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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 13 maart:

1. De lastenboeken voor volgende varië-
rende aankopen zijn goedgekeurd (una-
niem): leveren van molokcontainers
(8.500 euro); markttentjes voor de
dienst feestelijkheden (10.000 euro);
blustrainingsunit (7.500 euro).
2. De lastenboeken voor volgende varië-
rende investeringen zijn goedgekeurd
(unaniem): openbare verlichting voor
de Zeedijk Sint-Idesbald (38.301 euro);
maaien van wegbermen langs openbare
wegen en waterlopen (63.694 euro);
vernieuwen van aluminium dakconstruc-
tie verwarmde serre groendienst (9.438
euro); reinigen van straatkolken
(26.570 euro); aanleg van riolering in
de Hooplaan, Nachtegaalstraat en
Rozemarijnweg (299.181 euro).
3. De lastenboeken voor volgende aan-
kopen zijn goedgekeurd (niet unaniem):
een gesloten bestelwagen voor de elek-
triciens (22.000 euro); een gesloten
bestelwagen voor de garagedienst
(22.000 euro); een gesloten bestelwa-
gen voor de schilders (26.000 euro);
meubilair voor de inrichting van de erf-
goedwinkel in het Abdijmuseum Ten
Duinen (35.000 euro); 
4. De lastenboeken voor volgende varië-
rende investeringen zijn goedgekeurd
(niet unaniem): opbouwen van een zil-
verfonds voor de pensioenen van de
mandatarissen (éénmalige premie van 2
miljoen euro, jaarlijkse kosten: 10.000
euro); verplaatsen en plaatsen van nieu-
we trekken, afbreken van portaalbrug en
uitbreiden van de zijbruggen in het cc
CasinoKoksijde (143.295 euro).

5. In de Gaston Lejeunelaan komt er een
nieuwe parkeerplaats voor minder-vali-
den (unaniem).
6. De raad beslist de eigendom
Kerkstraat 36 jegens de familie Kellner-
Van Riel aan te kopen voor de prijs van
125.000 euro (unaniem).
7. Volgende subsidies zijn goedgekeurd
(unaniem): subsidie aan erkende
Koksijdse verenigingen voor inzet van
professionele stewards bij fuiven (max.
150 euro per professionele steward, met
een maximum van 300 euro per fuif);
gemeentelijk aandeel (telkens 50%)
voor de bosklassen van het gemeente-
lijk onderwijs (6.245 euro voor
gemeenteschool Koksijde en 5.049
euro voor de gemeenteschool
Oostduinkerke).
8. Het lastenboek is goedgekeurd (una-
niem) voor het afsluiten van een ere-
loonovereenkomst (max. 50.000 euro)
met de ontwerper (voorstel: West-
Vlaamse Intercommunale) belast met de
herinrichting van de vrijgekomen gron-
den op de militaire basis Koksijde. Na
voorstudie is bepaald dat het ministerie
van Landsverdediging 182 ha grond van
de basis wil vervreemden. Het gemeen-
tebestuur stelt zich tot doel deze gron-
den te verwerven om een eigen grondre-
gie te kunnen voeren voor de ontwikke-
ling van diverse maatschappelijke func-
ties, o.a. betaalbaar wonen, landschaps-
vorming, recreatieve voorzieningen,
behoud van landbouw, enz. Nu al is dui-
delijk dat het bepalen van de toekomst
van deze gronden een uiterst belangrij-
ke stedenbouwkundige en ruimtelijke
denkoefening wordt, een oefening waar-
van het resultaat de toekomst van
Koksijde-dorp zal uittekenen. Dit is dan

ook een mega-dossier dat jarenlang
energie zal vergen. Wordt dus ver-
volgd…
9. De raad keurt unaniem de princieps-
beslissing goed om een stedenband aan
te gaan tussen Koksijde en Galibi
(Suriname). Dit project kadert in de
convenant “ontwikkelingssamenwer-
king”, afgesloten met de Vlaamse rege-
ring. Enkele karakteristieken van Galibi:
gelegen in Zuid-Amerika, oud-
Nederlandse kolonie, Nederlands is er
de officiële taal, zeer toegankelijk
gebied, authentieke leefwereld van twee
indianendorpen met oude bestuursvor-
men. De raad geeft het schepencollege
dus de machtiging deze piste verder te
onderzoeken.
10. In geheime zitting keurde de raad
unaniem volgende personeelsbenoe-
mingen bij wijze van bevordering goed:
Siska Stockelynck (hoofd algemene lei-
ding technische dienst); Stephan
Wydooghe (hoofd dienst Patrimonium);
Wim Verraes (preventieadviseur en vei-
ligheidscoördinator); Martine
Vandenberghe (administratief hoofd-
medewerker secretarie); Martine
Vandewoude (administratief hoofd-
medewerker beheer gemeentelijk onder-
wijs); Patrick Buylaert (administratief
hoofdmedewerker personeel); Patrick
Ingouf (zaalwachter sportdienst);
Cosette Galle (kassier); Alain Dekeyser
(ploegbaas containerpark); Patrick
Geryl (technicus molenaar); Gilbert
Mertens (magazijnier); Geert Mares
(voorraadbeheerder); Geert Lingier
(ploegbaas teeloverste).
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Een blik op onze gemeentelijke diensten (21)

Stefanie Weerbrouck, hoofd van de preventiedienst
“Samen ijveren voor veiligheid en bescherming!”
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In onze 21ste aflevering van de reeks “Gemeentelijke Diensten in de Kijker” brengen we een bezoek aan de (politionele) pre-
ventiedienst. Deze dienst zag het levenslicht in april ’97 toen de federale regering met een aantal gemeenten, waaronder
Koksijde, samenwerkingsakkoorden afsloot om een nieuw veiligheids- en preventiebeleid gestalte te geven. Deze dienst werkt
dus hoofdzakelijk ten voordele van criminaliteitspreventie en verkeersveiligheid. Diensthoofd sinds 1 juni 2002, officieel “pre-
ventieambtenaar”, is Stefanie Weerbrouck, die van opleiding assistent in de psychologie is.

Voor haar opdrachten als pre-
ventieambtenaar wordt
Stefanie Weerbrouck bijge-
staan door zeven medewer-
kers: een conflictbemiddelaar
en zes veiligheidsbeambten.
Samengevat spannen zij zich in
om de veiligheid en de
bescherming van burgers en
toeristen in Koksijde zo goed
mogelijk te waarborgen.
Stefanie Weerbrouck: “In het
algemeen voorziet het veilig-
heids- en preventiecontract
drie belangrijke taken voor de
veiligheidsbeambten. In de
eerste plaats moeten ze zicht-
baar aanwezig zijn en toezicht houden in
het straatbeeld. Een tweede opdracht is
informatief: ze moeten relevante feiten
waarnemen en doorgeven aan de
bevoegde diensten, zoals politie en
gemeentelijke diensten. Sensibiliseren,
verwijzen of andere diensten in werking
zetten hoort daar ook bij. Ten slotte is er
de technisch ondersteunende taak: het
uitvoeren van technische opdrachten die
tegemoet komen aan de veiligheid en
aan het veiligheidsgevoel van de burger.”

BESTRIJDING EN
VOORKOMING VAN DIEFSTAL
Om deze drie belangrijke opdrachten te
realiseren organiseert de preventiedienst
een hele reeks acties en projecten waar-
van vele zich situeren binnen het domein
van de bestrijding en de voorkoming van
diefstal. Criminaliteit in verband met
auto’s probeert de dienst te voorkomen
door preventief aanwezig te zijn op par-
kings, door het verspreiden van folders
en door het houden van (twee)jaarlijkse
autograveeracties. Via een digitaal
systeem worden dan de letter B en de

laatste zeven cijfers van het chassisnum-
mer op alle ruiten gegraveerd. In het
najaar 2006 is er weer zo’n actie.
Wat de fietsen betreft organiseert de
dienst regelmatig fietsgraveeracties,
o.m. op de meeste avondmarkten en
zomerevenementen, maar tijdens het
schooljaar ook elke eerste en derde
woensdag van de maand. Men dient zich
enkel te melden op het politiecommis-
sariaat tussen 14 en 16 u., met rijksre-
gisternummer. De fietsgraveeracties bie-
den volgende voordelen: slachtoffers
van een fietsdiefstal zullen die diefstal
sneller aangeven, maar vooral wordt het
terugbezorgen van gevonden fietsen
aanzienlijk vergemakkelijkt.
“De preventieve bestrijding van woning-
inbraken is eveneens een groot luik van
ons werk”, vertelt Stefanie Weerbrouck.
“Gratis toezicht van uw woning is moge-
lijk tijdens uw vakantie of afwezigheid.
Of de inwoner krijgt gratis technopre-
ventief advies om z’n woning beter te
beveiligen, met bovendien een beveili-
gingspremie van 25% op uitgevoerde
beveiligingswerken met een maximum

bedrag van 250 euro.”

NAAR JONGEREN TOE
De acties van de preventie-
dienst richten zich niet alleen
naar volwassenen maar ook
specifiek naar kinderen en jon-
geren. Zo is er het MEGA-pro-
ject (Mijn Eigen Goede
Antwoord) voor leerlingen van
het 6de leerjaar om geweld en
druggebruik bij jongeren in te
dijken. Dat pakket telt 10 ses-
sies, afgerond met een thea-
terstuk/musical over drugs.
Een ander aspect van de wer-
king ten voordele van jonge-

ren is de permanente controle van de
goede staat van de speelpleinen, het
melden van beschadigingen en gevallen
van vandalisme aan de technische dienst
en het zelf uitvoeren van kleine herstel-
lingen. Verder werkt de preventiedienst
rond verkeersveiligheid: theoretische en
praktische verkeerslessen, preventieve
fietscontroles en fietsgraveeracties, elke
schooldag drie maal veiligheidsbeamb-
ten op drie kruispunten, fietstochten
van scholen begeleiden, enz. Wat ado-
lescenten betreft zijn er ten slotte, maar
niet in het minst de opdrachten van de
conflictbemiddelaars. Zij streven naar
een verbetering van de leefbaarheid bij
conflicten tussen jongeren en buurtbe-
woners bij overlast op speelpleintjes
en/of in parken en bij problemen die
gepaard gaan met schoolverzuim.
Stefanie Weerbrouck, die als diensthoofd
alle acties en projecten coördineert en
evalueert, besluit: “Er zijn nog andere
taken maar ze allemaal opsommen zou
ons te ver leiden. In elk geval: alle mede-
werkers dragen enthousiast bij tot een
beter veiligheidsgevoel bij de burger!”

