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Intro

Getijden maart
dag  hoog water  laag water
zo  1 03.15 15.37 10.19 22.27
ma 2 03.55 16.18 10.57 23.05
di 3 04.38 17.04 11.39 23.48
wo 4 05.30 18.04 12.31
do 5 06.41 19.36 00.52 13.42
vr 6 08.12 21.06 02.20 14.59
za 7 09.44 22.27 03.53 16.30
zo 8 11.01 23.24 05.21 17.48
ma 9 11.52  06.17 18.38
di 10 00.06 12.32 07.01 19.19
wo 11 00.43 13.08 07.41 19.56
do 12 01.20 13.45 08.20 20.33
vr 13 01.58 14.24 08.58 21.10
za 14 02.38 15.05 09.36 21.47
zo 15 03.18 15.46 10.14 22.23
ma 16 03.59 16.27 10.50 22.56
di 17 04.40 17.09 11.27 23.30
wo 18 05.25 18.04 12.09
do 19 06.26 19.18 00.25 13.16
vr 20 07.48 20.42 02.03 14.30
za 21 09.24 22.03 03.26 15.48
zo 22 10.39 22.58 04.50 17.17
ma 23 11.25 23.37 05.47 18.06
di 24 12.00  06.27 18.39
wo 25 00.07 12.28 06.59 19.07
do 26 00.35 12.55 07.29 19.38
vr 27 01.05 13.26 08.02 20.13
za 28 01.38 14.00 08.38 20.50
zo 29 03.14 15.36  10.16 22.29
ma 30 03.53 16.15 10.55 23.08
di 31 04.34 16.58 11.35 23.49
Referentieplaats is Nieuwpoort. 
Vanaf 29 maart zijn de gegevens in 
zomertijd meegedeeld.

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

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

Mevrouw Rosa Vanderperre uit Koksijde zond ons deze foto, genomen van een 
gloedvolle zonsondergang aan laagwater. Inderdaad een zeer mooi beeld 
waarmee Rosa een prijzenpakket in de wacht sleept. Proficiat!

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

Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn. Bekijk de andere inzendingen 

op www.koksijde.be
Doe mee 

e n  w i n !
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De buurtbemiddelaar

Goeie maatjes met de buren? Dat wensen we 
uiteraard iedereen. Maar er kan altijd wel 
een haar in de boter zitten… te luide muziek, 
een blaffende hond, een kraaiende haan… Hol 
niet dadelijk naar de politie! Er is immers een 
nieuwe dienst: de buurtbemiddeling. Die lost 
het geschil op.

Koksijde kunstgemeente!

Onze gemeente heeft een grote boon voor 
kunst! Vroeger, vandaag en morgen! In maart 
beginnen twee langlopende kunstprojecten: 
enerzijds het unieke project Getij-Dingen, 
anderzijds het driejaarlijkse kunstgebeuren 
aan zee Beaufort 2009.

Koksijde wielergemeente!

Het is een feit: in 2012 is onze gemeente 
gastheer voor het Wereldkampioenschap 
Cyclocross! Moet er nog zand zijn..? Een 
mondiaal wielergebeuren in onze duinen! 
Inmiddels maken de wielerfans zich op 
voor de nakende KBC Driedaagse 
De Panne-Koksijde en de 
Moutainbiketoertocht…

25 & 29
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Koksijde groeit!

Per 1 januari 2009 telde de gemeente Koksijde 
21.609 inwoners. Ten overstaan van 1 januari 2008 betekent 
dat een aangroei van 85 personen of 0,39%. De aangroei 
gedurende 2008 is zoals vorige jaren ook uitsluitend te wijten 
aan een positief migratiesaldo. In de loop van 2008 kwamen 
immers 1.481 nieuwe inwoners zich in de gemeente vestigen 
terwijl er daarentegen 1.320 de gemeente verlieten. Dat 
betekent een positief migratiesaldo van 161 personen.
Ook in 2008 is er geen geboorteoverschot. In dat jaar 
werden er 123 meisjes en jongens in de Koksijdse registers 

Voorwoord

Beste inwoners,
Koksijde is de laatste tijd goed in het nieuws gekomen dankzij het binnenhalen 
van het Wereldkampioenschap Cyclo-cross 2012 en de telenovelle David. Daar 
kunnen wij ons alleen maar over verheugen. Als kustgemeente met toerisme als 
belangrijkste industrie is het essentieel dat ons bestuur zich inzet om gastheer 
te mogen zijn voor dergelijke organisaties en projecten. Om die grote vissen te 
vangen moet de gemeente natuurlijk met aanzienlijke financiële steun over de 
brug komen. Die uitgaven zijn evenwel verantwoord! De naambekendheid en de 
publiciteit die ons toeristisch bedrijf daarvoor in ruil krijgt is eigenlijk onschatbaar! 
Onze diensten zijn nu al begonnen aan de voorbereiding van het WK Veldrijden 
2012, en we zijn benieuwd naar de vele TV-uitzendingen van “David” met Koksijde 
als decor.

Ik meen dat we het jaar 2009 dus goed gestart zijn. Bovendien hebben wij al 
enkele nieuwe projecten en initiatieven met succes achter de rug. De huisstijl slaat 
aan en raakt stilaan ingeburgerd bij de bevolking, de kinderen hebben nu hun 
eigen gemeentelijke kinderkrant Plezand en half februari was Supervlieg een groot 
tweedaags kinder-cultuurfeest om u tegen te zeggen!

Intussen zijn de werken gestart tussen Koksijde-bad en Sint-Idesbald ter hoogte 
van de Koninklijke Baan. Het is eerst de beurt aan De Lijn. Na de grote werken 
beginnen de wegeniswerken. Excuses voor de ongemakken.

Tot zover mijn maandelijkse brief. De dagen lengen, de winter is bijna voorbij! 
Eind maart draaien we de klok weer naar zomertijd!

Met vriendelijke groet,
Marc Vanden Bussche
Burgemeester

ingeschreven, terwijl daartegenover 199 vrouwen en mannen 
het tijdelijke met het eeuwige ruilden. Dat betekent een 
natuurlijk verlies van 76 personen.
Het positief migratiesaldo (+161) en het natuurlijk verlies (-76) 
zorgen samen voor de aangroei 2008 van 85 personen in het 
Koksijdse bevolkingsregister.
De voorbije 18 jaren kenmerkte de aangroei zich als volgt:
1991 + 392   2000 + 229
1992 + 509   2001 + 278
1993 + 207   2002 + 262
1994 + 107   2003 + 398
1995 + 248   2004 + 123
1996 + 182   2005 + 218
1997 + 82   2006 + 124
1998 + 131   2007 + 94
1999 + 113   2008 + 85
Het gemiddelde over de laatste 18 jaren is + 210 personen per 
jaar.
De indeling naar de verschillende deelgemeenten geeft 
volgende cijfers :
Koksijde-dorp: 3.410 personen (1.694 mannen en 
1.716 vrouwen)
Koksijde-bad: 5.691 personen (2.760 mannen en 
2.931 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.280 (1.575 mannen en 1.705 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.715 (4.298 mannen en 4.417 vrouwen)
Wulpen: 513 (274 mannen en 239 vrouwen)
Totaal: 21.609 personen (10.601 mannen en 11.008 vrouwen)
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Bestuur Verkiezingen

Europese verkiezingen op 7 juni:

bericht aan EU-burgers in Koksijde
Op 7 juni 2009 vinden gelijktijdig 
verkiezingen plaats voor het Europees 
parlement en het Vlaams parlement.
De kiezerslijsten voor deze verkiezingen 
worden opgesteld op 1 april. De 
burgers van de andere lidstaten van de 
Europese Unie (niet-Belgen) die hun 
wil te kennen hebben gegeven om hun 
stemrecht in België uit te oefenen en, 
behoudens de nationaliteitsvoorwaarde, 
voldoen aan de overige voorwaarden 
inzake kiesbevoegdheid (18 jaar zijn, 
ingeschreven zijn in het vreemdelingen- 
of het bevolkingsregister van Koksijde en 
het kiesrecht in eigen land niet verloren 
hebben) kunnen aan de verkiezing voor 
het Europees parlement deelnemen. 
Deze kiezers mogen enkel hun stem 
uitbrengen voor de verkiezing van 
het Europees Parlement. Ze worden 
ingeschreven op de lijsten van de 
Belgische kiezers. Daartoe dienen zij een 
schriftelijke aanvraag in te dienen bij het 
gemeentebestuur van Koksijde voor 
31 maart 2009. Hiertoe dient een 
bijzonder formulier gebruikt te worden 
dat te verkrijgen is op de dienst 

Burgerzaken van het gemeentehuis 
(Zeelaan 303). De indiener van de 
aanvraag krijgt een ontvangstbewijs. 
Het college van burgemeester en 
schepenen oordeelt over de geldigheid 
van de aanvraag. De burger ontvangt 
thuis de beslissing tot al dan niet 
inschrijving op de kiezerslijst.

Alle kiesgerechtigde burgers uit de 
27 landen van de Europese Unie kunnen 
deelnemen aan de verkiezingen van het 
Europees Parlement. Naast België zijn 
dit: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, 
Tsjechië, Groot-Brittannië, Zweden.
De EU-burgers die al kiezer waren bij de 
verkiezing van het Europees Parlement 
op 13 juni 2004 komen automatisch 
terug op de kiezerslijst van 1 april 
2009, evenals de burgers die na 13 juni 
2004 een aanvraag hebben ingediend 
in zoverre ze de voorwaarden m.b.t. de 
kiesbevoegdheid blijven vervullen. Om 
als kiezer te worden erkend moet de 
aanvrager:
- de nationaliteit kunnen bewijzen van 
een lidstaat van de Europese Unie

- ingeschreven zijn in het 
vreemdelingenregister of het 
bevolkingsregister van Koksijde

- 18 jaar zijn op de dag van de verkiezing
- nog in het bezit zijn van het actief 
(mogen stemmen) en passief kiesrecht 
(d.w.z. kandidaat kunnen zijn op een 
lijst). Niet uitgesloten zijn van het 
kiesrecht.

Eurochildren 
bij u op 
vakantie?
Zoals elk jaar komen er door de zorgen 
van de vzw Euro-Children kinderen uit 
Europese probleemgebieden op vakantie 
in Vlaamse gastgezinnen. Er worden 
van het jaar ongeveer 200 kinderen 
verwelkomd. Ze wonen in Slovakije, 
Kroatië, Bosnië en Herzegowina.
In 2009 komen er ook een tiental Roma-
kinderen uit Oost-Slovakije, in het kader 

van een plaatselijk project om de Roma-
mensen uit hun isolement te halen.
Euro-Children werkt bewust mee aan de 
gedachte dat men de mensen ter plaatse 
moet helpen, om zo de migratiestroom te 
kunnen stoppen.
De meeste kinderen komen elk jaar terug 
naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook 
telkens nieuwe kandidaten. 

Dit jaar verwacht de organisatie 
65 jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar 
die voor de eerste maal naar Vlaanderen 
zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children 
nieuwe gastgezinnen die op hun beurt 
nieuwe vriendschapsbanden met deze 
kinderen en hun ouders willen onderhouden.
Meer info: info@eurochildren.be, www.eurochildren.be, 

T 03 247 88 50.
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Bestuur Cyclocross 2012

Wereldkampioenschap
Cyclocross 2012 in Koksijde!

De kogel is door de kerk! In 2012 vindt het Wereldkampioenschap veldrijden 
(cyclocross) in onze gemeente plaats! Dat werd op donderdag 29 januari 
2009 door de top van de UCI in Goes beslist. Voor Koksijde wordt de organisatie 
van deze mega-gebeurtenis weer een grote uitdaging. Maar anderzijds is de 
internationale publiciteit voor alle troeven van onze badplaats onbetaalbaar. 

Onze gemeente had de eer en het genoegen het WK-Cyclocross voor de 1ste maal 
te mogen organiseren in 1994. Toen werd Paul Herijgers wereldkampioen. Elke 
sportliefhebber herinnert zich nog het legendarische schouderklopje dat hij zijn 
rechtstreekse concurrent Richard Groenendaal op het einde gaf als om te zeggen: 
“Ik ben er vandoor, vriend! Volg maar als je kan...”
Korte tijd later werd Paul Herijgers door de toenmalige gemeenteraad de titel van 
ereburger verleend.

Herijgers zelf zal zijn overwinning in Koksijde nooit meer vergeten: “Jaarlijks word 
ik erover aangesproken. Het is echt een schitterend, zwaar parcours, het past in het 
kraam van de Belgen, ik kan alleen maar genieten als het cross is in Koksijde!”

Het gemeentebestuur zal Paul Herijgers dan ook vragen om als “peter” te fungeren 
voor het komende WK in 2012.

Het wereldkampioenschap anno 1994

Paul Herijgers won in 1994

Uit 

de oude 

doos
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Moet er nog zand zijn..?
Op donderdag 29 januari 2009 was een uitgelezen gezelschap Koksijdenaars in het Zeelandse Goes aanwezig om het 
besluit van de UCI te aanhoren: schepen van sport Dirk Dawyndt en sportfunctionaris Willy Degraeuwe namens het 
gemeentebestuur enerzijds, voorzitter Walter Maes en secretaris Jan Deramoudt van de Koninklijke Veloclub de Verenigde 
Vrienden van Koksijde anderzijds.

Uiteraard reageert ook burgemeester 
Marc Vanden Bussche bijzonder 
enthousiast op het binnenrijven van 
deze internationale megafestatie: “De 
positieve ervaringen die we opdeden uit 
het Wereldkampioenschap 1994 in onze 
gemeente waren ruim voldoende om 
opnieuw onze kandidatuur in te dienen. 
Met deze ervaring en de vele troeven 
die Koksijde te bieden heeft, willen 
wij er in 2012 echt voor gaan. We zijn 
trouwens meer dan een wielergemeente 
en hebben ook een groot aanbod 
aan diverse accommodaties voor de 
voorbereidende grote bijeenkomsten 
en vergaderingen. De duinencross in 
Koksijde is op zich heel speciaal door de 
eigenheid van het parcours. De flanken 
van de duinen zorgen voor natuurlijke 
tribunes en zorgen automatisch voor 
de betrokkenheid van het publiek. 
Daarnaast willen we ook benadrukken 
dat dit evenement een familiaal gebeuren 
is, zeker aan de kust. De mannen 
supporteren terwijl de vrouwen genieten 
van de zee met of zonder kinderen. We 
hopen hoe dan ook het succesverhaal 
van ’94 te mogen hernemen!”
De keuze van de UCI viel uiteindelijk op 
Koksijde dat met een bod van 
750.000 euro de grootstad Luxemburg 

(bod van 600.000 euro) de loef afstak. 
“Dat bedrag is zeker haalbaar”, aldus 
burgemeester Vanden Bussche. 

Een prominente delegatie uit Koksijde woonde het WK in Hoogerheide bij: v.l.n.r. Henri Suber, 
schepen Daniel Van Herck, schepen Dirk Dawyndt, ondervoorzitter V.V.V. Ivan Van Cayseele, 1ste schepen 
Jan Loones, wielerpromotor Jan Deramoudt en schepen Frédéric Devos.

Supporters uit Koksijde zwaaien op Hoogerheide trots de nieuwe Koksijdse vlag…

“Enerzijds zijn we er zeker van dat 
we een groot deel van dat geld 
kunnen terugwinnen via sponsors, 
toegangsgelden en hopelijk ook toelagen 
vanwege de provincie en de Vlaamse 
Gemeenschap. Anderzijds gaat zo’n 
wereldkampioenschap overigens om 
véél meer dan enkel de cyclocross 
zelf. De economische impact die het 
gebeuren al maanden vooraf en ook nog 
jaren daarna genereert op het vlak van 
verblijfstoerisme, handelsactiviteiten, 
gastronomie, enz. is gewoonweg niet in 
te schatten!”

