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N i e u w

2 Uw gemeentelijk infoblad Tij-dingen en de
Vrijetijdsbrochure voortaan maandelijks!

T i j - d i n g e n
Tij-dingen is een uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie

Redactie: Jan Huyghe
Fotografie en kaftontwerp: Fernand Schreel, Jan Huyghe en ingezonden foto’s

Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten
Jaarabonnement 11 nummers van januari 2006 tot en met december 2006 (voor niet-gedomicili-
eerden): 10 euro te storten op rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan
44 te 8670 Koksijde met vermelding “Jaarabonnement Tij-dingen”

Koksijde op internet: http://www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen!)
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde

Geachte lezers van Tij-dingen en van de Vrijetijdsbrochure,

Met het nummer van november-december 2005 mocht uw gemeentelijk informatieblad Tij-dingen tien kaarsjes uitblazen!

Inderdaad, tien jaargangen van telkens zes nummers, boordevol informatie over het gemeentelijk beleid, werden in snel-

treinvaart geschreven, geschikt, gedrukt, verspreid en… door u gelezen. Samen vormen die tien jaargangen een dik boek van

liefst 2.108 bladzijden informatie uit het gemeentehuis en de gemeentelijke diensten.

In die voorbije tien jaar is Tij-dingen ongetwijfeld bij u thuis een vertrouwde verschijning in het krantenrekje of op de salon-

tafel geworden, een aangename vriend die om de twee maanden stipt in uw brievenbus viel.

Bij de start van deze elfde jaargang valt alvast goed en vrij ophefmakend nieuws te melden. Gezien het succes van Tij-din-

gen en de ingevoegde Cultuur- en Vrijetijdskalender in de voorbije tien jaar oordeelde het college van burgemeester en sche-

penen het opportuun om beide publicaties voortaan niet langer tweemaandelijks, maar wel maandelijks uit te geven!

U leest het wel degelijk goed: Tij-dingen en de activiteitenbrochure verschijnen vanaf januari 2006 elke maand, weliswaar

niet in augustus. In 2006, en ook in de komende jaren, mag u deze gemeentelijke info dus elf keer in uw bus verwachten!

Het bestuur nam die beslissing om de gemeentelijke informatie sneller bij u te kunnen brengen: niet meer om de twee maan-

den, maar elke maand. Korter op de bal spelen, zo luidt het in voetbaltermen. De maandelijkse frequentie houdt anderzijds

wel in dat Tij-dingen iets minder bladzijden zal tellen dan wat u gewoon bent. Dus geen 40 of 44 bladzijden meer, maar

daarom ook wel niet gewoon herleid tot de helft (20 blz.)… De redactie hanteert immers géén rigoureuze, maar een vlot-

te en flexibele pen: wellicht worden de nummers, al naargelang van het nieuwsaanbod, 24, 28 of misschien zelfs eens 32

bladzijden dik, zoals huidig nummer.

Zo zal Tij-dingen uw hoogwaardig infoblad blijven, trouw aan zijn redactionele visie: het brengen van duidelijk toekomstge-

richt officieel nieuws van het gemeentebestuur over het gemeentelijk beleid en van de gemeentelijke diensten over projec-

ten, uitvoeringen en activiteiten. Kortom nieuws uit het gemeentehuis en filialen!

Een en ander vraagt van de gemeente een extra-inspanning. Vooreerst een financiële injectie op het vlak van drukkosten en

distributie door De Post. Maar anderzijds dienen de betrokken diensten (de dienst Pers & Com. voor Tij-dingen en de dienst

Cultuur voor het activiteitenboekje) een tandje bij te steken. Ze hebben het er graag voor over want goed geïnformeerde

burgers zijn tevreden burgers!

Tot slot nog een belangrijke mededeling. De Cultuur- en Vrijetijdsagenda (het activiteitenboekje CVA dat altijd in Tij-dingen

ingeniet zat), zal voortaan geen deel van Tij-dingen meer uitmaken, maar apart door de diensten van De Post gebust wor-

den! Overigens werd het activiteitenboekje een heel nieuw kleedje aangemeten en herdoopt tot “Vrijetijdsbrochure”!

Beste inwoners, geachte lezers, voor Tij-dingen en Vrijetijdsbrochure is een nieuwe periode aangebroken. Maar wij twijfelen

er niet aan dat u deze vernieuwingen op prijs zal stellen!

De redactie
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Gezonde begroting 2006 met plannen
voor 23,64 miljoen euro investeringen
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In zitting van maandag 19 december heeft de gemeenteraad de gemeentebegroting 2006 goedgekeurd. De begroting is een lijvig
cijferdocument dat een raming bevat van de ontvangsten en de uitgaven die de gemeente in 2006 zal boeken. Zowel in gewone
dienst (normale werkingskosten) als in buitengewone dienst (investeringen) moet zo’n begroting in evenwicht zijn. Belangrijk te
vermelden is dat die evenwichten bereikt worden zonder verhogingen van belastingen, en dat de gemeente daarnaast over een
reservefonds, een “spaarpot” beschikt van 6,03 miljoen euro.

In gewone dienst, dat wil zeg-

gen de kosten voor de

dagelijkse werking van

de gemeente, bedragen

de geraamde uitgaven

in het eigen dienstjaar

(2006) 46,93 miljoen

euro ten overstaan van

45,19 miljoen euro ont-

vangsten. In het eigen

dienstjaar is er dus een

geraamd tekort van

1,73 miljoen euro. Dat

tekort wordt goedge-

maakt door het geraamd

positief saldo van vorig

dienstjaar ten bedrage

van 1,74 miljoen euro.

Het algemeen begrotingsresultaat in

gewone dienst bedraagt aldus een posi-

tief saldo van 9.675 euro.

De gemeentebegroting 2006 sluit in

gewone dienst dus met een geraamd

positief resultaat van 9.675 euro, maar

daarnaast is er ook nog het reserve-

fonds van 6,03 miljoen euro.

De begroting van de gewone dienst
wordt gebruikelijk in vier grote delen

opgesplitst: personeelskosten, wer-
kingskosten, overdrachten en schulden-
last. De personeelskosten nemen zoals

gewoonlijk het leeuwenaandeel van de

uitgaven voor hun rekening: 37,46%. De

werkingskosten slorpen 20,09% van het

budget op. De schuldenlast (aflossing

en intresten van leningen ten gevolge

van bijzondere investeringen van vorige

jaren) is goed voor 25,25%. Tenslotte

zijn er nog de overdrachten (de toela-

gen aan VVV, verenigingen, enz.) die

17,20% van de uitgaven vergen. Een en

ander wordt ook visueel duidelijk

gemaakt aan de hand van bijgaande

taartgrafiek.

In 2006 voorziet het

gemeentebestuur in bui-
tengewone dienst
investeringen ten

bedrage van 23,64

miljoen euro. Die

investeringen worden

als volgt gefinancierd:

voor 13,53 miljoen

euro met leningen, voor

3,8 miljoen euro door

afname van het bui-

tengewoon reserve-

fonds en voor 4,49

miljoen euro met sub-

sidies van de hogere

Vlaamse, Belgische of

Europese overheid.

Burgemeester Marc Vanden Bussche

wijst erop dat de gemeente geen enkele

gelegenheid onbenut laat om subsidies

voor grote of kleine projecten binnen te

rijven. Dat bewijst alvast het bedrag van

4,49 miljoen euro subsidies voor

investeringen in 2006.

Zonder volledig te willen zijn, volgt hier-

onder een overzichtje van de voornaam-

ste investeringen die de gemeente in

2006 plant.

- Variërende projecten: aankoop gron-

den golfterrein (85 ha, 2,8 miljoen

euro), oprichting “zilverfonds” voor uit-

keringen van pensioenen mandataris-

sen (2 miljoen euro), bouw evenemen-

tenruimte Abdijmuseum (650.000

euro), aanpassing brandweerarsenaal in

functie van nieuwe ambulancedienst

(620.000 euro), bouw toerismebureau

Astridplein (465.000 euro), nieuw-

bouw zeilwagencentrum SYCOD

Oostduinkerke (550.000 euro), herstel

dak cc Taf Wallet (505.000 euro), 2de

fase Ten Bogaerde (350.000 euro),

diftarplatform containerpark (315.000

euro), meerkost uitbreiding zwembad

Koksijde (290.000 euro), restauratie

vissershuisjes op de abdijsite (285.000

euro), aankoop wiellader en veegmachi-

ne voor strandreiniging (255.000

euro), omgevingswerken Hoge

Blekkerbad (245.000 euro), restauratie

vissershuisje Tulpenlaan (210.000

euro), computerpark nieuw gemeente-

huis (200.000 euro), aanpassings- en

herstellingswerken (200.000 euro).

- Wegeniswerken 5,91 miljoen euro
(waarvan 2,4 miljoen euro voor

omgevingswerken nieuw gemeente-

huis, 1,25 miljoen euro voor school-

omgevingen Dorpsstraat en

Schoolstraat, 1,1 miljoen euro voor

fietspaden Vandammestraat (2de

fase), 450.00 euro voor heraanleg

fietspaden en riolering Polderstraat,

250.000 euro voor fietspaden N35

grondgebied Koksijde).

- Rioleringswerken 2,37 miljoen euro
(waarvan 785.000 euro voor Dijk,

Kortestraat en Oude Zeedijkstraat in

Wulpen; 595.000 voor Guldenzand-

straat; 545.000 euro voor Strandjut-

terslaan, Zeemansdreef en Ampain-

laan; 250.000 euro voor Hooplaan

en Nachtegaalstraat).

Al deze investeringen zijn mogelijk dank-

zij de lage rentevoeten van de leningen

(halvering t.o.v. 1995), bovendien aan

bedongen vaste tarief voor heel de duur

van de lening. Dat betekent dat sinds

1995 meer kapitaal kan geleend worden

voor eenzelfde jaarlijkse kost. De burge-

meester besluit dat Koksijde een moder-

ne en welvarende gemeente is geworden

met een goed controleerbare schulden-

last, bovendien aanhoudend zonder

invoering van de aanvullende gemeente-

lijke belasting op de personenbelasting.
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Freddy Beun (°Nieuwpoort, 28 mei

1943) was amper 17 toen hij het college

in Oostende beëindigde. Hij was immers

pas 5 jaar toen hij het lager onderwijs

begon. Hij was nauwelijks 21 jaar, -daar

is hij nog altijd fier op-, of hij had al het

diploma van licentiaat in de Handels- en

Consulaire Wetenschappen (UFSIA,

Antwerpen) op zak. Na zijn legerdienst

en een eerste job bij de bank Paris Bas in

Brussel en Antwerpen, trad hij op 16 mei

1967 als bestuurssecretaris in dienst van

de gemeente Koksijde. Al op 13 juni

1967 werd hij aangesteld als dienst-

doend secretaris ter vervanging van

secretaris Germain Vandenberghe (in

ziekteverlof), waarna op 6 oktober 1969

de definitieve benoeming volgde.

“In 1967 telde de toenmalige gemeente

Koksijde niet eens 8.000 inwoners”, ver-

telt secretaris Beun. “De administratieve

ploeg bestond toen uit een 17-tal per-

sonen voor de eigenlijke administratie

en de administratieve technische dienst

samen, want andere diensten bestonden

toen niet. Vandaag telt de gemeente

meer dan 21.000 inwoners en zo’n 450

personeelsleden. Ik heb nog geweten

hoe mijn voorganger, secretaris Germain

Vandenberghe, loketverrichtingen deed.

Vandaag is dat voor een secretaris

onvoorstelbaar.”

Belangrijke uitdagingen voor secretaris

Beun waren de intrede van de automati-

satie (de computer) vanaf 1972 en de

fusie met Oostduinkerke in 1976.

Freddy Beun: “De aanpassing aan het

beginnend computertijdperk was voor

ons bestuur geen onoverkomelijk pro-

bleem. Ik was toen zelf nog vrij jong, 30

jaar, terwijl ons bestuur op dat vlak altijd

heel vooruitstrevend is geweest. Ja, ik

mag echt zeggen dat Koksijde één van

de eerste kust- en regiogemeenten was

die onmiddellijk de troeven van de auto-

matisatie via de computer heeft ingezien

en toegepast. De fusie met

Oostduinkerke bleek een ander paar

mouwen. De gemeente werd ineens

dubbel zo groot. Er waren twee verkie-

zingen nodig geweest. De diensten

moesten herschikt worden. De

Oostduinkerkse administratie diende

naar Koksijde over te komen. Dat ging

gepaard met groeipijnen. Mijn visie is

altijd geweest dat het meest efficiënt

kan gewerkt worden als alle bedienden

op één en dezelfde plaats werken. Van

Kleine Koninkrijkjes was ik nooit voor-

stander. In die tijd bleef dus enkel de

technische dienst gesplitst.”

Redactie: “Ook na de verkiezingen van

oktober ’88 brak een

moeilijke periode aan die

eindigde met de benoe-

ming van wijlen Jef Leye

als burgemeester buiten

de raad?”

Freddy Beun: “Ja, Ik weet

nog hoe ik in ’89 op een

ministerieel kabinet in

Brussel was. Men vroeg:

wie heeft nu de meerder-

heid in Koksijde? Ik ant-

woordde: vanmorgen

was het X, maar vanmid-

dag kan het Y zijn. Zo

kan je natuurlijk geen

gemeentelijk beleid voe-

ren, enkel de lopende

administratieve zaken

afhandelen. Als secreta-

ris kan je dan niet anders

dan een afwachtende

houding aannemen.

Wachten tot er een sta-

biele toestand komt.

Maar echt, ik maakte me

er niet druk om en heb ook toen niet

gelaten van slapen. Want vroeg of laat

zou een oplossing zich wel aandienen.

Een stabiele, vaste bestuursmeerder-

heid, zoals in de voorbije elf jaar, daar-

mee kan je besturen en is het aange-

naam werken.”

Red.: “Wat was uw leidraad als secreta-

ris, uw werk-filosofie?”

F. Beun: “In de eerste plaats moet de

secretaris ervoor zorgen dat de besluiten

van de gemeenteraad en van het college

van burgemeester en schepenen (CBS),

stipt uitgevoerd worden. Zelf mag en

moet je als secretaris wel advies geven op

het vlak van wetgeving, en uit je (jaren-

lange) ervaring als ambtenaar. Daar

wordt terdege rekening mee gehouden.

Na een loopbaan van liefst 38 jaar en 7,5 maanden aan de gemeente Koksijde is gemeentesecretaris Freddy Beun op 31 decem-
ber 2005 met pensioen gegaan. Hij trad bij de gemeente in dienst als 24-jarige, hij nam afscheid op 62-jarige leeftijd. Tijdens die
lange jaren ontpopte Freddy Beun zich tot een gezaghebbende topambtenaar die als geen ander de steile bestuurlijke en toe-
ristische ontwikkeling van Koksijde in de voorbije vier decennia heeft meegemaakt. Misschien schrijft secretaris Beun ooit een
wel boek over zijn wedervaren aan onze gemeente. In Tij-dingen moeten wij ons beperken tot een korte schets van zijn beroeps-
leven. Maar het staat vast: zijn pensioen betekent het afscheid van hèt boegbeeld van de gemeentelijke administratie…

Een boegbeeld verlaat de gemeente:
secretaris Freddy Beun met pensioen..!

Gemeentesecretaris Freddy Beun aan de aanvang van zijn
gemeentelijke loopbaan in 1967…
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(vervolg v. blz. 4)

Maar uiteindelijk is niet de visie van de

secretaris, maar wel van de burgemeester

en de schepenen doorslaggevend.

Daarna volgt de uitvoering van die

besluiten via de zorgen van de secretaris.

Daarnaast heb ik ook altijd veel belang

besteed aan een goeie verstandhouding

met het personeel. Dat was mijn “dada”.

Bedienden en arbeiders kwamen met hun

zorgen bij mij terecht. Ik heb mij altijd

ingespannen om verzoenend op te tre-

den en hun zaak voor het CBS te verde-

digen, waar ik altijd gehoor vond.”

Red.: “Kon u de stapels wetten, decreten,

reglementen… bijhouden?”

F. Beun: “Als secretaris ken ik de grote lij-

nen, de basis van de wetgeving. Je moet

samenvattend kunnen antwoorden op

vragen van politici, van personeel en bur-

gers. Maar in detail? Nee, dat is vandaag

niet meer mogelijk. Precies daarom

investeert de gemeente in diensthoofden
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die capabel zijn. Als secretaris moet je op

hen een beroep doen en erop vertrouwen

dat de zaak perfect behandeld wordt. Een

hedendaagse secretaris moet dus delege-

ren met vertrouwen en coördineren.”

Red.: “Achtendertig jaar vergaderingen,

ontvangsten, recepties…, dat vreet toch

aan iemands gezondheid?”