Van links naar rechts Luc Deman, Dominique Soete, Stefanie Weerbrouck,
Dirk Vandewoude, Patrick Mommens en Daniël Lauwereins. Roland Bacqué
kon niet aanwezig zijn.
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Het parkeerbedrijf Rauwers dat de concessie beheert over de gemeentelijke parkeerplaatsen onder het
Casinoplein en in de badplaatsen presenteert een nieuw systeem om het parkeren eenvoudiger te maken.
Het systeem heet Park-O-PiN en bestaat uit een mobiele boordparkeermeter enerzijds en een herlaadba-
re parkeerkaart anderzijds.

Hoe werkt het systeem? Vooreerst dient men de parkeerkaart, die een chip bevat, met een willekeurig bedrag
op te laden. Aangekomen op de parkeerplaats schuift men de parkeerkaart in de mobiele boordparkeerme-
ter (een toestelletje met een bedieningsbeeldscherm). Vervolgens dienen de parkeergegevens ingevoerd: de
parkeerzone, de aanvang van de parkeertijd en het einde van de parkeertijd. Stap 3 is dan OK drukken en het
apparaat goed zichtbaar aan de voorruit leggen. Rijdt men weer weg, dan drukt men op het toestelletje op
STOP. Het verschuldigde parkeerbedrag is meteen in mindering gebracht op de chip van de parkeerkaart.

Enkele voordelen van de Park-O-PiN zijn:
- (bij slecht weer) niet meer op zoek gaan naar een parkeerautomaat om een ticket te halen
- geen pasmunt nodig
- geen stress vanwege het verlopen van de parkeertijd en het risico op een bon
- uiterst precieze betaling van de parkeertijd, afgeboekt op de minuut, geen klachten over de afrekening

Belangstellenden vinden meer informatie op de website www.park-o-pin.de, of bij parkeerbeheer Rauwers,
Casinoplein 10.

Park-o-PiN: nieuw mobieltje om parkeertijd te betalen
De mobiele boordparkeermeter

De parkeerkaart met chip

Bijna honderdjarige Remi Maes plots overleden
Amper drie maanden van zijn honderdste verjaardag (24 mei) verwijderd is ere-sergeant van de brandweer Remi Maes op don-
derdag 2 maart in het Koningin Elisabethinstituut overleden. Met Remi is meteen een stuk levende lokale geschiedenis heenge-
gaan.
Remi’s voorouders waren in rij overgrootvader Pieter (°1786), grootvader Franciscus Albertus (°1823) en vader Henricus
Josephus die huwde met Sophie Leire bij wie hij 14 kinderen won waarvan Remi als jongste spruit (°1906).
Vader Henri maakte één reis mee als IJslandvaarder (1886) en werd daarna keuterboer en strandvisser. Hij slaagde erin een vis-
sershuisje te bouwen in het vlierbos in Sint-Idesbald, later een stuk grond op cijns te verwerven waar een grotere visserwoning,
het Vlierhof, verrees. Deze woning is nu het gerenommeerde Paul Delvauxmuseum.
Zoon Remi ging als 16-jarige jongeling in de leer bij timmerman Camiel Decoussemaecker
in De Panne. In 1934 vestigde hij zich als zelfstandig schrijnwerker in de Abdijstraat.
Samen met zijn echtgenote Margriet werkte hij er keihard voor het dagelijks brood. De
oorlog zorgde voor een tijdelijke stopzetting van zijn timmerbedrijf, maar in 1945 werd de
zaak heropgestart en verder gerund tot 1971.
Remi Maes was zeer sociaal ingesteld en daarom werd hij in 1939 brandweerman, wat hij
27 jaar zou blijven, op het einde in de graad van sergeant. Zelf hielp hij enkele grote bran-
den bedwingen zoals de villa Ter Wilgen en de torenbrand van de Sint-Walburgakerk te
Veurne.
Tot zijn 83ste levensjaar trok Remi nog alle dagen naar zee. Aasdelven, kruien, kordeeltjes
leggen, platte netten inbrengen om tijdens het tongseizoen heel wat familieleden, vrien-
den en kennissen meerdere keren te vergasten op porties lekkere tongen. Thans, op een
zuchtje van zijn honderdste verjaardag, is Remi de grote zee opgevaren…

Remi Maes.

I n  m e m o r i a m
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Ereschepen van Oostduinkerke Marcel Cloet
na rijkgevuld en verdienstelijk leven overleden

Marcel Cloet was een echte
Oostduinkerkenaar. Hij zag op 5 juni
1915 het levenslicht aan de Hoge
Duinendreef, net op de grensscheiding
met Koksijde. Vader Jerome was jacht-
wachter en had de controle over het
wijdse duinengebied van de
Doornpanne en de polders. Marcels
moeder, Valerie Viane, beredderde het
huishouden en stond in voor de opvoe-
ding van haar vijf kinderen. Zijn grootva-
der Jan Cloet was IJslandvaarder, letter-
lijk tot in de dood want in een storm
sloeg hij over boord en werd nooit
teruggevonden. 
Marcel volgde lager onderwijs in
Koksijde, want na beschietingen in de
1ste wereldoorlog was de school in
Oostduinkerke voor een lange periode
ontoegankelijk. Daarna volgde hij vijf
jaar humaniora in het college in Veurne.
Daarna stapte Marcel Cloet de grote
wereld in en kon hij aan de slag als teke-
naar bij architect Denorme in Veurne.
Hij werkte er twee jaar, tot aan zijn leger-
dienst. Op 1 september ’36 trad hij als
handelsbediende in dienst van de
Veurnse firma Vandewalle-Vanneste,
gespecialiseerd in bouwstoffen. Hij zou
er ononderbroken 40 jaar blijven wer-
ken. In bijberoep was hij verzekerings-
makelaar en filiaalbeheerder van een
spaarkas. Op 1 september ‘76 ging hij
met pensioen, maar dat betekende niet
dat hij op zijn lauweren ging rusten.
Omwille van zijn competentie, stiptheid
en blijvende inzet werd hij door veel ver-
enigingen “gesolliciteerd”. Zo was hij
altijd een erg bezige bij, die moeilijk
neen kon zeggen.

SCHEPEN

Marcel Cloet was ook heel actief in de
Oostduinkerkse politiek, o.m. 24 jaar als
1ste schepen, van ‘53 tot de fusies in
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‘77. Hij werkte onder het beleid van res-
pectievelijk burgemeester mevrouw
Rosa Loones–Dewitte en Honoré
Loones. Als schepen was hij verantwoor-
delijk voor onderwijs en financiën. Na de
fusies was hij nog gemeenteraadslid van
Koksijde, tot 1982.
Marcel was verder ook 33 jaar lid van de
brandweer, waarvan 5 jaar als comman-
dant. In november ‘45 stond hij aan de
wieg van de oprichting van de
Verbroedering Brandweerkorpsen van
de Westhoek en was hij stichter van de
vereniging van ere-brandweerofficieren
van België. In ’57 was hij medestichter
van de brandweerfanfare die toen geleid
werd door wijlen voorzitter Louis Legein
en wijlen muziekchef Maurice Aeles. Na
het ontslag van toegewijd voorzitter
Louis Legein in ’72, slaagde Marcel
Cloet erin de harmonie te bestendigen
door muzikanten toe te laten die geen
brandweerman waren. Door het nieuwe
bestuur en de muzikanten werd hij toen

ook unaniem voorgedragen tot voorzit-
ter. Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan schonk zijn echtgenote, Jeanne
Chieux, die meter was van de harmonie,
een nieuwe vlag.

VOLKSLEVEN

In 1948 was Marcel ook stichter van de
hondenafrichtingsvereniging Fidelia, die
zich toelegde op het africhten van uit-
sluitend politiehonden. Meer dan 46
jaar lang was hij er secretaris. Toen hij
schepen was stichtte hij ook de carna-
valorde Gesellen van Vette Dinsdag. Hij
was voorzitter van het feestcomité van
Oostduinkerke-dorp (‘53-’77) en richt-
te in ‘45 de Oostduinkerkse afdeling op
van Nationale Strijdersbond, waarvan hij
ook al tot voor kort nog altijd de fiere
voorzitter was. Sedert 1981, na het
overlijden van zijn betreurde vriend en
stichter-voorzitter Honoré Loones, was
Marcel Cloet ook voorzitter van de ver-
eniging Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum.
Naast dit alles was Marcel ofwel nog lid,
secretaris of voorzitter van tal van vere-
nigingen die meestal gevestigd waren in
het hotel-café-restaurant Leopold, het
stamcafé bij uitstek, uitgebaat door zijn
echtgenote Jeanne Chieux. Maar al die
verenigingen ook nog eens opsommen
zou ons veel te ver leiden.

Een bijzonder verdienstelijk, actief en
geliefd man is thans heengegaan. Onder
groot medeleven van de vertegenwoor-
digers van het gemeentebestuur van
Koksijde, van zijn talloze vrienden en
kennissen uit Oostduinkerke, Koksijde
en omliggende gemeenten werd Marcel
Cloet op woensdag 8 maart ten grave
gedragen. De gemeente biedt zijn
oprechte gevoelens van deelneming aan
de familie aan.

Op woensdag 1 maart overleed in Veurne op 90-jarige leeftijd de Oostduinkerkse ereschepen Marcel Cloet. De overledene was
zijn leven lang op veel vlakken een prominente inwoner. Niet alleen op beroepsvlak, maar ook in de politiek, in het verenigings-
en in het volksleven. Bij zijn heengaan publiceert Tij-dingen graag volgende herinnering aan deze alom geachte man.

Marcel Cloet
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Wedstrijd voor kortfilm over Westhoek

De Marnixring Veurne Zannekin schrijft een kortfilmwedstrijd uit in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en het
gemeentebestuur van Koksijde. Ook andere Westhoekgemeenten verlenen hun medewerking. Aan belangstellenden wordt
gevraagd een kortfilm te realiseren die een link heeft met de Westhoek en met de doelstellingen van de Marnixring. De filmpjes
mogen maximum drie minuten duren. De inzendingen dienen bezorgd tussen 1 mei en 1 oktober 2006. Er zijn drie prijzen van elk
1.000 euro te winnen.
De Marnixring Veurne Zannekin is een
culturele serviceclub met volgende
doelstellingen: 1. Het verspreiden en
bevorderen van de Nederlandse taal en
cultuur; 2. Het bevorderen van vriend-
schap en dienstbetoon onder de men-
sen, ongeacht hun levensbeschouwelijke
en politieke overtuiging; 3. Het bevor-
deren van solidariteit, verstandhouding
en vrede door het ideaal van dienst-
vaardigheid.
Uit het wedstrijdreglement lichten we
enkele bepalingen:
- de wedstrijd staat open voor ieder

natuurlijk persoon gedomicilieerd in
Vlaanderen of Brussel

- elke deelnemer mag slechts één kort-
film indienen

- de deelnemer heeft de volledige vrij-
heid aangaande artistieke expressie
en realisatie; de film mag evenwel
geen pornografische of discrimineren-
de scènes bevatten.

