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57ste Garnaalfeest
van 16 tot 25 juni (zie blz. 24)
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Inzamelactie illegale en legale wapens en munitie

Provinciegouverneur Paul Breyne deelt mee dat de inzamelactie van illegale en legale wapens en munitie in West-Vlaanderen
zal plaatsvinden in de week van 18 september 2006 (vanaf maandag 18 september tot en met zaterdag 23 september 2006).
Er is gekozen voor een inzamelactie die langer dan één weekend duurt zodat zoveel mogelijk mensen de kans zouden krijgen
om ofwel afstand te doen van ongewenste wapens en munitie of om hun wapenbezit te regulariseren. De inzamelactie zal
plaatsvinden tijdens de kantooruren, bovendien zouden op woensdagavond de openingsuren langer zijn.
Van zodra de werkwijze en procedures volledig zijn uitgewerkt, zal een publiciteitscampagne met bijhorende folders worden
gevoerd.

Ad m i n i s t r a t i e
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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 15 mei:

1. De lastenboeken voor volgende vari-
ërende aankopen zijn goedgekeurd
(unaniem):
a) met algemeenheid van stemmen
voor:
- wiellader (bulldozer) en overname
huidige machine (180.000 euro)
- speeltoestellen (12.500 euro) en
exploitatiemateriaal (10.000 euro)
voor de buitenschoolse kinderopvang
- industriële vaatwas (10.000 euro)
- signalisatiemateriaal (12.500 euro)
- personenwagen voor de Preventie-
dienst (527,10 euro per maand,
kostendelend met Nieuwpoort en De
Panne)
- nieuwe vrachtwagen met contai-
nersysteem en kraan voor de
Groendienst en overname huidige
vrachtwagen (180.000 euro)
b) geen algemeenheid van stemmen
voor:
- vaste en mobiele rekken voor de
archiefruimte in het nieuw gemeente-
huis (82.857 euro)
- gordijnsysteem voor theaterzaal cc
CasinoKoksijde (27.000 euro)

2. De lastenboeken voor volgende
variërende investeringen zijn goed-
gekeurd:
a) met algemeenheid van stemmen
voor:

- uitvoeren van belijningswerken
(12.500 euro)
- uitvoeren van diverse diepere riool-
aansluitingen (47.341,82 euro)
- restauratie vissersboot N.788
Moed en Vertrouwen (11.000 euro)
- voor de omgevingswerken van het
sociaal woonproject Veurnestraat-
Hoveniersstraat bedraagt het
gemeentelijk aandeel 9.803,42 euro
b) geen algemeenheid van stemmen
voor:
- heraanleg koer Noordduinen
(74.949,82 euro)
- herinrichting schoolomgeving Oost-
duinkerke, nl. Dorpsstraat, School-
straat, Vrijheidstraat en Nieuwpoort-
steenweg (2,16 miljoen euro)

3. De gemeenteraad nam akte van het
ontslag van Rik Stekelorum als
OCMW-raadslid; nam vervolgens ook
akte van afstand van Daniël Van
Herck als effectief OCMW-raadslid,
waardoor Rik Stekelorum in het
OCMW zal opgevolgd worden door
Ivan Vancayseele.

4. Gunstig advies werd gegeven aan de
rekeningen van de kerkfabrieken
over het dienstjaar 2005. De saldi
bedragen Sint-Bernardus (36.448
euro), OLV-ter-Duinen (46.565
euro), Sint-Niklaas (17.628 euro),
Sint-Idesbald (17.500 euro), Sint-
Pieter (8.944 euro), Sint-Willibrord

(57.297 euro).
5. Voor de aan te leggen straat in de

verkaveling Derinck nabij de
Weststraat is de nieuwe naam defini-
tief vastgesteld. Het wordt: Zuid-
westerstraat.

6. De h. Raf Sonneville, sedert 1995
directeur van de Hotelschool Ter
Duinen (school die onlangs zijn 60-
jarig bestaan vierde, zie blz. 4), werd
door de gemeenteraad unaniem de
titel van gastronomisch ambassadeur
van de gemeente Koksijde toege-
kend.

Raf Sonneville
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Ad m i n i s t r a t i e

Belgisch B-rijbewijs niet langer
geldig in Frankrijk?
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In Frankrijk worden Belgische motorrijders die niet beschikken over een “Europees”
gehomologeerd A-rijbewijs sinds enige tijd beboet (deze boetes bedragen 275 euro
en worden onmiddellijk geïnd). Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt
heeft hieromtrent een brief geschreven naar minister Perben, zijn Franse collega.
Franse agenten blijken absoluut niet op de hoogte te zijn dat het desbetreffende rij-
bewijs B van vóór 1989 ook geldig is voor motorbestuurders. Om deze problemen te
vermijden kan u op uw gemeentebestuur uw oud rijbewijs omwisselen voor een
nieuw rijbewijs naar Europees model.