F. Beun: “Gelukkig niet aan de mijne! In al

die jaren ben ik niet meer dan één

maand wegens ziekte afwezig geweest.

Dat is geen verdienste, het is een groot

geluk. Op vergaderingen kan je niet ont-

breken. Maar ontvangsten, recepties,

enz..? Het verbiedt zichzelf hoor! In de

beginjaren ga je overal naartoe. Maar dat

blijft niet duren. Je moet jezelf wel enige

discipline opleggen, dat staat vast.”

Red.: “Voor secretaris Beun breekt een

zee van vrije tijd aan. Wat zal hij doen?”

F. Beun: “Mijn echtgenote beter soigne-

ren, want ze heeft me veel moeten mis-

sen. Ze zal een inhaalbeweging op prijs

stellen. Verder aandacht besteden aan de

familie: Lien en haar man Bob De Frene,

Ann-Sofie en haar man

Davy Baert. En mijn oogap-

pels, de kleinkinderen Julie,

Matisse en Margaux. Ik ben

fier op hen: Lien en Bob zijn

allebei arts, Davy is inge-

nieur bij Bombardier in

Brugge, en Ann-Sofie is dus

cultuurbeleidscoördinator

in Koksijde. Maar er zal ook

veel meer tijd zijn voor mijn

passie: lokale geschiedenis

en heemkunde. En af en toe

op reis gaan.”

Red.: “Hoe komt het dat u

links en rechts kan schrijven?”

F. Beun: “Ik ben van

geboorte linkshandig. Maar

op school moest ik rechts

leren schrijven. Links was…

des duivels! Hoe dan ook,

als je werkt met politici, dan

is dat wel handig, links en

rechts…” (Lacht).

Red.: “U neemt afscheid als

een gelukkige secretaris na zo’n lange

loopbaan?”

F. Beun: “Ja, zoveel is zeker. Elke dag was

anders. Het werk van een secretaris

biedt zo’n grote afwisseling! Je komt met

veel mensen in contact, je wordt gecon-

fronteerd met zoveel ideeën, problemen,

voorstellen, waaraan je samenwerkt met

mandatarissen, personeel en burgers in

goede en kwade dagen. Echt, het was

een mooie tijd. Als ik de klok kon terug-

draaien, ik begon er opnieuw aan!”

Red.: “Nog een raad voor uw opvolger, en

voor het personeel?”

F. Beun: “Wel, voor de nieuwe secretaris

het volgende: je bent geen burge-

meester of schepen, je mag je als secre-

taris niet in hun plaats stellen. Je mag

adviezen en voorstellen formuleren, dat

wel, maar het CBS blijft de baas. Je moet

aanvaarden dat er anderen boven je

staan. Zo word je een vertrouwensper-

soon. Naar het personeel toe: dat elk

moge werken volgens zijn capaciteiten.

Dan krijg je zelfvertrouwen. Dan word je

ook door het bestuur en de bevolking

gewaardeerd. Heb je dan een probleem,

dan zullen ze je helpen!”

Red.: “Secretaris, bedankt voor uw

prachtige loopbaan en dit gesprek. Namens

de politici, het personeel en de bevolking:

nog vele jaren, ad multos annos!”

Nog geen nieuwe
gemeentesecretaris

Zoals al eerder gemeld gaat gemeente-

secretaris Freddy Beun per 1 januari

2006 met pensioen. Zijn opvolging

kon nog niet geregeld worden. Na een

eerste examenreeks (juni) was geen

enkele kandidaat geslaagd. De tweede

examenreeks (november) leverde één

geslaagde kandidaat op, die kort daar-

na per schrijven aan het gemeentebe-

stuur meedeelde aan de functie te wil-

len verzaken. Het college van burge-

meester en schepenen beraadt zich

momenteel over een oplossing.

We schrijven achtendertig jaar later, 2005:
secretaris Beun blikt tevreden terug op een
welgevulde, boeiende loopbaan…
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Snippers uit de gemeenteraad

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is
goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthiel-
den of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld.

Uit de gemeenteraad van
17 oktober:

1. De lastenboeken voor volgende aan-
kopen zijn goedgekeurd (unaniem):
klaptafels, stoelen, transportkarren en

beschermhozen voor zaal Witte Burg

(46.000 euro); eetgerei voor de feest-

zalen (10.000 euro); airco AVM-afdeling

bibliotheek (14.833 euro); hydrostati-

sche werktuigdrager met onkruidfrees-

en borstel (25.027 euro); meubilair voor

erfgoedwinkel Duinenabdij (10.000

euro); twee schoonmaakmachines, twee

stofzuigers en twee schrobmachines

voor zaal Witte Burg (12.500 euro).

2. De lastenboeken voor volgende varië-
rende investeringen zijn goedgekeurd
(unaniem): nieuw buitenschrijnwerk

conciërgewoning gemeenteschool

Koksijde (28.435 euro); nieuw zinkwerk

pastorie Witte Burg 7.383 euro); wassen

van ruiten gemeentegebouwen 2006

(45.000 euro); reinigen riolen

Pannelaan en Zeelaan (72.228 euro);

aanleg riolen Olmen-, Konijnen- en

Duindoornstraat (74.912 euro); heraan-

leg Zeelaan tussen rotonde De Poort en

Helvetiastraat (1,92 miljoen euro);

ondergronds brengen laagspanningsnet

schoolomgeving Helvetiastraat en

Hostenstraat (54.837 euro); onder-

gronds brengen ICS-netten Yvonne-,

Theresia- en Leonlaan (21.218 euro);

ondergronds brengen ICS-net

Polderstraat (3de fase) (8.710 euro).

3. Advies kerkfabriek: de gemeentelijke

toelage 2006 bedraagt 28.948 euro

voor Sint-Willibrordus Wulpen.

4. Zijn benoemd in vast verband: als

meewerkende voormannen Willy Aerts

(kleine objecten), Marc Callecoen

(openbare werken), Pascal Ledent

(logistiek) en Dimitri Wydoodt

(begraafplaatsen); als adjunct-technici

Peter Dalle (smid) en Johan Maesen

(sanitair/cv).

5. Kunstschilder Walter Vilain doet

afstand van erfpacht van het zogeheten

Vanneuvillehuis (Middenlaan 103)

voor de prijs van 150.000 euro (zonder

BTW) waarbij de gemeente ook de

inboedel en de kunstwerken verwerft

(80 kunstwerken, muurschilderingen,

alle intellectuele, auteurs- en naburige

rechten). Unaniem.

Uit de gemeenteraad van
14 november:
6. Het lastenboek voor de afwerking,
museale inrichting en technieken
Nationaal Visserijmuseum (4,86 mil-

joen euro) is unaniem goedgekeurd.

7. Het lastenboek voor de buitenaanleg
nieuw gemeentehuis (2,11 miljoen

euro) is goedgekeurd. Niet unaniem.

8. Het lastenboek voor de aankoop en
de plaatsing van 24 ondergrondse
opvangsystemen voor glas (151.588

euro) is unaniem goedgekeurd.

9. Enkele nieuwe politiereglementen op
het verkeer zijn unaniem goedgekeurd:
wijk Groenendijk (snelheidsbeperking

tot 50 km/h); Ammanswalle- en

Koningstraat (verbod voor ruiters);

Bettystraat (parkeerverbod langs beide

zijden); Fastenaekelslaan (parkeerplaat-

sen voorzien ingevolge aanwezigheid

lagere school); Bliecklaan (ingevolge

herinrichting van de laan); Leopold II-

laan (parkeerplaats voor minder vali-

den); Albert I-laan op de Groenendijk,

op de oude rijweg, links van de oude

trambedding tussen het kruispunt

Dewittelaan en het kruispunt

Noordzeedreef/Paardenvissersweg

(maatregelen tegen overlast van perma-

nent geparkeerde mobilhomes en

vrachtwagens).

Uit de persbabbel van de bur-
gemeester van 5 december:
10. Op 1 september 2006 start het

Koninklijk Atheneum van Veurne een
eerste schooljaar middelbaar onderwijs
in Koksijde: de eerste klas Latijnse en de

eerste klas Moderne afdeling. Deze

nieuwe middelbare school krijgt vanwe-

ge het gemeentebestuur huisvesting in

het centrum Noordduinen in de

Helvetiastraat. Het is de bedoeling dat

die jongeren op 1 september 2007

aldaar dan doorschuiven naar het twee-

de jaar, met uiteraard ook nieuwe leer-

lingen in een eerste jaar.

11. De grote verhuis van de administra-
tieve diensten naar het nieuwe gemeen-

tehuis zal pas na de grote vakantie, in

september of oktober, kunnen gebeu-

ren. Niettemin vindt de feestelijke ope-
ning er wel plaats op 6 juni, zoals

gepland. Op dat moment zal een ont-

haalkantoor van de dienst Toerisme wel

al zijn intrek in het nieuw gemeentehuis

genomen hebben.

12. De heropening van het Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke zal

niet kunnen plaatsvinden met

Pinksteren 2006. De omvang van het

project verplicht de gemeente de ope-
ning uit te stellen tot het najaar.
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Ad m i n i s t r a t i e

Een blik op onze gemeentelijke diensten (18)

Dirk Vanclooster, conservator Abdijmuseum Ten Duinen 1138:
“Dit museum runnen is een boeiende uitdaging!”
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Na het Nationaal Visserijmuseum besteden we in deze 18de aflevering aandacht aan dat andere paradepaardje van de gemeen-
te: het abdijmuseum Ten Duinen 1138, helemaal vernieuwd en heropend met Pinksteren 2003. Met conservator Dirk Vanclooster
nemen we een kijkje achter de schermen van het boeiende museum.

Met zo’n familienaam leek Dirk

Vanclooster wel voorbestemd om con-

servator van een abdijmuseum te wor-

den, alhoewel hij daar het zijne over

denkt… Als historicus was het evenwel

altijd zijn betrachting ooit voor een

museum te kunnen werken. Het verleden

heeft hem altijd geboeid. Wie het verle-

den kent, begrijpt beter de hedendaag-

se maatschappij en kan de gebeurtenis-

sen van vandaag duiden en relativeren,

zo is zijn terechte visie.

Zijn museumteam telt momenteel 17

leden, waarvan elf voltijds. Dat lijkt veel

maar het is nodig om het programma

rond te krijgen want het museum is veel

méér dan een tentoonstellingskast! Het

werkpakket is werkelijk bijzonder ruim:

bezoekers ontvangen aan de balie, ver-

werken reservatieaanvragen, weten-

schappelijk onderzoek in geschreven

bronnen, archeologisch onderzoek op

het terrein, ontwikkeling van educatieve

projecten, vorming van museumgidsen,

bezoeken aan de Zuidabdijmolen, selec-

tief verzamelen van museumstukken,

beheer van de bewaaromstandigheden,

beheer van de Ten Bogaerdehoeve,

algemene promotie en relatievorming in

binnen- en buitenland, voorbereiden

van publicaties, organisatie van ten-

toonstellingen en colloquia, het jaar

door aanbieden van extra-activiteiten

en museumanimatie, het plannen van

studiereizen en voordrachten, schoon-

maken van heel het centrum, onderhoud

van het ruïneveld.

Redactie: “Dan is het hier wel druk?”

Dirk Vanclooster: “Soms is het bijzonder

druk. Ik denk o.a. aan de voorbereiding

van grote evenementen, omdat ze

bovenop de dagelijkse werking komen.

Gelukkig vult iedereen elkaar zo goed en

kwaad mogelijk aan, en kan ik rekenen

op de ondersteuning van heel de ploeg,

de waakzaamheid van de stafmedewer-

kers en de inzet van iedereen.”

Red.: “Waarom is de site

van Ten Duinen eigenlijk

zo belangrijk?”

Dirk: “Om dat te schet-

sen is er een volledig

boek nodig! De vroegere

cister-ciënzerabdij was

lange tijd, in de 12de en

13de eeuw, een van de

belangrijkste monastieke

instellingen van het

graafschap Vlaanderen...

De abten maakten deel

uit van de Raad van

Vlaanderen, enkelen waren persoonlijke

raadgevers van de graven en behoorden

tot het selecte clubje van raadgevers van

de aartshertogen... De wolhandel met

Engeland, waardoor de Vlaamse steden

grote welvaart kenden, is in de 13de

eeuw grotendeels ontstaan vanuit de

impulsen van de abten van Koksijde…

Dat is niet niks hé!”

Red.: “Hoeveel bezoekers telt het museum?”

Dirk: “Als je enkel het museum voorop-

stelt is dat tussen 40.000 en 50.000

per jaar. Reken je daar nog eens de abts-

kapel van Ten Bogaerde en de

Zuidabdijmolen bij, dan komen we een

eind boven de 50.000 uit. Als je weet

dat we in april 2005, nog vóór de twee-

de verjaardag van de heropening, de

100.000ste bezoeker hebben gevierd,

dan denk ik dat we terecht mogen zeg-

gen dat de groep goed werk levert.”

Red.: “Wanneer zal het ruïnepark hele-

maal gerestaureerd zijn?”

Dirk: “De werf is vorig jaar weer vrijge-

geven na de faling van de vorige aanne-

mer. Voor de verdere werken of voltooi-

ing zette de technische dienst een nieu-

we aanbesteding in. Wat het ruïneveld

betreft, zullen de nog te consolideren

en te restaureren stukken muren hope-

lijk tegen het voorjaar van 2007 afge-

werkt zijn. Dit najaar en in het voorjaar

start de aannemer met de ontsluiting

van de parksite, alsook met de imple-

mentatie van de sofware op de compu-

ters met aanraakschermen op de site.

Dit wil niet zeggen dat het geheel is

afgewerkt. Bedoeling is dat we na de

opbraak van de Van Buggenhoutlaan,

ook onderzoek verrichten naar de vleu-

gel van de monniken, de warmtekamer,

de eetzaal van de monniken, de keukens,

de voorraadkamer en de refter van de

lekenbroeders. Zelf ben ik vragende par-

tij om de site opnieuw tot een geheel te

maken... Het is een jammerlijke zaak dat

de Van Buggenhoutlaan, genaamd naar

wijlen burgemeester Van Buggenhout

die de drijvende kracht was achter het

museum, dwars over de site loopt.”

Red.: “Een leuke anekdote?”

Dirk: “Veel mensen weten blijkbaar niet

dat Ten Duinen een archeologische site

is. Nog niet zo lang geleden kreeg het

museum een brief uit Oost-Europa. De

brave man die de brief schreef, vroeg of

er bij ons mogelijkheid was om te over-

nachten. De brief begint dan ook met de

woorden ‘Vader Abt’… Maar kom, deze

organisatie draaiend houden is echt een

boeiende en stimulerende uitdaging.

Veel van onze taken zijn eigenlijk investe-

ringen naar de toekomst toe. Dit

museum krijgt kansen die in het verleden

wellicht ondenkbaar waren. Daarvoor

zijn we het gemeentebestuur dankbaar.”

Op de foto v.l.n.r. Lambert Derenette, Patrick Geryl, Veronique
Diericks, Caroline Beele, Mark Vandamme, Dirk Vanclooster, Marie-
Anne Reynaert, Ann Dujardin, Rudy Kowalczyk, Dianne Marvellie,
Carmen Robbe, Anne-Marie Vermoote, Nadine Vanhove, Ann Provoost
en Nathalie Gyselinck. Harry van Royen kon niet aanwezig zijn.



Ke rs tm is /N i euw j a a r

Meesterlijke kerstverlichting in onze gemeente!

Het personeel van de technische dienst

toverde Koksijde ook deze keer om tot

een plaats die baadt in een zee van licht!

Met 25 man waren ze dagelijks in de weer

om de kerstverlichting te doen fonkelen!

Hoogtepunt is ook dit jaar “De Poort” in

de Zeelaan in Koksijde-bad. Een verras-

send en uniek project. Een slee van meer

dan 15 m lang en sfeervol verlicht duikt

als het ware door de Poort. Dit techni-

sche huzarenstuk, bestaande uit zes ren-

dieren en een grote slee met twee kerst-

mannen beladen met pakjes, is een stre-

ling voor het oog en de toeristische blik-

vanger bij uitstek tijdens de kerstvakan-

tie. Werkelijk een meesterwerk van werk-

leider Pierre Dalle en zijn medewerkers.

In het oog springt eveneens het

oud–gemeentehuis van Oostduinkerke

met de hartveroverende Flor Kos in zijn

winterjasje! Het paradepaard van de

Gentse Floraliën werd ontdaan van alle

groen en voorzien van wit en blauwe

lichten. Ook de kerstman houdt Flor Kos

gezelschap.

De Zeedijk van Oostduinkerke is de

trekpleister voor alle kinderharten met

de fonkelende draaimolen met “Winnie

The Pooh”, omgeven door een stijlvolle

pergola met kerstbomen en verlichting.