- de productie moet voorzien zijn van
een bij voorkeur originele klankmon-
tage

- de aanlevering van de te projecteren
kopie dient te gebeuren in een gang-
bare standaard: DVD video, of quick
time HD (.mov HD) of Windows
Media High Definition Video (.wmv
HD), waarbij DVD ROM als informa-
tiedrager fungeert, of op pellicule
16mm of 35mm film.

De beoordeling van de filmpjes zal
gebeuren door juryvoorzitter en
Koksijdse schepen van Cultuur Herwig
Vollon, regisseur Erwin Provoost,
beroepsfotograaf Michiel Hendryckx,
voorzitter Paul Mispelon van de
Westkust Videoclub Koksijde, een ver-
tegenwoordiger van de Marnixring, een
vertegenwoordiger van de communica-
tiewereld, en jurysecretaris Ann-Sofie
Beun die in Koksijde cultuurbeleids-
coördinator is.

Uit alle inzendingen zal de jury enkele kort-
films selecteren. Die zullen gepresenteerd
worden op de website van de Marnixring.
Uiteindelijk zullen drie kortfilms
bekroond worden: de Marnixring-prijs
Kortfilm van de Westhoek van 1.000
euro, de Innovatieprijs van 1.000 euro,
de prijs gemeente Koksijde van 1.000
euro voor de film die Koksijde het best
voorstelt.
De bekroonde kortfilms en een selectie
van de ingediende projecten worden voor-
gesteld op een audiovisueel evenement in
cc CasinoKoksijde op vrijdag 17 november.
Het volledige reglement en de inschrij-
vingskaart zijn af te halen op de webstek
www.marnixring.org. Voor meer info
Frank Godderis, voorzitter van de
Commissie Kunst van de Marnixring
Veurne Zannekin (Oudekapellesteen-
weg 23 in 8690 Alveringem, tel.
058/28.87.07, e-mail frank.godderis@
pandora.be).
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De bib smaakt naar meer… zee
Het thema van De Week van de Zee is dit jaar “de zee smaakt naar meer”! Tijdens die week, van 28 april tot 12 mei, is er in de
bibliotheek een info- en boekenstand over de zee en al haar heerlijkheden. Vergeet niet ook de kookboeken in te kijken. Het
kookboek “Een boontje voor vis” van Veerle De Pooter is zeker het ontlenen waard. Verder verleent ook de hotelschool zijn
medewerking. In dat verband beveelt de bib het boek van Calus Gerben aan: “Terug naar school - 25 topchefs mijmeren over
hun vak en hun opleiding”.
De zeekoffers met een enorme schat aan boeken over de zee is al bij veel leerkrachten bekend. De koffers worden jaarlijks nage-
zien en aangevuld. Laat je verrassen en ontdek: verhalenbundels, encyclopedieën, naslagwerken over strand, zee en duinen, avon-
turenverhalen en piratenverhalen. Zowel voor kleuter- als lager onderwijs. Ideaal voor de lesvoorbereiding of gewoon leuk als
ondersteuning voor een taak voor de leerlingen! En zeker niet vergeten het gezellig verteluurtje met de klas in een hoekje met
een boekje over de zee.

Cursus internet-initiatie
De cursus internet-initiatie is bedoeld voor iedereen die al wat basiservaring met computers heeft maar zich nog niet waagde
aan surfen op het internet. In deze cursus kom je de basisbeginselen te weten over internet, maar uiteraard ook en vooral hoe
je alles in de praktijk moet brengen. Er wordt vertrokken van nul en geëindigd met het aanmaken van een eigen e-mail adres! De
cursus (9 euro) vindt plaats op dinsdag 18 april, donderdag 20 april en dinsdag 25 april van 13.30 tot 16 u. Enige voorwaarde is
lid zijn van de bibliotheek. Opgelet: snel inschrijven is de boodschap (max. 10 deelnemers)!

B i b l i o t h e e k
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Abdijmuseum Ten  Duinen

Vedette Jelle Cleymans in het abdijmuseum
7

Een 50-tal Koksijdse schoolkinderen tussen 6 en 12 jaar stonden op woensdag 8 maart oog in oog met… Jelle Cleymans! Wie
is Jelle Cleymans? Voor de trouwe fans van Spring is het géén nieuws dat Jelle van die groep de dappere zanger is. Maar daar-
naast is hij ook presentator-wrapper van het populaire jeugdprogramma Ketnet en acteur (boordnavigator Bert Gorissen) in de
langspeelfilm Windkracht 10, Koksijde rescue! Ter gelegenheid van de opnames voor die film was Jelle in Koksijde.
Gemeenteraadslid Luc Deltombe strikte hem zonder problemen voor een bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen 1138.
Ook met dat museum heeft Jelle Cleymans een verhouding. Hij is er immers bijna elke dag op het witte doek te zien! In de kort-
film Ten Duinen worden Jelle en Kalina Malehounova (Kim uit W817) door niemand minder dan Stijn Coninx in de tijd terugge-
flitst. Thomas en Joke, –want zo heten ze in de kortfilm–, beleven samen een spannend avontuur.
Jelle werd in het museum hartelijk ontvangen door
raadslid Luc Deltombe, conservator Dirk Vanclooster en
verantwoordelijke publiekswerking Nathalie Gyselinck.
In de Labora-zaal nam de prille vedette ruimschoots de
tijd om de kinderen te animeren. Hij koesterde de
mooie tekeningen en gedichtjes die ze speciaal voor
hem hadden gemaakt. Aan die tekeningen is overigens
ook een wedstrijd verbonden waarvan de uitslag later
zal meegedeeld worden. Alle kinderen kregen van Jelle
een foto met handtekening van de groep Spring. En tot
slot van de leuke ontmoeting bewonderde Jelle samen
met de kinderen zijn film Ten Duinen in de filmzaal van
het abdijmuseum.

Acteur Jelle Cleymans ontpopte zich in het Abdijmuseum Ten
Duinen tot een echte kindervriend, zo ook van Noortje Vanhoeck
die voor de aankomende ster een prachtig schilderwerkje had
gemaakt!

Openmuseumdag op
4 maart
De openmuseumdag van deze maand valt

op zaterdag 1 april. Het abdijmuseum is

dan gratis te bezoeken voor iedereen.

Elke zondag is er om 15 u. een gratis

gidsbeurt doorheen het museum en de

archeologische site. De gids wordt gra-

tis aangeboden, maar men dient wel

de normale toegangsprijs te betalen.

Vlaamse Erfgoeddag
Op zondag 23 april is het museum ’s

namiddags gratis te bezoeken in het

kader van de Vlaamse Erfgoeddag. Er

zijn gratis rondleidingen om 14.30 en

15.30 u.

Tentoonstelling “Glas”
Nog tot en met 16 april kan men in het

bezoekerscentrum de rondreizende

tentoonstelling “Glas van vissers, konin-

gen, monniken en heren” bezoeken. Er is
een begeleidende brochure beschikbaar.

Mystiek kunstwerk in
het ruïneveld
In het kader van Beaufort 2006 wordt
vanaf 1 april een installatie van Mimmo
Paladino, “I dormienti” in het archeolo-
gisch deel van het abdijmuseum
geplaatst. De installatie kan mystiek
geïnterpreteerd worden.
Dit kunstwerk is afzonderlijk te bezoeken
met een ticket van 1,5 euro, ofwel gratis
met een Beaufort-dagpas en een
Beaufort 2006-catalogus. Uiteraard is
een bezoek aan deze installatie ook inbe-
grepen in het gewone museumticket.

Abdijmuseum publiceert
elektronisch glossarium
Op zaterdag 8 april zal een glossarium
on line beschikbaar gesteld worden op

de website van het abdijmuseum

(www.tenduinen.be). Dit glossarium

met technische termen over de cister-

ciënzerabdij werd samengesteld door

een werkgroep van de museumgidsen

en de Vrienden van het Abdijmuseum.

Een heel pak specifiek monastieke ter-

men in het Nederlands zijn er terug te

vinden in Franse, Duitse, Engelse en

Latijnse vertalingen. Dit werkinstru-

ment zal er in de eerste plaats voor

zorgen dat de museumgidsen op een

snellere manier hun technisch vocabu-

larium kunnen bijwerken.

Paaseierenraap op de
archeologische site
Het feestcomité van Koksijde-Bad

organiseert op woensdag 12 april om
15.30 u. zijn ondertussen traditionele

paaseierenraapactie op de archeologi-

sche site van het abdijmuseum.

11-06 tijdingen april 2006  23-03-2006  09:58  Pagina 7



E r f g o e d

Fotowedstrijd en expo “5-art kleurt erfgoed”
naar aanleiding van de Erfgoeddag 2006

8

Oproep groeps-expo “Kunst in Baaltje”
met thema “Nieuw leven in het stilleven”

De jaarlijkse grote thematentoonstelling van de werkgroep “Kunst in Baaltje” vindt in 2006 plaats van 10 tot 22 augustus in
de Kerkepannezaal (Strandlaan in Sint-Idesbald). Kunstpromotor Raymond Van Duüren koos deze keer voor het thema “Nieuw
leven in het stilleven”. Alle belangstellende kunstenaars en kunstverzamelaars worden opgeroepen om een werk tentoon te
stellen. Voor inschrijvingen en inlichtingen kan men terecht bij Ray Van Duüren, Strandlaan 273 in Sint-Idesbald (tel.
058/51.30.50).
Ter gelegenheid van 100 jaar Keunekapel (1906-2006) wordt van 10 tot 22 augustus ook een kunstzoektocht georganiseerd
om dit eeuwfeest bijzonder in de kijker te plaatsen.

“Breng het erfgoed van de 5-art-regio in kleur”. Dat is de opdracht van de fotowedstrijd van het intergemeentelijk cultureel
samenwerkingsverband van de steden en gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Ben je beroeps- of
amateurfotograaf? Vind je het erfgoed kleurrijk genoeg en een foto waard? Of wil je met je foto een kleurrijk menselijk verhaal
vertellen? Maak dan authentieke en originele foto’s, stuur ze op vòòr 10 april en maak kans op een deel van de prijzenpot van
1.500 euro.