Bondsvoorzitter Laurent De Backer 
is tevreden met de beslissing van de 
Internationale Wielerunie UCI. “Het 
dossier van Koksijde was gewoon 
veel sterker dan dat van Luxemburg, 
financieel schoten de Luxemburgers 
een stuk tekort en ook qua uitstraling, 
parcours en plaatselijke renners kwamen 
ze niet aan de knieën van Koksijde”.

Het is nog drie jaar eer deze sportieve 
wereldgebeurtenis zich op ons 
spectaculair duinenparcours zal afspelen, 
maar men kan er van op aan dat de 
voorbereidingen nu al stilaan zullen 
beginnen…
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Leven Senioren

Twee activiteiten over 
valpreventie
“Veiligheid” is van het jaar het thema van de seniorenwerking. 
Daarrond organiseert de seniorenadviesraad enkele activiteiten.
Valpreventie - Een eerste infonamiddag met als onderwerp 
“valpreventie” vindt plaats op dinsdag 31 maart om 14 u. in 
‘t Oud Schooltje in Koksijde- dorp. Het Rode Kruis toont hoe 
valpartijen kunnen vermeden worden en welke maatregelen er 
daarvoor zijn, thuis en in de publieke omgeving. De tientallen 
tips kunnen de senioren heel wat zorgen en problemen 
besparen.
Iedereen krijgt een kop koffie, een stuk taart en een kleine 
attentie.
Gratis, maar er dient vooraf ingeschreven te worden bij de 
seniorenconsulent (zie onderaan).
Valbus – Deze mobiele bus houdt twee dagen halt in Koksijde: 
op dinsdag 31 maart aan zaal ’t Oud Schooltje, en op woensdag 
1 april op het Theaterplein aan het gemeentehuis. Op de valbus 
komen de senioren alles te weten over vallen, valgevaar en 
valpreventie. Ze kunnen bovendien zelf hun risico op vallen 
testen (in relatie tot zicht, medicatie, evenwicht en mobiliteit, 
voeten en schoeisel, omgeving en gedrag, valangst, duizelen, 
osteoporose enz). Een begeleider helpt hierbij en geeft ook 
tips om valvrij door het leven te gaan. Een kopje koffie drinken 

Algemene 
Vergadering 
senioren-
adviesraad
De jaarlijkse algemene vergadering 
van de seniorenadviesraad vindt 
plaats op zondag 15 maart om 10 u. 
in ’t Oud Schooltje in Koksijde-dorp. 
Alle Koksijdse senioren, al dan niet lid 
van een seniorenvereniging, zijn er 
welkom.
Naar aanleiding van de nieuwe 
statuten van de seniorenadviesraad 
mag elke erkende seniorenvereniging 
(d.w.z. die gemeentelijke subsidies 
ontvangt) een vertegenwoordiger 
naar de seniorenadviesraad 
afvaardigen. Kandidaturen 
dienen voor vrijdag 6 maart 
schriftelijk ingediend te worden 
bij seniorenconsulent Dorine Van 
Steertegem, gemeentehuis, 
Zeelaan 303.
Op de agenda o.m. voorstelling 
van de nieuwe statuten, overlopen 
van de kandidaturen voor de 
seniorenadviesraad, financieel verslag 
2008, boodschap van schepen Greta 
Suber-Delie van Seniorenbeleid, film 
uit 1947 over de Westhoek net na de 
Tweede Wereldoorlog. Receptie ter 
afronding.
Meer info: seniorenconsulent 

Dorine Van Steertegem, gemeentehuis, 

Zeelaan 303,  T 058 53 30 72.

Initiatie zelfverdediging 
tijdens Sport Overdag
Van 10 oktober 2008 tot eind december 2008 organiseerde de sportdienst “Sport 
Overdag”. Maar liefst 624 deelnemers zetten hun sportiefste beentje voor. Op vrijdag 
23 januari 2009 werd eenmalig, een initiatie zelfverdediging georganiseerd onder 
leiding van twee gediplomeerde trainers van de plaatselijke karateclub. Het was voor 
velen een unieke ervaring met veel positieve reacties.
Het programma Sport Overdag in de sporthal van Koksijde-dorp loopt tot en met 
15 mei. Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties) kunnen dames en heren zich 
sportief uitleven tijdens de lessen conditiegymnastiek (van 10.30 tot 11.30 u.), tennis 
(van 13.45 tot 14.45 u.), tafeltennis (van 13.45 tot 15.45 u.) en badminton (van 
14.45 tot 15.45 u.). Deelnemen kost 1,50 euro per voor- of namiddag, sportmateriaal 
en verzekering inbegrepen.

Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T 058 53 20 01 of op www.sport.koksijde.be.

is er ook mogelijk, en men maakt kans een pakket nuttige 
geschenken i.v.m. valpreventie te winnen Gratis toegankelijk 
van 10 tot 16.30 u.
Meer info: seniorenconsulent Dorine Van Steertegem, gemeentehuis, Zeelaan 303, 

T 058 53 30 72.
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Leven

Oostduinkerkenaars 
stichten vzw Anthony
in hun strijd tegen 
wiegendood
Erik Mierop en Ingrid De Zaeyer uit Oostduinkerke hebben 
de vzw Anthony opgericht om fondsen in te zamelen in 
de strijd tegen wiegendood. Op 31 augustus 2002 verloor 
dit echtpaar zelf hun zoontje Anthony ten gevolge van 
wiegendood. “Elk kind dat sterft aan wiegendood is er één 
te veel”, zeggen ze terecht. In 2006 werden in Vlaanderen 
ongeveer 30 gevallen van wiegendood geregistreerd.

Erik Mierop en Ingrid De Zaeyer uit de 
Dockaertstraat in Oostduinkerke hebben 
nog een zoontje, de 8-jarige Mathias. 
Voor ouders, grootouders en familie is 
het verlies van een kind evenwel een 
wonde die nooit helemaal heelt. Zolang 
men er niet zelf mee geconfronteerd 
wordt staat men er dan ook niet echt bij 
stil. In het begin wilden zij zich niet laten 
leiden door emoties, maar het verdriet 
bleef knagen. Daarom riepen ze de vzw 
Anthony in het leven. De doelstelling 
is geld inzamelen om het onderzoek 
naar de oorzaken van wiegendood te 
stimuleren en te helpen financieren.
“Wij beseffen dat dit een proces van 

lange duur is,” aldus beide ouders, “maar 
we zijn ervan overtuigd dat er ooit een 
oplossing voor zal komen zodat vele 
mensen van veel leed zullen gespaard 
blijven.” De vzw, die volledig steunt op de 
inzet van vrijwilligers en sympathisanten, 
werkt nauw samen met dokter Degomme 
van het centrum van wiegendood van het 
AZ Brugge, met prof. Naulaerts van het 
UZ Leuven en met kinderspecialiste dr. 
Azou van het AZ Damiaan.
Eén van de eerste actiepunten van 
de vzw Anthony is het uitvoeren van 
een MRI-scan onmiddellijk na een 
wiegendood. Zo’n scan biedt andere 
en misschien wel nauwkeurigere 

waarnemingen dan een autopsie. Een 
scan kost 289 euro. Gerekend aan 
30 kinderen per jaar betekent dat een 
jaarlijks bedrag van 8.670 euro.
Alle giften gaan integraal naar onderzoek 
en niet naar de werking van de vzw. 
“We werken met een open boekhouding, 
schrijven serviceclubs en prominenten 
aan. Alle info is ook te vinden op onze 
website. We willen absoluut resultaat 
boeken, zodat we deze strijd kunnen 
winnen”, aldus Ingrid.
Wie de vzw Anthony wil steunen kan 
storten op rek. nr. 779-5978665-07.
Meer info op www.vzwanthony.be of 

via info@vzwanthony.be.

LEIFBLAD: 
levenseinde en wetgeving
Er is een nieuwe gratis brochure klaar over levenseinde en 
wetgeving, met als titel “LEIFBLAD”.
Het enige zekere in het leven is dat we allemaal doodgaan. 
Alleen is het tijdstip en de manier waarop we sterven voor 
niemand een zekerheid. Feit is dat in ons land 40% van de 
bevolking met de hulp van een arts overlijdt. De overigen 
sterven rustig in hun slaap of overlijden plotseling, bijvoorbeeld 
door een verkeersongeval of een hartinfarct.
Ideaal gesproken moet de patiënt in de medische 
besluitvorming betrokken worden, zijn lot zoveel mogelijk zélf 
kunnen bepalen. Maar zelfs als hij niet meer bewust is, kan 
de patiënt zijn beslissingsrecht uitoefenen door voorafgaand 
een aantal bepalingen vast te leggen. De wetgeving staat hem 
daarin bij.
Deze brochure wil de wetten die hier van toepassing zijn, nl. 
de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende palliatieve zorg 
en de wet betreffende euthanasie praktisch toelichten. Weinig 
mensen zijn met deze wetten en mogelijkheden vertrouwd. 
Deze brochure kan hieromtrent enige duidelijkheid bieden en 
mensen helpen in het maken van belangrijke keuzes. Middenin 
het LEIFBLAD zitten documenten die overeenkomen met wat 
wettelijk voorzien is. De brochure is ook bedoeld voor mensen 
die momenteel met het levenseinde geconfronteerd worden, 
als naaste, familielid, zorgverlener of arts. Ze kan zeker als 
leidraad gebruikt worden om het overleg tussen de patiënt 
(en/of zijn/haar familie), de arts én het begeleidend team te 
vergemakkelijken.

Meer info: Geert Beyens, T 058 53 30 45, geert.beyens@koksijde.be
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De buurtbemiddelaar 
lost het op

De politie Westkust heeft een dienst buurtbemiddeling 
opgericht. Die helpt kleine geschillen tussen buren 
oplossen. Kleine geschillen zijn bevoorbeeld: te luide 
muziek, gras maaien op zaterdagochtend, blaffende 
honden, kraaiende hanen, enz. De bemiddelaar tracht een 
dialoog tot stand te brengen zonder inmenging van politie 
of gerecht. 

Een wijk of een buurt is een plek waar mensen met elkaar 
leven, wonen en werken. Kortom waar mensen samenleven. 
Daardoor kan men ergernissen, conflicten en ruzies hebben. 
Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid, die evenwel 
uit de hand kan lopen als men er niet over praat. De politie 
erbij halen brengt niet altijd de verzoening en vrede die buren 
verwachten. Het lost misschien wel voorlopig het conflict op, 
maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing van het 
probleem.
Buurtbemiddeling is een methode om buurtbewoners met 
elkaar in contact te brengen na een conflict of dreigende ruzie. 
De bemiddeling houdt in dat getrainde personen naar het 
verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en 
zijn neutraal. Ze bieden wel een luisterend oor, en scheppen 
ruimte voor dialoog. De bemiddelaar helpt om een oplossing te 
vinden waarin iedereen zich goed voelt.
Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun 
problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar er 
onderling proberen uit te komen onder begeleiding van een 
bemiddelaar. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie 
te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor 
beide partijen aanvaardbaar is.
De buurtbemiddelaars van de politiezone Westkust (De Panne, 
Koksijde, Nieuwpoort) zijn diensthoofd Barbara Wyseure 
(T 058 22 49 92), Bieke Van Belle (T 0494 53 28 53), 
Mieke Timmerman (T 0497 67 52 07) en Jochen Despeghel 
(T 0473 89 27 95).

Meer info: Preventiedienst, Langestraat 85 in Nieuwpoort 

(buurtbemiddelaars@gmail.com).

Diensthoofd Barbara Wyseure (links onder) met de collega’s Jochen Despeghel, 
naast hem Mieke Timmerman en Bieke Van Belle.

Winnaar actie 
boodschappentas
Tijdens de maand februari werd mevrouw Benjamine Honclaire 
met de boodschappentas in de hand gespot. Zij wint hierdoor 
aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De milieudienst 
wenst haar van harte proficiat!

Oproep: kunstenaars 
voor “Van harte”
Het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten organiseert 
van vrijdag 24 april tot en met zondag 10 mei opnieuw 
de Week van de Amateurkunsten (WAK). Het thema 
van het jaar is “Van Harte”. In onze gemeente wordt dat 
“5-art stelt tentoon – Van Harte” gezien het cultureel 
samenwerkingsverband onder de gemeenten Veurne, 
Alveringem, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.
De groepstentoonstelling vindt plaats in Centrum Ysara, 
Dienstweg Havengeul, in Nieuwpoort.
Amateurkunstenaars uit Koksijde die daarvoor belangstelling 
hebben, kunnen een deelnameformulier aanvragen bij het 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 6-8 in 
Koksijde, t.a.v. Valerie Vandamme (T 058 53 39 50, 
F 058 51 00 61, valerie.vandamme@koksijde.be) en hun 
kandidatuur op bovenstaand adres indienen op uiterlijk 
vrijdag 13 maart.
Voor de opmaak van de brochure rond deze 
groepstentoonstelling wordt van elke deelnemer gevraagd 
bij inschrijving een korte tekst over zichzelf en zijn/haar 
werk voor te leggen, en enkele representatieve foto’s van 
recente werken binnen het thema “Van Harte” 
(max. afmeting 1,20 m).
Meer info: valerie.vandamme@koksijde.be, T 058 53 39 50).
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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 maart
Ophaaldata papier en karton: woensdag 11 maart

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

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

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

Ontdek het 
leven in een 
poel!

Provincie organiseert 
cursus Zeeanimator
Naar aanleiding van de Week van de Zee 
(24 april tot en met 10 mei) organiseert de 
provincie de driedelige cursus Zeeanimator 
in Westende. Daarin worden niet alleen de 
verschillende veldwerkpakketten waarmee 
kinderen op een actieve manier de natuur aan de 
kust kunnen ontdekken voorgesteld, maar wordt 
ook heel wat aandacht besteed aan hoe kinderen 
bij natuur en milieu te betrekken.
Bij veldwerk ligt de nadruk op begrippen als 
beleven, waarnemen, exploreren en ervaren. 
De deelnameprijs bedraagt 20 euro. De lessen 
vinden plaats op de zaterdagen 14, 21 en 
28 maart. Voorkennis is niet nodig. Na de cursus 
kunnen gemeenten, scholen, de milieudienst of 
verenigingen, cursisten inschakelen om een groep 
kinderen te begeleiden.
De veldwerkpakketten (Boreas voor kleuters 
Flar en Flora voor het eerste en tweede leerjaar 
en De Zeekoffer vanaf het derde leerjaar) zijn 
gratis te ontlenen bij de milieudiensten van de 
kustgemeenten.

Meer info: www.weekvandezee.be of Steunpunt Natuur- en Milieueducatie 

Kust bij claude.willaert@west-vlaanderen.be, T 059 34 01 6, 

en bij leo.declercq@west-vlaanderen.be, T 050 40 33 11.

Bezoekerscentrum De Otter, Iepersteenweg 56 in Woumen.
Op zaterdag 14 maart (voormiddag) wordt de opgedane kennis 
getest en worden enkele poelen onder de loep genomen.
Na deze vorming worden enkele poelen binnen het Regionaal 
Landschap van maart tot juli twee tot driemaal bezocht. Aan 
de hand van de bekomen resultaten, maakt het Regionaal 
Landschap een actieplan op voor het behoud, herstel en de 
aanleg van nieuwe poelen in de streek.
De deelname aan de cursus is gratis.

Meer info: Henk Schaut (T 051 54 59 48 of henk.schaut@lne.vlaanderen.be).

Is er bij jou in de buurt (weide, bos,…) een poel en wil je weten 
welke soorten amfibieën er leven? Dat kan dankzij een cursus 
“amfibieën organiseren” van het Regionaal Landschap IJzer & 
Polder op 11 en 14 maart.
Poelen bruisen van het leven: wuivende staarten, wriemelende 
lichamen, grijpgrage mannetjes, eiklompen, paddensnoeren, 
verborgen eitjes, kikkers en salamanders…
Op woensdag 11 maart om 19.30 u. leggen Robert Jooris en 
Olivier Dochy uit hoe je de verschillende soorten kikkers en 
salamanders herkent, en hoe je praktisch aan de slag gaat om 
ze te inventariseren. Deze theorieles vindt plaats in het Vlaams 
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Overlast en ziekten
Zwerfkatten veroorzaken heel wat 
overlast: vuilniszakken worden 
opengekrabd, nachtlawaai tijdens de 
“kattentijd”, urinegeur door het markeren 
van hun territorium, enz… Ook voor de 
eigen huisdieren vormen zwerfkatten een 
bedreiging. Omdat ze niet gevaccineerd 
en ontwormd zijn, zijn ze vaak dragers 
van besmettelijke ziekten zoals 
kattenaids en leukose. Om nog maar te 
zwijgen van vlooien, wormen en ander 
ongedierte.