Op het Konzplein staat een gigantische

kerstboom omgeven met de modernste

kersttinten.

Aan alle invalswegen van Koksijde en

Oostduinkerke worden de bezoekers

begroet door de stralende neon-verlich-

ting. De hoofdstraten van de gemeente

werden verlicht met blauw-gele ijsster-

ren of groene kerstbomen. Maar ook

alle rotondes en pleinen trokken hun

kerstjasje aan (Zeepanne, Ster der Zee,

Bad Schallerbachplein, Teirlinckplein,

Grardplein, G. Gezelleplein, Fabiolaplein,

IJslandplein, Europaplein,…). Om nog

maar te zwijgen van andere belangrijke

plaatsen: CasinoKoksijde, Stranddien-

stencentrum Sint-Idesbald, gemeente-

huis Koksijde–dorp, Ten Bogaerde,

Hoge Blekkerbad, Vissersboot Wulpen

en Conterdijk tot en met de wieken van

de Zuidabdijmolen.
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Het kerstpronkstuk bij uitstek is het rendier-
gespan met slede, duikend door De Poort op
de rotonde in Koksijde-bad. Op de foto een
deel van de technische ploeg die dit huzaren-
stukje realiseerde en het college van burge-
meester en schepenen. V.l.n.r. Ronald
Cordenier, Roger Develter, Pascal Cappoen,
Vanessa Leyre, ing. Stephan Wydooghe, PR
Vrije Tijd Ilse Chamon, schepen Joeri
Stekelorum, werkleider Pierre Dalle, VVV-voor-
zitter Dirk Dawyndt, burgemeester Marc
Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones, ir.
Siska Stockelynck, schepen Herwig Vollon,
Jozef Tommelein, schepen Greta Suber-Delie,
Mathyas Persyn en Ben Sait.

Tijdens de eindejaarsperiode trok Flor Kos, de reuzengarnaalvisser te paard in Oostduinkerke-
dorp, voor de gelegenheid zijn witte winterjas aan, beplant met honderden blauwgele lichtjes. Hij
lijkt wel weggeflitst uit een poolboek van het Hoge Noorden…



Beste
 Koksijdenaars,

Met de jaarwisse
ling hou ik er als b

urgemeeste
r va

n onze

mooie gemeente aan al onze inwoners e
en gebruikelijk

nieuwjaarswoordje te richten.

Het is 
werkelijk ongelooflijk

 hoe snel een jaar weer eens is

voorbijgegaan. Niemand van ons heeft M
eeste

r Tijd in handen,

omgekeerd wel. M
aar to

ch proberen we allen onze tijd
, dag na dag,

zo zin
vol mogelijk te beste

den: in het gezin, op het werk, onder fa
milie en vrie

nden.

Ik hoop dat u allen, va
n kind tot se

nior, een voorspoedig 2005 mocht beleve
n.

En desgevallend ook moed vond om kleine en grotere klippen te omzeilen…

Ook als g
emeentebestu

ur, m
et al zij

n diensten, hebben we gepoogd de tijd
 van 2005 zo goed

mogelijk in te vullen. De projecten voor de bouw van het nieuw gemeentehuis in
 Koksijde en het

nieuw viss
erijm

useum in Oostduinkerke zijn
 flin

k gevorderd.. D
at geldt ook voor de uitbreiding van

het Hoge Blekkerzwembad en voor de algehele renovatie van de dorpskom Wulpen, nieuwe brug

inbegrepen. Deze vier re
alisa

ties 
tot een goed einde brengen is a

lvast d
e eerste

 uitdaging voor

2006! Zonder de vernieuwing van de Zeelaan tussen Helvetiastra
at en De Poort te

 vergeten.

Met daarbovenop nòg een goede tijd
ing: uw infoblad Tij-dingen verschijnt vo

ortaan elke maand!

Maar in 2006 is e
r ook een tweede belangrijke uitdaging voor al wie met de welvaart e

n het

welzijn
 van onze gemeente begaan is. 

Op zondag 8 oktober tre
kken alle +18-jarigen ter ste

mbus

voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. De maanden die daaraan voorafgaan zijn
 voor

de mensen tra
ditioneel boeiend en spannend: wie helpt de diverse lijs

ten kleuren,

welke programma’s b
ieden de politie

ke groepen aan? Bolletjesk
ermis, z

egt men, en zo

is h
et eigenlijk wel…

Toch is h
et een ernstig

e kermis. I
n die zin

 twijfel ik er niet aan dat “de stri
jd” in opbouwende

verdraagzaamheid zal verlopen, met ve
el bezieling en creativit

eit vo
or alle kandidaten, met een

doorleefde keuze van u allen in het kiesh
okje, zo

dat str
aks weer een hoogwaardige gemeenteraad

zijn intrek in het nieuwe gemeentehuis kan nemen! Aan allen oprecht ve
el su

cces!

2006 biedt ons 365 dagen tijd
. Tijd om er vo

or elkaar te
 zijn

 in goede en minder goede dagen.

Uw bestu
ur en zijn

 diensten sta
an daarvoor weer een vol jaar klaar. Ik

 wens al onze

medeburgers v
an de gemeente Koksijde dan ook veel geluk en een goeie

gezondheid, zo
dat er weer een zee van tijd

 voor zo
veel zin

volle zaken

aanbreekt!

Een gelukkig Nieuwjaar 2006, proost!

Marc Vanden Bussche, burgemeeste
r



Ontvangsten en Hulde

Vereremerkte brandweerlieden op Barbarafeest
10

Ontvangst voor afscheidnemende Kleinveebond
Met een ontvangst op het gemeentehuis op vrijdag 21 oktober nam de Koksijdse Kleinveebond, wellicht de oudste vereniging

in de gemeente, definitief afscheid van zijn werking. De Kleinveebond werd precies honderd jaar geleden opgericht. Maar door

de verandering van de leefgewoonten en de tijdsgeest waren haar doelstellingen volledig voorbijgestreefd. Daarom besloot

het bestuur enkele maanden geleden de vereniging te ontbinden, met schenking van al hun documenten aan het gemeente-

lijk archief.

Bij haar ontstaan in 1905 heette de vereniging in de volksmond eigenlijk de Geiten- en Konijnenbond met als roepnaam

“Vooruitzicht is spaarzaamheid”. Ooit telde de bond 74 werkende leden met 95 verzekerde geiten. Omstreeks 1969 werd de

bond omgedoopt tot Kleinveebond voor de kweek van diverse rassen van konijnen en pluimvee. Op avondmarkten, provinci-

ale en nationale kampioenschappen

werden vanaf toen veel lauweren

geoogst. Vijftien leden werden met één

van hun dieren zelfs Belgisch kampioen!

Het afscheidnemend bestuur van de

kleinveebond bestaat naast voorzitter

Guido Dejaegher (31 jaar voorzitter!)

uit volgende personen: ondervoorzitter

en schatbewaarder André Calcoen,

secretaris Edgard Labeau en Georges

Calcoen, John D’Hoedt, Marc Labeau,

Hilaire Velghe en ook de recent overle-

den Georges Lycke.

Op de foto het bestuur en leden van de Koksijdse Kleinveebond, in gezelschap van een afvaardiging
van het college van burgemeester en schepenen en enkele raadsleden.

Op zondag 4 december vond naar jaar-

lijkse traditie het patroonsfeest van Sint

Barbara plaats, van oudsher de schuts-

heilige van de brandweerlieden.

Uiteraard vierde ook onze gemeentelijke

brandweer een plechtige en aangename

Barbara-dag. Tijdens het officële

gedeelte in de voormiddag werden

twaalf brandweerlieden door burge-

meester Marc Vanden Bussche met een

medaille vereremerkt. Het zijn van links

naar rechts op de foto: luitenant Michel

Willaert (burgerlijk kruis 2de klasse), lui-

tenant Jan Calcoen (burgerlijk kruis 2de

klasse), luitenant Rudy Blondé (burger-

lijke medaille 1ste klasse), adjudant

Marc Villé (burgerlijke medaille 1ste

klasse), adjudant Rudy Couneye (bur-

gerlijke medaille 1ste klasse), 1ste ser-

geant Philip Persyn (burgerlijke medaille

1ste klasse), brandwacht Pierre Rottiers

(burgerlijke medaille 2de klasse), brand-

wacht Daniel Bourgeois (burgerlijke

medaille 2de klasse), brandwacht Jean-

Pierre Inghelram (zilveren medaille der

kroonorde en burgerlijke medaille 2de

klasse), brandwacht Roger Debruyne

(burgerlijke medaille 2de klasse) en

brandwacht Roland Storm (burgerlijke

medaille 2de klasse). Ontbreekt op de

foto: brandwacht Rudi Decrop (burger-

lijke medaille 2de klasse).



Hoog gastronomisch bezoek op woens-

dag 7 december in Oostduinkerke!

Niemand minder dan de Franse

meesterkok Paul Bocuse, ook wel de

“culinaire paus” genoemd, en “culinaire

kardinaal” Pierre Wynants van het

Brusselse sterrenrestaurant Comme

Chez Soi brachten die dag een kort

bezoek aan Oostduinkerke! Ze werden

er opgewacht door o.m. voorzitter Frank

Vanhassel en grootmeester Paul

Baeteman van de Orde van de

Paardenvisser, en door paardenvisser

Eddy D’Hulster die de wereldberoemde

keukenpieten meteen trakteerde op een

beurt garnaalvissen te paard “op zee”!

Na afloop trok het gezelschap naar het

Estaminet In de Peerdevisscher waar de

80-jarige Bocuse tijdens een uitzonder-

lijk “kapittel” en het ondergaan van het

onvermijdelijke ritueel meteen als ridder

opgenomen werd in de Orde van de

Paardenvisser. Pierre Wynants van de

Comme Chez Soi is al ridder in de orde

sedert 1976.

De Fransman Paul Bocuse is de grondleg-

ger van de Nouvelle Cuisine en auteur van

vele gastronomische boeken. Als meester-

kok is hij een wereldautoriteit, een leven-

de legende! Voorwaar een grote eer dus

voor de Orde van de Paardenvisser dè

culinaire paus van de aardbol tot zijn

leden te mogen rekenen. Hij loofde de

“qualité exceptionelle” van de door Eddy

D’Hulster “levende vers” gevangen garna-

len en noteerde in het guldenboek van de

orde “avec mes compliments et bonne

cuisine avec la crevette”!

Amper vijf dagen later, op maandag 12

december was de orde alweer op pro-

motionele toer naar aanleiding van het

jaarlijks bezoek aan Koning Albert II in

het paleis in Laken. Traditiegetrouw viel

de vorst een lekker mandje garnalen te

beurt!

Ontvangsten en Hulde

Culinaire paus Paul Bocuse
in de Orde van de Paardenvisser!
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Huldiging laureaten muziekacademie

Op zaterdag 19 november vond in het gemeentehuis de huldiging plaats van drie

18-jarige Koksijdse laureaten van de Stedelijke Academie Muziek en Woord.

Burgemeester Marc Vanden Bussche huldigde vooreerst Willemijn Vermeir die lau-

reate instrumentale vorming gitaar werd. Tweede in de rij was Martin Winnock als

laureaat instrumentale vorming saxofoon. Tenslotte waren er ook lovende woor-

den voor Wolf Leye voor zijn prestaties als laureaat voordracht en toneel. Op de

foto de drie laureaten in gezelschap van directeur Luc Devriese van de academie,

van burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones, ouders, fami-

lie, leraars en vrienden.

Centraal op de foto staat wereldkampioen gastronomie Paul Bocuse, links geflankeerd door burgemeester Marc Vanden Bussche en Maria
Vanbillemont, rechts geflankeerd door ereburger Henri “Jules” Durant, chef Pierre Wynants van Comme Chez Soi en Michel Debosschere, samen met
bestuursleden van de Orde van de Paardenvisser in vol ornaat!



B i b l i o t h e e k

Expo
“De lezer geschilderd” in “Woorden wekken”

Van donderdag 5 tot en met zaterdag 28 januari loopt in de gemeentelijke bibliotheek de prachtige tentoonstelling “Woorden

Wekken” met 12 schilderijen van Klaas Verplancke die vertellen wat lezen is. Deze schilderijen zijn geïnspireerd door Vlaamse

en Nederlandse auteurs (Anne Provoost, Erwin Mortier, Bart Moeyaert, Joke Van Leeuwen), die de leeservaring in 18 teksten

beschrijven.

Vier zuilen met de twaalf schilderijen en achttien citaten nemen de bezoekers mee op een ontdekkingstocht naar de essentie

van het lezen en de verhalen. Ze laten de bezoekers kennismaken met de subtiele wisselwerking tussen woord en beeld.

Klaas Verplancke debuteerde in 1990 en illustreerde de voorbije 15 jaar meer dan 135 titels. Met ruim 35 vertalingen is zijn

werk wereldwijd verspreid. Sinds enkele jaren is hij ook schrijvend auteur van verhalen, liedjesteksten en recensies. Zijn boe-

ken Jot, Wortels, Nopjes en Reus werden voor toneel bewerkt en bekroond met de Boekenpauw, de Bologna Ragazzi Award,

de Klara-publiekspijs en nominaties voor de Cultuurprijs Vlaanderen 2004 en de Hans Christian Andersen Award (de ‘kleine

Nobelprijs’) 2006.

In het kader van de Jeugdboekenweek 1995 bezocht Klaas Verplancke op uitnodiging van de gemeentelijke bibliotheek de klas-

sen van het 4de leerjaar van alle basisscholen van Koksijde. Klaas ontpopte zich als een boeiende en grappige verteller. De

kinderen leerden hoe een boekje tot stand komt en kregen er een leuke tekenles bij.

De tentoonstelling “Woorden Wekken” is een realisatie van het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van de provincie

West-Vlaanderen in samenwerking met Klaas Verplancke, Stichting Lezen en uitgeverij Lannoo. Ze is te bezichtigen tijdens de

openingsuren van de bib: in de voormiddag van maandag tot zaterdag van 10 tot 12 u., in de namiddag op maandag, dins-

dag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u., op woensdag- en zaterdagnamiddag van 14 tot 17 u.

Niet vergeten: donderdag 26 januari gedichtendag in de bibliotheek. Een extra reden om de expo te bezichtigen.

Alle informatie over het werk van Klaas Verplancke op www.klaas.be. Meer info over de tentoonstelling op www.winob.be/woordenwekken.

Gratis ontlenen video’s

“Ooggetuigen”

Ooggetuigen neemt de kijker mee op

een adembenemende tocht door de

natuur en de dierenwereld. Verrassende

beelden en correcte informatie, ter

ondersteuning van een spreekbeurt, als

achtergrondinfo bij een proef, of

gewoon om wat meer te weten over je

trouwe huisdier, olifanten, reptielen,

dino’s, …

Deze video’s zijn vanaf nu gratis uit te

lenen in de jeugdafdeling van de bib!

De vernieuwde, uitgebreide dvd-reeks is

nog steeds uit te lenen in de afdeling

Beeld en Geluid (leengeld: 1 euro voor

3 weken).

Nieuwe boeken:

herontdek het verleden

* Lexicon van de historische misverstan-
den door Jörg Meidenbauer (uitgeverij

Bert Bakker)

* Waar was u toen? Historische gebeurte-
nissen die we nooit zullen vergeten door

Ian Harrison (Fontaine Uitgevers BV).

* Politieke geschiedenis van België : van
1830 tot heden door Els De witte e.a.

(Standaard Uitgeverij).

* Het rode vaderland: de vergeten
geschiedenis van de communautaire
spanningen in het Belgische socialisme
voor WO I door Maarten Van

Ginderachter (Lannoo).

* Einstein: 100 jaar relativiteit door An-

drew Robinson (Fontiane Uitgevers).

* 50 jaar europees voetbal: 1955-2005
door Keir Radnege (Trion Sport).

* Best of  National Geographic: gezichten
van de wereld (National Geographic).

* Land en gezicht in Vlaanderen: 1960-
2000 door Walter De Mulder (Roularta

Books).

* De duinenbadij van Koksijde: Cister-
ciënzers in de Lage Landen onder de

red. van Dirk Vanclooster. Dit boek

geeft een overzicht van het historische

onderzoek naar een aantal facetten uit

de geschiedenis van de abdij. Het

eindresultaat is een totaalbeeld van de

geschiedenis van Ten Duinen, het ver-

haal van de monnikengemeenschap

zoals we dat tot op vandaag kennen.

Nieuwe cd’s en dvd’s:

* The anthology of Belgian music: naar

aanleiding van de 175ste verjaardag

van België verscheen er een 3cd box

met nummers van o.a. dEus, Vaya Con

Dios, Axelle Red, Ozark Henry, Adamo,

Gorki, Ann Christy, Praga Khan,

Clouseau, Soulwax, Toots Thielemans,

Raymond van het Groenewoud enz…

Een schitterend en gevarieerd over-

zicht van muziek van eigen bodem.