Met de fotowedstrijd wil 5-art haar
kleurrijk erfgoed op een eigentijdse
manier in beeld brengen. Het erfgoed
maakt het collectief geheugen uit van
de vroegere, huidige en toekomstige
generaties. Het is terug te vinden in vele
vormen, zoals gebouwen, monumenten,
landschappen, kennis en informatie,
taal, kunst, volksverhalen, godsdienst,
enz.
Uit de ingezonden foto’s kiest een vak-
jury de winnende werken die naast een
selectie van de overige inzendingen te
bezichtigen zullen zijn op de tentoon-
stelling van 22 april tot en met 21 mei in
de Stadshalle van Nieuwpoort. Ook het
publiek krijgt de kans zijn stem uit te
brengen tijdens de opening van de ten-
toonstelling op vrijdag 21 april. De win-
naars van de prijzen van de jury en de
publieksprijs worden dan bekendge-
maakt. Alle deelnemers krijgen op zon-
dag 23 april feedback en nuttige tips
van journalist en De Standaard-huisfo-
tograaf Michiel Hendryckx die de vakju-
ry voorzit.
De foto’s vertellen iets over het leven,

de mensen, de tradities, de verhalen, de
festiviteiten, de rituelen, de
eigenaardigheden, de geschiedenis…
van de 5-art-regio (grondgebied
Alveringem, De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort en Veurne). Het begrip
“kleur” heeft dan ook evenzeer te maken
met de lokale identiteit als met de
eigenlijke eigenschappen van de foto.
De fotograaf zoekt naar het kleurrijke
erfgoed. Naar kleur in het erfgoed, naar
erfgoed dat kleur heeft of naar kleur in
het verhaal. Het beeld vertrekt dan ook
liefst vanuit de verhalen, de dingen en
de mensen, en niet vanuit de gebouwen.
Het beeld is een inspiratiebron voor
vandaag en morgen. De foto heeft een
actuele waarde.
De wedstrijd en de tentoonstelling “5-
art kleurt erfgoed” kaderen in de erf-
goeddag 2006 “In kleur”. De
Erfgoeddag werkt met zogeheten roe-
rend en immaterieel erfgoed. Het roe-
rend erfgoed zijn de “dingen” (gebruiks-
voorwerpen, documenten, kunst enz.)
en de informatie die ze in zich dragen. Je
kunt ze aanraken, ze bewegen en

“beroeren”. Het immaterieel erfgoed zijn
de tradities, de “sporen”, de referentie-
kaders, de verhalen, de liederen, de dia-
lecten en de talen, de mondelinge tradi-
ties, de festiviteiten, rituelen… en ook
de immateriële context van het materi-
eel erfgoed: het is “ontastbaar”. 

PRAKTISCH
- Maximum drie authentieke foto’s per

deelnemer.
- Inschrijven en indienen foto’s tot

uiterlijk 10 april
- Bekendmaking van de prijzen van de

vakjury en de publieksprijs op vrijdag
21 april om 20 u. in de Stadshalle van
Nieuwpoort, Marktplein.

- Tentoonstelling “5-art kleurt erfgoed”
met selectie van ingezonden foto’s
van 22 april tot en met 21 mei in de
Stadshalle van Nieuwpoort.

Wil je meer inhoudelijke en praktische
informatie en wil je het wedstrijdregle-
ment, neem dan contact op met de
gemeentelijke dienst Cultuur: Casinoplein
10/11 in Koksijde (tel. 058/53.29.99, e-
post  cc.casino@koksijde.be)
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Erfgoedwandelingen op zondag 23 april
* Koksijde-bad vanuit de ogen van de Zouaven
Op deze gratis erfgoedwandeling neemt de gids de erfgoedliefhebber mee naar de verwonderlijk mooie plekjes in het oude
Koksijde-bad. Er wordt gekeken naar Koksijde “met de ogen van de Zouaven” die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het zoge-
heten de tuinwijk Quartier Sénégalais verbleven. Start om 10 u. en om 14 u. aan cc CasinoKoksijde, Casinoplein 11, alwaar
ook (aan de balie) meer info te verkrijgen is (tel 058/53.29.99, fax 058/53.29.97, e-post cc.casino@koksijde.be, webstek
www.koksijde.be).
* Sint-Idesbald vanuit de ogen van Paul Delvaux
Op deze gratis erfgoedwandeling leidt een gids de erfgoedliefhebber langs de pittoreske straatjes van Sint-Idesbald. Start om
10 en 12 u. aan het stranddienstencentrum op de Zeedijk van Baaldje. Meer info: zie supra.
* Gratis rondleidingen in het Abdijmuseum Ten Duinen om 14.30 en 15.30 u. (info: tel 058/53.39.50, fax 058/51.00.61,
e-post info@tenduinen.be)
* van 14 tot 18 u. fototentoonstelling (in de kerk zelf) over de muurschilderingen van de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp.
Gratis toegang (org. kerkfabriek)

Warm hart voor Westvlaamse ziekenhuisclowns

Op woensdag 15 maart werd in de
gemeentelijke basisschool van
Oostduinkerke een cheque van 655
euro overhandigd aan de heer Erik

Naert van de werkgroep
Oostende van de Westvlaamse
Ziekenhuisclowns. Deze mooie
opbrengst was het resultaat van
een actie die door de school op
het getouw werd gezet. Leuke
knuffeldiertjes en sleutelhangers

werden aangeboden aan de ouders. De
ouderraad-vriendenkring sponsorde
eveneens 100 euro voor dit goede doel.
De Westvlaamse ziekenhuisclowns zijn

bij het grote publiek bekend en werken
in bijna elk Vlaams ziekenhuis. Ze ver-
zachten het lijden van de vaak zwaarzie-
ke kinderen. Het is goed dat ook
schoolkinderen een warm hart hebben
voor deze ziekenhuisclowns! Op de foto
Erik Naert van de Westvlaamse
Ziekenhuisclowns, directeur Steven
Maes, beleidsondersteuner Chris
Broeckaert en lid van de ouderraad-
vriendenkring Rik Andries.

E r f g o e d / K u n s t

9

Atelier Monumentale Kunst exposeert in kapel Ster der Zee
Ter gelegenheid van de Week van de Zee (29 april-14 mei) exposeert het atelier Monumentale Kunst zijn werken in de kapel
Ster der Zee (hoek Koninklijke Baan/Prof. Blanchardlaan).
De leerlingen van het atelier Monumentale Kunst lieten zich inspireren door de zee, door hun herinneringen, ervaringen, zintui-
gen, door de beweging en door de rust, door de kleuren, de materialen, vormen en lijnen.
Open van vrijdag 28 april tot en met maandag 1 mei, van vrijdag 5 tot en met zondag 7 mei, van vrijdag 12 tot en met zondag 14
mei (telkens van 14 tot 18 u.). Gratis toegang.

O n d e r w i j s

Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Fernand Schreel, Dirk Van Hove, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Fernand Schreel
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten.
Jaarabonnement 11 nummers van januari 2006 tot en met december 2006, niet in augustus (voor niet-gedomici-
lieerden): 10 euro rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met ver-
melding “Jaarabonnement Tij-dingen”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde

T i j - d i n g e n
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To e r i sm e

Programma Week van de Zee

VAN ZATERDAG 29 APRIL TOT ZONDAG 14 MEI
DAGELIJKS MENU WEEK VAN DE ZEE

Een aantal restaurants biedt een ‘duurzame vis-menu’ aan. Maar wat is duurzame vis? In grote trekken kunnen we stellen dat
duurzame visserij vist volgens een methode die weinig schade berokkent aan de natuur en die ongewenste bijvangst beperkt.

Meer info op de websites www.goedevis.nl. en www.noordzee.nl/visserij.

De zee smaakt naar méér!
Beleef strand, duin en zee in Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald op zaterdag 6 en zondag 7 mei!

ZATERDAG 6 MEI - GRAZERS IN EEN DUIN
Tijdens deze gratis Prikkelpas-wandeling
in de Doornpanne, onder begeleiding
van een natuurgids, ontdek je de grote
verscheidenheid van een duingebied
met rijk begroeide en kalere duinen en
de vele specifieke bewoners die daar
thuishoren. Je bezoekt er ook het 32 ha
groot afgesloten gebied waar
Shetlandpony’s grazen om er opnieuw
duingraslanden te laten ontwikkelen.
Start om 14u. aan het bezoekerscen-
trum Doornpanne (Doornpannestraat 2
in Oostduinkerke, bij het boothotel La
Péniche).

ZATERDAG 6 MEI - DE KRIEBEL-
BEESTJES OP DE GOLFBREKER
Strandhoofden of golfbrekers dienen
om de kracht van de golven te breken.
Maar wist je dat vooral bij vloed tal van
diertjes tussen en onder de stenen
onderdak en bescherming zoeken? Tijd
voor een groot speurwerk! Je zal ver-
steld staan hoeveel verschillende soor-
ten slakachtigen, tweekleppigen, krab-
ben en wieren er op de golfbreker te
vinden zijn! Start om 14.30 u. op de

Zeedijk aan Ster der Zee in Koksijde-
Bad. Gratis. Laarzen noodzakelijk.

ZATERDAG 6 MEI - HET SCHEEPSGAT
IN HET DUIN
Trek samen met een natuurgids de
Schipgatduinen in. Deze zeereepduinen
herbergen zeer typische fauna en flora.
Tijdens de volle middeleeuwen maakte
dit gebied deel uit van het vertakte
mondinggebied van de IJzer. Eén van de
getijdengeulen -het Schipgat- stroomde
via het huidige duingebied naar zee.
Start om 10 u. op het Elisabethplein
parking op het einde van de Zeedijk in
Koksijde-bad. Gratis.

ZONDAG 7 MEI - MET DE DUIN-
PIEPER IN DE DOORNPANNE EN
EXPO WATERWINNING
* Een rugzakje waarmee je het hele jaar
door tijdens een ontspannende wande-
ling of familie-uitstap langs de kust,
actief bezig kan zijn rond de aanwezige
natuurelementen. Met eenvoudige
materialen en opdrachten leer je het
strand en de duinen beter kennen.
Reservatie gewenst (058/53.38.33).

Gratis maar wel waarborg van 25 euro
voor het rugzakje met materialen.
* Doorlopend te bezoeken in het bezoe-
kerscentrum Doornpanne: de perma-
nente tentoonstelling over waterwinning
in de duinen (van 14 tot 16 u.)

ZONDAG 7 MEI - OP STAP MET DE
HUIFKAR VAN DE PAARDENVISSER
Weer of geen weer, in de huifkar kom je
méér te weten over het leven van de
paardenvisser… Opstappen op de
Zeedijk-centraal van Oostduinkerke om
14, 15, 16 of 17 u. Prijs: 3 euro per per-
soon. Eén rit duurt ongeveer 50 minu-
ten. Per huifkar kunnen er max. 30 per-
sonen mee.

ZONDAG 7 MEI - HET ZEVEN VAN DE ZEE
Kruien in het ondiepe water is net als
schatten zoeken op zolder: je weet nooit
wat je zal vinden. Een ervaren gids ver-
telt meer over strandaanspoelsels, ter-
wijl de garnaalkruier zijn net over de
zeebodem trekt. Niet te missen! Start
om 14.30 u. op het strand van
Groenendijk in Oostduinkerke. Gratis.
Laarzen noodzakelijk.