Voorloper
Koksijde mag terecht beschouwd 
worden als een voorloper en een 
voorbeeldgemeente als het gaat om de 
aanpak van het zwerfkattenprobleem. 
Dankzij de inspanningen van de 
gemeente blijft de wilde-kattenpopulatie 
min of meer gelijk. En belangrijker, ze is 
veel gezonder dan 9 jaar geleden. Toen 
werden er bij de dierenartsen nog veel 
zieke dieren ingeslapen.

Zwerfkattenactie bestaat 10 jaar!
Begin februari startte de milieudienst weer zijn voorjaarsactie voor de behandeling van zwerfkatten. Dat deze 
inspanningen resultaat opleveren bewijzen volgende cijfers: 14 castraties en 43 sterilisaties in de voorjaarsactie 2008, 
en 20 castraties en 20 sterilisaties in de najaarsactie 2008. Sinds de start van de acties in 2000 werden 292 castraties 
uitgevoerd, 391 sterilisaties, en werden 30 poezen geëuthanaseerd na ongeval of ongeneeslijke ziekte.

De laatste jaren is er in veel steden en gemeenten een echt “zwerfkattenprobleem” ontstaan. Dikwijls gaat het om verwilderde 
huiskatten: weggelopen, maar soms ook uitgezette dieren kunnen zich in de natuur gemakkelijk handhaven en ongebreideld 
voortplanten. Een katje is vruchtbaar vanaf ongeveer 6 maanden leeftijd. Ze kan per jaar 2 tot 3 nestjes grootbrengen. Een kattin 
kan dus in totaal een honderdtal kittens op de wereld zetten.

Al sinds 1999 spant onze gemeente 
zich in om op een diervriendelijke 
wijze het zwerfkattenprobleem aan te 
pakken. Eerst in samenwerking met de 
dierenbescherming, nadien met de eigen 
medewerkers, heeft de milieudienst 
samen met de dierenartsen van Koksijde 
op dat vlak al schitterende resultaten 
geboekt. Al negen jaar plaatst de 
milieudienst jaarlijks gedurende 
10 weken in de lente en in de herfst op 
7 verschillende locaties vangkooien.

Behandeling
Buurtbewoners worden vooraf verzocht 
de huiskatten tijdens zo’n actie binnen 
te houden en het voederen van wilde 
katten te stoppen tot na de actie. De 
gevangen katten worden naar een 
dierenarts gebracht, waar ze gecastreerd 
of gesteriliseerd worden. Katten die te 
ziek zijn om weer vrij te laten, worden 
verdoofd en geëuthanaseerd. De 
dierenartsen verzorgen de geopereerde 
katten minimum 2 dagen voor ze door 

Een echte wilde kat, zo te zien niet om zonder handschoenen aan te pakken…

de milieudienst weer opgehaald worden. 
Ze worden dan weer vrijgelaten op de 
plaats waar men ze gevangen heeft. 
Het is dus niet de bedoeling de wilde 
katten te verwijderen of te verdelgen. De 
behandelde dieren krijgen een merkteken 
in het oor om ze te onderscheiden van de 
nog niet geopereerde.

De zaak van iedereen
De beheersing van de wilde-
kattenpopulatie is niet alleen een zaak 
voor de gemeente! Alle katteneigenaars 
kunnen daartoe hun steentje bijdragen. 
Wellicht laat u uw kat elk jaar vaccineren, 
ontwormen en controleren op ziekten. 
Even belangrijk echter is het castreren 
van uw jong katertje of het steriliseren 
van uw kattinnetje.
Wie verwilderde katten opmerkt in zijn 
omgeving en bereid is een vangactie toe 
te laten op zijn eigendom, neemt best 
contact op met de milieudienst.

Meer info: gemeentelijke milieudienst: 058 53 34 39.
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Voeder nooit meeuwen!

Vier 
genezen 
zeehondjes 
kiezen zee

Meeuwen zijn echte luchtacrobaten, een lust om naar 
te kijken! Maar ze kunnen jammer genoeg ook hinder 
veroorzaken… Storende trekjes maken ze van tijd tot tijd 
minder sympathiek. De vervuiling door hun uitwerpselen, 
het openprikken van vuilniszakken, het gekrijs en luidruchtig 
gedrag om hun kroost te beschermen, de daarmee gepaard 
gaande agressie en vrijpostig gedrag leiden vaak tot 
ergernis.

Een stijging van de totale meeuwenpopulatie wordt 
niet verwacht, maar ze gaan wel alsmaar dichter bij de 
mens leven en broeden. Hun resterende semi-natuurlijke 
broedgebieden verminderen immers zienderogen. Daarom 
zoeken ze alternatieve nestgelegenheid. In het stedelijke 
gebied is dat voortaan boven op gebouwen. Bevoorbeeld 
in het centrum van Oostende en in de stadsrand (boven 
op loodsen of op de vismijn). Zo ook op de daken in de 
Zeebrugse voorhaven. In de stad vinden ze bovendien ook 
makkelijk voedsel. In Koksijde is dergelijke nestvorming 
nog niet echt een probleem. Hieronder toch enkele tips om 
mogelijke overlast te vermijden:
- Zet plastic vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten.
- Sluit afvalcontainers zoveel mogelijk af.
- Voeder de meeuwen NIET!! Ze lijden zeker geen honger 
en etensresten trekken ook ongedierte aan. De gemeente 
zal er nauwlettend op toezien dat dit verzoek ook wordt 
nageleefd.

- Voorkom eventuele nestvorming op uw dak door het nemen 
van enkele preventieve maatregelen zoals het regelmatig 
betreden van uw dak of tuin, vooral van april tot eind juni 
(storende aanwezigheid!) en het verwijderen van mogelijk 
restmateriaal (takjes, mos, bladeren,…) van uw dak.

Meer info en meldpunt: www.meeuwenindestad.be.

Ze wegen weer tussen de 35 en de 
45 kg en luisteren naar de lieftallige 
namen Missy, Niah, Splash en Nina. Op 
dinsdag 27 januari werden ze aan Ster 
der Zee onder grote belangstelling weer 
de vrijheid van de grote zee gegund.
De 4 zeehondenpups werden in oktober 
’08 opgevangen door het Sea Life 
Centre in Blankenberge. “De dieren 
waren toen ondervoed, wogen amper 
10 kg en kampten met longproblemen 
en parasieten”, zegt Steve Vervaecke, 

display curator van het National Sea Life 
Marine Park. Na een gezondheidskuur 
van vier maanden waren de zeehondjes 
eind januari weer in goeie conditie en 
mochten ze “naar huis”.
Voor de allereerste keer worden de 
zeehonden vrijgelaten in Koksijde. 
Vroeger gebeurde dit in de baai van Heist 
of de Westerschelde. Sinds het najaar 
‘08 hebben zich evenwel 2 natuurlijke 
kolonies van wilde zeehonden gevormd, 
in Koksijde en Nieuwpoort. Men hoopt nu 

dat ze zich bij deze kolonies aansluiten 
en ze versterken. Het is ook de bedoeling 
om de natuurlijke kolonies aan onze kust 
op langere termijn in stand te kunnen 
houden. Sea Life wijst er overigens 
opnieuw op dat, –hoe schattig ze ook 
mogen lijken-, zeehonden venijnig 
kunnen bijten en vraagt uitdrukkelijk de 
dieren de nodige rust te gunnen.

Meer info: www.sealife.be
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Onze duinen 
in de kijker!
De nieuwe natuurbrochure Yde Duinen 2009 zet de 
belangrijkste troef in de kijker! Koksijde-Oostduinkerke is 
immers met haar uitgestrekte natuurgebieden hét paradijs voor 
wie houdt van wandelen en fietsen. Ze liggen over een totale 
oppervlakte van maar liefst 701 ha over heel de gemeente 
uitgestrekt.
In de nieuwe natuurbrochure worden de verschillende 
natuurgebieden mooi beschreven. Men vindt er uitleg over het 
Kerkepannebos en de Kerkepanneduinen, de Noordduinen, de 
Doornpanne en de Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste 
duin aan onze kust. Ook over de Schipgatduinen en de Witte 
Burg komt men meer te weten. Verder zijn er de Plaatsduinen, 
de Spelleplekke, de Zeebermduinen en natuurlijk Ter Yde 
zelf, één van de grootste duinencomplexen van onze kust. 
Tenslotte komen het Hannecartbos, de Karthuizerduinen en de 
Oostvoorduinen aan bod.
De natuurgebieden blijven dan ook fascineren! Men ontdekt ze 
het best tijdens de vele geleide wandelingen die heel het jaar 
door georganiseerd worden. De brochure vermeldt de volledige 
kalender met alle geleide wandelingen in de gemeente, telkens 
onder begeleiding van een professionele gids. Deelname is 
gratis, tenzij anders vermeld. De natuurbrochure Yde Duinen 
2009 is opgesteld in het Nederlands, Frans en Duits en is gratis 
te verkrijgen bij de toerismekantoren vanaf 15 maart.
Uiteraard kan men bij de dienst Toerisme ook terecht voor alle 
info over de vele bewegwijzerde wandel- en fietsroutes die men 
aan de hand van een handige kaart zelf kan ontdekken.

Meer info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, F 058 53 21 22, 

toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be

Stroomgebiedenbeheersplannen 
in onderzoek
Sinds 16 december 2008 en tot 15 juni 2009 zijn de Vlaamse 
stroomgebiedbeheersplannen in openbaar onderzoek. In deze 
plannen worden maatregelen voorgesteld om de uitdagingen 
van het waterbeleid aan te pakken. Die uitdagingen zijn het 
veilig stellen van waterkwaliteit en watervoorraden, en het 
beperken van de schadelijke gevolgen van overstromingen.
In Vlaanderen zijn er twee stroomgebieden, het stroomgebied 
van de Schelde en dat van de Maas. Voor het opstellen 
van deze plannen werken de waterbeheerders en de 
beleidsdomeinen die met water te maken hebben, samen in de 
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).
Er zijn drie mogelijkheden om opmerkingen over de plannen te 
geven:
- Van 16 december 2008 tot 15 juni 2009, ligt het ontwerpplan 
van het stroomgebied waarin uw gemeente ligt ter inzage in 
uw gemeentehuis. Opmerkingen dient u schriftelijk in bij het 
college van burgemeester en schepenen.

- U kunt het plan ook raadplegen op de website www.
volvanwater.be. U vindt er een inspraakformulier dat u digitaal 
kunt overmaken.

- Op donderdag 12 maart is er een inspraakvergadering over 
het IJzerbekken, om 14 u. in c.c. De Brouckere, Aartrijkestraat 
6 in Torhout. Op deze vergadering kunt u vragen stellen en 
schriftelijk opmerkingen indienen.

Na het openbaar onderzoek worden alle reacties geëvalueerd 
en past het CIW desgewenst het stroomgebiedbeheersplan 
aan. Daarna wordt een definitief ontwerp van 
stroomgebiedbeheersplan aan de Vlaamse regering ter 
goedkeuring voorgelegd.

Meer info op www.volvanwater.be.
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In de gemeente Handel en wandel

Tweede dag van 
de economie

Op initiatief van burgemeester Marc 
Vanden Bussche en schepen Frederic 
Devos van Middenstand en Locale 
Economie wordt op maandag 23 maart 
voor de tweede keer een Dag van de 
Locale Economie georganiseerd. Een 
uniek treffen tussen alle economische 
actoren van de gemeente. Alle 
handelaars en ondernemers van de 
gemeente worden uitgenodigd in het 
c.c. CasinoKoksijde.
De handelaars en ondernemers krijgen 
op die avond informatie over de plannen 
en projecten van de gemeente die voor 
hen waardevol kunnen zijn.
Ze worden toegesproken door 
burgemeester Marc Vanden Bussche, 
schepen Frederic Devos (middenstand, 
locale economie en communicatie), en 
schepen Stéphanie Anseeuw (toerisme). 
Tussendoor zorgt Raf Coppens voor een 
humoristische noot, en daarna volgt nog 
een uiteenzetting door korpschef Nicolas 
Paelinck over het veiligheidsbeleid.
Tijdens de receptie achteraf is er tijd om 
te netwerken.
Meer info: zie achterzijde van deze Tij-dingen.

Oproep: de slimste Koksijdenaar

Welgevormde jeugd
Op vraag van de jeugdbewegingen wordt de jaarlijkse cursus EHBO uitgebreid 
met andere veiligheidsthema’s. Dit jaar zal op 21 maart, om 14 u., het Koksijds 
jeugdwerk ondergedompeld worden in een vormingsbad. Het programma ziet er 
als volgt uit:
- een cursus EHBO
- een sessie rond crowd control bij fuiven en evenementen
- een cursus assertiviteitstraining en leren omgaan met agressie
- een evacuatieoefening en richtlijnen inzake brandveiligheid
Meer info: jeugddienst, jocdepit@koksijde.be of T 058 53 34 44.

Je bent tussen zes en twaalf jaar. Je bent 
dol op een wedstrijdje. Je volgt een quiz 
van op het puntje van je stoel en je weet 
alles beter.
Herken je jezelf hierin, aarzel dan niet 
om je in te schrijven voor de allereerste 
kinderquiz op woensdag 4 maart om 
14.30 u. in jeugdhuis de PIT. Je kan 
leuke prijzen winnen en de beste ploeg 
krijgt een wisselbeker, die elk jaar wordt 
doorgegeven aan de winnende ploeg.
Een ploeg bestaat uit maximum 
3 kindjes.

FairTradeWalk zoekt standhouders

Meer info en inschrijven: jeugddienst, jocdepit@koksijde.be of T 058 53 34 44.

Zwerfvuilvrije 
fietspaden: gooi
jouw vuilnis niet 
langs de berm!
Om het zwerfvuil een halt toe te 
roepen, concentreren de provincie 
West-Vlaanderen en de West-
Vlaamse afvalintercommunales hun 
zwerfvuilcampagne 2009 op de 
fietsrecreanten, met steun van OVAM 
en Fost Plus. Zo kan je deelnemen aan 
opruimacties van fietspaden of aan 
zwerfvuilvrije fietstochten. Fietsers die 
hun vuilnis mooi in de vuilbak deponeren 
kunnen prijzen winnen.

Meer info: www.stopzwerfvuil.be of in de 

IVVO-Afvalkrant.

Samen met Noord/Zuid Oostende en Middelkerke organiseert 
de dienst Internationale Samenwerking van Koksijde op 
zaterdag 9 mei een prachtige wandeling rond duurzame handel 
van Koksijde tot Oostende langs de mooiste plekjes van dit 
stukje kust. Onderweg proeven de deelnemers lekkere waren 
uit duurzame economie: bio, lokale producten en eerlijke 
handel. De wandeling vertrekt tussen 9 en 11 u. op het 
Theaterplein in Koksijde.

’s Ochtends plant de dIS een markt met duurzame producten. 
Hebt u een product dat u bekend wil maken en dat zich situeert 
in volgende segmenten: bio, lokale en regionale producten, 
eerlijke handel of duurzame handel? Neem dan contact op met 
de dIS Koksijde en schrijf u in voor deze duurzame markt!

Meer info: dIS, Fien Leerman, Leopold II-Laan 2 in Oostduinkerke, T 058 51 08 92 of 

fien.leerman@koksijde.be, of www.dis.koksijde.be.
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In de gemeente Voor elkaar

Minder Mobielen Centrale 
(MMC)
Personen met verplaatsings-
problemen en een beperkt 
inkomen kunnen een 
beroep doen op de MMC 
voor het vervoer naar een 
doktersconsultatie, de kapper, 
of gewoon een bezoekje aan 
iemand.