Bovendien is de omwisseling van een rij-
bewijs steeds vereist als het niet meer
conform is. Dit wil zeggen wanneer het
rijbewijs beschadigd of onleesbaar
geworden is, de foto niet meer gelijkend
of vervaagd is.

Tot 30 september 2003 mocht men
met een vrachtwagen of autobus rijden
zonder medisch rijgeschikt te zijn ver-
klaard. Bezit u een rijbewijs met catego-
rie C of D van vóór 1989 of later en u
wenst die categorie te behouden? Dan
moet u zorgen voor een
“Rijgeschiktheidsattest van groep 2”. Dit
attest is steeds in duur beperkt. U kunt
dit attest bekomen via welbepaalde
geneesheren:
*Doorgaans via een medisch centrum
van Volksgezondheid. Voor onze

gemeente is dat het Medisch Centrum
Brugge, dienst Autobestuurders,
Zandstraat 144 in Sint-Andries
(Brugge), tel. 050/45.68.13 of
050/45.68.30. Deze dienst zal u ver-
volgens meedelen welke dokters in onze
regio bevoegd zijn om dergelijk attest uit
te schrijven.
*Via de werkgever kan u ook naar uw
erkende arbeidsgeneeskundige dienst
gaan.

U kunt uw nieuw rijbewijs bekomen door
u aan te melden op uw gemeentehuis,
dienst Bevolking met 2 recente pasfoto-
’s, 11 euro en het rijgeschiktheidsattest
groep 2 (indien u uw categorie C of D
wenst te behouden). Meer info in het
gemeentehuis, dienst Rijbewijzen (Kevin
Louwye, tel. 058/53.30.41).

Restauratiepremie
waardevol

niet-beschermd
erfgoed beschikbaar

vanaf najaar 2006
Zoals eerder al meegedeeld zal ons
gemeentebestuur vanaf 2006 een
gemeentelijke premie toekennen voor
restauratie van waardevol niet-
beschermd erfgoed, naar het voor-
beeld van zo’n subsidieregeling die al
bestaat in Brugge en Gent. Aangezien
er nog enkele administratieve stappen
dienen gezet aleer het premiestelsel
in werking kan treden, kan dergelijke
subsidie pas vanaf het najaar 2006
verkregen worden.
Aanvragen mogen wel al ingediend
worden bij de gemeentelijke dienst
Stedenbouw, maar ze kunnen niet eer-
der dan het najaar 2006 door de
gemeenteraad en door het college van
burgemeester en schepenen worden
goedgekeurd. De restauratiewerken
waarvoor een subsidie aangevraagd
wordt, mogen pas van start gaan na de
goedkeuring van de subsidie. Indien
hoogdringende werken eerder moeten
worden aangevat, kan hiervoor geen
subsidie bekomen worden.
De toepassing van het stelsel heeft
dus enige vertraging opgelopen,
waarvoor het gemeentebestuur enig
begrip vraagt, in de hoop dat privé-
restauratieplannen hierdoor niet al te
veel hinder ondervinden. Tij-dingen
houdt u op de hoogte wanneer het
premiestelsel precies in werking
treedt.
Meer info bij cultuurfunctionaris erf-
goed Sarah Willems (tel.
058/53.29.80, e-post sarah.wil-
lems@koksijde.be) of bij Thomas
Deberdt van de dienst Stedenbouw
(tel. 058/53.30.67, e-post
thomas@deberdt@koksijde.be).

Nieuw distributiecentrum van De Post
De Post van de gemeenten Koksijde, De Panne en Veurne neemt op maandag 12
juni een nieuw gezamenlijk distributiecentrum in dienst. Dat distributiecentrum is
gelegen op het industrieterrein in Veurne, aan de Pannestraat 225/227. Concreet
betekent dit dat de postbodes van Koksijde, De Panne en Veurne vanaf maandag
12 juni hun ronde voorbereiden in, en vertrekken uit dat nieuwe distributiecen-
trum. De huidige kantoren waren immers ongeschikt voor vernieuwde, moderne
postbestelling. De inwoners van de betrokken gemeenten zullen in principe niets
merken van deze verandering, want de postbode brengt verder gewoon de post
aan huis.
Opgelet: in dit zuivere distributiecentrum is er geen loket! U kunt er dus niet
terecht voor verrichtingen. Vandaar dat de bestaande postkantoren voor de loket-
functies op hun huidige locaties blijven functioneren.
Voor Koksijde zijn dat:
* Koksijde 1: Guido Gezelleplein 7 (tel. 058/53.37.20)
* Oostduinkerke: Leopold II-laan 75b (tel. 058/51.11.94)
* Sint-Idesbald: Strandlaan 226 (tel. 058/51.14.43)
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O n d e r w i j s
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Tot héél ver buiten de grenzen van Koksijde is de Hotelschool Ter Duinen een begrip! Op maandag 24 april vierde de school op
luisterrijke wijze z’n 60-jarig bestaan. De kwaliteit van de school, van directeurs, leerkrachten en afgestudeerde leerlingen heeft al
die jaren in belangrijke mate bijgedragen tot de positieve naambekendheid van onze gemeente. Wie zegt “Koksijde” zegt “de
Hotelschool Ter Duinen”, en omgekeerd. De erkentelijkheid van het gemeentebestuur en een bladzijde aandacht in het gemeente-
lijk infoblad konden bij deze verjaardag dus zeker niet ontbreken..!