10

Bedevaart naar Baaldjes Kruis
De jaarlijkse bedevaart naar het kapelletje van de zalige Idesbaldus vindt dit jaar plaats op maandag 24 april. Om 14 u. wordt
een korte plechtigheid gehouden in de OLV-ter-Duinenkerk. Vandaar wordt omstreeks 14.30 u. in processie naar het kapel-
letje van de zalige Idesbaldus Van der Gracht opgestapt waar het Idesbalduslied wordt gezongen. De bedevaart vindt zeker
plaats, ongeacht de weersomstandigheden.

Naar bloembollenvelden van Keukenhof
Het comité Koksijde in de Bloemen organiseert op woensdag 3 mei een dagreis naar de bloembollenvelden van Keukenhof in
het Nederlandse Lisse-Hillegum. De bus vertrekt om 7 u. aan het gemeentehuis van Koksijde en om 7.15 u. aan de kerk in
Oostduinkerke. Voor inschrijvingen en inlichtingen: voorzitter Edouard Leys, Massartstraat 1 in Koksijde (tel. 058/51.28.60),
alsook bij de andere bestuursleden.
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To e r i sm e

Dinsdag 25 april: daguitstap naar Rotterdam
11

De dienst Toerisme organiseert de
eerstvolgende daguitstap op dinsdag 25
april met bestemming Rotterdam, één
van de grootste zeehavens ter wereld.
Opstapplaatsen: om 6.30 u. op de par-
king bij de Sint-Niklaaskerk in
Oostduinkerke; om 6.40 u. bij het
gemeentehuis in Koksijde-dorp; om
6.45 u. op de hoek
Zeelaan/Westendestraat in Koksijde-
bad; om 6.55 u. in de Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald.
Programma (onder voorbehoud):
- korte ontbijtstop en dan verder rit

naar Rotterdam met aankomst
omstreeks 11.45 u.

- boeiende havenrondvaart (75 min.)
op een luxueus schip temidden het
drukke verkeer van zee- en binnen-
vaartschepen in één van de grootste
zeehavens ter wereld; indrukwekkende
skyline met imposante gebouwen;
uniek uitzicht op werven, dokken en

duizenden containers; boeiende uitleg
en dvd-presentatie.

- vrij middagmaal; er zijn veel exotische
keukens: Surinaams, Turks, Perzisch,
Thais, Grieks, Italiaans enz.

- namiddagwandeling in het teken van
de Architectuur Design; bezoek aan
de Kijkkubus, ontworpen om de
bezoeker een indruk te geven hoe je in
een gekantelde kubus kan wonen;
genieten van de typische Rotterdamse
sfeer op één van de gezellige  terras-
jes….

Terugreis: thuiskomst omstreeks 21.30 u.
Prijs: 35 euro per persoon (busreis, ont-
bijt, boottocht, gids, museum en fooi)
Deelnemen: tijdig inschrijven in een toe-
ristisch kantoor (zie onderaan dit arti-
kel), is absoluut aan te raden, want het
aantal plaatsen is beperkt.

In de loop van het jaar organiseert de dienst
Toerisme nog 5 andere daguitstappen:

- donderdag 18 mei naar Kent (vertrek
om 7 u., terug thuis om 22 u.)

- dinsdag 13 juni naar Rijsel (vertrek
om 8 u., terug thuis om 21 u.)

- donderdag 22 juni naar Kent (vertrek
om 7 u., terug thuis om 22 u.)

- donderdag 14 september naar
Londen (vertrek om 6.15 u., terug
thuis om 23 u.)

- donderdag 14 december naar
Monschau voor kerstshopping (ver-
trek om 7 u., aankomst om 23 u.)

Alle programma’s, data en uurregelingen
zijn onder voorbehoud meegedeeld.
Inschrijven dient altijd zo vlug mogelijk
te gebeuren in een toeristisch kantoor:
Oostduinkerke-dorp (058 53 21 21),
Oostduinkerke-bad (058/51.13.89),
Koksijde-bad c.c. CasinoKoksijde
(058/51.29.10), Koksijde-dorp
(058/53.30.55), Sint-Idesbald
058/51.39.99).

Activiteiten op hun paasbest!
* Zondag 2 april vanaf 10 u., paasmarkt in Wulpen
* Woensdag 12 april om 15.30 u., paaseierenraap voor kinderen in het abdijmuseum Ten Duinen
* Zaterdag 15 april om 15 u., paaseierenraap voor kinderen in Oostduinkerke-bad (inschrijven vanaf 14 u. t.h.v. zwembad)
* Zondag 16 april om 10.30 u., paaseierenraap voor kinderen in Koksijde-dorp, Zeelaan t.h.v. Hoge Blekker

Bloemenjaarmarkt in de Zeelaan
Op paaszaterdag 15 april vindt in de Zeelaan in Koksijde gedurende de hele dag de jaarlijkse bloe-
menjaarmarkt plaats, een aanrader voor de bloem- en tuinliefhebber. De bloemenjaarmarkt is een orga-
nisatie van het Comité Koksijde in de Bloemen en het gemeentebestuur.

Internationale ruilbeurs
De internationale ruilbeurs vindt plaats op paaszondag 16 april in de Kerkepannezaal te Sint-Idesbald. Van 9 tot 18 uur vin-
den verzamelaars van oude munten, prenten en postzegels hier zeker hun gading!

Garnaalvissen te paard en te voet!
Op paasmaandag 17 april trekken de garnaalvissers te paard om 9.45 u. naar zee (in Oostduinkerke) om garnalen te vangen.
Om 9.15 u. is er ook een garnaalkruiersdemonstratie door de kruiers te voet van de vereniging De Spanjaardbank. Daarna
worden de garnalen gekookt en aan het publiek te koop aangeboden.

Tweedehandsbeurs boeken op maandag 1 mei
Inner Wheel Westkust organiseert op maandag 1 mei van 10 tot 18.30 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald (Strandlaan
128) een tweedehandsbeurs van boeken die elk aan 1 euro verkocht worden. De opbrengst van deze actie gaat naar sociale
werken in onze streek. Info: Computercenter Veurne, tel. 058/31.13.02, e-post diane.vanm@rcke.be.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
12

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 kalen-
der in uw bus. U kunt 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 en papier en karton buiten de avond voor de ophaling na 21 uur.
Ophaling tussen 6 en 22 uur.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 5 en 19 april
Ophaaldata papier en karton: woensdag 19 april

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 6 en 20 april
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 20 april

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 7 en 21 april
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 21 april

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 7 en 21 april
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 28 april

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei.

Preventieve maatregelen tegen de vogelgriep
In het kader van de nationale acties tegen het oprukken van de vogelgriep herhaalt Tij-dingen beknopt de preventieve maat-
regelen die sedert 1 maart in heel het land van kracht zijn, dus ook in Koksijde!
* In het hele land geldt de ophokregeling of afschermplicht voor het pluimvee van particuliere en professionele houders. Dit
betekent dat de dieren nog steeds buiten kunnen gehouden of gelaten worden, maar dan enkel op een terrein (of een deel
van een terrein) dat volledig –zowel aan de zijkanten als bovenaan– met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het
gaas of het net mogen maximaal 10 cm breed zijn, zodat in het wild levende vogels ter grootte van een eend er niet door-
heen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is nog steeds aanbevolen, maar is niet verplicht.
* In het hele land is het verboden om vogels en pluimvee in open lucht te voederen en te drenken, tenzij dit gebeurt onder
netten of gaas. Op deze wijze wordt een belangrijk lokaas voor wilde vogels weggenomen.
(Alle verdere info op de gemeentelijke website  www.koksijde.be, rubriek Heet van de Naald, vanwaar men kan doorklikken
naar de specifieke website over de vogelgriep www.influenza.be.)

Inventaris van alle particulier pluimvee in Koksijde
Uw gemeentebestuur maakt een inventaris van alle pluimvee op zijn grondgebied. Aan alle particuliere houders van pluimvee
(kippen, duiven, alle watervogels zoals ganzen, eenden, zwanen enz., ongeacht het aantal), wordt gevraagd daarvan onver-
wijld aangifte te willen doen, aan de hand van onderstaand strookje, te bezorgen aan de Milieudienst, gemeentehuis annex,
Zeelaan 44 (tel. 058/53.30.04).

Naam en voornaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verklaart houder te zijn van volgend pluimvee (aub soorten en aantallen vermelden):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening

�
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Nieuw: subsidies voor groendaken
13

werken aan de hand van een formulier te
worden ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.
De aanvrager engageert zich om het
groendak minstens tien jaar in goede
staat te behouden.
Het reglement trad op 1 maart in voege
en geldt zolang de gemeente in het kader
van de convenant “Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling” subsidies voor
groendaken kan ontvangen. Het volledi-
ge reglement en een formulier voor sub-
sidieaanvraag is af te halen op
www.milieu.koksijde.be/subsidies.

In zitting van 6 februari heeft de gemeen-
teraad een subsidiereglement voor de
aanleg van groendaken goedgekeurd
voor de periode 2006-2007. Onder
groendak wordt verstaan een extensief
groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of
kruidendak). Het betreft een daksysteem
waarbij minstens een draineerlaag, een
substraatlaag en een vegetatielaag aan-
wezig zijn. Indien het dak hellend is, is een
draineerlaag niet noodzakelijk. Het regle-
ment is niet van toepassing voor de
afwerking van het dak van ondergrondse
garages gelegen onder het maaiveldpeil,

en ook niet op alle andere aanplantingen
die horen bij tuindaken of daktuinen en
die meer het karakter hebben van een
tuin op begane grond.
De subsidie bedraagt 31 euro per aan-
gelegde vierkante meter groendak. Dat
bedrag is onafhankelijk van de gedane
investeringen. Indien de aanvrager geen
eigenaar is van het gebouw waarvoor de
premie wordt aangevraagd, verklaart de
eigenaar, via mede-ondertekening van
de aanvraag, zijn akkoord.
De aanvraag tot het bekomen van de
subsidie dient vóór het uitvoeren van de

Compost te koop bij de IVVO!
Heeft u compost nodig die voldoet aan alle VLACO–kwaliteitsvoorwaarden? U kunt ze kopen bij de Intercommunale voor
Vuilverwijdering Veurne en Ommeland. Die compost is rijk aan voedingsstoffen en sporenelementen en heeft een hoog gehal-
te aan organische stof. Hij is gegarandeerd vrij van onkruidzaden en ziektekiemen en is dan ook een ideale bodemverbeteraar.
De bodem wordt biologisch geactiveerd, wordt beter verlucht en kan meer water opnemen. Kortom: compost houdt grond
gezond!
Voor kleine hoeveelheden compost kunt u terecht op het containerpark van Veurne, Albert I-laan 36. Daar kunt u naar eigen
believen compost scheppen in zelf meegebrachte zakken. Kostprijs: 1 euro per zak, 7 euro per aanhangwagen enkele as, en
14 euro per aanhangwagen dubbele as.
Voor grote hoeveelheden kunt u terecht op de GFT-composteringsinstallatie van IVVO, Bargiestraat 6 te Ieper.
Compost kan tevens bij u thuis geleverd worden in een bigbag met een inhoud van 1 m3 (700 kg) of in containers van 15 m3

(10.000 kg).
Voor meer info of bestellingen, bel 057/23 08 80.