Personenalarmsysteem
Iedereen die risico heeft 
om te vallen of die zich 
niet veilig voelt, kan een 
personenalarmsysteem 
aanvragen. Het systeem 
wordt aangesloten op 
uw vast telefoontoestel 
en met een simpele druk 
op de knop, wordt een 
hulpverleningsproces in gang 
gezet. Op die manier bent u 
nooit meer echt alleen thuis.

Strijkhuis
Iedereen kan hier terecht 
met zijn strijk of voor het 
laten uitvoeren van kleine 
verstelwerken. Na drie 
werkdagen kunt u uw was 
netjes gestreken afhalen. 
De betaling gebeurt met 
de dienstencheques. Het 
Strijkhuis is gelegen in de 
Zeelaan 71 in Koksijde-dorp.

Meer info: Sociaal Huis, Leopold II- laan 2 

in Oostduinkerke (T 058 53 31 70, 

F 058 52 21 32).

Poetskracht
Een poetshulp kan wekelijks 
of tweewekelijks langskomen 
voor het huishoudelijk 
onderhoud van de woning. 
De betaling gebeurt met 
dienstencheques. Deze 
dienstencheques dient u aan 
te kopen via Sodexo.

thuisbezorgde maaltijden
Personen die omwille van 
lichamelijke of psychische 
problemen niet in staat zijn 
hun maaltijden te bereiden, 
kunnen een beroep doen op 

Dienst Gezinszorg
Iedereen die in een moeilijke 
situatie zit, kan een beroep 
doen op hulp van een 
verzorgende voor:
- verzorgende taken: dagelijks 
en wekelijks toilet, hand- en 
voetverzorging…

- koken en voorbereiden van 
maaltijden

- was en strijk
- verstelwerk
- boodschappen doen
De dienst Gezinszorg is 
bereikbaar via: gezinszorg@
sociaalhuiskoksijde.be

De 7 thuiszorgdiensten van het Sociaal Huis

De medewerksters van de thuiszorgdienst: v.l.n.r. Nikka Breem, Vicky Debruyne, Fien Vandooren, Nathalie Sarrazyn en 
Evelien Lepla.

deze dienst. Zowel gewone 
als dieetmaaltijden (zout- 
en vetarm, aangepast voor 
diabetespatiënten) kunnen 
vooraf gekozen worden.

Klusjesdienst
Personen met een beperkt 
inkomen, kunnen terecht bij 
de klusjesdienst voor kleine 
karweien:
- herstellen lekkende kraan, 
vervangen lamp, kleine 
ontstoppingen

- klein tuinonderhoud
- …

Workshop: wat kleuren vertellen!

Het Sociaal Huis (OCMW) biedt tal van thuiszorgdiensten aan onze inwoners. Samengevat 
gaat het over 7 diensten: gezinszorg, poetskracht, thuisbezorgde maaltijden, klusjesdienst, 
mindermobielencentrale, personenalarmsysteem en strijkhuis!

De gemeentelijke Westhoekacademie organiseert op donderdag 2 april van 19 
tot 21 u. in de Westhoekacademie (Veurnelaan 109, Sint-Idesbald) een workshop 
“kleur” door Brigitte Pattyn. 

betekenissen, vertolken gevoelens. 
Niet alleen in optische zin, maar ook in 
psychische en symbolische zin zouden 
de uitwerking van kleuren door ieder 
van ons persoonlijk beleefd en begrepen 
moeten worden. Het subjectieve 
kleurbeleven en de kleursymboliek 
kennen een waaier aan niveaus en 
interpretaties.
Beelddocent Brigitte Pattyn zal de 
deelnemers op een actieve manier 
verwonderen en confronteren met vaak 

ongekende aspecten van kleurbeleving.
Voor alle geïnteresseerden, cursisten en 
niet-cursisten. Gratis, aantal deelnemers 
beperkt, vooraf inschrijven!

Meer info: westhoekacademie@koksijde.be, 

T 058 51 65 27.

Kleuren laten ons niet onverschillig! 
Vandaag is er een algemeen brede 
interesse voor kleur door de ontwikkeling 
van de kleurchemie, mode, fotografie, 
reclame, de toegepaste vormgeving 
(design) en interieur. In onze tijd is 
de belangstelling voor kleur bijna 
uitsluitend van optisch-materiële aard. 
Maar heel lang geleden hield het kijken 
naar kleuren ook een geestelijk beleven 
in, zoals bv. bij de oude glazeniers 
in kerkruimten. Kleuren hebben 
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Op 24 januari laatstleden vond 
in het crematorium Westlede de 
afscheidsceremonie plaats voor prof. 
dr. Johnny De Meulemeester, gestorven 
op amper 62-jarige leeftijd. Het nieuws 
van zijn overlijden kwam, zoals bij zijn 
familie, vrienden en vele anderen, ook 
in het Abdijmuseum Ten Duinen hard 
aan.
Johnny De Meulemeester was als lid 
van de wetenschappelijke adviesraad 
een belangrijke adviseur, mentor en 
motivator voor het museumteam. In 
1984 volgde hij Silvain Lefevere als 
conservator op. Een functie die hij tot 
1988 bekleedde, met als hoogtepunt 
de schitterende tentoonstelling “De 
Romeinen langs de Vlaamse kust” 
in 1987. Met beperkte middelen, 
zijn typische gedrevenheid en 
enthousiasme gaf hij het museum 
onder zijn leiding in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een nieuwe impuls. 
Het huidige museumteam was dan ook 
tevreden dat hij na de overname van 

Gewezen conservator van abdijmuseum
Johnny De Meulemeester overleden

Leven In memoriam

GEBOORTEN
Nina De Breucker
Veurne, 30 december
dochter van Christophe en van 
Veronique Ryckman uit Koksijde

Jason Dewulf
Oostende, 3 januari
zoon van Kenneth en van Justine 
Luca uit Koksijde

Juliette Beuten
Veurne, 6 januari
dochter van Vincent en van Emilie 
Collard uit Koksijde

Sander Weiss
Veurne, 8 januari
zoon van Timothy en van Ellen 
Vandendries uit Koksijde

Arthur De Schrijver
Veurne, 17 januari
zoon van Thomas en van Sophie 
Slabbinck uit Oostduinkerke

Arnaud Debecker
Oostende, 24 januari
zoon van David en van Leen Van 
Aelst uit Oostduinkerke

Beau Vandamme
Veurne, 27 januari
dochter van Kristof en van Saskia 
Lowie uit Oostduinkerke

Charlotte De Decker
Veurne, 27 januari
dochter van Gino en van Pascaline 
Havenith uit Koksijde

Aurynn Esther
Veurne, 2 februari
dochter van Davy en van Lobke 
Vanhoucke uit Oostduinkerke

Nolan Stemput
Veurne, 3 februari
zoon van Alan en van Florence Burlet 
uit Koksijde

Remy Bogaert
Veurne, 3 februari
zoon van Joeri en van Jessica 
Dekindt uit Koksijde

HUWELIJKEN
Christian Germonpré & 
Françoise Willaert,
beiden uit Koksijde - 3 februari

Wim Hanssens uit Jabbeke en 
Sofie Deberdt uit Koksijde
7 februari

Frederiek Jonckheere uit 
Oudenburg en Stefanie 
Inghelram uit Koksijde
9 februari

OVERLIJDENS
Yvonne Bulteel - 92 jaar
weduwe van James Martinson

Janine Delcorde - 76 jaar
echtgenote van Jules Laurent

Medard Cobbaert - 83 jaar
echtgenoot van Anna Depuydt

André Weerbrouck - 68 jaar
weduwnaar van Josée Masure

Edmond Lambrechts - 80 jaar
echtgenoot van Godelieve Vermeylen

Robert Thonon - 69 jaar

Wijlen prof. dr. Johnny De Meulemeester.

Noël Van Bellingen - 67 jaar

Denise Van Deynse - 69 jaar
echtgenoot van Odette Corneillie

Karl Kiebach - 67 jaar
echtgenoot van Anny Claeys

Elza Vandenberghe - 88 jaar
weduwe van Karel Maertens

Johan Tuytel - 91 jaar
weduwnaar van Paulina Van Battum

Geneviève Marhem - 86 jaar
weduwe van Maurice Verbanck

Magdalena Vandeur - 60 jaar
ongehuwd

Eugénia Griese - 82 jaar
echtgenote van Lucien De Vos

Sergej Hruby - 89 jaar
echtgenoot van Maria Peschta

Denise Denys - 70 jaar
echtgenote van Albert Deturck

Gabriella Zoete - 77 jaar
weduwe van Pieter Aelgoedt

Marie Dewint - 95 jaar
weduwe van Roger Bontems

Gervais Dolphens - 80 jaar
weduwnaar van Simone Durieu

Michel Dufour - 68 jaar
echtgenote van Lililane Storme

Jacques Lejeune - 64 jaar

Victor Bonnet - 56 jaar

André Navarre - 76 jaar
echtgenoot van Nicole Druart

Marcella Desplancke - 79 jaar
weduwe van Frans Vanhoutte

Geeraard Vanmeenen - 86 jaar
echtgenoot van Lea Ghesquière

Diane Geerinckx - 88 jaar

Gilberte Roels - 96 jaar
weduwe van Marcel Paesbrugghe

Leo Devreese - 86 jaar
echtgenoot van Simonne Brock

Marie Vandebeek - 79 jaar
echtgenote van Arthur Hubrechts

Gilbert Frantzen - 84 jaar
weduwnaar van Yvonne De Bock

Gilbert Hoet - 79 jaar
weduwnaar van Irène Devos

Maria Langhendries - 79 jaar
echtgenoot van Jan Schats

Daniël Vandenberghe - 64 jaar

Clara De Keyser - 86 jaar
weduwe van Frans Mouton

Georges Heris - 71 jaar
echtgenoot van Shirley Cuvelier

het museum door het gemeentebestuur 
van Koksijde, opnieuw als lid van de 
wetenschappelijke adviesraad wilde 
meewerken aan de uitbouw van het 
vernieuwde museum.
Johnny De Meulemeester had niet 
alleen verdiensten in Koksijde. Hij 
leerde onze Westhoek het eerst kennen 
ter gelegenheid van archeologische 
campagnes in Kemmel, en vanaf 1980 
ook in Veurne waar hij baanbrekend 
archeologisch onderzoek deed naar o.a. 
de oorsprong van Veurne: de eerste 
walgracht (ca. 800) en de grafelijke 
motte in het stadspark. Hij organiseerde 
ook diverse archeologische congressen in 
onze streek.
Johnny De Meulemeester was niet alleen 
een gedreven docent of gewaardeerd 
onderzoeker binnen de middeleeuwse 
archeologie. Hij was bovenal een 
bevlogen, joviale man die met zijn 
passie voor middeleeuwse geschiedenis 
en archeologie tal van mensen wist 
te motiveren en inspireren. Iets 

waarvoor het abdijmuseum hem 
alleen kan danken door met eenzelfde 
enthousiasme en gedrevenheid verder 
te werken.
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In de gemeente Jeugd

Kinderen stellen op de meest gekke 
momenten de onmogelijkste vragen. Toch 
is het niet altijd gemakkelijk om direct 
een antwoord te geven. Zeg liever dat je 
straks, wanneer je meer tijd hebt, meer 
uitleg geeft. Maak geen loze belofte! Als 
je geen antwoord geeft, dan zoeken de 
kinderen zelf naar een oplossing. Gevolg: 
de volgende keer zal je kind misschien 
geen vraag meer stellen.
Een antwoord moet eenvoudig, op het 
niveau van het kind en eerlijk zijn. Teveel 
informatie in één keer hoeft ook niet. Je 

In de kijker: Repetitieruimtes
Ben je nog op zoek naar een ruimte waar je wat meer decibels mag produceren? 
Dreigen je ouders ermee je het huis uit te zetten? Is je kamer te klein voor je 11-koppige 
band? Dan heeft de Muze dé oplossing voor jou.
De Muze beschikt over twee repetitieruimtes en 7 berghokjes. Voor een jaar betaal je 80 euro 
per groep. Elk groepslid betaalt een waarborg van 50 euro.
In de ruimtes staan een basisdrum en een zangversterker die je als groep mag gebruiken. 
Daarnaast kun je nog een elektronische piano, een gitaar- en een basversterker aanvragen. 
Er is nog plaats voor een drietal muziekgroepen. De berghokjes zijn wel al allemaal verhuurd.
Alle groepen uit de Muze krijgen de kans om op te treden in de PIT. Uiteraard alleen als je 
daar zelf klaar voor bent. Zowel bekende als lokale groepen zijn je daarin al vooraf gegaan 
(Absynthe Minded, A Brand bvb.).
Meer info over de Muze: www.depit.be, T 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be.

Ook moeilijke vragen hebben een 
antwoord

kind vraagt zeker verder wanneer hij niet 
tevreden is en luistert enkel naar datgene 
waarin hij geïnteresseerd is.
Enkele auteurs zijn gespecialiseerd in 
de vragen van kinderen. Zo verzamelt 
Stefaan Desoth al meer dan 25 jaar 
vragen in het boek “Waarom? Daarom!”. 
Kindervragen en duidelijke antwoorden 
over natuur en het boerderijleven kan je 
terugvinden in “Lusten koeien melk”. Ook 
weerman Frank Deboosere bundelt heel 
wat info op kindermaat over het helaal en 
de aarde.

Meer info: www.frankdeboosere.be, jeugddienst 

(JIN of Jongereninformatienetwerk), 

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

Koksijdse kinderkrant = plezant/d!

Op maandag 2 februari werd de kersverse gemeentelijke kinderkrant PLEZAND officieel boven de doopvont gehouden! Dat gebeurde 
in alle lagere scholen van Koksijde en Oostduinkerke in aanwezigheid van de schepenen Frederic Devos en Daniel Van Herck, het 
redactieteam van PLEZAND en de vrolijke Alfred-clowns. De helden van de kinderkrant, Ebbie, Wendy, Oskaar, Jef en Pablo vallen 
bijzonder in de smaak bij het jonge Koksijdevolkje! Het krantje, dat vijf keer per jaar verschijnt, wordt via de lagere scholen van 
Koksijde onder alle kinderen verdeeld.
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Harteel-Vandenberghe
Zestig jaar geleden, op 15 januari 1949, stapten 
Marcel Harteel (°Veurne) en Denise Vandenberghe 
(°De Panne) in De Panne in het huwelijksbootje. 
André was in Veurne ontvanger bij het Ministerie van 
Financiën, Denise was conciërge van de gebouwen 
van dat ministerie. Het echtpaar heeft een dochter en 
een kleinzoon. De jubilerende echtgenoten werden 
op zaterdag 17 januari gefeliciteerd, ontvingen 
bloemen en geschenken.

Echtpaar Philips-Thieren
Op zaterdag 31 december was ook een gezellige 
feestdag voor de jubilarissen Gilbert Philips 
(°Avekapelle) en Maria Thieren (°Koksijde) 
om het gouden huwelijksfeest (Koksijde, 
31 januari 1959) te vieren. Gilbert was 
boerenwerkman en gemeentearbeider. Maria 
was landbouwster. Het echtpaar heeft acht kinderen, 
veertien kleinkinderen en één achterkleinkind.

Echtpaar Xhoneux-Dewit
Pierre Xhoneux (°Elsene) en Marie Dewit 
(°Schaarbeek) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
in Anderlecht (14 januari 1959) eeuwige trouw! 
Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het 
echtpaar op zaterdag 31 januari een feestelijke 
ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Pierre was 
klusjesman-chauffeur bij het OCMW van Anderlecht. 
Ze hebben een zoon, twee kleinkinderen en één 
achterkleinkind.

Echtpaar Van Bostraeten-De Ridder
Het echtpaar Ludovicus Van Bostraeten 
(°Oostduinkerke) en Godelieve De Ridder 
(°Mazenzele) huwde op 4 februari 1959 in 
Anderlecht, 50 jaar geleden. Het echtpaar runde 
in Anderlecht een droogkuiszaak. De jubilarissen 
hebben een zoon en een kleinkind.