* De Belgische cineast Frans Buyens was

een geëngageerde film- en documen-

tairemaker. Enkele van zijn filmwerken

zijn nu op dvd te bewonderen: Het
dwaallicht (naar een novelle van

Willem Elsschot), Minder dood dan de
anderen (een film over het leven en de

menselijkheid) en Het blanke meisje
moest buigen voor Keizer Hirohito (een

gestyleerde documentaire voor drie

stemmen naar de boeken van Lydia

Chagoll).

* Winterpret met jellabies voor de kids:

Bouncey, Denny, Coral, Amber, Strum
en Pepper kijken verbaasd. Ze hebben

nog nooit sneeuw gezien sneeuw in de

Jellywereld!

* Voor lange winteravonden Terug naar
Oosterdonk, de meest bekroonde tv-

serie uit de geschiedenis van de

Vlaamse televisie op een exclusieve

dvd-uitgave boordevol extra’s.
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Honderd jaar Keunekapel met unieke kunstkalender
13

In 2006 viert een stukje cultureel erfgoed van Koksijde zijn eeuwfeest. De Keunekapel, die een bewogen geschiedenis achter de
rug heeft, bestaat 100 jaar. Cultureel ambassadeur Raymond Van Duüren kon dit niet zomaar ongemerkt laten voorbijgaan. Met
de Werkgroep Kunst in Baaltje, het feestcomité van Sint-Idesbald, de handelaarsbond Sint-Idesbald en het gemeentebestuur
werd een kunstkalender ontworpen met als titel “100 jaar Keunekapelle (1906-2006)”.

De Keunekapel werd in 1906 midden de

duinen opgericht door de familie

Lafosse, grootgrondbezitters uit Brussel

die een villa tegenover de kapel bezaten

en die in Baaldje eigenaar waren van

enkele duinengebieden. De ouders

Lafosse bouwden de kapel eigenlijk voor

één van hun zonen die priester was en

dus elke dag mis moest lezen. Zo moest

hij niet elke dag de lange tocht door-

heen de zandwegen naar Koksijde-dorp

ondernemen. Aannemer Follet uit De

Panne richtte de kapel op naar een ont-

werp van architect Knein uit Brussel

voor de kostprijs van 4.500 frank.

Deken Ostyn uit Veurne wijdde de pri-

vate kapel, toegewijd aan Sint-Idesbald,

op 13 juli 1907 in, waarna ze voor ere-

diensten voor de vakantiegangers werd

opengesteld.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende

de kapel als parochiekerk voor de

Nieuwpoortse vluchtelingen die zich

eind 1914 in Sint-Idesbald vestigden.

Toen het toerisme in de jaren ‘30 een

enorme opmars kende, werd de kapel te

klein en moesten een groot aantal ver-

lofgangers de mis buiten volgen. In

1935 werd ze voor de eredienst geslo-

ten, aangezien er een nieuwe en grotere

kapel in de Strandlaan was gebouwd. De

Keunekapel werd dan eigendom van een

kunstschilder, die ze als atelier gebruik-

te, maar die niets aan het uiterlijk veran-

derde. Pas sinds de jaren ‘40 kreeg de

“Keunekapel” zijn naam. De duinen

rondom de kapel waren een favoriete

plek voor tal van “dunekeuntjes”.

Onder impuls van ereschepen Raymond

Van Duüren kocht de gemeente de kapel

met de omliggende grond in 1979. Bij

Ministerieel Besluit van 7 november

1985 werd de kapel een beschermd

monument. De restauratie kon starten

en eindigde in 1988.

In 1995 bestond de Keunekapel 90 jaar.

Toen vond in juli een expo plaats over

haar geschiedenis. Bezieler was opnieuw

dr. Van Duüren die terstond de werk-

groep “Kunst in Baaltje” oprichtte om

het culturele leven in Sint-Idesbald en

vooral in de Keunekapel te coördineren.

De werkgroep bestond naast dr. Van

Duüren uit huidig schepen van cultuur

Herwig Vollon, Annie Van Duüren-

Barrat, Greta Delie-Suber, Rita Beun-

Craeye, Christine Maréchal, Nicole

Chamon-Redey, Dany Kimpe en Bob

Rossel.

Enkele jaren later was ook de beelden-

tuin omheen de Keunekapel gereali-

seerd onder de hoede van de gemeen-

telijke dienst Cultuur en de

Groendienst. In het beeldenpark staan

prachtige kunstwerken van Koksijdse

kunstenaars. Vandaag doet de

Keunekapel nog altijd dienst als ten-

toonstellingsruimte.

Info:
cultureel ambassadeur en ereschepen

Raymond Van Duüren, Strandlaan 273

(tel. 058/51.30.50); wnd. cultuurfunc-

tionaris Sarah Willems, Kon. Prinslaan 8

(tel. 058/53.39.57, fax 058/51.00.61,

e-post valerie.vandamme@koksijde.be)

V.l.n.r. raadslid Rita Gantois, schepen Greta Suber-Delie, burgemeester Marc Vanden Bussche, VVV-voorzitter Dirk Dawyndt, Philippe Debourse, cul-
tureel ambassadeur en ereschepen Raymond Van Duüren, raadslid Bob Rossel, mevr. Van Duüren, raadsleden Annie Vandenberghe en Guido Decorte.
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“Breng het erfgoed van de 5-art-regio in kleur”. Zo luidt de opdracht van de fotowedstrijd die ter gelegenheid van de

Erfgoeddag georganiseerd wordt door 5-Art, het intergemeentelijke samenwerkingsverband van de gemeenten Nieuwpoort,

Koksijde, De Panne, Veurne en Alveringem.

Bent u beroeps- of amateurfotograaf? Of hebt u gewoon zin om met een fototoestel op pad te gaan? Houdt u van uw streek,

van haar bijzonderheden, haar geschiedenis, haar tradities, haar verhalen, haar gebouwen, haar landschappen, haar mooie

plekjes, kortom van haar erfgoed? Doe dan mee aan deze fotowedstrijd en maak kans op een hap uit de prijzenpot van 1.500

euro!

De winnaars worden door een vakjury gekozen met navolgende prijsuitreiking op vrijdag 21 april om 19 u. in de Stadshalle van
Nieuwpoort. Ook het publiek krijgt die avond de kans om zijn stem uit te brengen. Op zondag 23 april, op Erfgoeddag dus,

krijgen de deelnemers desgewenst feedback van journalist en De Standaard-huisfotograaf Michiel Hendryckx. De ingediende

foto’s worden van 22 april tot en met 21 mei in de Stadshalle van Nieuwpoort tentoongesteld.

Vraag het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement aan bij de dienst Cultuur (Casinoplein 10/11 in Koksijde (tel.
058/53.29.99 of e-mail cc.casino@koksijde.be).
Inschrijvingsformulieren en foto’s moeten op uiterlijk 10 april 2006 per post toekomen op de dienst Cultuur van Nieuwpoort
(W. De Roolaan 90) of binnengebracht worden op de dienst Cultuur van Koksijde (Casinoplein 11). Maximum drie foto’s per
deelnemer!
Meer info: dienst Cultuur, coördinaten in dit artikel.
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Fotowedstrijd “5-Art kleurt erfgoed”

5-ART roept amateurkunstenaars op voor Week van de Amateurkunsten
Het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten organiseert van vrijdag 28 april tot en met zondag 7 mei opnieuw de Week van de

Amateurkunsten (WAK). 

Na elf edities blijft het succes groeien. Het aanbod tijdens de WAK is zowel kwantitatief als kwalitatief toegenomen. Vorig jaar

vonden er meer dan 1.000 kunstevenementen plaats in zo’n 250 Vlaamse steden en gemeenten.

In het kader van het cultureel samenwerkingsverband 5-Art tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne

en Alveringem wordt ook dit jaar deelgenomen met werken van amateurkunstenaars uit de 5 gemeenten. Dit jaar grijpt de

groepstentoonstelling plaats in Koksijde.

Amateurkunstenaars uit Koksijde die daarvoor belangstelling hebben, mogen hun kandidatuur tegen uiterlijk 6 februari 2006
indienen bij het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (t.a.v. Ann Dujardin, Koninklijke Prinslaan 8 in Koksijde (tel. 058/53.39.50,
e-mail secretariaat@tenduinen.be).
Voor de opmaak van de brochure rond deze groepstentoonstelling wordt van elke amateurkunstenaar gevraagd bij inschrij-
ving een korte tekst over zichzelf en hun werk voor te leggen, evenals enkele representatieve foto’s.

Nieuw provinciaal kunstenreglement voor subsidiëring van activiteiten
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft een nieuw kunstenreglement klaar dat op 1 januari 2006 van kracht wordt.

Het heeft als doel de kwaliteitsvolle werking in de kunstensector in West-Vlaanderen te consolideren en verder te stimuleren

door het verlenen van subsidies.

Organisaties, initiatieven of individuele kunstenaars die activiteiten ontplooien op het vlak van beeldende kunst, letterkunde,

muziek, podiumkunsten of multidisciplinaire kunsten kunnen een aanvraag richten tot erkenning en/of subsidiëring.

Voor de vijf genoemde kunstmateries zijn er telkens vier soorten subsidies: convenantsubsidie (voor de erkende kunstenam-

bassadeurs), structurele subsidie (voor de erkende kunstenorganisaties), projectsubsidie (zowel grote als kleine projecten met

de nadruk op kwaliteitsvolle werking) en de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen (voor laureaten van nationale en interna-

tionale wedstrijden).

Voor elke subsidiesoort zijn er algemene voorwaarden, specifieke basisvoorwaarden en criteria. Alle subsidieaanvragen

worden voor advies voorgelegd aan de bevoegde adviescommissie binnen de Provinciale Raad voor Cultuur. Voor het eerste

jaar is er een overgangsmaatregel van toepassing. Er is ook een specifiek subsidieaanvraagformulier. Meer info bij

johan.lingier@west-vlaanderen.be of 050/40.34.07.



Abdijmuseum Ten Duinen

Nieuw boek over Ten Duinen voorgesteld!
15

Na het in 2003 gepubliceerde

standaardwerk van Dom Eric

Schockaert over de abten, is

onze Duinenabdij twee jaar later

alweer een nieuw boek rijker.

Het draagt als titel “De
Duinenabdij van Koksijde.
Cisterciënzers in de Lage
Landen”. Op vrijdag 28 oktober

werd in de foyer van cc

CasinoKoksijde voorgesteld in

aanwezigheid van talrijke

belangstellenden.

Anders dan het boek van Eric

Schockaert, waarin de abten

chronologisch centraal staan, belichten

de auteurs in dit nieuwe werk de

geschiedenis van de abdij in doorlopend

verband, door de abtsperiodes heen.

Het geheel is opgevat als een synthese

van het religieuze, economische en poli-

tieke leven van de abdij en zijn rol in de

ruimere omgeving.

De bijdragen zijn van prof. dr. Johnny De

Meulemeester (UGent), dr. Wim Verbaal

(UGent), dr. Steven Vanderputten

(UGent), dr. Adrie de Kraker (VU

Amsterdam), dr. Noël Geirnaert (stads-

archief Brugge), Marc Dewilde (VIOE),

Benoît Delaey (restauratiearchitect,

gespecialiseerd in cisterciënzer gebou-

wen), Ludo Vandamme (Biekorf Brugge)

en Harry van Royen (abdijmuseum Ten

Duinen 1138). De redactiecoördinatie

lag bij conservator Dirk Vanclooster.

Uitgeverij Lannoo zorgde voor een

schitterende layout en druk.

Het boek telt iets meer dan 200 pagi-

na’s, is rijkelijk geïllustreerd, en kan

bekomen worden aan de balie van het

abdijmuseum Ten Duinen tijdens de

openingsuren (van dinsdag tot zaterdag

van 10 tot 18 u., op zondag van 14 tot

18 u., gesloten op maandag). De prijs

bedraagt 49,95 euro.

Godfried ridder Lannoo, burge-
meester Marc Vanden Bussche en
museumconservator Dirk Vanclooster
ter gelegenheid van de voorstelling
van het nieuwe boek over de
geschiedenis van de Duinenabdij.

Zaterdag 4 februari:
1ste Open Museum
Dag

Het nieuwe werkjaar van het Abdijmuseum

Ten Duinen 1138 vangt aan op 4 februari
met de opening van een tijdelijke thema-

tentoonstelling rond middeleeuws en

post-middeleeuws glas gevonden bij

opgravingen in maritiem Vlaanderen. Een

aantal glasvondsten van de abdijsite

wordt ook speciaal in de kijker geplaatst.

Te bezoeken tijdens de gewone openings-

uren. Meer info in volgend nummer en op

www.tenduinen.be. Het museum is op

zaterdag 4 februari van 10 tot 18 u. voor

iedereen gratis toegankelijk (zonder gids).

Elke eerste zaterdag van de maand is
voortaan Open Museum Dag.

Hulde aan de laureaten van de Arbeid

Vòòr de aanvang van de gemeenteraadszit-

ting van maandag 17 oktober werd aan diver-

se inwoners het brevet van Laureaat van de

Arbeid uitgereikt. Zo was het zilveren ereken-

teken van Laureaat van de Arbeid voor Johan

Debeuckelaere, Geert Vlaemynck en André

Cavyn. Het gouden erekenteken van Laureaat

van de Arbeid werd overhandigd aan Jacques

Coppens, Maurice Legein, Johnny Maesen,

René Vandenberghe en Jean Deridder. Ten

slotte was de titel en het halssnoer van ere-

deken van de Arbeid voor Dirk Van De Walle.

Op de foto de laureaten in gezelschap van

het college van burgemeester en schepenen.
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J u m e l a g e

Jumelageprogramma Oostduinkerke

Het jumelagecomité Oostduinkerke
heeft in een werkvergadering te
Neustadt het programma voor 2006
vastgelegd.
* VIJFSTEDENTREFFEN IN NEUSTADT-AN-
DER-ORLA - Van 28 april tot en met 1

mei organiseert Neustadt an der Orla

het jaarlijks Vijfstedentreffen. In dat

weekend vindt ook het Spel Zonder

Grenzen plaats voor jongeren van 14 tot

16 jaar. Jongeren die interesse hebben

om onze gemeente te vertegenwoordi-

gen in Neustadt kunnen zich al inschrij-

ven. Ook verenigingen die willen ver-

broederen met een gelijkaardige vereni-

ging in Neustadt kunnen zich melden.

Het jumelagecomité zal zorgen voor de

nodige contacten ter plaatse.

* JEUGDKAMP IN BIEDENKOPF-AN-DER-
LAHN – Het jaarlijks jeugdkamp vindt

dit keer plaats in Biedenkopf-an-der-

Lahn van 24 juli tot en met 2 augustus.

Een 20-tal jongeren van 10 tot 13 jaar

kan eraan deelnemen. Voor veel kinde-

ren is het een prettig weerzien met de

deelnemers van vorig jaar. Aan het

jeugdkamp nemen ook jongeren deel uit

La Charité-sur-Loire (F), Neustadt-an-

der-Orla (D), Wépion-sur-Meuse (B) en

de gaststad zelf. Op het programma

staan diverse uitstappen o.a. Frankfurt

(Europabank, luchthaven, enz), pretpark

in het Sauerland, en genieten van de

prachtige natuur in de zusterstad. Er

wordt overnacht in de jeugdherberg

waar ‘s avonds sport en spel op het pro-

gramma staat. Inschrijven voor dit

jeugdkamp is nu al mogelijk.

* 40-JARIGE VERBROEDERING MET BIE-
DENKOPF-AN-DER-LAHN - In 1966 ver-

broederden de toenmalige zelfstandige

gemeente Oostduinkerke met

Biedenkopf-an-der-Lahn in Hessen. In

2006 wordt dus het 40-jarig bestaan

van deze verbroedering gevierd.

In het kader van deze viering wordt de

laatste week van juli met de fiets van

Oostduinkerke naar Biedenkopf gere-

den. Het betreft een 6-daagse

fietstocht van ca. 100 km per dag. Het

programma voor de reisweg en de over-

nachtingen wordt momenteel klaarge-

stoomd. Om alles goed te kunnen rege-

len wordt aan eventuele deelnemers

gevraagd om ten laatste op 28 februari

in te schrijven.

Alle inlichtingen betreffende het pro-
gramma van het jumelagecomité en
onze verbroederde gemeenten zijn te
verkrijgen bij voorzitter Ward Samyn
van het jumelagecomité van
Oostduinkerke (tel. 058/23.55.20) of bij
vice-voorzitter Luc Depotter (tel.
058/51.14.00).
Behoudens dit officiële programma wor-
den door het jumelagecomité in de loop
van 2006 nog diverse contacten onder-
houden met de verbroederde gemeen-
ten Biedenkopf, Neustadt, Wépion en La
Charité die samen de Vijfstedenbond
vormen.