Het schooljaar 2005-2006 staat met
diamanten cijfers aangestipt in de
geschiedenis van de hotelschool. Vier
manifestaties omkransten het jubileum-
jaar: in september het boek Terug naar
School, in oktober het banket Diamant,
daarna een spetterende fuif voor de leer-
lingen, en op 24 april tot slot een stijl-
volle academische zitting in cc
CasinoKoksijde.
We schrijven 1946. In Koksijde-dorp ligt
een mooi domein waar de Centrale der
Vrije Mijnwerkers een vakantie-oord
bouwde: de Mijn. Dit centrum is buiten
de vakantietijd onbezet. Senator-burge-
meester Jaak Van Buggenhout is voorzit-
ter van de Centrale. Hij ontmoet Jozef
Berten, pastoor in Veurne, die van de
bisschop de opdracht kreeg om er een
vakschool op te richten. Die twee
beraamden een stoutmoedig plan: een
“hotelierschool” in de Mijn. Ook Firmin
Dewulf werkt eraan mee. Wie vermoedde
toen ooit dat uit dit prille begin, met
amper zes leerlingen, een school zou
groeien die op gastronomisch en peda-
gogisch vlak internationale faam geniet?
In de beginjaren komen en gaan de per-
soneelsleden. Ook EH-directeur Jan
Decoster blijft maar één jaar en wordt
opgevolgd door EH André Avonture.
Albert Decorte (zaalleraar), Marcel
Meersseman (boekhouding en wiskunde)
en Marcel Lecluyse (talen) versterken de
rangen. Prefect Noterdaeme brengt zijn

leerlingen voor het eerst over de lands-
grenzen om in gereputeerde Franse
restaurants stage te lopen. De school is
nog altijd befaamd voor haar rijk en uit-
gebreid netwerk van stageplaatsen.
Het leerlingenaantal neemt toe en de
Mijn wordt te klein. Een aantal lessen
vindt plaats in de gemeentelijke jongens-
school in de Kerkstraat. In pension
Lehouck, de latere Henriëtta, worden
internen gelogeerd.
In 1960 is de toekomst van de school in
gevaar. Ze zou overgebracht worden naar
het domein De Groene Poort in Brugge.
De stichters trekken furieus naar het bis-
dom: “Als u de school afschaft, beginnen
we morgen opnieuw.” Ter Duinen blijft!
Economist EH Gabriël Vandendriessche
wordt directeur in 1961. Na 10 jaar ver-
laat hij Koksijde om gezondheidsrede-
nen. Maar ook de school is ziek. De
financiële situatie is zorgwekkend en er is
een dringende nood aan efficiënte prak-
tijklokalen, klassen en kamers voor de
internen. Er wacht directeur EH Pedro
Nollet een zware taak. Hij kan niet
anders dan rigoreus sparen. Hij bouwt
zelfs de T, een prefab-constructie van
klassen en studentenkamertjes.
In 1974 wordt EH Hendrik Noterdaeme
directeur. Hij komt na een afwezigheid
van 10 jaar terug en wordt zeer hartelijk
ontvangen. Opnieuw verschijnen bouw-
vakkers op het domein. De achtergevel
van de Mijn wordt opengebroken en een
ruim stuk van de binnenkoer wordt inge-
palmd voor een vernieuwde keuken en
een groter restaurant. Er wordt een inter-
naat en een klassencomplex gebouwd.
Ondanks die activiteiten blijft de naam
Noterdaeme vooral verbonden met
pedagogische visie en mooie stageplaat-
sen voor leerlingen. Maar een slepende
hartkwaal dwingt Noterdaeme de school
in 1984 te verlaten.
René Menu wordt zijn opvolger. Hij is de
eerste leek-directeur en had o.m. 17 jaar
ervaring in de horeca-sektor. Hij denkt