Proficiat!
aan alle 

jubilarissen
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In de gemeente Premies

2. Premies van Eandis
Bij distributienetbeheerder Gaselwest kan men terecht voor 
advies over rationeel energiegebruik, alsook voor premies als 
men investeert in energiezuinige toepassingen. Deze premies 
gelden zowel voor particulieren als voor bedrijven.
De premies bestrijken een groot domein: verwarming, warm 
water, isolatie en ventilatie, energiebeheer, verlichting, 
industriële toepassingen.
De toepassingen die voor een premie in aanmerking komen zijn 
bijzonder talrijk: condensatieketel op aardgas, warmtepomp, 
zonneboiler voor sanitair warm water en ruimteverwarming, 
thermostaatkraan op radiatoren, keukengeiser (5 liter), 
ventilatiesysteem met warmterecuperatie, superisolerende 
beglazing, dakisolatie, buitenmuurisolatie, buitenzonnewering, 
domoticasysteem, aardgaswasdroger, relighting, new lighting, 
snelheidsregelaar, hoogrendementmotor, ventilatie met 
warmterecuperatie, gestuurde ontdooiing bij koelinstallaties.

Meer info: www.eandis.be of in een klantenkantoor, of via de Eandis REG-afdeling 

 postbus 50 in 9700 Oudenaarde, reg@eandis.be, T 078 35 35 34, F 09 263 48 56.

Wie energie bespaart, wint altijd! Enerzijds geniet u 
van een lagere energiefactuur. Anderzijds krijgt u heel 
wat premies en fiscale voordelen voor een aantal 
energiebesparende investeringen. Tot slot wint ook het 
milieu. De premies worden zowel door de overheid als door 
distributienetbeheerder Eandis, -in onze regio Gaselwest-, 
toegekend. Een overzicht.

1. Premies van de overheid
In 2009 zijn er o.m. premies voor dakisolatie, 
hoogrendementsglas, condensatieketel, muurisolatie of 
zonneboiler. De premies en fiscale voordelen kunnen oplopen 
tot meer dan de helft van de investering.

Dakisolatie - Wie in de loop van 2009 minstens 40 m² van het 
dak of de zoldervloer van zijn bestaande woning of appartement 
goed tot zeer goed isoleert, kan van de Vlaamse overheid 
eenmalig een premie krijgen die kan oplopen van 500 tot 
1000 euro. Enkel facturen die dateren vanaf 1 januari 2009 
worden in aanmerking genomen.

Verhoogde belastingvermindering - Voor energiebesparende 
uitgaven geldt nog altijd een belastingvermindering van 40% 
van het factuurbedrag, inclusief btw. Voor het inkomstenjaar 
2009 wordt het geïndexeerd plafond-bedrag van deze 
belastingvermindering opgetrokken tot 
2.770 euro. Daarvoor komen in aanmerking: dakisolatie, 
ramen met hoogrendementsglas, thermostatische kranen of 
een kamerthermostaat, vervanging of onderhoud van een 
cv-ketel, de uitvoering van een energieaudit en de plaatsing 
van een geothermische warmtepomp. Voor een zonneboiler of 
fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt de belastingvermindering 
maximaal 3.600 euro.

Info over alle premies in Koksijde - www.energiesparen.
be (rubriek subsidies) of bel gratis 1700. De brochure “Premies 
voor energiebesparing in Vlaanderen – 2009” is gratis te 
verkrijgen in de bibliotheek of het gemeentehuis.

Energie besparen: u wint altijd!
Voor een aantal energiebesparende investeringen, bv. dakisolatie, kan de eige-
naar een belangrijke tegemoetkoming van de overheid of van distributienetbe-
heerder Eandis genieten.

Ook dit jaar kunnen jongeren, geboren tussen 1993 en 1988, 
een beroep doen op een pakket Koksijdse taxicheques, ter 
waarde van 25 euro. De jongeren kunnen hiermee in het 
weekend en op feestdagen, vanaf vrijdag 6 maart, gebruik 
maken van de Koksijdse taxi’s.
In 2009 zijn er maar liefst 80 pakketten ter beschikking. Dit zijn 
er 40 meer dan vorig jaar. Snel zijn, blijft  wel de boodschap! 
Vanaf dit jaar kunnen ouders of grootouders ook cheques 
aankopen om cadeau te doen.
Met dit project willen de gemeente de jongeren op een veilige 
manier naar huis laten terugkeren na een avondje stappen.
De taxicheques kunnen elke werkdag worden afgehaald tussen 
9 en 12 u en tussen 13.30 en 16 u. bij de jeugddienst. 
Op vrijdag tot 19 u. Breng je identiteitskaart mee en een 
officieel document met je adres.
Meer info: gemeentelijke jeugddienst, Thierry Boonefaes, 

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

Tweede editie van taxicheques



21

 Onder leiding van de kapiteins Cornez 
en Dory bracht het commando van de 
mijnenjager M922 Myosotis op donderdag 
5 februari een officieel bezoek aan zijn 
petergemeente Koksijde. Onze gemeente is 
inderdaad peter van dit schip dat op 
14 september 1989 te water werd gelaten na het doopsel 
te hebben ontvangen van meter, mevr. Jeannette Maertens, 
echtgenote van toenmalig burgemeester Henri Dewulf. De 
zeelieden brachten een aangename dag in Koksijde door, met 
o.a. een bezoek aan het nieuwe gemeentehuis en aan het 
nieuwe Nationaal Visserijmuseum. Aan het peterschap is thans 
een einde gekomen want enkele dagen later werd de Myosotis 
overgedragen aan de Bulgaarse marine die het vaartuig tot 
Tsibar omdoopte.

In de gemeente De voorbije maand in woord en beeld…
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maand in 

woord en 

beeld…

 Jean-Pierre Tastenhoye, voorzitter van het Feestcomité 
Koksijde-bad, heeft wegens gezondsheidsredenen zijn mandaat 
ter beschikking stelt. Voor zijn inzet kreeg hij op de VVV-receptie 
een mand heerlijke streekproducten. Jean-Pierre is afkomstig uit 
Wallonië. Na zijn pensionering kwam hij in Koksijde wonen en 
integreerde zich in geen tijd, ook op vlak van het Nederlands, in 
onze badplaats. Jean-Pierre (rechts onder) wordt opgevolgd door 
mevr. Chris Thybaut (links onder). Verder op de foto: schepen 
Stephanie Anseeuw, VVV-voorzitter Charlotte Castelein, en 
VVV-ondervoorzitters Luc Deltombe en Ivan Vancayseele.

 In het bijgeloof is vrijdag de 13de een dag die weinig 
goeds belooft, maar voor An Ghysel kon het geluk niet op. 
Die dag werd ze in het gemeentehuis gehuldigd omdat ze op 
15 december De Pluim van West-Vlaanderen had gewonnen. 
Dat is een onderscheiding van de Koning Boudewijnstichting 
en mediapartners WTV/Focus voor erkenning van belangloos 
vrijwilligerswerk in de samenleving. An is van veel markten 
thuis: ze is leidster bij Chiro Windekind in Adinkerke, 
begeleidster bij de jeugdvereniging Tandem voor kinderen 
en jongeren met een handicap, en bovendien ook nog 
hoofdverantwoordelijke van de Drumband El Fuerte Kids. 
An werd door eerste schepen Jan Loones en de schepenen 
hartelijk gefeliciteerd voor haar gedreven vrijwilligersinzet!

 De Vlaamse overheid, en onze milieudienst, riep iedereen op om op vrijdag 13 februari deel te nemen aan de vijfde editie van 
de Dikke-truiendag. De peuters en kleuters van de gemeenteschool voegden de daad bij het woord. Gehuld in een dikke trui, en 
vergezeld door oma of opa gingen ze op stap door de duinen. Achteraf dronken ze samen gezellig een kom soep!
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SUPERVLIEG ANIMEREN

Beleven Supervlieg

De tentoonstelling “Kunst- en Vliegwerk” werd op vrijdag 
13 februari geopend. In het kader van Supervlieg werden alle 
kinderen van de Koksijdse lagere scholen even “kunstenaar”.

SuperVlieg vloog super..!
Half februari was een weekend dat honderden kinderen van Koksijde zich nog lang zullen heugen. Met een spectaculaire 
aanloop op donderdag 12 januari vond op zaterdag 14 (Valentijn) en zondag 15 februari in onze gemeente immers het 
grote SuperVliegweekend plaats. Het werd een supersucces! Maar liefst 675 mensen kochten een weekendticket en 
952 mensen een dagticket! De vele mama’s, papa’s, grootouders en vooral de vele kinderen waren door het dolle heen 
en razend enthousiast bij de knotsgekke voorstellingen, de kleurrijke tentoonstellingen en de vaak maffe workshops. 
Kortom één groot cultureel feest voor zowel klein als groot, jong en oud. Een cultuurevenement absoluut voor herhaling 
vatbaar! Een fotoalbum op deze dubbele bladzijde…

De landelijke SuperVlieg 
campagne startte al op 
donderdag 12 februari op 
spectaculaire wijze op het 
voetbalveld in Koksijde-
dorp. Bekende Vlaming 
Pieter Embrechts de arbiter 
onthaalde er samen met 
1.041 kindjes de Supervlieg. 
SuperVlieg vloog echt want 
hij werd door de Seaking 
aangevlogen.

Op vraag van de arbiter steken alle kindjes dolenthousiast de 
SuperVlieg-tongtattoos hoog in de lucht!

Pieter de arbiter en de 
meer dan duizend kinderen 
vestigden meteen het 
wereldrecord “steek je tong 
uit”! Als extraatje werden alle 
tongen met een SuperVlieg 
versierd!

Op het voetbalveld vormden de kinderen de letters S, U, P, E en R gevormd, waarna de reuzenvlieg het plaatje kwam afmaken.

SuperVlieg brengt cultuur van over de hele wereld. Deze 
kinderen genieten van het traditionele Japanse traditionele 
verteltheater Kamishibai.

SuperVlieg bracht zijn 
verkleedkoffer mee, de 
kindjes hun zottigheid. 
Daarna ontpopten 
de kinderen zich tot 
echte fotografen en 
Supermodellen.

SUPERVLIEG ANIMEREN
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Beleven Supervlieg

Liefde hangt in de lucht. Wekelijks wordt er in de kokpit het 
ja-woord gegeven: Ook op 14 februari een SuperVlieg-dag 
met een SuperVlieg-ja-woord! Niets zo romantisch als een 
liefdesverhaal op Valentijn in de zaal waar wekelijks het ja-
woord over de lippen gaat.

Haast je vlug om deze frisse expo, vol kleur, contrast en 
beweging, nog eens te bewonderen in de Abt Campmanszaal 
in het Abdijmuseum Ten Duinen: op weekdagen tot 18 u., op 
zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Toegankelijk tot 1 maart.

Piekeniersdril, initiatie zwaardvechten, helpen met de smid, een 
bezoekje aan de kruidenvrouw,… In het historisch tentenkamp 
werden kinderen en ouders naar de middeleeuwen teruggeflitst!

Op het historische domein Ten Bogaerde konden de kinderen 
ook middeleeuwse gevechtsporten proberen. Op de foto een 
jonge cisterciënzer gewapend met een bijzondere goedendag!

In de gemeenteschool van Oostduinkerke konden de kinderen 
even terug in de tijd met Jhonny en Sybil. Ze brachten een 
origineel stukje straattheater in de stijl van de jaren ’20, met 
een knipoog naar de stomme film. Zonder woorden toonden ze 
hun charmes door interactie met het publiek.

De parking aan de Kerkepannezaal werd tijdens het SuperVlieg-
weekend omgetoverd tot een gezellig woonwagenpark, waar de 
kinderen naar hartelust konden genieten van de verschillende 
voorstellingen en workshops.

SUPERVLIEG ANIMEREN

SUPERVLIEG ANIMEREN

SUPERVLIEG ANIMEREN
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Maak het 
gezellig op de 
Nacht van de 
Duisternis
Op zaterdag 28 maart organiseert 
onze gemeente in samenwerking 
met de Bond Beter Leefmilieu (BBL), 
de Vereniging voor Sterrenkunde 
(VVS) en Preventie Lichthinder vzw 
de veertiende editie van Nacht van 
de Duisternis. Op deze avond staat 
de problematiek van lichthinder 
centraal.
In Vlaanderen is het door de 
toenemende verlichting bijna 
nergens meer echt donker. Uit 
diverse onderzoeken is gebleken dat 
een groot deel van de Vlamingen 
vindt dat het ‘s nachts weer echt 
donker moet kunnen worden.
Verlichting verbruikt heel wat 
energie. Bovendien is dat strooilicht 
ook niet zo onschuldig als het lijkt. 
Omdat de biologische klok van de 
mens wordt gestuurd door de cyclus 
van dag en nacht, kan kunstmatig 
licht tijdens de nacht het lichaam 
danig in de war sturen.
Door het doven van de verlichting 
kan weer meer worden genoten van 
de donkere nacht en wordt de nacht 
weer echt gezellig!
Koksijde doet mee aan de 
Nacht van de Duisternis door 
de klemtoonverlichting van 
verschillende gemeentelijke 
gebouwen te doven van 
vrijdagnamiddag 27 maart tot 
maandagochtend 30 maart.
Ook de burger kan hieraan 
deelnemen door bijvoorbeeld de 
tuinverlichting, reclameverlichting of 
klemtoonverlichting te doven.
Meer info: Bond Beter Leefmilieu vzw, 

T 02 282 17 20 of www.nachtvandeduisternis.be

Evenementen Lenteprikkel

- Noordzeedomino’s: kom meer te weten 
of test je kennis over duin, zee en 
strand

- Voel je de vloedlijn? Voeldoos en 
geheugenspel met aanspoelsels uit de 
vloedlijn. Leuk familiespel.

- Een waaier van schelpen: kokkels, 
eikapsels, roggen, wulken, sporen van 
de boorspons, zeeanemonen, pokken, 
heremietkreeftjes…, boeiend om zien!

Lenteprikkel voor proper 
en natuurlijk strand
De gemeentelijke milieudienst pakt voor de zesde keer uit met de actie “Lente-
prikkel”. Met deze actie wil de gemeente een sterke oproep richten voor een 
proper en natuurlijk strand. Reinigen is de boodschap, maar het kan ook op 
een duurzame manier. Namelijk handmatig. Machines verwijderen immers ook 
alle natuurlijke aanspoelsels zoals wieren en schelpen.

Bent u nieuwsgierig hoe manuele strandopkuis zorgt voor duinvorming? Kom dan met 
heel het gezin naar de Lenteprikkel die plaatsvindt op zaterdag 4 april om 14 u. bij 
het stranddienstencentrum (horloge) in Koksijde-bad. Er worden verschillende leuke 
zoek- en doeactiviteiten georganiseerd in aanwezigheid van Woeste Willem en zijn 
piraten. De activiteiten zijn gratis! Bij slecht weer vinden de activiteiten plaats in het 
stranddienstencentrum. Het programma vermeldt:

- Visjes vangen: voor de allerkleinsten
- Duinvorming: educatief spel.
- In zee met de dobbelsteen: een leuk 
familiespel voor klein en groot.

- Infostand: voor wie meer informatie wil 
over natuurlijke aanspoelsels.

- Afval op het sorteereiland: 
onnatuurlijke strandaanspoelsels 
worden hier gesorteerd

Jeugdsportacademie: 
minivoetbal
Op woensdag 11, 18 en 25 maart wordt een lessenreeks 
minivoetbal georganiseerd voor leerlingen van het 1ste tot 
3de leerjaar van 14 tot 15.15 u., en voor het 4de tot 
6de leerjaar van 15.15 u tot 16.30 u. Deelnemen kost 
4,50 euro voor de hele reeks (sportmateriaal en verzekering 
inbegrepen).

Inschrijven kan op de Sportdienst of via www.koksijde.be.

De gemeente biedt aan alle deelnemers een drankje en een hapje aan.
Meer info: www.koksijde.be of milieudienst 058 53 34 39
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Evenementen Tentoonstelling

Getij-Dingen: wie vind je waar?