Een halve eeuw verbroedering Koksijde met Bad Schallerbach

Van donderdag 6 tot en met maandag 10 oktober reisde een delegatie van 120 Koksijdenaars naar de Oostenrijkse zusterge-
meente Bad Schallerbach om er de 50ste verjaardag van de verbroedering met Koksijde te vieren. De beide gemeenschappen
werkten tijdens dat weekend een druk feestprogramma af met uitbundige en officiële momenten waaronder de ondertekening
van de vernieuwde verbroederingsoorkonde. Ter gelegenheid van dit halve eeuwfeest werd in Bad Schallerbach ook een nieu-
we fontein “Vijftig jaar verbroedering Koksijde-Bad Schallerbach” ingehuldigd. Een ander merkwaardig hoogtepunt was het
fel gesmaakte optreden van de Koksijdse drumband El Fuerte op het Kapittelplein naast de monumentale Dom in Salzburg. Op
de foto de grote Koksijdse delegatie tijdens een toeristische uitstap. Het werd voor iedereen een onvergetelijk weekend.
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To e r i sm e

In een volle feestzaal van cc CasinoKoksijde vond op dinsdag 8 november de feestelijke voorstelling plaats van het paarden-

vissersboek “Van Armada tot enkeling”, geschreven door zwembadbeheerder Marc Supeley en uitgegeven door uitgeverij De

Klaproos uit Koksijde. Auteur Marc Supeley is meteen aan zijn tweede werk toe, nadat hij eerder al een boek schreef over de

geschiedenis van de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp.

Er verschenen in het verleden al tal van geschriften over de paardenvissers met bedoeling de historiek van deze bijzondere vis-

serijvorm te beschrijven. Het nieuw boek van Marc Supeley beoogt dit doel niet. Het werk brengt wel het verhaal van de

hedendaagse Oostduinkerkse paardenvissers en twee bijna vergeten volksverhalen, o. a. van Stijn Streuvels. Het bevat levens-

verhalen, leuke anekdotes, met als leidraad de liefde voor de paarden en de zee. Tal van oude en nieuwe foto’s luisteren het

boek (160 blz., formaat 15 bij 21 cm) op. Op de voorstelling zelf werden lovende woorden gesproken door burgemeester Marc

Vanden Bussche, VVV-voorzitter Dirk Dawyndt, auteur Marc

Supeley en door Eddy D’Hulster namens de paardenvissers.

Het boek (20 euro) is te koop in de kantoren van dienst

Toerisme. Vast en zeker een merkwaardig werk dat niet mag

ontbreken in de bibliotheek van elke streekminnaar. Een

cadeautip voor de komende eindejaarsfeesten!

Op de foto centraal burgemeester Marc Vanden Bussche en

auteur Marc Supeley (in gele trui), in gezelschap van de

paardenvissers Roland Vanbillemont, Maurits Denecker,

Eddy D’Hulster, Raymond Devos, Stefaan Hancke,

Dominiek en Johan Vandendriessche, Johan Casier.

Nieuw boek over de paardenvissers:

“Van Armada tot enkeling”

Evenementen
eerste nieuwjaarsweek
STERRENSTOET - Op woensdag 4 janu-
ari trekt de Sterrenstoet door de stra-

ten van Koksijde-bad. Kinderen, ver-

kleed in Driekoningen, vertrekken met

hun ster en rommelpot al zingend om

14.30 u. aan de parking Malgré Tout in

de Zeelaan. Achter hen volgen de

Driekoningen Balthazar, Gaspar en

Melchior, en een hele groep dienst-

knechten met waaiers. Na de stoet krij-

gen de kinderen een stuk taart. In drie

ervan bevindt zich een boon. De drie

gelukkige bezitters worden gekroond tot

de Driekoningen van het jaar en ontvan-

gen een geschenk en een diploma. Het

feest wordt afgesloten met een gratis

kindershow, Clown Rocky’s Kriebelshow,

in het cc CasinoKoksijde om 15.30 u.

RONDGANG MUZIKALE VOLKSE DRIEKO-
NINGEN - Op vrijdag 6 januari gaan de

muzikale volkse Driekoningen Suskewiet,

Schrobberbeek en Pietje Veugel van

10.30 tot 19 u. rond in Oostduinkerke-

dorp. De opbrengst gaat naar een goed

doel.

KERSTBOOMVERBRANDINGEN - Op

zaterdag 7 januari om 21 u. vindt de

kerstboomverbranding plaats op het

strand van Sint-Idesbald. Men kan er

genieten van glühwein en warme choco-

lade. Op zaterdag 14 januari is er dan

om 16 u. de traditionele kerstboomver-

branding in Oostduinkerke-bad, met

allerlei animatie, hapjes en drankjes.

Nieuwe brochures
in de kijker

VAKANTIEBROCHURE
2006 – De nieuwe

vakantiebrochure van

de dienst Toerisme is

van de pers. Ze werd in

een volledig nieuw kleed-

je gestopt. De cover en de

mooie foto’s stralen

meteen de vakantiesfeer uit

die men in onze gemeente

kan proeven. De verschillen-

de logiesmogelijkheden zoals

hotel, camping, kamer met

ontbijt, vakantiedorpen en de

verhuurkantoren worden op een over-

zichtelijke wijze opgesomd. De brochure

biedt ook een overzicht van alle restau-

rants in de badplaats.

Deze handige gids is viertalig en werd

gedrukt op 80.000 exemplaren.

INFOBROCHURE 2006 - Bent u op zoek

naar een adres of telefoonnummer van

een museum, een bezienswaardigheid,

een dokter of tandarts? Alle uiteenlo-

pende info, gaande van

bezienswaardigheden,

sportmogeli jkheden,

medische verzorging,

banken tot officiële

diensten wordt op een

overzichtelijke wijze

samengevat in de

nieuwe infobrochure

2006 van de dienst

Toerisme.

Beide brochures

gratis in alle kan-

toren van de

dienst Toerisme.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
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De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt gewoon
de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste kalender in
uw bus. Indien u dat wenst kunt u die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.koksijde.be/info/milieu/afval). Hou

de selectieve kalender goed bij en 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 11 en 25 januari

Ophaaldata papier en karton: woensdag 18 januari

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 12 en 26 januari

Ophaaldata papier en karton: donderdagen 19 januari

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27 januari

Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 20 januari

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27 januari

Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 17 januari

Ophaling kerstbomen
De kerstbomen worden opgehaald op volgende dagen mits telefonische afspraak (058/53.30.04) vóór maandag om 12 u.:

dinsdag 10 januari, dinsdag 17 januari, dinsdag 24 januari en dinsdag 31 januari.

Opgepast!
Geen ophalingen in januari van groenafvalcontainers, composteerbare zakken en snoeihout!

Resultaten fietspromotiecampagne “Fiets naar Kyoto”
De campagne “Fiets naar Kyoto”, die georganiseerd werd voor alle gemeentepersoneelsleden, liep van 19 september tot en

met 18 november en was een schot in de roos! Dit initiatief had als doel zoveel mogelijk werknemers te stimuleren om de fiets

te gebruiken tijdens de rit van en naar het werk. Maar liefst een 5.000-tal personeelsleden uit heel Vlaanderen fietsten samen

1,48 miljoen kilometer gedurende deze twee maanden.

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen gaf haar volle steun aan deze campagne met als resultaat dat West-Vlaanderen in deze

campagne duidelijk voorop fietste! Ruim 1/3de van alle deelnemers zijn tewerkgesteld in West-Vlaanderen, ze fietsten samen

372.655 kilometer, wat neerkomt op een verminderde CO2-uitstoot van 74,5 ton en op meer dan 39 maal de afstand

Brussel–Kyoto.

Voor wat betreft ons gemeentebestuur schreven 91 werknemers zich in. Zij hebben samen ruim 17.201 kilometer bijeenge-

fietst of maar liefst bijna 2 keer de afstand van Brussel naar Kyoto! De vooropgestelde doelstelling (70 werknemers en 15.000

kilometer) is zo ruimschoots overschreden!  Door de auto thuis te laten komt er minder CO2 in de atmosfeer. Een gemiddel-

de auto in Vlaanderen produceert zo’n 200 gram CO2 per kilometer. Dit betekent dat alle deelnemende werknemers in

Koksijde samen zorgden voor een verminderde CO2-uitstoot van 3,44 ton.

Niet alleen de gezondheid en het milieu hebben gewonnen door de campagne “Fiets naar Kyoto”! In onze gemeente vielen er

welgeteld 25 deelnemende personeelsleden in de prijzen, waarvan 19 prijzen verloot werden uit de prijzenpot die samenge-

steld werd door het provinciebestuur West-Vlaanderen. De milieudienst van de gemeente dankt alle deelnemers aan de cam-

pagne voor hun sportieve inzet!

De campagne was een initiatief van Bond Beter Leefmilieu met steun van de Vlaamse Gemeenschap, Komimo en de provincie

West-Vlaanderen, en met sponsoring van Thompson fietsen, Polar, NMBS en De Lijn.
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Nu ook MOS in gemeenteschool Oostduinkerke
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In het kader van de MOS-werking (Milieuzorg Op School) sloten de leerlingen van de gemeenteschool Oostduinkerke op 9
november een milieu-overeenkomst af met het gemeentebestuur. De overeenkomst houdt in dat de leerkrachten de kinderen
motiveren om zo weinig mogelijk afval mee te brengen naar school. Het gemeentebestuur overhandigde elke leerling milieu-
vriendelijke drinkbekers en koekjesdoosjes.

De kinderen van de gemeenteschool Oostduinkerke kregen uit handen van schepen van Milieu
Joeri Stekelorum allemaal een milieuvriendelijke drinkbeker en koekjesdoos!

MOS is een initiatief van de Vlaamse

overheid. MOS heeft tot doel scholen

aan te moedigen èn te begeleiden om

milieuvriendelijk te werk te gaan,

uiteraard ook in samenwerking met de

gemeentelijke milieudiensten.

MOS-scholen kunnen kiezen uit vijf

grote themabundels: afvalpreventie,

water, energie, verkeer en/of natuur. De

school engageert zich om over verschei-

dene schooljaren telkens een actieplan

uit te werken. In Koksijde lopen momen-

teel volgende MOS-projecten: de

gemeentelijke basisschool Oostduin-

kerke (afvalvoorkoming), de vrije basis-

school Oostduinkerke (water, 1 logo) en

de vrije basisschool De Ark Koksijde

(afdeling Helvetiastraat en afdeling

Bliecklaan, afvalvoorkoming).

Via de gemeentelijke milieudienst ver-

leent het gemeentebestuur zijn mede-

werking aan deze MOS-projecten door

het financieren of subsidiëren van leer-

middelen, het bijwonen van werkgroe-

pen, enz. Recent werden nu een span-

doek “Wie afval vermijdt, moet het niet

kwijt”, alsook ruim 300 drinkbekers en

300 koekjesdoosjes aan de nieuwe

MOS-school geschonken. De bekers zijn

stevig, hersluitbaar, met kliksysteem, lek-

vrij en zonder de klassieke flesversmal-

ling. De logo’s van Koksijde, de milieu-

dienst, MOS, enz. zijn erop aangebracht.

Er is ook een wit vlak waar de leerling

zijn/haar naam kan noteren. Hetzelfde

geldt voor de bijzondere koekjesdoos-

jes: stevig gemaakt in hard plastic, afme-

tingen 11 bij 9 bij 3,5 cm, met een vast

scharnierdeksel. Al bij al een vrij uniek

initiatief voor de provincie West-

Vlaanderen. Op 17 mei 2004 startte

een gelijkaardige actie in de Vrije

Basisschool De Ark. Eén jaar later waren

de kinderen erin geslaagd om hun PMD-

fractie van een gemiddelde van 44 kg te

verminderen tot slechts 4 kg!

Nieuwe cursus natuurgids!
Van 11 maart ‘06 tot 10 februari ‘07 loopt in Nieuwpoort een nieuwe cursus natuurgids van het Centrum Voor Natuur- en

milieueducatie (CVN), in samenwerking met de Kinderboerderij De Lenspolder, de stad Nieuwpoort en de Natuurgidsen

Westkust. De reeks omvat 30 bijeenkomsten, waarvan de helft natuurexcursies, gespreid over één jaar. Alle activiteiten vinden

plaats op zaterdag van 9 tot 12.15 u., met binnenactiviteiten in de Kinderboerderij De Lenspolder en buitenactiviteiten in de

omgeving van Nieuwpoort.

Tijdens de natuurexcursies bezoeken de cursisten onder andere het Westhoekreservaat en de Doornpanne. Er zijn ook

fietstochten gepland. Andere belangrijke ingrediënten van de cursus: strandexploratie en kruien in zee, determinatie van plan-

ten en bomen. De theoretische lessen behandelen fauna en flora, algemene ecologie, methodiek van het gidsen, enz. Wie ook

een terreinstudie maakt en een wandeling zelf gidst kan zich nadien “CVN-natuurgids” noemen. Gespecialiseerde kennis komt

niet aan bod. Na deze cursus bent u in staat een eenvoudige natuurwandeling te geven voor een doorsnee publiek.

Cursusgeld: 165 euro (handboek en dagactiviteiten inbegrepen). Het maximum aantal deelnemers bedraagt 20.

Voor meer info en folder: CVN, Ann D’heedene (tel. 050/82.57.26, e-mail cvn.westvlaanderen@skynet.be) of Kinderboerderij

De Lenspolder, Marie-Ange Loones (tel. 058/23.69.86, e-mail ollienollet@pandora.be, e-mail vanaf 1 februari kinderboer-

derij@nieuwpoort.be).
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Openbare Werken: een stand van zaken

Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale vernieuwing en uitbreiding van het Nationaal Visserijmuseum verloopt verder volgens sche-

ma (start eind ’05). Officieel luidt het dossier als volgt: “Het zeil wordt in de top gezet – Cultuurtoeristisch project ter revalo-

risatie van de maritieme erfgoedsite Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke”.

Het metsen van de buitenparamentsteen is thans zo goed als af. Dat is een rode Terca-baksteen van het type Wanlin. De ramen

zijn inmiddels ook geplaatst, wel moeten de ruiten zelf nog gestoken worden. Dat zal gebeuren in de loop van de maand januari.

Verder zijn enkele aanbestedingen lopende voor de technische installaties (verwarming, ventilatie, koeling, hoogspanning, aqua-

ria-technieken). Ook de werken aan de garnaalvissersboot OD.1 Martha zijn gestart: het als monument beschermd vaartuig (16

juni 1998) wordt gerestaureerd in het scheepsatelier Lowyck. De Martha komt op een centrale plaats in het nieuwe museum, dat

zal gebeuren eind juni 2006. Het schip is een goed bewaard voorbeeld van een houten kustvissersvaartuig uit de Tweede

Wereldoorlog. De restauratie is geraamd op 356.100 euro, waarvan 284.381 euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse

Gemeenschap.

Zonneterras langs de Zeedijk t.h.v. het Zouavenplein
Het dossier betreft het bouwen van een houten zonneterras op het strand, aansluitend met de Zeedijk.

Er werd beschreven dat het te gebruiken hout een FCS-label moet dragen. Dat wil zeggen dat in het kader van duurzaam hout-

gebruik wordt gezocht naar een houtsoort, conform de normen van het World Wildlife Fund dat streeft naar duurzaam bosbe-

heer door het oordeelkundig ontginnen van hout in de bossen. Het zoeken van deze houtsoort, bestellen en leveren kan gemak-

kelijk enkele maanden in beslag nemen. In elk geval wordt ernaar gestreefd de werken aan te vatten omstreeks half januari, om

ze te beëindigen tegen de paasvakantie.

Garages deel Zeedijk Sint-Idesbald, eerste fase
De werken zijn half september begonnen. Het bouwen van deze ondergrondse parkeergarage en de heraanleg van de Zeedijk

betreft het deel tussen Lucionplein en Grardplein. Het gaat om koopgarages.

Het project werd gesplitst in twee grote fases: fase 1 tussen Lucionplein en Strandlaan, en fase 2 van Strandlaan tot Grardplein. 

Planning fase 1 - Door de gunstige weersomstandigheden zijn de werken in deze fase voor op het schema. Van zodra kan over-

gegaan worden tot de aanleg van de dakbedekking (roofing op de garages), zal daarna de opvulling met zand tot de begane

grond gebeuren, en worden de platen van de Berlinerwand uitgetrokken.

Planning fase 2 - De nutsleidingen zijn intussen vernieuwd. Men wacht tot na het winterreces voor de uiteindelijke opbraak, het

plaatsen van de Berlinerwand en het graven van de bouwput.