strategisch en in termen van manage-
ment. Hij is medeoprichter van een inter-
nationale vereniging van hotelscholen en
begint lessen voor hobbyisten. Hij is de
drijvende kracht achter de bouw van het
mooie praktijkcomplex van keukens,
restaurants en hotelkamers. Het inter-
naat “De Kijkuit” is zo goed als af als hij
in 1995 met pensioen gaat.
Hij wordt opgevolgd door Raphaël
Sonneville, socioloog en sedert 1977
leraar godsdienst en psychologie in Ter
Duinen. Als pedagogisch coördinator
had hij reeds een leidinggevende functie.
Zijn beleid vat hij samen in de slogan
“hartelijke discipline”. Hij organiseert les-
sen voor jongvolwassenen die een
getuigschrift willen. En ook hij heeft
plannen: in de herfst van dit jaar starten
de werken voor een nieuw internaat. Ook
de T wordt “gestript” tot zijn metalen
constructie en helemaal opnieuw inge-
vuld met keukens en een zelfbedienings-
restaurant.
De kleine school van 1946, gesticht in
“het gat van den uil”, werd vermaard door
hard en onverbiddelijk streven naar kwa-
liteit. Meer dan enige andere hotelschool
ligt ze aan de basis  van de gastronomi-
sche geschiedenis van dit land.
Drieduizend vijfhonderd leerlingen ver-
lieten de campus en meer dan 170 afge-
studeerden zijn leraar geworden in ande-
re hotelscholen. De gemeente Koksijde is
terecht fier over “zijn” school…

Zestig jaar Hotelschool Ter Duinen..!

Directeur Raf Sonneville in gesprek met pro-
vinciegouverneur Paul Breyne en bisschop
Roger Vangheluwe.

Eerste schepen en Vlaams volksvertegenwoor-
diger Jan Loones kondigt een geschenk aan
vanwege de gemeente: een prachtig aquarel
van Etienne Maes met beeld van De Mijn…
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O n d e r w i j s

Gemeenteschool Wulpen:
voltooid verleden tijd..!

Op 30 juni verdwijnt er weer een stukje traditie en tegelijk ook een brok nostalgie uit onze gemeente. De gemeenteschool van
Wulpen sluit zijn poort. Het leerlingenaantal is er zo klein geworden dat verder overleven niet meer kon. Nog negen kinderen vol-
gen er (welgeteld nog één maand) les bij meester Jan Defoort, die er zijn twintigste jaar als onderwijzer in Wulpen heeft opzitten.
Zowaar het kleinste schooltje van Vlaanderen…

Al in de 19de eeuw organiseerde het
toenmalige gemeentebestuur van
Wulpen onderwijs voor de jongens. De
kleuters en de meisjes werden opgevan-
gen door de nonnetjes. Generaties lang
gingen de kinderen van Wulpen maar
ook van Booitshoeke les volgen aan de
beide dorpsschooltjes. Na de fusie met
Oostduinkerke en op het moment dat
de meeste scholen gemengd onderwijs
aanboden, werd het lesgeven in Wulpen
herschikt. Om de concurrentie tussen de
beide scholen te vermijden, vond men
een originele oplossing: de kleuters en
de eerste graad lager onderwijs (leerja-
ren 1 en 2) kregen les in de vrije school
en de klassen 3 tot 6 in de gemeente-
school, die een afdeling van de
Oostduinkerkse gemeenteschool werd.
De “meesters” hadden het er in hun
schooltje niet altijd onder de markt. Ze
gaven soms les aan 4 klassen tegelijk.

Enkele namen blijven in de oren klinken:
de meesters Delrue, Quaghebeur, Louis
Vandenberghe, …
Dankzij de uitbouw van de Kerkwijk, zo’n
20 jaar geleden, kende het aantal
schoolkinderen weer een grote opflak-
kering waardoor les kon gegeven wor-
den in graadsklassen (één meester voor
2 leerjaren ). Maar toen 3 jaar geleden
de vrije school noodgedwongen moest
sluiten, wist ook de gemeenteschool dat
zijn tijd gekomen was. De laatste twee
jaar moest meester Jan Defoort het zelfs
helemaal alleen zien te rooien.
Vele generaties oud-leerlingen zullen
wel mijmeren bij het idee dat het voor
de gemeenteschool van Wulpen “game
over” is. Terugdenken aan de prachtige
speelplaats met zijn majestueuze
kastanjeboom, het schoolhuis waar de
meester met zijn gezin vroeger woonde,
de tuin, de klassen met zijn hoge pla-

fonds en zijn kachel, de al dan niet
strenge opvoeding van de meester, het
muurtje waar dagelijks moest overge-
klommen worden om de bal te halen, het
klappen in de handen om de kinderen
tot de orde te roepen want een bel was
er niet, het familiale sfeertje dat er hing
omdat in deze kleine gemeenschap
iedereen iedereen kent…
Dat is allemaal definitief voorbij. Het is
stil in Wulpen: geen winkels meer, geen
cafeetje, geen school, … Wat niet weg-
neemt dat het dorp thans pronkt met
een totaal vernieuwd dorpsplein en
straks ook met een prachtige nieuwe
brug. In de school is meester Jan aan het
inpakken geslagen, de kinderen joelen
nog een laatste maandje. Enkele feesten
zoals het kinderbal en het schoolfeest
zullen de school uitwuiven. Maar één
ding beamen wellicht alle oud-leerlin-
gen: het was een schone tijd!