Help zoeken naar preventietips!
Voorkomen is beter dan genezen.
Daarom dragen de gemeentelijke pre-
ventiedienst en de Politie Westkust pre-
ventie hoog in het vaandel, zowel op het
vlak van verkeersveiligheid als op het
vlak van criminaliteit.

Volgende acties worden al ondernomen
om uw veiligheid te verhogen:
- gratis beveiligingsadvies voor de

woning, gekoppeld aan een premies
vanwege het gemeentebestuur

- gratis afwezigheidstoezicht
- een gemeentelijke premie bij de aan-

koop van een veilig fietsslot
- gratis fietsbegeleiding van groepen

door veiligheidsbeambten
- gemachtigde opzichters aan de scho-

len
- gratis fietsgraveeracties
- gratis autograveeracties
- verkeerslessen en vaardigheidspiste

voor de leerlingen van de lagere
school

- drugspreventie voor de leerlingen
- preventie gauwdiefstal op markten en

evenementen
- …

De politie en de preventiedienst willen de
lat steeds hoger leggen. Daar zoeken ze
nieuwe acties om uw veiligheid te verho-
gen. De lezers van Tij-dingen kunnen
daarbij helpen! Vandaar deze oproep:
zend vóór 30 juni uw tip waarrond de
politie en de preventiedienst kunnen wer-
ken, naar volgend adres: Preventiedienst
Zeelaan 48 in Koksijde. En win een prijs!
Voor de 10 origineelste ideeën zijn twee
cinématickets en een gegraveerde de-
signsleutelhanger in luxe-uitvoering
weggelegd. Voor elke niet-winnaar is er
een troostprijs voorzien.

W e l z i j n

OCMW-Strijkatelier
Het OCMW start binnen enkele maanden met een strijkatelier in  het kader van dienstencheques. Hebt u interesse om als strijk-
ster hieraan mee te werken? Stuur je CV en motivatie tegen 24 april aan de OCMW-voorzitter, Leopold II-laan 2, 8670
Oostduinkerke. Voor meer info: 058 53 31 90
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Behoeftenonderzoek senioren bijna klaar!
14

In samenwerking met de Vrije
Universiteit Brussel en met ondersteu-
ning van de provincie West-Vlaanderen
organiseert de gemeentelijke senioren-
raad een behoeftenonderzoek bij de
senioren van onze gemeente. Deze
bevraging kadert in de opstelling van
een gemeentelijk sociaal beleidsplan.
Vijfendertig senior-enquêteurs zetten
zich belangeloos in om zeshonderd
enquêtes ter bezorgen en terug op te
halen op vooraf bepaalde adressen.
Op dit moment is de bevraging zo goed
als afgelopen en zijn personeelsleden

van het OCMW volop bezig met de ver-
werking van de formulieren. De resulta-
ten van de enquête zullen op zaterdag
17 juni om 14 u. aan pers en publiek in
zaal Witte Burg bekendgemaakt worden.
Dat zal gebeuren in aanwezigheid van
professor Dominique Verté van de VUB
en van Nico De Witte van de
Hogeschool Gent.
Tij-dingen publiceert hierbij in alfabeti-
sche volgorde graag de namen van de
enquêteurs die voor al dat mooie werk
hebben gezorgd: Danny Asseman,
Mariette Bruynseels, Marc Corthals, Eliane

De Hauwere, Maurice De Picker, René
Degraeuwe, Greta Delie, Diane Deprez,
Andrea Dewaele, Marcel Ghyllebert,
Lucien Harinck, Jan Lauwers, Raoul Lema,
Lucien Leroy, Daniel Lips, Frank Loones,
Marie-Thérèse Meulebrouck, Marc
Mortier, Robert Ockerman, Willy
Plaetevoet, Joseph Raes, Judith Ranson,
Germain Seys, Jean Slambrouck, Rik
Stekelorum, Willy Stragier, Jean-Pierre
Tastenhoye, Roger Touquet, Marcel
Vanbillemont, Jacques Vandekeere, Annie
Vandenberghe, Francine Vercruysse en
Jean-Pierre Vermote.

Z e e Getijdentafels april
dag hoogwater laagwater
1 april: 03..28 en 15.53 10.44 en 22.55
2 april: 04.10 en 16.36 11.23 en 23.36
3 april: 04.54 en 17.21 12.02
4 april: 05.40 en 18.08 00.18 en 12.43
5 april: 06.34 en 19.03 01.07 en 13.34
6 april: 07.46 en 20.23 02.15 en 14.51
7 april: 09.29 en 22.11 03.39 en 16.22
8 april: 10.52 en 23.19 05.08 en 17.42
9 april: 11.50 06.19 en 18.40
10 april: 00.09 en 12.33 07.10 en 19.20
11 april: 00.47 en 13.08 07.47 en 19.53
12 april: 01.19 en 13.38 08.18 en 20.25
13 april: 01.47 en 14.06 08.48 en 20.57
14 april: 02.16 en 14.34 09.19 en 21.30
15 april: 02.47 en 15.04 09.51 en 22.03

dag hoogwater laagwater
16 april: 03.18 en 15.35 10.24 en 22.35
17 april: 03.50 en 16.08 10.56 en 23.07
18 april: 04.24 en 16.45 11.30 en 23.44
19 april: 05.03 en 17.27 12.08
20 april: 05.49 en 18.20 00.29 en 12.57
21 april: 06.54 en 19.39 01.28 en 14.03
22 april: 08.30 en 21.08 02.47 en 15.28
23 april: 09.55 en 22.27 04.14 en 16.56
24 april: 11.05 en 23.28 05.37 en 18.08
25 april: 11.58 06.42 en 19.01
26 april: 00.16 en 12.43 07.32 en 19.46
27 april: 00.59 en 13.25 08.16 en 20.30
28 april: 01.42 en 14.07 08.58 en 21.12
29 april: 02.24 en 14.50 09.39 en 21.55
30 april: 03.06 en 15.33 10.20 en 22.37

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

De enquêteurs die zorgden voor een vlekkeloos verloop van de bevraging, in aanwezigheid van Schepen Greta Delie-Suber, Robert Van Daele, coör-
dinator van het project en André Declerck, ex-secretaris van de seniorenraad (inmiddels met pensioen).

Algemene vergadering seniorenraad
Op zondag 30 april houdt de gemeentelijke seniorenraad zijn jaarlijkse algemene vergadering, om 10 u. in zaal ’t Oud Schooltje,
Kerkstraat 20a in Koksijde-dorp. Na de verwelkoming door voorzitter Marcel Vanbillemont zal secretaris Robert Ockerman zijn
verslag over de werking van het voorbije jaar toelichten. Daarnaast zal hij ook de geplande activiteiten voor 2006 voorstel-
len. Germain Seys brengt het financiële verslag. Bibliothecaris Viviane Rys zal vervolgens toelichting geven over de werking van
de gemeentelijke bibliotheek, en over het project “Dinsdag Biebdag”. Dit nieuwe initiatief, uitgewerkt door de vijf
Westkustbibliotheken, richt zich vooral tot de actieve senioren.Naar jaarlijks gewoonte wordt de algemene vergadering met
een receptie afgesloten. Alle senioren zijn welkom, lid of geen lid van een seniorenvereniging
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Concerten en thema-avonden in jeugdhuis de PIT
15

Edward, Rollznoyce en Joshua. Julez-
Edward brengt met zijn zeven muzikan-
ten emotronica, Rollsnoyce brengt ste-
vige breakbeats en afsluiter Joshua
speelde met zijn electropunk de tent in
Dour al plat. Visuals worden verzorgd
door Narcomediavision. Meer info op
www.julez-edward.com, www.rollznoy-
ce.com en www.joshuanoice.com.
* Op vrijdag 21 april komt het NLS-quar-
tet een jamavond verzorgen in de PIT.
Werkgroep muziek o.l.v. Kara Supeley

organiseert op vrijdag 28 april Electra,
een avond vol met vrouwelijke electro.
De namen van de dj’s zijn de komende
weken te zien op www.depit.be.
* Lin Cleeren zet als kernlid van het
jeugdhuis haar schouders onder de tie-
nerwerking en organiseert met haar
werkgroep op zaterdag 29 april een
punkfestival.
Alle avonden starten om 21u. en kosten
2 euro voor leden en 3 euro voor niet-
leden. Meer info op www.depit.be

* Op vrijdag 7 april trekt Yuko vanuit
Brussel naar de kust om postrock en electro
te combineren. Deze formatie uit Brussel en
Gent speelde al in de Kinky Star en in de
Fatima. Daarnaast schreven ze muziek voor
verschillende Vlaamse kortfilms.
* Op vrijdag 14 april vindt in het jeugd-
centrum de jaarlijkse grote electro-
avond plaats in samenwerking met het
Je m’en Fish label dat in haar stal het
summum van de Belgische electro-scene
herbergt. Artiesten van dienst zijn Julez-

’t Is weer Swap tijd
Iedere Koksijdse jongere geboren tussen 1994 en 1990 ontving al een uitnodiging om deel te nemen aan de Swap-werking.
De jongsten zitten in het 6de leerjaar, de oudsten in het 4de jaar secundair onderwijs. Momenteel is de pasjesverkoop volop
aan de gang. Het startschot werd gegeven met de aanvang van de krokusvakantie. Er vindt al een eerste SWAP-activiteit plaats
in de paasvakantie, nl. een daguitstap naar het pretpark Bellewaerde plaats op woensdag 5 april. Het aantal plaatsen is
beperkt, je haasten is dus de boodschap. Een Swappasje kost 4 euro (een gratis zwembeurt in het vernieuwde Blekkerbad
inbegrepen), de daguitstap zelf kost 18 euro.
Een voorsmaakje van de activiteiten voor deze zomer: lichaamspercussie of body-drum, kajakken, graffiti spuiten, zwemmen in
Sunparks, mini-golf, filmmarathon, bosspel, bowling, dierenasiel Ganzeweide, zoektocht, maskers maken, slangen en vogel-
spinnen, legerbasis Lombardsijde, badges maken, 3-daagse in Rozebeke, paintball Jabbeke, djembé, beeldhouwen, nachtspel,
de Efteling, scherminitiatie, henna tattoos, bodypainting enz.