Nieuw gemeentehuis
De betonwerken aan het nieuwe gemeentehuis zijn voltooid. Momenteel is men druk bezig met de staalstructuur van het atrium,

dat is het gedeelte tussen de twee vleugels. Het gebouw zal wind- en waterdicht zijn tegen de tweede helft van januari. Intussen

zijn ook al vele technici gestart en is de aannemer gekend die het lot van de liften zal uitvoeren. De omgevingswerken zijn in aan-

besteding.

Hoofduitvoerder van het gigantische project is de bouwonderneming Strabag uit Gent.

Ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-dorp
In het ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-bad wordt de tweede verdieping omgebouwd tot klaslokalen voor de

Stedelijke Academie Woord en Muziek, afdeling Koksijde. Er worden volgende ruimten voorzien: 4 klaslokalen, 6 oefenlokaaltjes,

secretariaat en polyvalente ruimte voor toneel, orkest, ballet. Uiteraard wordt ook het nodige sanitair gebouwd. Einde der wer-

ken is voorzien tegen eind januari.

Bouw toerismekantoor Astridplein in Oostduinkerke-bad
In november zijn de werken gestart aan het appartementsgebouw op het Astridplein nr.6. Het betreft de bouw van een 6-tal

privé-appartementen, alsook enkele voorzieningen voor de gemeente, nl. op de begane grond een toerismekantoor, op de eer-

ste verdieping een tentoonstellingsruimte en op een tussenniveau een vergaderzaal. Het betreft een samenwerkingsproject tus-

sen de publieke en de private sector.

20
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Riolerings- en verfraaiingswerken Wulpen
Dorpsplaats - De afwerking van het plein is al redelijk ver gevorderd. De

bomen zijn al geplant. Ook de fontein is gemonteerd. Voor de afregeling en

een definitieve opstart is het wachten tot na de vriesperiode. Dat geldt even-

eens voor het inzaaien van de grastegels.

Riolering - Momenteel is de volledige riolering aangelegd en is men ook over-

gegaan tot de aanleg van de bovenbouw. Tijdelijk zal de situatie niet veel

meer evolueren tot het weer warmer wordt om het asfalt te kunnen aanbren-

gen. Daarom wordt inmiddels een vlotte toegankelijkheid voor ieders voertuig

tot de privé-eigendom verzekerd.

Voetgangersbrug - De nieuwe brug is in opbouw. Alles verloopt volgens planning. Het verkeer op de Dijk en in de Kortestraat is

doodlopend ter hoogte van het kruispunt van die twee straten. Er is dus eigenlijk geen doorlopend verkeer op de Dijk voor

gemotoriseerd verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers.

Schoolomgevingen Hostenstraat-Helvetiastraat
Deze werken omvatten de heraanleg van de Hostenstraat tot aan de school, en de heraanleg van de Helvetiastraat vanaf de

Zeelaan tot het gebouw Noordduinen. Gezien de slechte toestand van de riolering wordt deze tegelijk vernieuwd. Het doel van

de werken is het creëren van een veel grotere verkeersveiligheid in deze schoolomgeving. De aanbesteding heeft plaatsgevon-

den. Eerstdaags volgt de coördinatievergadering vermoedelijk zullen de werken eind maart, begin april aangevangen worden.

Aanleg fietspaden Robert Vandammestraat
De omschrijving van het project: van de verkeerslichten aan de Zeelaan tot het monument op het Hegerplein, en van de

Hostenstraat tot het de rotonde Zeepanne. De bedoeling is aan weerszijden veilige fietspaden (rood asfalt, haagje tussen pad

en rijweg) aanleggen zoals al gebeurde in het andere deel van de Vandammestraat van de Zeepanne naar de Oosthoek. Uiteraard

zullen bijkomende werken uitgevoerd worden zoals de aanleg van een riolering en een stuk voetpad, kant vliegveld, vanaf de

Hostenstraat tot aan de inrit naar het Liefoord. De aanbesteding heeft ondertussen plaatsgevonden, eerstdaags is er coördina-

tievergadering. Bouwheer is de gemeente zelf met de nodige overheidssteun in het kader van de mobiliteitsconvenant.

Uitbreiding Hoge Blekkerzwembad
De recreatieve baden (uitgevoerd in beton) zijn reeds klaar. Momenteel is men volop bezig met de verdere afwerking van de dak-

structuur. In de technische ruimte (volledige kelder) is het een wirwar aan leidingen en kanalen, wat betekent dat men volop bezig

is met de verwarmingsinstallatie en met de filterinstallaties. Ook de inkomhal en de ingang worden in een nieuw kleedje gesto-

ken. De uitvoering hiervan is voorzien voor begin 2006. Het gebouw is volledig wind- en waterdicht. Momenteel is men bezig

met het plaatsen van de vloertegels en de faiences. Tevens wordt ook de nieuwe buitenglijbaan gemonteerd.

Verfraaiingswerken
* Voetpad Zeedijk t.h.v. IJslandplein in Oostduinkerke - Dit projectje omvat de vervanging van het bestaande voetpad in beton-

dallen door betonklinkers. Ook het stukje asfalt tussen de Zeedijk en het IJslandplein (voormalige Geraniumlaan) wordt van nieu-

we betonklinkers voorzien. De aannemer is gekend en vermoedelijk zullen de werken aanvatten in januari.

* Omgevingswerken wijk Voorduinen - Dit project omvat de groenaanleg van de wijk Voorduinen (langs de

Nieuwpoortsteenweg), en het leggen van het voetpad langs de Nieuwpoortsteenweg als verbinding tussen de nieuwe wijk en het

dorp. De aannemer is gekend. De coördinatievergadering vindt binnenkort plaats.

1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!

2. Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken Jan Loones, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), Gemeentehuis annex te

Koksijde-dorp.

Vervolg zie blz. 22
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Groendienst wint actie Groene Lente 2005
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Op 25 deelnemende gemeenten heeft

de Groendienst van onze gemeente in

het onderdeel “Gemeente in Bloei” de

eerste prijs gewonnen van de Groene

Lente 2005. Dat is een wedstrijd die

sinds 1979 georganiseerd wordt door

de Vereniging voor Openbaar Groen

(VOO). Eerste schepen Jan Loones en

diensthoofd Ides Leys van de

Groendienst namen de prijs op donder-

dag 8 december in ontvangst tijdens de

proclamatie ter gelegenheid van de

Land- en Tuinbouwbeurs Agribex op de

Heizel in Brussel.

Alle Vlaamse gemeenten worden in het

voorjaar aangeschreven om deel te

nemen aan één of meer wedstrijden. Er

zijn namelijk drie wedstrijdonderdelen:

“Gemeente in Bloei”, “Vaste Planten” en

“Groene Gemeente”. Op basis van het

ingediend dossier en na plaatsbezoek

door de jury worden de waardevolste

projecten voor de finale genomineerd.

Tijdens die finale, op 8 december in

Brussel, worden de laureaten per wed-

strijd bekendgemaakt.

Met de actie Groene Lente wil de VOO

interessante groen- en bebloemingspro-

jecten in de kijker plaatsen en belonen.

Vooral projecten die getuigen van crea-

tiviteit en vernieuwing en die een inte-

ressante voorbeeldfunctie vervullen

komen voor bekroning in aanmerking.

Samen met 25 andere Vlaamse gemeen-

ten schreef Koksijde zich in voor het

onderdeel “Gemeente in Bloei”. Sinds

vorig jaar wordt aan de best bebloemde

gemeenten een bloemenbord overhan-

digd met een aantal bloemensymbolen

in verhouding tot de kwaliteit van de

bebloeming (vergelijk met sterren voor

een restaurant).

Na strenge beoordeling kende de jury

uiteindelijk aan twee gemeenten een

bloemenbord met drie bloemensymbo-

len toe: aan Koksijde, en buurgemeente

De Panne. Het is niet de eerste keer dat

onze Groendienst met de hoofdprijs

gaat lopen. Zes gemeenten behaalden

een bloemenbord met twee bloemen-

symbolen, waaronder buurstad Veurne.

Daarnaast waren er nog 16 gemeenten,

-maar niet uit onze regio-, die een bord

met één bloemsymbool ontvingen.

Met Koksijde en De Panne op de eerste

plaats en Veurne op de tweede plaats

heeft de regio Westkust alvast subliem

gescoord in de actie Groene Lente

2005! Voor onze eigen Groendienst in

het bijzonder is deze eerste prijs de

zoveelste bekroning op het al lange pal-

mares van opmerkelijke prestaties!

Verdere aanleg rioleringen
* Dossier Riolering en opschikking Kol. D’Haenenlaan (vak Albert I-laan 14), Nachtegaalweg (vak Kol. D’Haenenlaan-

Noordzeedreef), Duinpieperdreef en Kievitweg - De werken zullen fasegewijs uitgevoerd worden. Het eerste deel betreft de

aanleg van de riolen in de Kievitstraat en de Nachtegaalweg. De start van de werken is gepland omstreeks begin januari.

* Dossier Riolering en wegenis in de Trapegeersweg, Overbankhelling, Broersbankhelling en Huldelaan - Alle toegangen zijn

gelegd, de toplaag moet enkel nog uitgevoerd worden. Het is wachten tot het voorjaar om deze te kunnen aanbrengen,

omdat het warm en droog moet zijn.

* Aanleg riolering in de Olmen-, Konijnen- en Duindoornstraat in Sint-Idesbald - De aannemer is gekend. Eerstdaags is er

coördinatievergadering.

Infrastructuur
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Uitslag wedstrijd moestuinen 2005
In het vorige nummer publiceerden we de uitslagen van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Elk jaar vindt er evenwel ook een

wedstrijd voor moestuinen plaats, georganiseerd door De Volkstuin, in samenwerking met het comité Koksijde in de Bloemen.

In onze gemeente telt De Volkstuin ruim 200 leden. Zij krijgen het jaar door allerhande advies over het optimaal telen van

groenten, over technieken, ziektebestrijdingsmiddelen, enz. Dat gebeurt via het vakblad, maar ook tijdens voordrachten, zo

bijvoorbeeld op 7 oktober door Roland Devooght uit Middelkerke over “Het belang van bijen, hommels, wespen, kevers en

zweefvliegen voor onze tuinen”. Alvast een boeiend onderwerp waar vaak te weinig aandacht aan besteed wordt ondanks het

belang voor een optimale bloei en groei van de tuinvruchten.

De keuring van de moestuinen gebeurde op 12 en 13 juli door de heren Pollet (ambtenaar bij het Provinciaal Instituut voor

Land- en Tuinbouw), Lannoo (leraar groententeelt Tuinbouwschool Roeselare) en Bogaert (tuinbouwdeskundige).

Na de voordracht vond dan de prijsuitreiking plaats: 50 deelnemers wonnen een prijs. De eerste tien van de uitslag: 1. Marcel

Coulier en Helmut Scholtz, 95,67% / 3. Frans Derycke, 95% / 4. Raphaël D’Hoore, 93,67% / 5. Herman Defoer, 93,33% /

6. Alfons Vandermaelen, 93% / 7. Alain Baert en Joseph Vandewoude, 92,67% / 9. Daniel Mahieu en Firmin Legein,

91,67 %.
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Van sleutelhanger tot West-Vlaams bos:
medewerkers gezocht voor een groene Kom op tegen Kanker-actie
De vzw Kom op tegen Kanker en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (een cel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

organiseren samen een Kom op tegen Kanker-actie met een groen tintje. Jaarlijks wordt er in elke provincie van Vlaanderen een

Kom op tegen Kanker-bos aangeplant. War de provincie West-Vlaanderen betreft is in 2006 gekozen voor Bredene. Aan alle

West-Vlaamse gemeenten en hun bevolking wordt gevraagd hun medewerking aan dit mooi groenproject te verlenen. Tussen 3
en 19 maart worden Kom op tegen Kanker-sleutelhangers in de vorm van een groene boom verkocht. Iedere verkochte sleutel-

hanger staat garant voor een boom in het toekomstige bos en een bijdrage aan het Kom op tegen Kanker-fonds (meer info op

www.komoptegenkanker.be).

De inwoners van Koksijde kunnen hun bijdrage leveren op twee manieren: zij kunnen meehelpen met de verkoop van de sleutel-

hangers of een sleutelhanger kopen en hun boom planten op de boomplanthappening op zondag 19 maart in Bredene. Hoe

meer bomen de bevolking van Koksijde aankoopt, hoe groter het Koksijde-bos binnen het bos van Bredene!

Mensen met interesse om te helpen met de verkoopweek kunnen zich melden bij het ankerpunt voor Koksijde: 

agogisch medewerker Tom Quirynen (Jeugddienst, tel. 058/53.29.73, e-mail tom.quirynen@koksijde.be).

Jeugdhuis de PIT koos bestuurskern 2006
Op vrijdag 2 december koos de kring van jeugdhuis de PIT haar nieuwe bestuurskern. Acht jongeren staan in 2006 in voor het

reilen en zeilen van het jugdhuis de PIT. Voorzitter Thomas Casselman (student sociaal-cultureel werk aan het HISS te

Oostende), neemt het roer in handen. Hij stemt zijn koers af aan de hand van de raadgevingen van volgende bemanningsleden:

secretaris Joyce Debruyne, penning-

meester Suzan Maertens, barverantwoor-

delijke Rik Bille, muziekverantwoordelijke

Kara Supeley, woensdagmiddagverant-

woordelijke Lin Cleeren, kernleden

Sophie Vanhomwegen en Stan Leye.

Jeugdhuis de PIT staat in voor de con-

certenreeks binnen het muziekproject de

Muze en vaardigt vanuit haar werkgroep

muziek Kara Supeley en Michael Lemaire

af in de stuurgroep. Daarnaast is jeugd-

huis de PIT vertegenwoordigd in de

jeugdraad en in de raad van bestuur van

JOC de PIT.

De nieuwe bestuurskern 2006. Bovenaan v.l.n.r.
Thomas Casselman en Suzan Maertens. Onder
Rik Bille, Kara Supeley, Lin Cleeren, Joyce
Debruyne en Sophie Vanhomwegen. Stan Leye
kon er niet zijn.

MC Battle:
Best of the West 2
De Iron Fist Crew, een kleine hiphopgemeenschap binnen JOC de PIT, organiseert op zaterdag 7 januari om 20 u. in zaal JOC de

PIT voor de 2de maal de Master of Ceremony Battle: Best of the West. Tijdens een dergelijke battle bekampen de deelnemers

elkaar met muzikale verzen op de tonen van een professionele dj. Via een afvallingssysteem wordt een winnaar gekroond: The

Best of the West 2006. Vorig jaar verkoos een publiek van 250 jongeren rhymer Samoerai tot de uitverkorene. Een voorproef-

je van dit soort wedstrijden kun je zien in de film “8 Miles” met Eminem. Toegang: 2 euro voor leden, 3 euro voor

niet-leden. Kandidaat-rappers kunnen zich inschrijven op de jeugddienst, Kursaallaan 28 (tel. 058/53.29.70, e-mail:

jocdepit@koksijde.be).
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Dokters en apothekers met wacht
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Dokters januari
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer

opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens

de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers.

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald: 058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen: 058/51.78.68
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u

rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestda-

gen! (De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf

de avond voordien om 20 u. tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken januari
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – voortaan kan men de lijst van de wacht-
diensten ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raad-

plegen van 9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)
De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetail-

leerde regeling wordt door de organisatie niet meer meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de

gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de

apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Nacht van het Woord
Op vrijdag 6 januari vindt in jeugdhuis de PIT voor de 4de Nacht van het Woord plaats. Op die avond kunnen lokale dichters

voordragen uit eigen werk of brengen podiumbeesten het werk van anderen. Gratis toegang vanaf 14 jaar. De artistieke lei-

ding van deze avond is in handen van Sven Dhaenens (cultuurcafé Fatima in Gent). Kandidaat-dichters kunnen zich bij hem

melden op 0486/25.69.20 of 09/23.39.333.

Nuclear Nightz : drum ’n bass
Het succesverhaal van de drum’n bass-avonden in jeugdhuis de PIT begint op vrijdag 13 januari een volgend hoofdstuk.

Opnieuw krijgen lokale DJ’s de kans het jeugdhuis op te warmen voor het zwaardere werk van een koppel dj’s uit het binnen-

land. Telkens voor een honderdtal jongeren een uitleefmoment op de dansvloer. Aanvang om 21 u., einde om 3 u. Voor jon-

geren vanaf 14 jaar.

In Concert: Balthazar
Op vrijdag 3 februari treedt Balthazar op in het jeugdhuis. Deze groep won vorig de Kunstbendewedstrijd in de categorie

muziek. Op 3 december laatstleden wonnen ze ook de talentenwedstrijd Westtalent. Deze groep bulkt dus  van de artistieke

klasse. Aanvang om 21.30 u. Toegang 2 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden. Meer info op www.balthazar.be.