5

Meester Jan Defoort in gezelschap van zijn negen leer-
lingen die de geschiedenis van de gemeenteschool
Wulpen voltooien. Boven v.l.n.r. Tom Warreyn, Hanne
Vanveuren, Ward Cornelis, Camille Vansteenkiste en
Grietkin Nowé. Onderaan Ward Hauspie, Bram
Decoene, Maxim De Saegher en Silke Cobbaert. Als de kastanjeboom zou kunnen spreken… De voorgevel van de gemeenteschool Wulpen…
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Nieuw stijlvol onderdak voor ’t Muwok!
6

Op woensdag 3 mei vond in het centrum Noordduinen de officiële opening plaats van ’t Muwok, dat is de nieuwe naam van de
Academie Muziek en Woord Koksijde. Het Muwok is een afdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Veurne.
Andere afdelingen zijn Nieuwpoort, De Panne en Alveringem. De Koksijdse afdeling was 33 jaar lang ondergebracht in de
gemeenteschool. Maar een nieuwe huisvesting bleek uiteindelijk onvermijdelijk zodat het gemeentebestuur besliste om de 2de
verdieping van het centrum Noordduinen in de Helvetiastraat ter beschikking van ’t Muwok te stellen.

De Koksijdse afdeling van de “muziek-
school” startte bescheiden met noten-
leer, maar algauw volgden de lessen
piano, fluit, klarinet, saxofoon, koper en
dictie. De gemeenteschool moest z’n
lokalen op woensdag en zaterdag delen
met de muziekschool. Dat dubbelge-
bruik was voor beide partijen geen idea-
le situatie. Volwassenen moesten plaats-
nemen aan kinderbankjes. Het instru-
mentarium van de jazzklas kreeg wegens
plaatsgebrek een plaatsje in de kinder-
opvang… De nood aan eigen lokalen
liet zich stilaan gevoelen. De
Noordduinen bleek de ideale plaats
want een afdeling van de Westhoekaca-
demie was er al ondergebracht op de
gerenoveerde zolder.
De voorbije maanden werd de 2de ver-
dieping volledig verbouwd. Die telt nu
12 lokalen en sanitair met douches.
Notenleer, dictie, algemene muziekcul-
tuur en jazz behoren tot het linkerge-
deelte van het gebouw. Het middendeel
biedt ruimte aan 5 lokalen: de samen-
spelklas, fluitklas, koper, saxofoon, en
het secretariaat. De rechtervleugel
bestaat uit een ruime pianoklas met
voorzieningen om de vleugelpiano voor
audities of feestelijkheden onder te
brengen in de zaal ernaast: de balletzaal.

Alle lokalen werden stijlvol ingericht
en kennen elk een specifiek kleur.
Kleine kunstwerkjes rond muziek,
woord en dans kunnen de nieuwe
lokalen een frisse look geven. Ieder
kind kan z’n ei kwijt in de nieuwe
lokalen en suggesties zijn altijd wel-
kom.
De afdeling telt nu dus ook een bal-
letzaal. De dichtstbijzijnde officiële
dansacademies zijn Brugge en
Kortrijk. Er bestaan heel wat privé-
initiatieven maar met deze nieuwe

balletzaal in een gemeentegebouw staat
Koksijde voor een nieuwe grote uitda-
ging. De uitrusting van zo’n zaal moet aan
heel wat normen voldoen. Binnenkort
volgt de evaluatie door het ministerie.
Vanaf september kunnen 6 à 8-jarigen
starten met de klassieke opleiding. Er
wordt ook gezocht naar andere mogelijk-
heden om de dans uit te breiden naar
andere doelgroepen.
Het Koksijdse filaal kent ook een wijkaf-
deling in Oostduinkerke waar notenleer
(1ste en 2de jaar) en dictie (1ste, 2de
en 3de jaar) kunnen gevolgd worden.
Instrumentencursussen worden er niet
gegeven. De meeste leerlingen maken
hun graad af in Koksijde waar ook