SINT-IDESBALD

OOSTDUINKERKE

KOKSIJDE
Schipgatduinen 

NIEUW-
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Zeebermduinen 

Sint-André 
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Deze getijdententoonstelling wordt op zaterdag 7 maart 
officieel met een vernissage geopend in aanwezigheid van de 
deelnemende kunstenaars. Om het belangstellenden, vrienden 
en familie van de kunstenaars wat gemakkelijker te maken, 
publiceren we hierbij een plannetje met een overzicht van de 
geplaatste werken en hun scheppers.
1. Noordenwindhelling: De vier windgoden van Monique 

Plaetevoet
2. Windekind: Tempelbox van Jan Smekens
3. Zeebermduinen: 2 werken van Ingeborg Krause
4. Zeebermduinen: Hersenspoeling  van Yarka Neutens
5. Cottagelaan: Geletterkapte strandkeien van Marc 

Vandevelde
6. Sycod: De kracht van de zee samen beleven van Jenny 

Reynaert
7. Twenty One: En dan ?... van Jean-Pierre Zinjé
8. IJslandplein: Zeepaleis van Frans De Medts

9. Dijkweg: Zeezandloper van Roos Deweerdt
10. Sint-André: De Drenkelinge van Jan Dieusaert
11. Schipgatduinen: Belle-Mer van Ann Devloo-Delva
12. Schipgatduinen: Zonnegolven van Bert Verstraete
13. Elisabethplein: Survival van Bea Vandendriessche
14. Heiststraat: Mind e-scape van Ingrid Sinnaeve
15. Grardplein: My favourites van Dirk Vandenbussche
Deze laagwaterexpo is uiteraard gratis te bezoeken.
Het is aangeraden uw wandeling 2 uur vòòr het 
laagwatertijdstip te beginnen, zodat u niet onaangenaam 
verrast wordt door vollopende kellen door de opkomende 
vloed…

Er is ook een fijne catalogus (1 euro) opgesteld met een korte 
beschrijving van het opzet, van kunstenaars en –werken, en 
met bovendien het gedicht “Kustlijnen” van Jan Huyghe.
Getij-dingen loopt tot 15 december.

U las al eerder over 
het kunstproject Getij-
Dingen, een geesteskind 
van kunstenares Ingrid 
Sinnaeve, uitgewerkt door 
de gemeentelijke dienst 
Cultuur in samenwerking 
met de afdeling Kust van 
de Vlaamse Overheid. 
Aan 15 strandpalen in de 
gemeente worden evenveel 
kunstwerken gehangen die 
twee keer per dag door de 
vloed, overspoeld worden. 
De zee zal deze kunstwerken 
bijna een jaar lang 
veranderen. Met andere 
woorden: de zee zal van 
“menselijke dingen” “Getij-
Dingen” maken. Hoe die 
Getij-Dingen er na enkele 
maanden zullen uitzien, 
weet niemand. Dat is het 
creatieve en tegelijk bizarre 
van dit merkwaardige 
initiatief: mens en natuur 
die samen kunstwerken 
creëren…

U kan alle kunstwerken bewonderen op www.getij-dingen.be
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Expeditie@natuur voor 
12 tot 14-jarigen
De gemeentelijke milieudienst organiseert in samenwerking 
met de vzw De Boot van 15 tot 17 april Expeditie@Natuur 
voor 12 tot 14-jarigen. Koksijdse jongeren zullen in groep 
met begeleider door eigen streek trekken op zoek naar 
het streekraadsel. Drie dagen lang worden stukjes natuur 
doorkruist waar de meeste jongeren nog nooit geweest zijn. 
Er worden constant opdrachten uitgevoerd en tips verzameld 
om hét streekraadsel tijdens het slotmoment te ontsluieren.
Inschrijven kan nog tot 17 maart  door het inschrijvingsstrookje 
te sturen naar vzw De Boot of te mailen (info@deboot.be) 
en 40 euro te storten op rekening 751-2009606-97 met 
vermelding van je naam / Expeditie@Natuur – Koksijde 
(of andere gemeente).

Inschrijvingsstrook
Naam en voornaam deelnemer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon (ouders): . . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 zal deelnemen aan Expeditie@Natuur en schrijft 40 euro over (of 35 euro vanaf het 2de kind), voor 17 maart 2009, 
op rek.nr. 751-2009606-97van vzw De Boot

0 zal met …………. personen (deelnemend kind/eren inbegrepen) aanwezig zijn tijdens het slotmoment op vrijdag 17 april om 
18 u.

Na deze receptie (einde rond 21 u.):

0 word ik afgehaald door mijn ouders 0 ga ik zelf naar huis

0 of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strook uiterlijk tegen 17 maart bezorgen aan vzw De Boot, Ieperleedijkstraat 1a, 8650 Houthulst of per e-mail: info@deboot.be.

Leen Persijn in praatcafé 
dementie Pandora!

Op dinsdag 3 maart om 
14 u. brengt Leen Persijn 
het programma “Mist. Mijn 
moeder en ik” voor het 
praatcafé dementie Pandora. 
Het praatcafé (gevestigd in 
het Welzijnshuis Mardyck, 
Sporkinstraat 6 in Veurne), 
vindt vier keer per jaar plaats 
en richt zich naar familie en 
kennissen van personen met 
dementie.
Leen Persijn, goed gekend 
als presentatrice, stemactrice 
en zangeres, brengt in het 
programma “Mist, mijn moeder 
en ik” een getuigenis. Ze 
vertelt over de ervaringen met 

haar dementerende moeder. 
Over haar falend geheugen, 
haar verward gedrag, haar 
onrust en achterdocht, haar 
agressies, enz. Er komen ook 
vaak hilarische anekdotes in 
het stuk voor. Tussendoor leest 
ze passende poëzie en zingt ze 
een paar liederen. 
Net als altijd is er achteraf 
ruimte voor vraagstelling 
en ontmoeting onder 
familieleden. Een “zwaar” 
thema met een luchtige toets, 
een aanrader voor iedereen 
die met dementie in contact 
komt! Gratis toegang.
Meer info: www.leenpersijn.be.

Leen Persijn.

Wie zoekt, die vindt!
Het feestcomité van 
Koksijde-dorp organiseert 
tijdens de paasvakantie, 
van 28 maart tot 15 april, 
voor de tweede maal een 
lentewandelzoektocht, 
over ongeveer 6 km in 
achtvorm, van zee naar 
dorp en terug. In deze 
editie moeten enkel 
foto’s, genomen van 
bepaalde onderwerpen 
langs het traject, gezocht 
en gerangschikt worden. 
Er worden ook enkele 
hersenbrekers opgediend.
Deelnameformulieren 
(2 euro) in alle 
gemeentelijke 
toerismebureaus. 
De talrijke prijzen worden 
uitgereikt op zaterdag 
18 april om 10 uur in de 
theaterzaal van 
c.c. CasinoKoksijde.
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Hobo-virtuoos 
Dimitri Baeteman speelt Mozart
De naam Baeteman doet in Koksijde en omstreken al lang een belletje rinkelen. Er is natuurlijk Paul Baeteman, gevierd 
beeldhouwer. In het Koksijdse (en Vlaamse) straatbeeld kom je her en daar beelden van Paul tegen. Maar ook zoon 
Dimitri Baeteman heeft kunstige handen, al gebruikt hij ze om de kleppen van z’n hobo te beroeren. En met succes, 
Dimitri is hobo solo in het Nationaal Orkest van België, voorwaar een referentie om U tegen te zeggen.

Op zondag 22 maart verwelkomt het c.c. CasinoKoksijde het Hobokwartet 
Dimitri Baeteman in Abdijhoeve Ten Bogaerde. In het kader van de Klassiek 
Op Zondag-reeks brengt hij er samen met Veurnaar Philip Handschoewerker, 
Nederlander Harm van Rheden en de Japanse Mihoko Kusama een niet te 
missen concert.

T-d: “Je bent hobosolo in het 
Nationaal Orkest van België. Wat 
spreekt je aan in dat instrument?”

Dimitri: “Een muziekopleiding is naar 
het instrument toe een specialisatie. 
Als klassiek geschoold muzikant kan 
je je meestal maar op één instrument 
toeleggen, omdat in dit genre 
perfectie nagestreefd wordt. In de 
muziekacademie heb ik ook nog slagwerk 
en piano gevolgd, maar hoe dan ook 
moet je dan een keuze maken. Het 
was voor mij vlug duidelijk dat ik mijn 
weg zou vinden op hobo. Het heeft een 
fantastisch expressieve klank, maar af en 
toe kan ik het ook verwensen. Dat is met 
alles zo zeker?”

T-d: “Speel je het liefst in een groot 
symfonie-orkest of in een kleine 
kamerbezetting?”

Dimitri: “Hobosolo in een symfonie-orkest 
is de mooiste job die een hoboïst zich kan 
wensen, je hebt altijd een interessante 
partij te spelen met mooie solo’s. Maar 
de stress is dan niet te onderschatten! 
Je hebt ook niet altijd de vrijheid die je 
soms zou willen, want de interpretatie 
van een muziekstuk wordt grotendeels 
bepaald door de dirigent. Voor mij is het 
dan ook een mooie aanvulling om naast 
het orkest ook kamermuziek te spelen. 
Je kunt veel vrijer musiceren omdat de 
groep kleiner is.”

T-d: “Je bent ook actief in het 
Vlaams kamerensemble Emanon. 
Wat is de opzet ervan?”

Dimitri: “Emanon bestaat uit een 15-tal 
musici nl. strijkkwintet, houtblaaskwintet, 
trompet, trombone, piano en slagwerk. 
We kunnen dus heel wat variatie 
brengen. Een hoofddoelstelling is het 
promoten van Vlaamse hedendaagse 
klassieke muziek, o.a. door het geven 
van compositieopdrachten.”

T-d: “Wat ga je spelen op 22 maart 
in c.c. CasinoKoksijde?”

Dimitri: “De titel van dit programma is 
“Mozart in een Engels kleedje”. Uiteraard 
staat het hobokwartet in F v 370 uit 
1781 centraal. Mozart schreef dit werk 
voor de hoboïst Friedrich Ramm. Met 
dit stuk wilde Mozart zijn talent als 
kamermuziekcomponist bewijzen voor 
het hof in Munchen. Hij verwijdert zich 
van het tot dan toe gebruikelijke concept 
van een soloinstrument met begeleiding 
en behandelt alle instrumenten 
evenwaardig. We spelen ook twee 
Engelse werken uit de twintigste eeuw. 
Ervoor het hobokwartet uit 1938 van 
Gordon Jacob en erna het kwartet opus 
61 uit 1957 van Malcolm Arnold.”
Meer info: concert op zondag 22 maart om 11 u. in 

Abdijhoeve Ten Bogaerde. Tickets 10 euro, 

www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Aperitief na het concert.

V.l.n.r. Dimitri Baeteman (uit onze gemeente afkomstig), Mihoko Kusama (Japan), Philip Handschoewerker 
(uit Veurne) en Harm van Rheden (Nederland).

Tij-dingen: “Hallo Dimitri? Hoe raakt 
een jonge Koksijdenaar verkocht aan 
klassieke muziek? Was de roep van 
New Wave, punk of New beat niet 
groot in de jaren ‘80?”

Dimitri Baeteman: “Mijn ouders zijn 
allebei liefhebbers van klassieke muziek. 
Ik ben dus al op jonge leeftijd met deze 
muziek in aanraking gekomen. Op mijn 
achtste ben ik met hobo begonnen aan 
de muziekacademie. Met hobo sta je 
automatisch dichter bij de klassieke 
muziek. Klassieke muziek omvat ook veel 
verschillende stijlen zodat je er niet vlug op 
uitgekeken raakt. Jazz boeit me anderzijds 
ook, maar dat ligt niet zo ver van klassiek. 
Doch op hobo is dit niet zo evident.”
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Beleven Bibliotheek

Gluur eens 
achter de 
spiegel!
Het thema van de Jeugdboekenweek 
(van 14 tot 28 maart) is “Fantasie” 
met als slogan “Achter de spiegel”! De 
Jeugdboekenweek dompelt zich onder 
in fantasieverhalen die de regels van de 
realiteit regelrecht of net heel subtiel aan 
hun laars lappen.
Van 14 tot 28 maart 2009 zet de bib 
haar deuren wijd open voor heksen 
en elfjes, geesten en dwergen, draken 
en eenhoorns, superkrachten en 
toverspreuken, imaginaire vriendjes 
en pratende knuffels... en natuurlijk 
ook voor jou! Je krijgt er ook nog een 

cadeautje bovenop!
Samen met Lyra Belacqua en Sebastiaan 
Duister betreden de jeugdige lezers 
volkomen verzonnen, onbestaande 
werelden met eigen wetten en bizarre 
bewoners. Sommige nog enigszins 
verwant aan onze wereld, andere zo 
verschillend dat je haast niets meer 
herkent.
Maar ook in deze wereld blijven, 
wachten ons “onmogelijke dingen”. Een 
buurmeisje met rosse vlechtjes dat 
paarden kan optillen. Een houten pop die 
tot leven komt en liegt alsof het gedrukt 

staat. Of een jongetje dat op weg naar 
school het gezelschap van steeds meer 
nijlpaarden krijgt...
Naar jaarlijkse gewoonte vallen er 
ook kunstwerken van de leerlingen 
(lagere graad) van juf Trui van de 
Westhoekacademie te bewonderen. 
Ze hebben afgedankte speeltjes 
veranderd, uit elkaar gehaald, 
opnieuw geassembleerd en zo 
verrassende fantasiefiguurtjes 
gecreëerd. Te bekijken in de 
vitrinekasten van de bib van 15 tot 
29 maart.

In concert: 
Pop/indie rockavond

Gentse muzikanten die eerlijke en 
geslaagde indierock spelen. Ze hebben 
een herkenbare, organische sound 
en de zanger heeft een karakteristiek 
stemgeluid.
The Abscenes (www.myspace.com/
theabscenes) is een jonge garde uit 
Houthulst. Ze waren al in het jeugdhuis 
te gast. Lekker vettige rock ’n roll die 
blijft hangen.
De concertavond start om 20.30 uur en 
kost 3 euro (5 euro voor niet-leden).

Meer info: www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit.

Nu:clear Night: 
terug van weggeweest
De oude glorie is terug! Maar deze keer in een nieuw kleedje. Op zaterdag 14 maart is jeugdhuis de PIT opnieuw de locatie 
voor feestend Koksijde. Centraal staat dubstep, een muziekgenre overgewaaid uit Londen. Kenmerkend zijn de baslijnen en 
het trage tempo. Stan Leye en Daan Buylaert zijn de bezielers van “DIVE”, dit nieuw concept. Er staan drie dj’s op het menu: 
dj Mook, dj Warren en dj Stan.
DIVE zal op regelmatige basis worden georganiseerd. Ervaren dj’s uit binnen- en buitenland zullen later nog van de partij zijn.
Start om 21 u. en gratis toegang.

Meer info: www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit.

Op vrijdag 6 maart biedt jeugdhuis de 
PIT opnieuw live muziek aan. Drie jonge 
groepen zullen je verrassen en verbazen: 
Arrow and the Flagpole, The Sophomore 
Jinx en The Abscenes. In een aangename 
omgeving en voor een zachte prijs!
Arrow and the Flagpole 
(www.myspace.com/aratf) zijn drie jonge 
gasten uit Blankenberge. Hun muziek is 
door heel wat genres beïnvloed: van rock 
over pop tot lounge. Je kan er ook wat 
jazz en singersongwriting in herkennen.
Sophomore Jinx (www.myspace.com/
thesophomorejinxgent) bestaat uit 
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Evenementen Tentoonstelling

gesloten op maandag, gratis toegang tot 
de archeologische site.)