Kunstbende 2005
Jongeren van 13-19 jaar kunnen zich nog altijd inschrijven voor deze kunstwedstrijd. Meer info op www.kunstbende.be. De ambas-

sadeurs van Kunstbende plannen op 28 januari een aanval op enkele wereldrecords. Je hoort nog van hen! Jongeren die in het

ambateam van Kunstbende willen zitten, nemen contact op met de Jeugddienst (tel. 058/53.29.72, e-mail jocdepit@koksijde.be).

J e u g dVervolg van blz. 23

OCMW-strijkatelier
Het OCMW-bestuur overweegt om in de loop van 2006 een strijkatelier op te starten. Dat zou gebeuren via het systeem van

de dienstencheques. “Het project wil de behoefte aan het vervullen van een aantal huishoudelijke taken koppelen aan een

tewerkstellingsproject voor laaggeschoolden. Wij denken eraan om dat atelier aldus door twee personen te bemannen”, aldus

OCMW-voorzitter Stephanie Anseeuw.
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Eerstesteenlegging sociaal OCMW-woonproject
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Op de hoek van de Hovenierstraat en de

Veurnestraat in Koksijde-dorp is het

sociaal woonproject van het OCMW in

volle opbouw. De werken verlopen vol-

gens schema. Het project omvat drie

gebouwen met telkens vier appartemen-

ten waarvan de gelijkvloerse verdiepin-

gen aangepast zijn aan rolstoelgebrui-

kers. Personen die

voldoen aan de voor-

waarden van het soci-

aal huurbesluit zullen

deze appartementen

kunnen huren.

Het voorziene bud-

get voor de bouw van

het project bedraagt

1.349.339 euro

waarvan 790.000 euro gesubsidieerd

wordt door de Vlaamse Gemeenschap.

De symbolische eerste steen werd op

zaterdag 3 december gelegd door

OCMW-voorzitter Stéphanie Anseeuw

en burgemeester Marc Vanden Bussche.

Dit heuglijke feit werd bijgewoond door

een delegatie van het schepencollege,

van gemeente- en OCMW-raad, afde-

lings- en diensthoofden van de gemeen-

te en tal van OCMW medewerkers.

Wegens het barre weer volgde een korte

academische zitting in ’t Oud Schooltje.

Na de traditionele toespraken schoof

iedereen bij voor een heerlijk hapje en

een lekker drankje. En met de deuntjes

van de groep Dark Rose kon de sfeer

niet meer stuk. Op de foto v.l.n.r. sche-

pen Joeri Stelekorum, burgemeester

Marc Vanden Bussche, OCMW-voorzit-

ter Stephanie Anseeuw, voorzitter Luc

Van Parys van de West-Vlaamse

Intercommunale, directeur Geert

Sanders van de WVI, raadslid Rik

Stekelorum, OCMW-secretaris Pascale

Feys en raadslid Alain Saubain.

EHBO-cursus van het Rode Kruis
De lokale Rode Kruis-afdeling start op woensdag 1 februari een EHBO-cursus voor het brevet van helper. De cursus vindt elke

woensdag om 19 u. plaats in de zaal ’t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-Dorp. De lessenreeks richt zich tot elke belang-

stellende. Ook tot bedrijven die werknemers motiveren de cursus te volgen om zo eerste hulp bij een ongeval te kunnen toe-

passen. Het aantal plaatsen is beperkt.

Voor info en inschrijvingen:

- ondervoorzitter Andre Vanbelleghem, Galloperstraat 13 in Koksijde (tel. 058/51.08.65)

- public relations Judith Ranson, Galloperstraat 9 (tel. 058/51.40.60)

- verantwoordelijke leergangen Claudine Moerman, Elisalaan 46/0004 in Nieuwpoort (tel. 058/23.71.31, e-mail

lidsecr@scarlet.be)

Nieuwe bestelwagen voor OCMW-klusjesdienst
Op maandag 5 december overhandigde OCMW-voorzitter Stephanie Anseeuw de sleutels van de nieuwe bestelwagen aan

klusjesman Peter Paelinck. Meteen kan deze kersverse dienst op 1 februari definitief starten.

De klusjesman zal enerzijds instaan voor het onderhoud van de OCMW-woningen, anderzijds kunnen 3 categorieën

Koksijdenaars een beroep op de diensten van de klusjesman doen: senioren, personen met een handicap van 66% of meer,

personen van wie het inkomen het OCMW-barema niet overschrijdt.

Vooraleer de klusjesman de nodige karweien zal uitvoeren, komt de dienstverantwoordelijke langs om vast te stellen of de

gevraagde karwei tot de taken van de klusjesman behoort. De kost-

prijs is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinslast. De klus-

jesman kan instaan voor karweien zoals o.a. onderhoud van het

gazon, behang- en schilderwerken, sanitaire en kleine herstellingen.

Wendt u voor verdere inlichtingen of een afspraak tot de OCMW-

Klusjesdienst, verantwoordelijke Fien Vandooren (tel. 058/53.31.90,

e-mail klusjesdienst@ocmwkoksijde.be).

Op de foto v.l.n.r. leverancier Luc Declerck, raadsleden Rik Stekelorum

en Chris Vanheule, OCMW-voorzitter Stephanie Anseeuw, klusjesman

Peter Paelinck, dienstverantwoordelijke Fien Vandooren, OCMW-

secretaris Pascale Feys en raadslid Noël Paelinck.



Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden “Vrienden der Blinden” (gelegen in de Ganzestraat in Oostduinkerke), kampt
met een belangrijk tekort aan pleeggezinnen voor jonge pups. Vandaar deze oproep naar kandidaat-pleeggezinnen om een pup
een klein jaar in huis te nemen en het basisgedrag van een sociale hond aan te leren.

De belangrijkste opleidingscentra in

België zijn Oostduinkerke en Ghlin (die

samen de vzw “Vrienden der Blinden”

uitmaken). Samen zijn ze goed voor 16

“afgestudeerde” honden per jaar (elk

een 8-tal). Daarnaast zijn er nog enkele

andere centra die samen goed zijn voor

een 9-tal volleerde honden. In heel

België worden dus jaarlijks zo’n 25 blin-

dengeleidehonden klaargestoomd.

Van die 25 versgebakken geleidehonden

zijn er evenwel al jaarlijks 15 nodig om

oudere pensioengerechtigde collega’s

te vervangen. Wat maakt dat er per jaar

amper 10 blinde kandidaten voor het

eerst aan een geleidehond kunnen wor-

den geholpen. Deze problematiek wordt

voor hen jaar na jaar pijnlijker. Binnen de

onderscheiden gewesten zijn er nu al

wachtlijsten van drie jaar en langer ont-

staan.

Er moeten dus véél meer honden opge-

leid worden om aan de vraag te kunnen

voldoen. Daarom zoekt het centrum in

Oostduinkerke kandidaat-pleeggezin-

nen die een pup gedurende een klein

jaar in huis willen nemen. Van de pleeg-

ouders wordt wel vereist dat ze weten

hoe ze een jong hondje het sociaal

basisgedrag met de dito-bevelen

moeten aanleren. Tijdens

deze periode worden

alle onkosten (voe-

ding, dierenarts, enz.)

door het centrum

gedragen. Na dat jaar

opvang in het pleeg-

gezin verhuist de jonge

hond dan weer naar het

centrum in de Ganzestraat

om er de eigenlijke opleiding te starten.

Verder zoekt het centrum ook vrijwilli-

gers die op regelmatige basis een hand-

je kunnen toesteken om o.m. rondleidin-

gen te geven, te helpen bij de collaties

na demonstraties, zendingen met een

voertuig te verrichten. Zo worden de

instructeurs van deze bijtaken ontlast

zodat zij zich maximaal aan de eigenlijke

opleiding kunnen wijden.

Overigens is het Oostduinkerkse oplei-

dingscentrum goed op weg naar een

recordjaar. Dit jaar zullen een 8-tal hon-

den het centrum als volleerde geleide-

hond verlaten, daar waar 6 honden per

jaar het streefdoel is. Een duidelijk

bewijs dat de 3 instructeurs elkaar goed

aanvullen. Verder groeit ook het aan-

tal bezoeken aan het centrum

en de demonstraties buitens-

huis. Dat is de enige manier,

samen met de bekwaam-

heid van de honden, om

de naambekendheid van

het centrum te vergroten,

de vrijgevigheid van de men-

sen aan te moedigen, zodat de

aanschaffing van een geleidehond

een financiële nul-operatie voor de blin-

de zou blijven.

Al bij al mag dus gesteld worden dat het

centrum in Oostduinkerke in de loop

van de jaren de belangrijkste opleidings-

school voor blindengeleidehonden in

Vlaanderen is geworden.

Mensen die zich dus geroepen voelen

om één jaar pleegouder van een hondje

te worden, of die andere taken willen

opnemen, kunnen contact opnemen

met voorzitter Raymond Van Duüren

(tel. 058/51.30.50) of met het secreta-

riaat (Ann, tel. 058/51.00.01), elke

namiddag van maandag tot donderdag

tussen 12.30 en 16.30 u.

W e l z i j n

VZW Vrienden der Blinden zoekt
pleeggezinnen voor jonge hondjes
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Damiaanactie tegen lepra en TBC
Tijdens het weekend van vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari zullen vrijwilligers van de Damiaanactie ook in Koksijde

weer hun straatacties houden voor de verkoop van stiften. Een pakje van 4 stiften kost 5 euro. De opbrengst daarvan is

bedoeld voor opsporing en genezing van lepra- of tuberculosepatiënten in de derde wereld. Het luttele bedrag van 40 euro

volstaat om één patiënt te genezen.

Damiaanactie werd in 1964 opgericht. In het voetspoor van pater Damiaan, de ‘grootste Belg’ en inspiratiebron voor veel dui-

zenden mensen in België en in het buitenland, steunt Damiaanactie onder soms moeilijke omstandigheden de armste en meest

uitgesloten zieken. Sindsdien werden miljoenen zieken genezen. Miljoenen families in Afrika, Azië en Latijns-Amerika konden

een nieuw leven beginnen.

TBC maakt nog jaarlijks 8 à 10 miljoen slachtoffers, hiervan sterven er 2 miljoen (elke 15 seconden sterft er een patiënt…).

Lepra teistert meer dan 400.000 personen per jaar. Maar de medische teams van Damiaanactie zijn dagelijks in de weer om

nieuwe patiënten op te sporen en ze te verzorgen. In 2004 werden er 231.335 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld:

60.836 leprapatiënten, 168.428 tuberculosepatiënten en 2.071 leismaniasis-patiënten (ook berglepra genoemd).

Veertig euro volstaat dus om een leven te redden. Giften worden ook aanvaard op het rek. nr. 000-0000075-75.

Giften van 30 euro of meer geven recht op een fiscaal attest. Meer info bij Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel,

website www.damiaanactie.be.



Speciaal internationaal bezoek op foto-expo
Op de vernissage van de fototentoonstelling “De Wereld van het Boeddhisme” op zaterdag 12 november werden de aanwezi-

gen verrast met mooi en hoogwaardig bezoek. Schepen Jan Loones van Internationale Samenwerking had de eer om twee

Tibetaanse monniken en juffrouw Elise Crombez te mogen verwelkomen.

De Tibetaanse monniken waren op bezoek bij het spirituele centrum Shivu in Koksijde-bad. Gezien het thema van de ten-

toonstelling werden ze meer dan hartelijk uitgenodigd op de officiële opening. De monniken schonken schepen Loones en het

gemeentebestuur van Koksijde de Tibetaanse vlag. Schepen Loones was vereerd met dit gebaar want de gemeente Koksijde

en zijn dienst Internationale Samenwerking zijn gevoelig voor de Tibetaanse zaak.

Het internationale Koksijdse topmodel Elise Crombez was eveneens van de partij. Na een drukke periode in New York, kwam

ze even ontspannen bij familie en vrienden in Sint-Idesbald.

Internationale Samenwerking

Koksijds project aan het woord:
“Licht in het Duister – Rwanda”

27

In 2006 zal Tij-dingen af en toe Koksijdse projecten rond internationale en ontwikkelingssamenwerking toelichten. Het gaat om
projecten van vrijwilligers, gestoeld op enthousiasme en veel doorzetting. Ze kunnen meer dan een duwtje in de rug gebruiken.
In 2005 kregen deze projecten, na beoordeling aan de hand van het GESIO (gemeentelijk subsidiereglement internationale en
ontwikkelingssamenwerking), een gemeentelijke subsidie ter waarde van 1.539,94 euro. In dit artikel vertelt Claudine Moerman
over het Koksijdse project “Licht in het Duister – Rwanda vzw”.

Op initiatief van wijlen Luce Vanderbeek

werd in 1994 de vzw Licht in het

Duister-Rwanda opgericht. Met haar

Rode-Kruiservaring als verpleegster in

Rwanda had Luce had zich namelijk over

vele blinde slachtoffers van het oorlogs-

geweld ontfermd. De oorspronkelijke

doelstelling bij de stichting “hulp verle-

nen aan blinden en door oorlogs-

omstandigheden gehandicapte

blinden in Rwanda” moest na

de genocide van 1994 en het

verdwijnen van bijna alle

beschermelingen worden aan-

gepast. Het werd “hulp bieden

aan Afrikaanse blinden, met

voorrang voor blinden uit Rwanda”

Claudine Moerman: “Het project

omvat vandaag twee luiken. Enerzijds

bieden we hulp aan visueel gehandicap-

te leerlingen van de lagere school in

Rwamagana en van de middelbare scho-

len in Butare en Gahini. We zorgen voor

didactisch materiaal zoals braillemachi-

nes en braillepapier, blindenstokken,

sprekende uurwerken, brillen enz.

Daarnaast helpen we ook ontspannings-

voorzieningen uitbouwen. School-,

onderhouds- en herstellingskosten wor-

den ook door ons gedragen. Op die

wijze proberen we blinde of slechtziende

kinderen te helpen zodat hun kansen op

integratie in de maatschappij verhogen

en de kwaliteit van hun leven verbetert.

Anderzijds is de rechtstreekse substan-

tiële hulp aan blinden en slechtzienden

in de heuvels. Ook bij hen proberen we

de zelfredzaamheid te ver-

hogen door hen met

kleine middelen

(werktuigen en

zaden, het fokken

van dieren, het

opstarten van een

winkeltje) daartoe

de kans te geven.

We schenken ook aan-

dacht aan een gepaste

medische verzorging.”

“Licht in het Duister-Rwanda” verwacht

dat de blinde en slechtziende leerlingen

het diploma van het secundair onderwijs

behalen, en in sommige gevallen zelfs

doorstoten naar het hoger onderwijs.

Voor hen die vroegtijdig   de school ver-

laten is verdere begeleiding door de ver-

eniging voorzien. Van de blinden en de

slechtzienden in de heuvels verwacht de

organisatie uiteraard dat ze de hen toe-

gekende geldsommen nuttig besteden.

Daartoe wordt een zeer waakzaam oogje

in het zeil gehouden. Bovendien

bezoekt de vereniging jaarlijks zijn

beschermelingen zodat de besteding

van de geldmiddelen kan worden nage-

gaan.

De financiële middelen komen van giften

(Rode Kruis, serviceclubs en particulie-

ren), peterschappen en activiteiten

(zoals het kaasbuffet in samenwerking

met het Rode Kruis, dit jaar op 4 febru-

ari). Er zijn daarnaast ook de gemeente-

lijke subsidies.

Verdere info:
voorzitter Frank De Vulder (tel. en fax

058/52.37.72); schrijfadres: Elisalaan

46/0004 in Nieuwpoort (e-mail lid-

secr@scarlet.be). Wie deze projecten

financieel wil steunen kan terecht op

rek. nr. 474-8168939-24 (giften van 30

euro zijn fiscaal aftrekbaar). Of bij:

dIS, Fien Leerman (gsm 0494/502.847,

e-mail fien.leerman@koksijde.be,

website www.koksijde.be/dIS)/Siegfried

Depoorter, vervanger zwangerschaps-

verlof Fien tot 18 april (P. Schmitzstraat

3 in Oostduinkerke, tel. 058/51.08.92,

e-mail dISkoksijde@yahoo.com) / sche-

pen Jan Loones (e-mail jan.loones@

koksijde.be).