middelbare en hogere graden gegeven
worden. De Koksijdse afdeling en de
wijkafdeling Oostduin-kerke tellen
momenteel 350 cursisten en hopen dus
nog te groeien dankzij de nieuwe stijl-
richting dans.
De feestelijke opening vond plaats op
woensdag 4 mei plaats in de nieuwe bal-
letzaal. Leerlingen en leerkrachten
brachten muzikale en verbale afwisseling
met een knipoog naar de toekomst.
Onder meer dan ruime belangstelling
werden de nodige speeches gebracht
door directeur Devriese, burgemeester
Marc Vanden Bussche en schepen
Herwig Vollon van Cultuur. Het gemeen-
tebestuur kreeg vele felicitaties voor dit
nieuwe project ten voordele van de
jeugd. Na de toespraken volgde een
rondleiding met receptie opgeluisterd
door het Jazzcombo van de Academie.
Bij de nieuwe lokalen hoorde ook een
nieuwe naam en logo. Men koos voor
een eigentijdse vlotte naam: ‘t
MUWOK… danst. Het nieuwe bord met
logo (ontwerp webmeester Maarten
Vandenbroucke) werd feestelijk ingehul-
digd en kreeg een centrale plaats op het
domein Noordduinen.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen voor het nieuwe
schooljaar vinden vanaf zaterdag 26
augustus plaats in de Noordduinen,
Helvetiastraat 47 in Koksijde-dorp.
Nieuw vanaf september 2006: dans.
Info: hoofdschool Veurne, directeur
Luc Devriese (tel. 058/33.56.01) /
afdeling Koksijde, Kathleen
Vandevelde (woensdag en zaterdag,
tel. 058/51.33.36, e-post
muwok@skynet.be) / webstek
www.academie-veurne.be.

De nieuwe accommodatie is ook uitgerust met een
balletzaal: meteen kansen voor een nieuwe dans-
school in Koksijde!

V.l.n.r. secretaris Kathleen Vandevelde, lerares Frieda
Vanslembrouck, directeur Luc Devriese, burgemeester
Marc Vanden Bussche, schepenen Herwig Vollon en
Joeri Stekelorum, en provincieraadslid Guido Decorte.
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K u n s t

Eindejaarstentoonstellingen
van de Westhoekacademie

7

Zoals al vele jaren gebruikelijk op het einde van het schooljaar organiseert de gemeentelijke Westhoekacademie opnieuw een
reeks tentoonstellingen waar de cursisten hun mooiste werken van de voorbije maanden met het grote publiek confronteren.
Alle expo’s zijn vrij toegankelijk. Hieronder een overzicht.

1. Van zaterdag 3 juni  tot zondag 11 juni
(14 tot 18 u.) in de kapel Ster der Zee:
woord en beeld
Met deze tentoonstelling tonen de ate-
liers vrije grafiek van de academies van
Koksijde en Roeselare een uitgebreide
reeks grafische creaties van de cursisten
onder leiding van de artistieke begelei-
ders Rik De Keyzer en Marino Delbeke
die beiden zowel in Koksijde als in
Roeselare les geven. Vandaar dat deze
wederzijdse uitwisseling al voor de 3de
maal gehouden wordt, wat telkens
mooie artistieke confrontatie oplevert.

2. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni (14
tot 17 u.) in de kapel Ster der Zee: de
middelbare graad van Koksijde
Onder begeleiding van Matthieu
Lobelle, de motor van dit initiatief, en
zijn collega’s Chantal Grard, Caroline
Reybrouck en Brecht Ledene brengen
de leerlingen van 12 tot 17 jaar een
overzicht van de werken van alle studie-
jaren van de middelbare graad Koksijde.

3. Tijdens de lesuren en op zaterdag 24
en zondag 25 juni (van 10 tot 12 en van
14 tot 17 u.) in het cc Taf Wallet aan de
Veurnelaan in Sint-Idesbald: de middel-
bare, hogere en specialisatiegraden
Deze jaarlijkse expo schenkt aandacht aan

de creatieve werken van de acht ateliers:
tekenen, grafiekontwerpen, schilderen,
beeldhouwen en boetseren, monumentale
werken, keramische objecten, textiele en
modekunst. Zo kan de bezoeker zich een
juist idee vormen wat het deeltijds kunst-
onderwijs allemaal te bieden heeft.
Er zijn ook werken te zien van de suc-
cesrijke initiatie-cursussen voor volwas-
sen die over twee schooljaren lopen en
die de cursist een kennismaking bieden
met alle ateliers wat daarna de diepere
keuze vergemakkelijkt.
De cursus “textiele vorming” van de
middelbare graad zal ook sterk aanwezig
met de nieuwste creaties. PC-initiatie
geeft beeld aan de artistieke mogelijk-
heden binnen de verschillende atelier-
werkingen.

4. Van zaterdag 23 tot woensdag 28 juni
(14 tot 17 u.) in de kapel Ster der Zee: de
vijfde-jaars van de hogere graad en de
tweede-jaars van de specialisatiegraad
De toeschouwers kunnen zich overtui-
gen van de kwalitatieve opleiding die de
gemeentelijke Westhoekacademie te
bieden heeft. Verlenging is mogelijk.

5. Op zaterdag 24 en zondag 25 juni (14
tot 17 u.) in het centrum Noordduinen
(Helvetiastraat): de jeugdateliers

Deze boeiende tentoonstelling vindt
plaats in de lokalen van de academie
(vestiging Noordduinen) wat de toe-
schouwers meteen in een aparte sfeer
brengt. Een veelvoud van artistieke wer-
ken met verscheidene beeldtechnieken
is te bezichtigen.

6. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni (14
tot 17 u.) in het kerkje van Oeren: de
jeugdateliers

7. Van zaterdag 9 tot en met zondag 18
juni (14 tot 18 u., maandag en feestdag
gesloten) in de Scharbiellie in De Panne:
de jeugdateliers

8. Op zaterdag 10 en zondag 11 juni (14
tot 17 u.) in de Stenen Zaal in Veurne: de
jeugdateliers

Zomeracademie 2006
Voor de derde maal zal de gemeente-
lijke Westhoekacademie de zomer-
academie organiseren, met bijzonde-
re medewerking van het gemeentebe-
stuur. De eerste sessie zal plaatsvin-
den tijdens de laatste week van juli en
de tweede sessie de eerste week van
augustus. Meer nieuws in de volgen-
de Tijdingen.

Kunstproject “Buren bij Kunstenaars”
Na het grote succes in 2004 en 2005 organiseert de provincie West-Vlaanderen in 2006 voor de derde maal het kunstpro-
ject “Buren bij kunstenaars”. Dit project loopt opnieuw gelijktijdig in het Departement Nord en het Departement Pas-de-Calais
in Noord-Frankrijk 
Kunstenaars stellen op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober in heel de provincie hun atelierdeuren open. Amateurs
of professionelen vanuit om het even welke discipline (grafiek en tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst/installatie, foto-
grafie, video, kunstambachten, mixed media…) nemen deel. De informatieve wegwijsbrochures worden in de loop van sep-
tember verspreid in de toerismekantoren, het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en het cc CasinoKoksijde.
Info: provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, project “Buren bij kunstenaars”, Koning Leopold III-laan 41 in 8200 Sint-
Andries (tel. 050/40.34.02, fax 050/40.31.05, e-post chris.minten@west-vlaanderen.be
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Beplante reuzengarnaalvisser te paard
Flor Kos krijgt tweelingbroer in Shanghai!

8

Kunstevenement “Trialis in sei”.
Alex en Anne Vandebril organiseren van zondag 4 tot en met zondag 18 juni, elke dag van 14 tot 17 u. ten Huize Duingedicht,
Capucijnenlaan 14 in Koksijde-dorp een bijzondere tentoonstelling genaamd Trialis in Sei. Cartoons, glas- en schilderkunst
(cobra) en een boeiend beeldenparcours in hun tuin zijn de kruidige ingrediënten. Het gemeentebestuur, de cultuurraad en
het feestcomité van Koksijde dorp steunen dit project.
De zes deelnemende kunstenaars zijn: Jeanine Van Durme (glaskunst), Gerda Muizebelt (Nl, cobra schilderijen in acryl), Alex
Vandebril (beelden in brons, terracotta en steen), Patty Linskens (terracotta en monumentaal beeldhouwwerk), Dirk
Boschmans (cartoons) en Ahmet Akay (Turkije, beelden in inox). Kunstenaars willen door de kenners erkend worden voor hun
oeuvre. De familie Vandebril biedt kunstenaars kansen om in een intiem kader hun artistiek goud te etaleren en te toetsen aan
een breed en kritisch publiek. Met dit laagdrempelige, toegankelijke initiatief willen zij ook het authentiek Koksijds dorps-
weefsel aanzwengelen.
Alex en Anne Vandebril zijn niet aan hun proefstuk toe. Met groot succes organiseerden zij al twee jaar geleden tuin.sensa-
ties@koksijde.be, een tuin van beelden met 2000 toeschouwers. Vorig jaar vergastten zij tijdens Muzikale Salons talrijke melo-
manen met gevarieerde muziek van 6 ensembles op verschillende dorpslocaties.

De kogel is door de kerk! Van 15 september tot 30 november zal Flor Kos, -de beplante reuzengarnaalvisser te paard die in april
2005 één van de mooiste kijkstukken was op de Gentse Floraliën-, pronken op de Wereldtentoonstelling voor Mosaïculturen in
het Chinese Shanghai (16 miljoen inwoners) in een nieuw park van 100 ha groot!

Voor het gemeentebestuur en al diege-
nen die bij het maken en beplanten van
het paradepaard betrokken waren is dat
een grote eer. Want de Wereldtentoon-
stelling Mosaïculturen is een manifesta-
tie die slechts om de drie jaar plaats-
vindt en waar meer dan 100 landen aan
deelnemen. Wie niet uitgenodigd is en
wie niets uitzonderlijks te bieden heeft,
komt er niet aan te pas. Twee maal het
tegendeel dus voor Koksijde!
Flor Kos veroverde in Gent de harten
van honderdduizenden bezoekers. Dat
kon ook moeilijk anders want hij bood
zowel kunst, vernuft als sensatie:
- kunst omdat hij zo’n natuurgetrouwe

weergave was van een echte garnaal-
visser te paard overigens naar beeld en
gelijkenis van IJslandvaarder Ko Legein

- vernuft omdat zijn ingewanden een
ingenieus irrigatiesysteem zijn voor
permanente bevloeiing

- sensatie omwille van z’n afmetingen: 5
m hoog, 5,5 m lang, 7 ton, bekleed
met 19.000 plantjes.

