszaken:•  Australian Ice cream, Zeelaan 274, Koksijde: 20 cent korting op je wafel of ijsje op vertoon van je SuperVlieg polsbandje
•  Frituur Bonbini, Zeelaan 58, Kok-sijde: 5 % korting op vertoon van Su-perVlieg polsbandje! (enkel zat. open)•  De Rode Frituur, Leopold II-laan 47, Oostduinkerke: op vertoon van SuperVlieg polsbandje frietjes kopen, sausje gratis!

•  ’t Frietje, Zeelaan 97, Koksijde: 15 % korting op vertoon van SuperVlieg polsbandje! 
•  Route 66, Koninklijke Baan 144, Koksijde: een geschenkje bij een aan- koop op vertoon van een SuperVlieg polsbandje
•  restaurant - tearoom Siska, Ten-nislaan 48, Koksijde: Op vertoon van het SuperVlieg polsbandje 3 speciale SuperVliegmenu’s: 
Menu 1  6 euro Frisdrank naar keuze, kipschnitzel met appelmoes en frietjes 
Menu 2  8 euro Frisdrank naar keuze, kinderspaghetti, Kinderijsje 
Menu 3  10 euro Frisdrank naar keuze, kabeljauwfilet met puree

•  Pieko Bello, Kursaallaan 5, Koksijde: 20 cent korting per broodje op ver-toon van een SuperVlieg polsbandje

Mega Supervlieg-weekend in Koksijde op 14 en 15 februari 2009!

SUPERVLIEG ANIMEREN

Meer weten? Voor alle inlichtingen kan je terecht in het toerismekantoor van Koksijde, Zeelaan 303.  
toerisme@koksijde.be of tel. 058/ 51 29 10 of surf naar www.SuperVlieg.be.

Mega Supervlieg-weekend 

volledige

programma:

blader snel naar

het midden!