De Amerikaan Evan Hollaway kiest voor 
het wijde strand van Sint-Idesbald 
waar een reusachtige constructie van 
14 m hoog op 12 m breed verschijnt. 
In zijn ontwerp gebruikt de kunstenaar 
edele materialen zoals zilver en koper, 
verwijzend naar de juwelenkunst. Het 
uiteindelijke werk is opgetrokken in staal 
en draagt de tekst: “Never good enough”. 
Dit werk illustreert op treffende wijze de 
vormelijke eenvoud en de aanvaarding dat 
dingen door de tand des tijds veranderen. 
Zijn doel is dat het Noordzeeklimaat het 
staal oxideert zodat het werk over een 
half jaar een andere kleur en uitstraling 
heeft. Het is een kader waardoor de 
toeschouwer naar de zee kijkt om 

De Nederlandse kunstenaar Krijn 
De Koning heeft met de locatie het 
Abdijmuseum Ten Duinen, duidelijk 
gekozen om in te spelen op het 
middeleeuwse erfgoed. Zijn werk is soms 
kleurrijk en monotoon maar steeds in 
relatie met de omgeving. Zo onderzoekt 
hij hoe de architectonische omgeving 
invloed kan uitoefenen op onze mentale 
gesteldheid. Met zijn kunstwerk trekt hij 
over de archeologische restanten van 
de abdij een gebouw op, dat voor hem 
tot één van de architecturale archetypes 
behoort. De ruimte is toegankelijk 
voor het publiek en bovendien ook 
leeg: alleen de ruïnes van de abdij 
zijn te bewonderen. Hij heeft ook een 
educatieve tentoonstelling uitgewerkt. 
(Weekend en feestdagen van 14 tot 
18 u., weekdagen van 10 tot 18 u., 

Van 28 maart tot 4 oktober: 
Beaufort03

Hedendaagse 
kunst aan zee!
Van 28 maart tot 4 oktober loopt over heel de Vlaamse kust 
Beaufort03, de derde triënnale voor hedendaagse kunst 
aan zee! Negenentwintig kunstenaars uit verschillende 
generaties, komende uit de vier windstreken, vertellen zes 
maanden lang hun verhaal, inspelend op de geschiedenis, 
het rijke kusterfgoed en het begrip “participatie”.  Beaufort 
tracht culturele activiteiten aan de kust te organiseren 
en te bevorderen. Beaufort03 staat voor een mix van 
internationale gevestigde waarden en jong Belgisch talent. 
In onze gemeente staan er werken van drie deelnemende 
Beaufortkunstenaars: Krijn De Koning (Nl), Evan Holloway 
(VS) en Valérie Mannaerts (B).

duidelijk te maken dat geen enkel beeld 
op kan tegen dat van de adembenemende 
monumentaliteit van zee en strand.

Valerie Mannaerts (°1974, België) 
maakte als jonge kunstenares furore 
met haar collageachtige tekeningen. 
Zij stelt 9 betonnen sculpturen tentoon 
op het strand van Oostduinkerke. 
Ze geven de illusie aangespoeld te zijn. 
De sculpturen bestaan uit verschillende 
modules, de oppervlakte is ruw en 
sommige delen zijn geschilderd. Voor 
de kunstenares is het belangrijk dat de 
sculpturen opgesteld staan tussen andere 
reeds bestaande elementen. Hierdoor 
ontstaat er een zekere verwarring bij 
de toeschouwer die de kunstwerken 
moeilijker van de rest kan onderscheiden.   
Meer info: www.beaufort03.be of www.koksijde.be

Copyright vzw Ku(n)st – by courtesy of the artist

Zes jaar geleden…
In Koksijde – Oostduinkerke staat nog steeds het kunstwerk van het Franse kunstenaarskoppel Anne en Patrick Poirrier, met name 
Acqua Scivolo op de Dijk ter hoogte van ‘Ster aan zee’ uit 2003Beaufort. De gemeente heeft dit monument aangekocht in 2005, 
met als doel het kunstwerk te integreren in de onmiddellijke omgeving van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. 

Arrangementen en info
Samen met Beaufort organiseert de dienst Toerisme van Koksijde dagarrangementen voor groepen, die bestaan uit het 
bezoek met gids van een museum naar keuze, een 3-gangenmenu, een rondleiding en uitleg bij de kunstwerken van 
Koksijde – Oostduinkerke en een bezoek aan Beaufort Inside in het Museum voor Moderne Kunst te Oostende. Ook is er een 
kunstwandelgids ter beschikking bij de toeristische dienst. Daarnaast bieden sommige Koksijdse hotels speciale kunstformules 
aan. Meer info: Toerisme Koksijde, T 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.koksijde.be
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Evenementen Muziek

Basiscursus digitaal fotograferen
Voor iedereen die voor de eerste keer leert omgaan met een 
digitaal fototoestel (niveau beginners, basisprincipes). 
De cursus is vooral gericht op de praktijk! De digitale camera 
beter leren kennen en vlot leren omgaan met nuttige tips.
Niet vergeten: handleiding en opgeladen batterijen (eventueel 
ook reservebatterijen).
Op dinsdag 28 april en donderdag 30 april van 13.30 tot 16 u. 
in de Willem Elsschotzaal (1ste verdieping). Kostprijs 8 euro 
(cursus inbegrepen). Men moet wel lid zijn van de bibliotheek. 
Inschrijven vanaf maandag 2 maart (max. 10 deelnemers). 
Inschrijvingen pas geldig na betaling.
Meer info: balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid, 1ste verdieping).

Skatrain to the moon: ska van de bovenste 
plank
Jeugdhuis de PIT verwent alle skaliefhebbers op vrijdag 20 maart. 
Haal je oude ‘Kicker’-schoenen uit de kast en begin alvast je 
danspassen in te oefenen. Brewed and Bottled 
(www.myspace.com/brewedandbottled) is een West-Vlaamse 
skaband met een mix van ska en punk rock. Vorig jaar blikten 
ze hun eerste demo in die ze uiteraard zullen spelen. Ambiance 
ook verzekerd met de 11-koppige skaformatie Skatchoubottos 
die al drie jaar podiumervaring heeft en een stevige live reputatie 
geniet. Dat leverde hen al veel publieksprijzen op. Niet te missen!
Start om 20.30 u. De toegangsprijs bedraagt 3 euro 
(5 euro voor niet-leden).
Meer info: www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit.

Tweedehands muziekbeurs
In samenwerking met de gemeentelijke jeugdraad organiseren de 
muziekliefhebbers Ronny De Craemer en Didier Derck uit Koksijde, 
op zondag 5 april van 10 tot 17 u. voor de derde maal een 
tweedehands muziekbeurs in zaal Kerkepanne te Sint-Idesbald. 
Enkel particulieren kunnen op die dag tweedehands goederen te 
koop aanbieden die met muziek te maken hebben: instrumenten, 
hifi-toestellen, vinyl (lp’s, singles), cd’s, dvd’s, partituren, 
muziekboeken, tijdschriften, enz. Een standhouder betaalt 7 euro 
per tafel (1,30 bij 0,75 m) met een maximum van 3 tafels 
(20 euro). De toegangsprijs voor het publiek (1 euro) is bewust 
laag gehouden.
Er is deze keer ook een tentoonstelling voorzien met platenhoezen 
waarop merkwaardige schoenen staan afgebeeld. Vorig jaar telde 
de beurs een 30-tal standen en zo’n 400 bezoekers.
Meer info: en inschrijvingen bij Ronny De Craemer (T 058/51.60.30, 

ronny.decraemer@skynet.be) of bij Didier Derck (T 0495/24.19.31). 

Reservering kan enkel na voorafgaande betaling op PCR 000-3256012-13 van 

The Replay, D. Boutslaan 8 in Koksijde.

32ste jazz at Baaltje
Op vrijdag 3 april vindt in Hotel Ruytingen om 20.30 u. 
“this last concert” in dit hotel plaats. Na de zomer wordt Hotel 
Ruytingen immers afgebroken. Het laatste concert in Ruytingen 
wordt gebracht door The Northsea Dixieland Band onder leiding 
van de gekende Baaltjenaar en jazz-specialist Jan Verdonck.
Uiteraard betekent dit concert niet het einde van de reeks 
Jazz at Baaltje. De continuïteit is verzekerd. Op vrijdag 
11 september vindt het 33ste concert plaats met de Mardi 
Grass Jazzband, voortaan in de Resto Belle-Vue.
Meer info: Ray Van Duüren, T 058 51 30 50.
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Beleven Wielerevenementen

Driedaagse De Panne–Koksijde

Paassportkamp
Van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 april loopt in de sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke een sportkamp dat elke dag start 
om 9 u. en eindigt om 16 u. Dit paassportkamp staat open voor 
jongens en meisjes van het 3de tot het 6de leerjaar, deelnemen 
kost 44 euro (sportmateriaal, verzekering, verplaatsingen, een 
unieke T-shirt en dagelijks een drankje inbegrepen).
Inschrijven kan enkel bij de sportdienst of via www.sport.
koksijde.be en is pas definitief na betaling. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Het voorleggen van een zwembrevet van minstens 
50 m is een vereiste om te kunnen deelnemen.
Volgende sporten staan o.m. op het programma: breakdance, 
kajak, mountainbike, circustechnieken o.l.v. circusteam 
“De Sven”, tafeltennis, golf,…

Op 2 april weten we wie Posthuma opvolgt als eindwinnaar in de KBC-Driedaagse De Panne-Koksijde. Deze 
wielerklassieker wordt steevast gereden als laatste test op de Ronde van Vlaanderen.

15de mountainbiketoertocht
Op zaterdag 7 maart organiseren de sportdienst en de 
sportraad in samenwerking met de sportdienst van De Panne 
de unieke mountainbiketoertocht met omlopen van 33, 44 en 
55 km. Er is een nieuwe omloop vastgelegd met inbegrip van 
het Calmeynbos in De Panne.
Men kan inschrijven en starten van 8.30 tot 14 u. in de sporthal 
in Koksijde-dorp voor het luttel bedrag van 4 euro (verzekering 
inbegrepen). Inschrijven kan enkel de dag zelf.
Er zijn drie bevoorradingen voorzien en elke deelnemer krijgt 
één lot voor de gratis tombola met een prijzenpot van 
7.500 euro. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar en er is 
mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de bikewash. In 2006 
mocht de organisatie in ideale weersomstandigheden 
951 deelnemers ontvangen. Dit jaar hoopt men de kaap van 
duizend deelnemers te overschrijden.
Meer info: gemeentelijke sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 

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

Zoals al enkele jaren het geval start de driedaagse in 
Middelkerke en wordt er koers gezet naar het binnenland, 
richting Zottegem. In deze rit krijgen de renners maar liefst 
13 hellingen voorgeschoteld. Na 110 km rijden de wielrenners 
nog 2 plaatselijke ronden van elk 44,50 km. Woensdag 
1 april wordt er gestart in Zottegem voor een lange rit van 

219 km met aankomst in Oostduinkerke. In onze omgeving 
worden nog drie plaatselijke ronden gereden van 13,35 km. 
De slotdag op donderdag 2 april bestaat uit twee ritten. In 
de voormiddag is er een korte rit van 112 km met start en 
aankomst in De Panne. ’s Namiddags wordt de driedaagse 
afgerond met een individuele tijdrit over 14,25 km.
Sinds het ontstaan van de driedaagse in 1977 staan er zowel 
nationaal als internationaal bekende namen op de erelijst: 
Eric Vanderaerden, Michele Bartoli, Johan Museeuw, Peter 
van Peteghem, Nico Mattan, Stijn Devolder, Leif Hoste en 
Alessandro Ballan.
Dinsdag 31 maart: Middelkerke–Zottegem (199 km)
Woensdag 1 april: Zottegem–Oostduinkerke met aankomst 
in de Leopold II-laan omstreeks 16.30 u., 1ste doortocht van 
3 plaatselijke ronden vanaf 15.30 u. (219 km)
Donderdag 2 april: De Panne–De Panne, rit in lijn met 
doortochten door Sint-Idesbald vanaf ongeveer 11.30 u. 
(112 km)
Donderdag 2 april: De Panne–Koksijde–De Panne, 
individuele tijdrit (14,25 km) van 14.25 tot 16.50 u.
Meer info: KVC Panne Sportief vzw, GSM 0475 87 30 85, 

www.depanne.be/veloclub of sportdienst en sportraad Koksijde, T 058 53 20 01, 

F 058 53 20 00, www.sport.koksijde.be, sportdienst@koksijde.be.
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Agenda Maart 2009

20 uur / Concert De Apostel na de 12’
Koksijde, O.L.V-ter-Duinenkerk - compositie 
gemaakt door de wereldbefaamde componist 
Johan Duiyck, op teksten van Antoon Van 
Wilderode - Organist, Ignace Michiels. Uitvoerders 
Vlaams radiokoor. Een viering in het kader van 
175 jaar bestaan van het Grootseseminarie, even-
eens viering 450 jaar bestaan van bisdom Brugge.
Inkom € 5, te betalen aan de deur.
Info: lievengistelinck@telenet.be 

20.30 uur / Bloedbruiloft
Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
Oto het bedrijf & Belladonna
Tickets & info: bespreekbureau c.c. Casino-
Koksijde, T 058 53 29 99 & 058 51 18 37 of 
reservatie@hetbedrijf.be; www.hetbedrijf.be 

Zondag 15 maart
14.30 uur / Vrije rondleiding in het 

Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

7-15 uur / Vertrek en inschr. 
18de paardevisserstocht 

 6-12-18-21-30 km
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info: wandelclub De Stormvogels, 
T 059 32 26 29, www.stormvogels.be, 
info@stormvogels.be 

Maandag 16 maart
14.30 uur / Kruidige Causerie door 

Winiefred van Killegem 
‘Liefde gaat door de maag’
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
Prijs: € 5/p.p.; € 7 (niet-leden) 
koffie inbegrepen
Info & org.: NEOS Koksijde, Judith 
Ranson T 058.51.40.60 of Jeanine Nowé, 
T 058.51.33.03, bet. Reknr.: 068-2180509-73 
(met vermelding ‘winiefred’)

Woensdag 18 maart
8 uur / Bezoek aan Brussel met *da’s 

TOF*
Vertrek Station Koksijde
Voormiddag geleid bezoek aan het 
authentieke théâtre Royal - Namiddag geleid 
bezoek aan vrijmetselarijtempel
€ 10 (+ treinreis + middagmaal)
Inschrijvingen en info: Vlaamse seniorenclub 
Koksijde, Hedwig Donceel, T 058 51 75 43

14 uur / Gespreksnamiddag 
lentebezinning sociale 
zekerheid/solidariteit
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Spreker: Luc Vandenabeele
€ 2; niet-leden: € 4 (drankje inbegrepen)
Info: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 34 02

14-16 uur / Universiteit Vrije Tijd
 Vrijheid en gelijkheid

Koksijde, c.c. casinokoksijde
De verlichting vandaag, door Prof. Dhr. Ludo 
Abicht
Org. Davidsfonds Koksijde, info: Greta Leye, 
Veurnestraat 4, T 058 51 38 65, 
leyegreta@hotmail.com 

20 uur / Film ‘I don’t want to sleep alone’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99, www.casinokoksijde.be 

Donderdag 19 maart
20 uur / Info-avond: inbraak- en 

diefstalpreventie
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Hoe bescherm ik mijn woning tegen 
ongewenst bezoek?
Info & org.: Gezinsbond Koksijde: leden: € 2; 
niet-leden: € 3 (drankje inbegrepen)

20 uur / Theater, Ensemble Leporello, 
Fool for Love
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Vrijdag 20 maart
14 uur / Petanque op de binnenpleinen

Oostduinkerke, zaal Ameubla, Leopold II-Laan
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, T 058 51 34 02

14-18 uur / Open museumdag: 
museum gratis toegankelijk
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50,
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be 

15 uur / Dans, Cie Thor/Thierry 
Smits, V.-Nightmares m.m.v. 
de Kortrijkse Schouwburg
Koksijde, Casinoplein, Vertrek met de bus 
naar de schouwburg in Kortrijk
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zondag 8 maart
8.30 uur / Ontbijtcauserie