Jeugdraad zoekt nieuw logo
Zoals al te lezen viel in de vorige editie van Tij-dingen, koos de jeugdraad een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester.
Het kersvers bestuur wil de jeugdraad meer nieuw dynamiek geven en daar hoort ook een nieuw logo bij. De jeugdraad schrijft
daarom een wedstrijd uit voor studenten grafische vormgeving, beginnende zelfstandigen, hobbyisten, tekentalenten, brico-
leurs enz. De jeugdraad is op zoek naar een fris, jong, modern logo voor een orgaan dat zowel beleidsadvies geeft als acti-
viteiten (kinderfilm, billenkarrenkoers…) organiseert. Men mag als ontwerper de eigen creativiteit botvieren en zelfs meerde-
re ontwerpen binnenbrengen of mailen. De ontwerpen zouden tegen 21 april moeten worden binnengebracht.
De jury bestaat uit mensen van de jeugdraad. Ontwerpen moeten wel worden geleverd in een drukklaar formaat (300 dpi).
De winnaar krijgt een prijzenpakket ter waarde van 200 euro. Aan de toewijzing van het logo zal ook de nodige ruchtbaarheid
worden gegeven, zodat de winnaar extra publiciteit krijgt.
Meer info: 058/53.29.722 of jocdepit@koksijde.be.

Afvaardiging van jeugdhuis de PIT neemt deel aan tweedaagse film
Op donderdag 13 en 14 april vindt de tweedaagse van de Globeateliers plaats. De jongeren van jeugdhuis de PIT maakten in
januari aan de Westkust i.s.m. Globelink en Jeugddienst Graffiti een kortfilm rond duurzame ontwikkeling. Op de tweedaagse
in de Warande in Kuurne leggen zede laatste loodjes aan de montage. Op 24 mei worden de Globeateliers afgesloten met een
toonmoment en een fuif.

Jongeren van jeugdhuis de PIT volgen theaterinitiatie
Een groep van tien jongeren uit jeugdhuis de PIT volgt in de paasvakantie een vierdaagse theaterinitiatie. Deze vierdaagse
staat onder de deskundige begeleiding van Isabelle Handschoewerker, meester en docente drama.
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JOC de PIT heeft nieuwe website
Jeugdhuis de PIT heeft al sinds 2004 zijn eigen site, maar vzw JOC de PIT is meer dan
het jeugdhuis alleen. Naast de jeugdhuiswerking organiseert de vzw ook het muziekedu-
catief project de Muze en nog tal van andere activiteiten voor een heel diverse doelgroep:
van kleuterdans tot theaterinitiatie. Alle onderdelen van de vzw hebben nu een plaats
gekregen op de vernieuwde site. Zowel jong als oud kan ook de nieuwe kalender raad-
plegen waar zowel de eigen activiteiten als activiteiten van derden in worden opgenomen.
Wil je meer weten? Surf dan eens naar www.depit.be.

De openingspagina van de nieuwe webstek van JOC de PIT.

Filmvoorstellingen van de jeugdraad
Ophokplicht, dat lapt de Jeugdraad aan zijn laars. In de paasvakantie pakt de raad uit met de
film Chicken Little. De zaal van JOC de PIT, Kursaallaan 28 te Koksijde wordt op donderdag 6
april en vrijdag 7 april telkens om 14.30 u. omgetoverd tot een ware kippenren. Chicken Little is
het klein en nogal nerveus uitgevallen zoontje van de grote sterke haan Buck Cluck. Onhandig
als hij is, lopen schijnbaar eenvoudige zaken uit op een complete ramp. Gelukkig is Chicken wel
heel inventief, gaat hij geen probleem uit de weg en staat hij altijd klaar voor zijn vrienden, de
Buitenbeentjes. Chicken Little werkt zich, tot grote ergernis van zijn vader, door zijn onhandige
en soms klungelig gedrag regelmatig in de nesten…
Tickets op de Jeugddienst. Reserveren kan ook: tel. 058/53.29.70 (tijdens de kantooruren) of
via jocdepit@koksijde.be. Toegang 2,50 euro, kippensapje inbegrepen.

Dokters april
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 april
(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

H u l p
Dokters en apothekers met wacht
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Ontwikkelingssamenwerking

Koksijds project aan het woord (4):

Cross to Romania of Hulpkonvooi Roemenië
17

Indien voldoende plaats besteedt Tij-dingen aandacht aan de verschillende Koksijdse projecten die
werken rond internationale en ontwikkelingssamenwerking. Deze projecten steunen namelijk op puur
enthousiasme en heel veel doorzetting. Ze kunnen dus meer dan een duwtje in de rug gebruiken. Na het
indienen van een subsidiedossier volgens het gemeentelijk reglement terzake, kregen deze projecten in
2005 een gemeentelijke subsidie van 1.539,94 euro. In dit nummer stellen we project “Cross to Romania”
of “Hulpkonvooi Roemenië”, een organisatie die al 14 jaar bestaat.

“Cross to Romania” is een vzw die tot
doel heeft de relaties met Oost-Europa
te verstevigen en hulp te bieden aan die
achtergebleven landen. Want Oost-
Europa wordt maar al te vaak vergeten
bij hulpverlening, alhoewel er schrijnen-
de toestanden bestaan. Hoewel de sta-
tuten zich daartoe niet beperken, werkt
de vzw uitsluitend met Roemenië, meer
bepaald ten voordele van de adoptie-
dorpen Borzia en Andreneasa, deelge-
meenten van het grotere Rastolita in
Transsylvanië. In die adoptiedorpen
wonen een 100-tal gezinnen, samen ca.
500 personen.
Naar beide adoptiedorpen worden elk
jaar hulpgoederen vervoerd. Die goede-
ren zijn: kledij, medisch materiaal, bed-
den, rolstoelen, fietsen, school- en kin-
dermateriaal. Het transport gebeurt met
vrachtwagens die bestuurd worden door

de eigen leden of door sympathisanten
van de vzw. Iedereen staat in voor zijn of
haar eigen reiskosten. Er wordt over-
nacht en gegeten bij gastgezinnen.
Naast het bieden van materiële hulp,
worden ook fondsen verzameld om in de
adoptiedorpen Borzia en Andreneasa
projecten te realiseren. Zo heeft “Cross
to Romania” er o.a. voor gezorgd dat er
een schooltje uitgebouwd is in Borzia en
Andreneasa, dat de waterleiding werd
gefinancierd in Andreneasa (nog steeds
in uitvoering). Slechte waterleiding en -
bedeling leiden immers tot onhygiëni-
sche toestanden en ziektes.
Elk jaar worden ook enkele Roemeense
studenten uitgenodigd om met ons land
kennis te maken. Daarnaast zijn er uitge-
breide contacten tussen Vlaamse jonge-
ren en de vzw om zich in Roemenië te
engageren.

Dankzij de jaarlijkse konvooien is er ook
een hechte vriendschapsband ontstaan
tussen de leden van “Cross to Romania”
en de plaatselijke bevolking. Dat maakt
het project nog persoonlijker.
“Cross to Romania” organiseert ook elk
jaar zijn gezellig familiemaal in de feest-
zaal Witte Burg. Wie dat wenst kan de vzw
financieel steunen door storting van een
bedrag op rek. nr. 738-8010691-65 met
vermelding “steun Cross to Romania”.
Meer info: dIS, P. Schmitzstraat 3 in
Oostduinkerke (t.a.v. Siegfried
Depoorter, tot 18 april vervanger van
Fien Leerman tijdens haar zwanger-
schapsverlof, tel. 058/51.08.92, e-post
fien.leerman@koksijde.be of dISkoksijde
@yahoo.com, webstek  www.koksijde.
be/dIS), of bij schepen van Internatio-
nale Samenwerking Jan Loones, e-post
jan.loones@koksijde.be.

Zuid-Afrikaanse kleinkunst
De gemeentelijke dienst Internationale Samenwerking en de Marnixring Regio West-Vlaanderen organiseren
op vrijdag 28 april om 20 u. in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde een optreden van het Zuid-Afrikaanse
kleinkunstduo Jannie du Toit en Christa Steyn. Deze artiesten genieten wereldfaam. Ze verblijven in
Vlaanderen naar aanleiding van het Vlaams Nationaal Zangfeest in Antwerpen. De Marnixring Regio West
Vlaanderen Noord nam het financiële risico om hun eenmalig verblijf in Vlaanderen met een optreden te ver-
lengen. Ons gemeentebestuur verleent zijn medewerking door de zaal gratis ter beschikking te stellen. Jannie
du Toit en Christa Steyn brengen eigen nummers in het Afrikaans en zingen samen met het publiek enkele kleinkunstklassie-
kers. In voorverkoop (balie van cc CasinoKoksijde, tel. 058/53.29.99) bedraagt 10 euro, ofwel 11 euro aan de avondkassa.

Belangrijke sportmanifestaties
WOENSDAG 5 APRIL:
- ca. 13.30 u., doortocht van de

ProTour-wielerwedstrijd Gent-
Wevelgem, Nieuwpoort, Oostduinker-
ke-dorp, Toekomstlaan, naar Veurne
(org. Koninklijke Veloclub Het
Vliegend Wiel, tel. 056/41.58.12)

ZATERDAG 8 APRIL:
- Doortocht Freddy Maertens Classic

voor wielertoeristen, fietspad langs
kanaal van Veurne naar Koksijde,
Wulpen en Nieuwpoort (org. vzw
Biking Events, tel. 057/20.75.45)

- Strand- en Duinenloop te Oostduin-

kerke met start op de Zeedijk, om 14
u. de jeugd (1 km); om 15 u. jogging
(5 km); om 15 u. wedstrijd(15 km)
(org. Joggingclub Oostduinkerke, Jean
Vanrenterghem, tel. 058/51.39.09).

S p o r t
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Cheque van 2007 euro voor jeugdbasket
Tijdens een gezellige bijeenkomst in het gemeentehuis vond op zaterdag 18 februa-
ri de overhandiging plaats van een cheque van 2007 euro aan het bestuur van de
jeugdploegen van de Koksijdse basketvereniging Dit aardige bedrag is de opbrengst
van het bal van de burgemeester dat op zaterdag 24 september 2005 in cc
CasinoKoksijde plaatsvond. Voor de jeugdwerking van BBC Koksijde alvast een flin-
ke financiële injectie! Op de foto één van BBC’s jeugdploegen in aanwezigheid van
schepen Herwig Vollon, gemeenteraadsleden Luc Deltombe, Hugo Goens en Dirk
Dawyndt, VLD-afdelingsvoorzitter Yves Feys, en BBC-voorzitter Freddy Persoone.
Burgemeester Marc Vanden Bussche zelf kon er niet zijn wegens vakantie.

S p o r t

Competitiekalender thuiswedstrijden

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

Zondag 9 april: KVVC – Koekelare, 15 u.

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

Zondag 2 april: KVVO – KSV Moorsele, 15 u.
Zondag 23 april: KVVO – KSV Nieuwpoort, 15 u.

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

Zondag 2 april: BBCK dames – Kortrijk, 17 u. (2de landelijke)

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)

Zaterdag 1 april: VTNK heren – Knack Roeselare 2 om 20.30 u. (2de prov.)