Vierde plaats voor Koksijdse arco-gymsters in Thessaloniki!
Het meisjestrio Charming Kerkhof, Charlotte Dewulf en Anouk Dussart, allen uit Koksijde en lid van de acrogymclub Zeestern

Immaculata, behaalden op 11 oktober in Thessaloniki (Griekenland) een vierde plaats op het Europees Kampioenschap

Acrogym voor 11- tot 16-jarigen (Age Group Games Acro). Het trio eindigde met evenveel punten als het Franse team dat op

technisch vlak 1/10 punt meer behaalde en daarom de bronzen medaille kreeg. Aan dit kampioenschap namen liefst 125 acro-

baten deel uit 15 Europese landen. Voorwaar een uitstekende prestatie van deze Koksijdse meisjes, reden waarom ze op

woensdag 14 december in het gemeentehuis door het college van burgemeester en schepenen in de bloemetjes werden gezet.

Voor deze sportieve glansprestatie kregen ze een

diploma overhandigd. Dezelfde eer viel ook volgende

personen te beurt: trainer Barbara Skoscylas, begeleid-

ster Kitty Claes, voorzitter Dirk Dezutter, secretaris

Lieve Dewaele en bestuursleden Hugo Sevenois en Dirk

Meheus. Op de foto de gevierden in gezelschap van

o.m. burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen

Herwig Vollon en Joeri Stekelorum.

S p o r t

Competitiekalender thuiswedstrijden

KVV COXYDE (VOETBAL 1ste PROV.) (sportpark te Koksijde-dorp)

Zondag 22 jan.: KVVC – Izegem, 15 u.

Zondag 29 jan.: KVVC – Oostkamp, 15 u.

KVV OOSTDUINKERKE (VOETBAL 3de PROV.) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)

Zondag 8 jan.: KVVO – BS Geluveld, 14.30 u.

COXY LADIES WULPEN (VOETBAL) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)

Beide CLW-ploegen treden aan in provinciale dames, reeks 1 en reeks 2.
Zondag 29 jan.: CLW1 – FC Meninas, 15 u. en CLW2 – DV Femkes Merkem, 15 u.

BBC KOKSIJDE (BASKET) (sporthal te Koksijde-dorp)

Zondag 15 januari: BBCK heren – Olbak (1ste provinciale)

Zondag 8 januari: BBCK dames – Oudenaarde, 17 u. (2de landelijke)

Zaterdag 21 januari: BBCK dames – Blankenberge, 20 u.

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)

Zaterdag 21 jan.: VTNK heren – Oosthout Torhout 3 om 20.30 u. (2de prov.)

Zaterdag 28 jan.: VTNK heren – Knokke om 20.30 u. (2de prov.)

Zaterdag 28 jan.: VTNK dames – Smashing Brugge 1 om 20.30 u. (2de prov.)

TTC OOSTDUINKERKE (TAFELTENNIS) (lokaal Schoolstraat 6 te Oostdk.)

Zaterdag 14 jan.: Oostduinkerke B – Eernegem A, 19 u. (1ste prov.)

Zaterdag 21 jan.: Oostduinkerke A – Kuurne A, 19 u. (1ste prov.)

Zaterdag 28 jan.: Oostduinkerke B – Tielt A, 19 u. (1ste prov.)

KBC OOSTDUINKERKE (KRACHTBAL) (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)

Zaterdag 28 jan.: 1ste nat. dames – ’t Klaverken Buggenhout, 19 u.

Zaterdag 28 jan.: Heren bevordering – Krachtbal Mecehelen, 20 u.

NORTHSEA BOWL (afdeling 3A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)

Vrijdag 27 jan.: Northseabowlers – OST 3 ADMB Verzekering (Oostende), 20.30 u.
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Jeugdsportacademie: badminton
Op woensdagnamiddag worden in de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke lessen sportinitiatie georganiseerd. Deze jeugd-

sportacademie richt zich tot meisjes en jongens uit het basisonderwijs. Na hockey, tafeltennis en muurklimmen wordt een vier-

de reeks gehouden op woensdagen 11, 18 en 25 januari met badminton.

De initiaties voor de leerlingen van het 1ste tot en met het 3de leerjaar vinden plaats van 14 tot 15.15 u., voor het 4de tot het

6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. De kostprijs voor de 3 lessen bedraagt 4,50 euro

(sportmateriaal en verzekering inbegrepen).

Dit schooljaar staan nog minivoetbal en tennis op het programma.

Info en inschrijving: Sportdienst Koksijde of via www.sport.koksijde.be.

Sport overdag: Sport- en seniorenacademie
Sinds 7 oktober organiseren de Sportdienst en sportraad van Koksijde het program-

ma Sport overdag (sport- en seniorenacademie) voor dames en heren. Tot 31 maart

kan men elke vrijdag (behalve tijdens de schoolvakanties) terecht in de sporthal van

Koksijde voor conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis.

Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u.; initiatietrai-

ning tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u.; initiatietraining badminton en tafelten-

nis van 14.45 tot 15.45 u.

De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per

voor- of namiddag.

7de Petanquetornooi voor senioren van Koksijde
Op donderdag 2 februari organiseert de Sportdienst een recreatief petanquetornooi

voor senioren uit de gemeente Koksijde op de binnenpistes van de petanquezaal

Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi start om 14 u. en wordt gespeeld met vaste

tripletten.

Vorig jaar werd het tornooi gespeeld met 22 tripletten uit Koksijde. Na een spannen-

de eindstrijd, -de eerste vijf tripletten wonnen hun 3 wedstrijden-, wonnen Vlops 15

(André Claeys, Etienne Synaeve en Madeleine Coussaert), gevolgd met één punt min-

der door Vlops 3 (Willy Tourlouse, Jeanine Debels en Gerard Dewulf). De derde plaats

werd eveneens door de Vlops veroverd (Herman Bourgeois, Murielle Barlerin en Maria

Bracht).

Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. Inschrijven op de

Sportdienst tot 23 januari.

Info & organisatie: Sportdienst en sportraad Koksijde, Hazebeekstraat 11 in

Oostduinkerke (tel 058/53.20.01, fax 058/53.20.00, webstek www.sport.koksijde.be).

Z e eGetijdentafels januari
dag hoogwater laagwater

1 januari: 01.19 en 13.38 08.25 en 20.41

2 januari: 02.04 en 14.23 09.14 en 21.27

3 januari: 02.19 en 15.11 10.03 en 22.14

4 januari: 03.37 en 16.01 10.52 en 23.01

5 januari: 04.26 en 16.55 11.42 en 23.51

6 januari: 05.20 en 17.55 12.33

7 januari: 06.18 en 18.56 00.44 en 13.28

8 januari: 07.21 en 20.02 01.45 en 14.30

9 januari: 08.28 en 21.12 02.55 en 15.46

10 januari: 09.37 en 22.19 04.13 en 16.56

11 januari: 10.43 en 23.19 05.22 en 17.53

12 januari: 11.43 06.19 en 18.40

13 januari: 00.12 en 12.34 07.08 en 19.23

14 januari: 00.57 en 13.17 07.52 en 20.01

15 januari: 01.36 en 13.54 08.32 en 20.36

16 januari: 02.10 en 14.27 09.09 en 21.11

17 januari: 02.42 en 14.59 09.44 en 21.44

18 januari: 03.14 en 15.32 10.18 en 22.17

19 januari: 03.47 en 16.05 10.49 en 22.47

20 januari: 04.20 en 16.39 11.19 en 23.19

21 januari: 04.56 en 17.17 11.52 en 23.56

22 januari: 05.37 en 18.04 12.32

23 januari: 06.30 en 19.05 00.42 en 13.23

24 januari: 07.38 en 20.13 01.41 en 14.29

25 januari: 08.50 en 21.27 03.03 en 15.47

26 januari: 10.01 en 22.36 04.24 en 16.59

27 januari: 11.02 en 23.33 05.32 en 18.01

28 januari: 11.55 06.32 en 18.54

29 januari: 00.22 en 12.42 07.25 en 19.42

30 januari: 01.07 en 13.27 08.15 en 20.28

31 januari: 01.50 en 14.11 09.02 en 21.13

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Burgerlijke stand oktober-november

GEBOORTEN
Noor Maes (Oostende, 3 oktober), dochter van Niko en van Sigrid Vanlerberghe uit Koksijde

Eline en Elise Carpentier (Brugge, 7 oktober), dochters van Gino en van Heidi Deschryver uit Koksijde

Tijn De Backer (Veurne, 7 oktober), zoon van Lieven en van Karlien Legein uit Oostduinkerke

Arthur Helsmoortel (Veurne, 11 oktober), zoon van Franky en van Ilse Marescau uit Oostduinkerke

Bjarne Counye (Oostende, 12 oktober), zoon van Rudi en van Martine Medaert uit Oostduinkerke

Amélie Huygens (Veurne, 20 oktober), dochter van Olivier en van Katherine Guiliams uit Oostduinkerke

Maxime Guilbert (Oostende, 20 oktober), zoon van Surcouf en van Caroline Flament uit Oostduinkerke

Edouard Hubrecht (Oostende, 21 oktober), zoon van Fréderic en van Isabelle Deschildre uit Oostduinkerke

Pauline Geldhof (Oostende, 24 oktober), dochter van Wouter en van Kathy Decoene uit Koksijde

Ann-Sophie Geeraerd (Veurne, 26 oktober), dochter van Tim en van Wendy Sampers uit Oostduinkerke

Raphaël Duffield (Ieper, 28 oktober), zoon van Mickaël en van Valerie Roland uit Koksijde

Baert Miguel (Oostende, 29 oktober), zoon van Jonathan en van Marielyne Lories uit Koksijde

Pieter Dewaele (Veurne, 5 november), zoon van Geert en van Marianne Bogaert uit Wulpen

Liam Velghe (Oostende, 8 november), zoon van Pacomius en van Chantal Grard uit Koksijde

Lieke Verstraete (Veurne, 16 november), dochter van Daevid en van Els De Smaels uit Oostduinkerke

Marie-Julie De Baets (Veurne, 16 november), dochter van Peter en van Lutgarda Troonbeeckx

Noa Dorné (Veurne, 17 november), dochter van Kristof en van Eveline Wallaert uit Oostduinkerke

Faiz Khan (Veurne, 18 november), zoon van Muhammad en van Bushra Burney uit Koksijde

Lisa Lybeer (Veurne, 21 november), dochter van Bruno en van Wendy Imhof uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Robby Legein en Isabelle Debled, beiden uit Koksijde

Alexander Ruelens en Veerle De Heyn, beiden uit Koksijde

Jürgen Bourgeois uit Middelkerke en Els Tommelein uit Koksijde

Nathan Mahieu en Lydia Maes, beiden uit Koksijde

Johan Willaert en Linda Bossuwe, beiden uit Koksijde

Tommy Debie en Ann Duerinckx, beiden uit Koksijde

Marc Reynaerts en Karin Vanderper, beiden uit Gent

OVERLIJDENS
Christiane Wackenier (54 jaar), ongehuwd / Irène Vandenbosch (66 jaar) / Alice Demeulemeester (69

jaar) / echtgenote van Marcel Clybouw / Gaston Ternier (82 jaar), weduwnaar van Maria Vermander /

Aimé Berwart (67 jaar), weduwnaar van Jacqueline Vanden Brande / Paule Frisque (90 jaar), weduwe van

Jan De Smedt / André Broeckaert (75 jaar) / Paula Wouters (80 jaar) / Louis Deman (76 jaar), echtge-

noot van Maria Looten / Hubert Cremery (63 jaar) / Emma David (93 jaar), weduwe van Leon Boudt /

Wilhelmus Janssen (61 jaar) / Rohnny Preuveneers (37 jaar), ongehuwd / Paul Dessart (68 jaar), onge-

huwd / Maria Boelaerts (69 jaar), echtgenote van Georges Vanblaere / Adrienne Vanhille (76 jaar),

weduwe van Georges Thibaut / Francine Defloor (59 jaar), echtgenote van Jozef Trio / Pieter Vander
Zanden (76 jaar), echtgenoot van Elianne Lasoen / Rosa Ureel (77 jaar), ongehuwd / Gerard Hoflack (80 jaar), weduwnaar

van Denysia Deeroubaix / Simone Molderez (85 jaar), weduwe van Hans Salber / Mariëlla Blommaerts (93 jaar), weduwnaar

van Victor Demeyere / Anne-Laure Vandepoele (17 jaar) / Denise Leenhouder (83 jaar), echtgenote van René Meyers /

Germaine Termote (71 jaar), weduwe van Wilfried Houquet / Marguerite Pitteman (79 jaar), echtgenote van Marcel

Vandersypen / Paula Depotter (59 jaar), echtgenote van Paul Pauwels / Roger Morel (78 jaar), echtgenoot van Margariette

Depozzolo / Henri Marey (74 jaar), echtgenoot van Hilda Taffin / Magdalena Vancalbergh (84 jaar), echtgenote van Herman

Verhaverbeke / Jeanne Meulemans (99 jaar), weduwe van Fernand Boone / Paula Cottyn (83 jaar), weduwe van Gustaaf Ingels

/ Cyriel De Voogt (84 jaar), echtgenote van Angela D’hoop / Jeannine Lebrun (62 jaar), weduwe van Jules Champagne / Hugo
Prophete (70 jaar), echtgenoot van Françoise Prinzie / Frank De Keyzer (78 jaar), echtgenoot van Maria Van Roy / Albert De
Winter (90 jaar), echtgenoot van Coleta Vanden Berghe / Franciscus De Mol (72 jaar), echtgenoot van Marie Herregodts /

Edmond Laemont (86 jaar), echtgenoot van Yolande Vanderhauwaeert / Thérèse Pishout (89 jaar), weduwe van Camille

Driessens / Simonne De Trée (79 jaar), weduwe van Albert Dutoy / Leona Colpaert (80 jaar), weduwe van Lodewijk Visage /
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Germaine Longueville (85 jaar), weduwe van Albert Stekelorum / Alicia Willaert (88 jaar), weduwe van Remi Balanck / Leon
De Schepper (88 jaar), echtgenoot van Bérénice De Lille / Yvette Tourbier (88 jaar), weduwe van Marcel Degraeve /

Lodewyck Maes (92 jaar) / Claire Fredet (79 jaar), weduwe van Georges Gheude / Marcel Sitoor (74 jaar), ongehuwd /

Gabriella Verfaillie (86 jaar), weduwe van Albert Legein / Myrianne Vanspranghe (58 jaar), weduwe van Géry Butin / Daniël
Duwein (65 jaar), ongehuwd / Bertha Schillings (89 jaar), weduwe van Nestor Jacobs / Stanis Limbos (77 jaar), echtgenoot

van Joanna Verlaecken / Joannes Van Grunderbeeck (77 jaar), weduwnaar van Maria Verdoodt / Raymonde Verbelen (76

jaar), echtgenote van Noël Berkein / Gilbert Demeulenaere (76 jaar), echtgenoot van Marie Schacht / Margaretha Geryl (77

jaar), weduwe van Julien Pynebrouck / Jean Rogiers (71 jaar), weduwnaar van Renée Vekemans.

Julien en Jenny
Julien Dedoncker en Jenny Delbeke smaakten op zaterdag 22 oktober het
geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. De gelukkige jubilarissen
werden door een delegatie van het college van burgemeester en sche-
penen in het gemeentehuis van Koksijde ontvangen. De fiere jubilaris-
sen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en
kregen diverse geschenken aangeboden.

Henri en Willyanne
Op zaterdag 29 oktober was het de beurt aan de echtgenoten Henri
Houtsaeger en Willyanne Desmedt om de 50ste verjaardag van hun
huwelijksband te vieren. Een afvaardiging van het college van burge-
meester en schepenen bracht hen een gelegenheidsbezoek in het
restaurant Apropos. Op dat feestelijk moment ontvingen de jubilarissen
hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

Jean-Marie en
Andrée
Zaterdag 5 november was eveneens een feestdag voor de familie van
het echtpaar Jean-Marie Collin-Andrée Dussart ter gelegenheid van de
viering van de gouden huwelijksverjaardag. Het college van burge-
meester en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van
Koksijde, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Roger en Bertha
Zestig jaar gehuwd of de diamanten bruiloft! Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar Roger Ingels-Bertha Duyver
viel deze heuglijke verjaardag op zaterdag 5 november. De jubilarissen
werden in het gemeentehuis van Koksijde een gezellige ontvangst aan-
geboden door een afvaardiging van het college van burgemeester en
schepenen, met receptie en overhandiging van geschenken.

Roger en Simonne
Roger Degraeuwe en Simonne Hiele beloofden elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van die
huwelijksband viel het echtpaar op zaterdag 26 november een feeste-
lijke ontvangst in gemeentehuis van Koksijde te beurt. Een delegatie
van het college van burgemeester en schepenen bood het gouden kop-
pel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

Florent en Yvonne
Het echtpaar Florent en Yvonne Baert-Ollivier vierde op zaterdag 3
december de 50ste huwelijksverjaardag. Ter gelegenheid van dit heug-
lijk feest werd het echtpaar ontvangen in het gemeentehuis van
Koksijde, waar ze geschenken en felicitaties in ontvangst mochten
nemen.
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