Sint-Idesbald, Reigersnest, Prins Boudewijnlaan 39
Met ‘achter de schermen van de Wetstraat 
16’ verheldert dhr. M. Van de Voorde ons 
actuele nationale politieke werking.
Org. Davidsfonds, Greta Leye, Veurnestraat 4, 
T 058 51 38 65, leyegreta@hotmail.com 

14.30 uur / Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan 6-8/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, 

Maandag 9 maart
20 uur / Info-avond praten met je kind

Koksijde-dorp, trefcentrum Ligerius, 
Zeelaan 29 i.s.m. de Gezinsbond
leden kav en gezinsbond: 
€ 3,5 pp; niet-leden: € 5
Info: Lena Devacht, T 058 51 69 87, of 
www.kav.be/koksijde 

Woensdag 11 maart
14-16 uur / Universiteit Vrije Tijd
 Vrijheid en gelijkheid

Koksijde, c.c. casinokoksijde
De verlichting vandaag, door Prof. Dhr. Ludo 
Abicht
Org. Davidsfonds Koksijde, info: Greta Leye, 
Veurnestraat 4, T 058 51 38 65, 
leyegreta@hotmail.com 

16.30 - 20 uur / Bloedinzameling
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92
Info & org.: Rode Kruis, Marc Vandermeiren, 
T 0475 82 59 40, vandermeiren.marc@telenet.be 

20 uur / Film ‘Gomorra’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99, www.casinokoksijde.be 

Donderdag 12 maart
19.30 uur / Opfrissing van de Wegcode

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje
Huidige wegcode, nieuwe regels, wetten, hier-
op wordt een professioneel antwoord gegeven 
van een commissaris van Politie Westkust.
Inkom: 4 euro (drankje inbegrepen)
Info & org.: Vrouwenstemmen i.s.m. 
Gezinsbond Koksijde. T 0479 98 12 00

Vrijdag 13 maart
14 uur / Wandelen 8 à 10 km

Oostduinkerke, Ameubla, Leopold II-Laan
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 52 37 77

20.30 uur / Oto het bedrijf & Belladonna
 Bloedbruiloft

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
Tickets & info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 
& 058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

14 - 28 maart
 Jeugdboekenweek, geschenk-

je voor elk kind.
Koksijde, gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Info: Bib Koksijde, T 058 53 29 53, 
koksijde@bibliotheek.be

Zaterdag 14 maart
14 uur / Verloofdenontmoeting

Veurne, Sint-Augustinuskliniek, Karel 
Coggezaal, Ieperse steenweg 100, 8630 Veurne
Kostprijs € 5 per koppel, inschr. vòòr 9 maart
Org. Decanaat Veurne-Westhoek, 
dekanaal.secretariaat.veurne@skynet.be

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

Woensdag 4 maart
14-16 uur / Universiteit Vrije Tijd
 Vrijheid en gelijkheid

Koksijde, c.c. casinokoksijde
De verlichting vandaag, door Prof. Dhr. Ludo 
Abicht
Org. Davidsfonds Koksijde, 
Info: Greta Leye, Veurnestraat 4, 
T 058 51 38 65, leyegreta@hotmail.com 

14 uur / Gezelschapsnamiddag met 
kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
gratis voor leden; € 1 voor niet-leden
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 51 34 02

14.30 uur / Rusland …waarheen in de 
21ste eeuw
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Geïllustreerde voordracht door prof. Dr. Piet 
Van Poucke
€ 2, info en org. Vlaamse seniorenclub Koksijde, 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

14.30 uur / Kinderquiz, 6 – 12 jaar, 
de slimste Koksijdenaar, 
Wie wint de wisselbeker
Koksijde, Joc de Pit
Gratis deelname, inschrijven in groepjes van 
max. 4 deelnemers
Inschr. via mail naar jocdepit@koksijde.be 
www.depit.be, T 058.53.34.44

20 uur / De Andere Film
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99, cc.casino@koksijde.be; 
www.casinokoksijde.be 

Donderdag 5 maart
13.30-19.30 uur / Bloemschikken

Koksijde, Parochiaal centrum, Tulpenlaan 41
Info & inschrijvingen: Gerda Van Den Steen, 
T 058 51 17 97 – gezinsbond Koksijde

14.30 uur / Lezing: hoe vitaal is de 
moedertaal
Koksijde W. Elsschotzaal, boven de bibliotheek
Het Nederlands aan het begin van de 21e 
eeuw, door prof. dr. Wim Vandenbussche, 
Vrije Universiteit Brussel
Prijs: € 2,50 ( koffie inbegrepen )
Info: UPV-Westkust T 0475 97 21 98, 
mmortier@versateladsl.be

17-20 uur / Bloedinzameling
Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info & org. Rode Kruis, Marc Vandermeiren, 
T 0475 82 59 40, vandermeiren.marc@telenet.be 

Vrijdag 6 maart
14 uur / Fietstocht

Oostduinkerke, zaal Ameubla
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 51 34 02

20 uur / Lentemodeshow ten voordele 
van Telealarm 2
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Een project waarbij alarmapparaatjes ter 
beschikking gesteld worden aan slachtoffers 
van intrafamiliaal geweld.
Info & kaarten: T 058 51 26 52
Org. Soroptimist Internationaal Veurne-
Westhoek

Zaterdag 7 maart
8.30-14 uur / Mountainbiketoertocht 

33,44 en 55 km
Koksijde, zaal voor vloersporten
Deelname: 4 euro
Info: Sportdienst Koksijde, T 058 53 20 02

14 uur / Geleide wandeling in natuur- 
reservaat Doornpanne met 
aandacht voor fauna en flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Info: bezoekerscentrum, T 058 53 38 33, 
www.iwva.be 
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20 uur / Muziek, Hamster Axis of the one-
click Panther (B) + Zect (Fr)
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Zaterdag 21 maat
14 uur / Danscursus met De Duinroos

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Info & org.: Vlaamse seniorenclub Koksijde, 
info: L. Duyck, T 058 51 65 94, 
www.vvvg-vlaamsesenioren.koksijde.be 

20 uur / Cabaretavond, dialoog zang 
en piano
Oostduinkerke, feestzaal Witte burg
Scheerschuim: bloedend hart
Vvk 10 euro, add 12 euro
Info: Vrijzinnige Koepel Westhoek, 
R. Van Duüren, T 058 51 30 50

20 uur / DiscoNight@
Westkust,chapter VI 
Partypeople, are you ready?!?
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Vvk: 16 euro, add 20 euro
Org. Westkustmedia, Kaarten ook bij Toerisme 
Koksijde-Oostduinkerke, T 058 51 29 10

20.30 uur / Oto het bedrijf & Belladonna
 Bloedbruiloft

Oostduinkerke, Het Bedrijf, leopold II-Laan
Tickets & info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 & 
058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Zondag 22 maart
11 uur / Klassiek op zondag: 

Hobokwartet Dimitri 
Baeteman, Mozart in een 
Engels kleedje
Koksijde, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten 
Bogaerdelaan 12
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

14.30 uur / Vrije rondleiding in het 
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

17 uur / Oto het bedrijf & Belladonna
 Bloedbruiloft

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
Tickets & info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 & 
058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Dinsdag 24 maart
19 uur / Van onder het stof, 7de nacht 

van de geschiedenis
Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum 
van Oostduinkerke
Herinnering aan de plaatselijke visvangst 
worden uitzonderlijk weergegeven in ons ver-
nieuwd Visserijmuseum. Onder deskundige 
begeleiding zoeken wij deze nieuwe parel.
Inkom: 6 euro; 5 euro voor DF-leden
Org. Davidsfonds Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 51 49 20, paul.depondt1@telenet.be, 
www.oostduinkerke-wulpen.davidsfonds.be

Woensdag 25 maart
14 uur / Gezelschapsnamiddag met 

kaarten e.a. spellen
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Gratis voor leden; € 1 voor niet-leden
Organisatie: OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 51 34 02

14-16 uur / Universiteit Vrije Tijd
 Vrijheid en gelijkheid

Koksijde, c.c. casinokoksijde
De verlichting vandaag, door Prof. Dhr. Ludo 
Abicht
Org. Davidsfonds Koksijde, info: Greta Leye, 
Veurnestraat 4, T  058.51.38.65, 
leyegreta@hotmail.com

17-19.30 uur / Bloedinzameling
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128
Info & org.: Rode Kruis, Marc Vandermeiren, 
T 0475 82 59 40, Vandermeiren.marc@telenet.be

20 uur / Film ‘Vinyan’
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info: bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99, www.casinokoksijde.be 

Donderdag 26 maart
19.30 uur / Crea-avond: Shadowpainting

Koksijde-aan-Zee, Tulpenlaan 41
Info: Nancy Soetaert, T 058 52 24 12 of 
www.kav.be/koksijde 

Koksijde, c.c. Casinokoksijde

 Freddy De Vadder
Org. Vzw Pieken Wulfhumor
Tickets:bespreekbureau c.c. CasinoKoksijde, 
T 058 53 29 99, Info: www.comedyshows.be

Vrijdag 27 maart
14 uur / Wandelen , 8 à 10 km

Oostduinkerke, zaal Ameubla, Leopold II-Laan
Org. OKRA Oostduinkerke-Wulpen, 
T 058 52 37 77

16 uur / KVV Coxyde Boter- of 
Camembert kaarting
Koksijde, café Sportcentrum 
3 kaarten voor € 3, t.v.v de jeugd-gratis tombola

20 uur / Humor, Paul Morocco & Olé, 
The Latin Music Comedy 
Explosion
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

20.30 uur / Oto het bedrijf & Belladonna
 Bloedbruiloft

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
Tickets & info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 & 
058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Zaterdag 28 maart
14 uur / Geleide wandeling in 

natuurgebied Doornpanne, 
Stiltewandeling
Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne
Info: bezoekerscentrum Doornpanne, 
T 058 53 38 33

16 uur / KVV Coxyde Boter- of 
Camembert kaarting
Koksijde, café Sportcentrum 
3 kaarten voor € 3, t.v.v de jeugd-gratis tombola

20 uur / Dans, Les SlovaKs Dance 
Collective, opening Night
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde
Info & tickets: bespreekbureau 
c.c. Casinokoksijde, T 058 53 29 99

20.30 uur / Oto het bedrijf & Belladonna
 Bloedbruiloft

Oostduinkerke, Het Bedrijf, Leopold II-Laan
Tickets & info: bespreekbureau 
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99 & 
058 51 18 37 of reservatie@hetbedrijf.be; 
www.hetbedrijf.be 

Zondag 29 maart
14.30 uur / Vrije rondleiding in het 

Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
T 058 53 39 50, info@tenduinen.be; 
www.tenduinen.be 

Dinsdag 31 maart
 Driedaagse De Panne - Koksijde

Middelkerke-Zottegem
Info: Sportdienst Koksijde, driedaagse

Woensdag 1 april
 Driedaagse De Panne - Koksijde

Zottegem - Koksijde

Donderdag 2 april
 Driedaagse De Panne - Koksijde

Tijdrit De Panne - De Panne
Aankomst Oostduinkerke Leopold II-laan 
rond  16 uur

19-21 uur / Workshop KLEUR door 
Brigitte Pattyn
Westhoek Academie Koksijde, Veurnelaan 109
Inschrijvingen T 058 51 65 27 of 
westhoekacademie@koksijde.be 

Vrouwencirkel
Ontmoet 1x per maand jezelf en anderen in de 
veilige en helende ruimte van een vrouwencirkel, 
om samen open te bloeien en te groeien, om samen 
onszelf en ons leven in balans en harmonie te 
brengen.
Cirkelbijeenkomsten: 1 x per maand
Voor wie: voor vrouwen van alle leeftijden, 
max. 8 deelneemsters
4 dinsdagnamiddagen:  3 maart, 31 maart, 
28 april en 26 mei 2009, van 13.45u tot 16u.
OF
4 donderdagavonden:  5 maart, 2 april, 30 april en 
28 mei 2009, van 19.45u tot 22u.
Vervolgreeks vanaf september, eveneens op 
dinsdagnamiddag of donderdagavond.
Plaats: Duinparklaan 33, 8670 Oostduinkerke 
(Koksijde)
Prijs: 20 € voor de vier bijeenkomsten
Info en inschrijvingen: Verheyen Reini, T 058 51 05 78 
– 0475 37 77 22, verheyenreini@hotmail.com

Maandag 25 mei t.e.m. 29 mei
Midweek Friesland
Prijs: € 520 p.p. (op basis van dubbele kamer – volpension)
Toeslag € 80; annulatieverzekering : € 10
Inschr.: uiterlijk tegen 20 maart bij Jeanine Nowé, 
T 058.51.33.01 of Judith Ranson, T 058.51.40.60, 
betaling voorschot € 200 op rekeningnr. 
068-2180509-73 (met vermelding Friesland – toffe 
tours + aantal personen)

28/03 – 15/04
Koksijde-dorp
Lentewandelzoektocht, 6 km
Van zee naar dorp en terug, deelname: € 2, inschrij-
vingsformulieren te bekomen bij diensten Toerisme 
Koksijde-Oostduinkerke. Prijsuitreiking zaterdag 
18 april om 10 uur in de theaterzaal van het c.c. 
Casinokoksijde.

Tot 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, info@visserijmuseum.be; www.
visserijmuseum.be 

14/03-26/04 / Nick Vermeersch
Oostduinkerke,toerismekantoor, Astridplein 6
Info: abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand
Zie Tij-dingen blz. 25
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57

28/03-04/10 / Beaufort 03:
 Krijn De Koning, Evan 

Holloway, Valérie Mannaerts
Week: 10-18 u. Weekends en feestdagen: 
14-18 u.; gesloten op maandag - Koksijde, 
site Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Koninklijke Prinslaan 6-8 /Verbouwelaan
Wandelgides te koop bij diensten Toerisme
Zie Tij-dingen blz. 29
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57, 
info@tenduinen.be, www.tenduinen.be 

Maart / Els Beekman, Roeselare,
 brons, metaal, plaat en laswerk

Sint-Idesbald, Kapsalon Lievino, Strandlaan
Info kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

13/03-22/03 / Leo Gommé - Collage
 op/achter glas

Open elke dag 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel, 
H. Christiaenslaan 40
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 
Valerie Van Damme,  T 058 53 39 57

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
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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 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: André Verveckken, penningmeester, 
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke, 
T 0472 26 59 18.

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)

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.

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.

14 - 17 uur / Kaarting in de 
Kerkepannezaal
Strandlaan Sint-Idesbald, info & organisatie 
OKRA, T 058 51 44 37, daniellajean@telenet.be 
(tot eind juni)

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

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, Oostduin-
kerke, 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.
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Agenda Activiteiten met regelmaat
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

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: André Verveckken, penningmeester, 
A. Florizoonelaan 14, 8660 Adinkerke, 
T 0472 26 59 18.

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.

18.30 – 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

van half september tot begin mei
 Kaartersclub Zeepannekloppers

Koksijde-dorp, café de Welkom
info: Calcoen Roland, Ten Bogaerdelaan 8, 
Koksijde, T 058 51 91 82, T 058 51 05 94

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

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, Oostduinkerke
Trommellessen: 19.30-20 uur. Herhalingen 
voor het trommelkorps 20-20.30 uur samen 
met de Harmonie.  Repetities van de Harmo-
nie: 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 

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 
senioren 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 kaartersclub 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.

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.

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

Hoe komt uw activiteit in de agenda van Tij-dingen?
Voor de editie april 2009 bezorgen vóór 5 maart 
2009. Voor de editie van mei 2009 bezorgen vóór 
5 april 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.



Dag van de
Lokale Economie
23 maart 2009 - 19.30 uur
c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10

19.30 uur: Onthaal
20.00 uur: Verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche.
20.15 uur: Strategische doelstellingen rond Lokale Economie door 

Frederic Devos, schepen van Middenstand & Lokale Economie.
20.30 uur: Veiligheidsbeleid door korpschef Nicholas Paelinck.
20.40 uur: Toeristische beleidslijnen door Stephanie Anseeuw, schepen voor Toerisme.

Humoristische intermezzi door Raf Coppens.
Aansluitend is een drankje voorzien.
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