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

Zaterdag 22 april: Oostduinkerke B – Poperinge A, 19 u. (1ste prov.)
Zaterdag 29 april: Oostduinkerke A – Sportline B, 19 u. (1ste prov.)

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

Vrijdag 28 april: Northseabowlers – Torhout, 20.30 u.

18

Paassportkamp
Tijdens de paasvakantie loopt van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april in het sportcentrum Hazebeek
in Oostduinkerke een avonturensportkamp dat iedere dag start om 9 en eindigt om 16u. Op de middag
is er in de cafetaria een pauze met gelegenheid tot nuttigen van het zelf mee te brengen lunchpakket.
Volgende sporten staan op het programma: muurklimmen, street- en breakedance, tennis, boogschieten,
deathride, kajak, jongleren, kin-ball, netbal, voetbal, hindernissenparcours, rafttour, freestylebike, speleo-
box, inline hockey, baseball, lacross… Dit sportkamp staat open voor jongens en meisjes van het 3de tot en met het 6de leer-
jaar. De deelnameprijs bedraagt 50 euro (inbegrepen: verzekering, dagelijks een drankje, een T-shirt). Inschrijven kan enkel door
betaling op de Sportdienst of op www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is beperkt. Tijdens de zomervakantie zijn er dit jaar
ook sportkampen gepland van 3 tot 7 juli en van 10 tot 14 juli. Op het programma: water-, strand- en avontuurlijke sporten. Info
& organisatie: Sportdienst en sportraad, Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, webstek www.sport.koksijde.be).

Minivoetbaltornooi
Dit jaar organiseert de Sportdienst voor de 7de maal minivoetbaltornooien voor alle leerjaren van het
basisonderwijs uit Koksijde. Het tornooi start om 13.30 u. en wordt gespeeld in de Sporthal Hazebeek
van Oostduinkerke. De agenda: 1ste graad op woensdag 26 april, 2de graad op woensdag 3 mei en 3de
graad op woensdag 10 mei. Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen, elke school kan onbeperkt
ploegen inschrijven. Info & organisatie: zoals hierboven.
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F e e s tProficiat aan onze jubilarissen!

19

André en Anneliese
André Verwaerde en Anneliese Moser smaakten op zaterdag 4 maart
het geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. De gelukkige jubilaris-
sen werden door een delegatie van het college van burgemeester en
schepenen in het gemeentehuis van Koksijde ontvangen. De fiere jubi-
larissen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd,
en kregen diverse geschenken aangeboden.

Walter en Simonne
Vijftig jaar geleden stapten Walter Viaene en Simonne Sinnave in het
huwelijksbootje. Op zaterdag 18 maart werd het echtpaar hartelijk ont-
vangen in het gemeentehuis van Koksijde. De jubilerende echtelingen
werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

B evo l k i n g

GEBOORTEN
Cedric Vandenberghe (Oostende, 31 januari), zoon van Pierre en van Vicky Verbeke uit Oostduinkerke
Rachelle Bultynck (Veurne, 31 januari), dochter van Peter en van Iris Van Hee uit Oostduinkerke
Thanya Rahmani (Oostende, 31 januari), dochter van Djamel en van Florida Mokrani uit Koksijde
Manou Vandecasteele (Veurne, 2 februari), dochter van Wim en van Véronique Peirs uit Oostduinkerke
Sowcht Soslachanov (Veurne, 4 februari), dochter van Valid en van Julietta Oezariyeva uit Koksijde
Ilias Roose (Veurne, 8 februari), zoon van Xavier en van Telka Gunst uit Oostduinkerke
Bart Lorthioy (Veurne, 12 februari), zoon van Frédéric en van Laurence Herman uit Koksijde
Niels Billiau (Oostende, 20 februari), zoon van Pascal en van Els Vanneuville uit Oostduinkerke
Axel Coene (Veurne, 24 februari), zoon van Alex en van Sandra Meeussen uit Koksijde
Norah Gouwy (Oostende, 25 februari), dochter van Jurgen en van Karen Maenhout uit Koksijde
Moiz Wilayat (Veurne, 3 maart), zoon van Ali en van Jabeen Rahat uit Koksijde

HUWELIJKEN
Johan Seys en Anja Verfaillie, beiden uit Koksijde
Henk Claeys en Nele Vanwalleghem, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Andreas Logghe (75 jaar), echtgenoot van Jeannine Lerou / Gilberte Minne (81 jaar), weduwe van Victor Max /
Emma Van der Borgt (89 jaar), weduwe van Jozef Schroons / Adriaan De Coninck (87 jaar), echtgenoot van
Susanne Desimpel / Kristiana Bossuyt (75 jaar), weduwe van Jacques Corneille / Elisabeth Declercq (90 jaar),
weduwe van Alfons Vansteenkiste / Martin Vanderschelde (85 jaar), echtgenoot van Georgette Peter / Malva
Manaresi (81 jaar), echtgenote van Victor Lachapelle / Jean Marteel (62 jaar), echtgenoot van Sandrine Janssoone / Jean
Neyens (82 jaar), weduwnaar van Petronella Lemmens / Elisabeth Reusens (89 jaar), ongehuwd / Madeleine Vanbillemont
(79 jaar), weduwe van Robert Stevelinck / André Haelewyn (84 jaar), weduwnaar van Erna Mahieu / Marie Van Riebeke (83
jaar), echtgenoot van Gerardus Vyvey / André Becue (79 jaar), echtgenoot van Germaine Boeve / Albert Forknell (69 jaar)
/ Magdalena Malengier (99 jaar) / Gerarda Oyaert (81 jaar), weduwe van Marcel Goderis / Albert Masschelein (89 jaar),
weduwnaar van Maria De Raeve / Roger Thirion (76 jaar), weduwnaar van Godelieve Lauwereins / Walther Balliu (92 jaar),
echtgenoot van Odette Joos / Marguerite Desmyter (72 jaar) / Remi Maes (99 jaar), weduwnaar van Margareta Schacht /
Madeleine Ameye (94 jaar), weduwe van Philippus Scharley / Ghislain Wautelet (76 jaar), echtgenoot van Jeanne Legrain /
Paul Buyse (66 jaar), echtgenoot van Cecile Demeulenaere / Marcel Cloet (90 jaar), echtgenoot van Joanna Chieux

Burgerlijke stand februari
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Eind februari beleefde onze gemeente,
vooral dan Oostduinkerke-dorp, traditioneel weer enkele dolle

carnavaldagen. Ingrediënten van het carnavaleske menu waren in
Oostduinkerke achtereenvolgens de seniorennamiddag, de officiële aanstelling van prins en

schildknapen, de carnavalstoet, de Vette Dinsdag-maskerade, en in Koksijde het kindercarnavalfeest.
Wolken confetti en stromen drank waren eens te meer de onafscheidelijke bondgenoten van de honderden

carnavalvierders.

De senioren beten op donderdag 23
februari in zaal Witte Burg in
Oostduinkerke de spits af. Een aangena-
me namiddag met dansmuziek van de
Westhoekaccordeonisten en van dj
Gilbert! Harry Vanderghote en Jozefa
Blomme zagen zich gekroond tot senio-
renprins en prinses.
Twee dagen later mochten Bruno
Vandicke, Sven Desaever en Kenny
Vanvossem van de drumband El Fuerte
in het estaminet In de Peerdevisscher
plaatsnemen op het hoogste carnaval-
schavot als respectievelijk prins en
schildknapen. De volgende vier à vijf
dagen deden ze alle burgers naar hun
pijpen dansen…
Op zondag 26 februari trok een bonte
optocht van zee naar dorp. Een uitbun-
dige sliert van tweeëndertig groepen en
wagens, met vooraan de schitterende
oranje-geklede Gilles uit Halle, alsmaar
hun aanstekelijke pasjes dansend op het
bedwelmende ritme van een sectie bla-
zers. Veertien lokale verenigingen kre-
gen sowieso een startgeld van 250
euro, en streden onder het strenge oog
van de jury verder voor de prijzenpot
van 2.500 euro (uitslag in dit artikel).
Na een rustdag was het hek (of de gek)
op 28 februari helemaal van de dam ter
gelegenheid van de Vette
Dinsdagmaskerade. Een 90-tal gemas-
kerden schoof voorbij aan de inschrijfta-

fel, terwijl een 30-tal anderen “clandes-
tien” deelnam. Na een bezoek aan de
plaatselijke herbergen werd nog tot in
de vroege uurtjes gedanst en gefuifd in
zaal Witte Burg. Zo gleed carnaval onge-
merkt over in de vastentijd, evenwel niet
zonder de kindercarnavalstoet en navol-
gend feest op woensdag 1 april in
Koksijde-dorp en –bad. Jawel, in onze
gemeente houdt de carnavaltraditie
stand dankzij de inzet van vele mensen!

UITSLAG CARNAVALSTOET
1. China-kerke, 88,50% (handelaarsver-
eniging Rond ’t Anker, Oostduinkerke) /
2. Boer zoekt vrouw, 85,75% (garnaal-
kruiersclub De Spanjaardbank, Oost-
duinkerke) / 3. S.O.S. Piet, Sas en Co uit
Oostduinkerke, 84,75% / 4. De bras-

partie du golf, 83% (The Wups uit
Wulpen) / 5. Met KVVO naar Tirol,
81,25% (KVVO-voetbal uit Oostduin-
kerke) / 6. Wat een verdriet, vogelgriep,
80% (Vrije Basisschool Oostduinkerke)
/ 7. Gay Watch, 78,25% (Vriendenkring
Post-boys uit Oostduinkerke) / 8. Magic
Mars, 72,25% (gemeentelijke basis-
school Oostduinkerke) / 9. Woodstock
festival, 71,25% (De Blekkers uit
Koksijde) / 10. Piet Piraat, 71% (MPI uit
Koksijde) en ex aequo Te dure olieprij-
zen, 71% (KAJ Wulpen) / 12.
Loveparade, 70,25% (Krachtbalclub uit
Oostduinkerke) / 13. Mooi wiegeliedje
over de grote, vette, harige aap, 69,25%
(Scouts Casa uit Oostduinkerke) / 14.
Het leven zoals het is…op de camping,
67,75 % (Lustige Zeebermers).

CCCCaaaarrrrnnnnaaaavvvvaaaallll vvvviiiieeeerrrrddddeeee hhhhooooooooggggttttiiiijjjj iiiinnnn OOOOoooossssttttdddduuuuiiiinnnnkkkkeeeerrrrkkkkeeee........!!!!

Prins Bruno I en zijn schildknapen Sven en Kenny, gedurende
enkele dagen de heersers over de gemeente…

De handelaarsvereniging Rond ’t Anker uit Oostduinkerke won de
eerste prijs van de carnavalstoet met uitbeelding van het draco-
nische China-kerke.

Het feestcomité van Koksijde-bad tekende opnieuw voor een gezellig kindercarnavalfeest met –stoet!
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