Ook de Chinezen brachten een bezoek
aan de Gentse Floraliën en lieten er hun
oog op Flor Kos vallen. Op woensdag
28 september was het Shanghaï
Landscaping Administration Bureau (zeg

maar hun Groendienst
met 10.000 personeels-
leden…) zelfs in Koksijde
en Oostduinkerke om er
onze Groendienst en Flor
Kos andermaal te bewon-
deren. Zoals al in april
opperden ze toen ander-
maal het verlangen om
Flor Kos een ereplaats te
geven op hun Internatio-
nal Mosaïcultures vanaf
september 2006.
In overleg met manager
Jan Deman van de Gentse
Floraliën en ons gemeentebestuur is
thans een akkoord bereikt. Onze
Groendienst stelt alle schetsen, tekenin-
gen, plannen, foto’s enz. van Flor Kos ter
beschikking van de Chinezen die zelf
een beplante Flor Kos zullen maken.
Omdat er geen Chinese maar wel een
Vlaamse kop op het paard zou parade-
ren, heeft werkleider Pierre Dalle wel
een afgietsel van Flor Kos’ hoofd
gemaakt. Een en ander werd omstreeks
half mei door de zorgen van de Gentse
Floraliën naar Shanghaï verzonden.
Heel de operatie kost de gemeente
géén euro. Overigens heeft de gemeen-

te de belofte dat bij het paard volgend
opschrift zal prijken: “Belgian City of
Koksijde: shrimpfisherman on horse-
back”. Uiteraard mag Shanghai “zijn”
paard dan houden. Maar wie weet
komen vervolgens vanaf Pasen 2007
duizenden Chinezen onze gemeente
bezoeken… En zou Ko Legein, de dap-
pere brave man in het hiernamaals, ooit
gedacht hebben dat z’n gelaat nog door
honderdduizenden zou bewonderd wor-
den aan de andere kant van de
aardbol…?!

Flor Kos krijgt een
evenknie in

Shanghai

11-06 tijdingen juni 2006  22-05-2006  09:35  Pagina 8



B i b l i o t h e e k

In de file een spannend boek “lezen”…
Luisteren kan overal!

9

Het luisterboek, een
boek voorgelezen op
cd, is nu ook in België
in opmars. In de
Verenigde Staten en
Groot-Brittannië zijn

ze al enkele jaren razend populair. Zelfs
kranten en tijdschriften zijn er in gespro-
ken versie verkrijgbaar. Ook in
Vlaanderen wordt het aanbod steeds
groter. Het ingesproken schijfje, afspeel-
baar op een cd-speler of diskman is een
ideale oplossing voor:
- wie een boek wil “lezen” tijdens het auto-

rijden, wandelen, in de tuin werken…

- slechtzienden
- slapelozen: gezonder dan een pilletje

en je hoeft zelfs het licht niet aan te
steken

- het korter maken van lange autoritten
(spannende, avontuurlijke jeugdboe-
ken op cd)

- de allerkleinsten die graag luisteren
naar voorleesverhaaltjes

Een greep uit de startcollectie:
Sluitertijd van Erwin Mortier (6 cd’s), De
achtste plaag van Jan Wolkers (2 cd’s), ’t
is beter stil te luisteren van Toon
Hermans (gedichten en verhalen voor-

gelezen door o.a. Karel Vingerhoets,
Paul van Vliet en Toon Hermans zelf, 2
cd’s), Boeken voor onderweg van o.a.
(Simon Carmiggelt, Renate Rubinstein,
Adriaan van Dis, enz…, 8 cd’s), Een
schitterend gebrek van Arthur Japin (8
cd’s), Winnie de Poeh Waaibomendag
(vertelboek en cd), Het grote Annie
M.G.Schmidt luisterboek (8 cd’s), De
heksen van Roald Dahl (2 cd’s), Minoes
van Annie M.G. Schmidt (3 cd’s), Rupsje
nooitgenoeg van Eric Carle (cd en boek-
je), Nijntje in de dierentuin (cd en boek-
je), Sesamstraat - Slapen (18 verhaal-
tjes en liedjes, cd en boekje)

Frans Masereel: het boek en de houtsnede
De afdeling Koksijde-Oostduinkerke van het Vermeylenfonds en de gemeentelijke openbare bibliotheek organiseren op zater-
dag 3 juni om 16 u. in de W. Elsschotzaal van de bibliotheek een lezing en tentoonstelling met als thema “Frans Masereel: het
boek en de houtsnede”.
Frans Masereel werd in Blankenberge geboren (1889). Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Gent. Samen
met de broeders Cantré en Henri Van Straeten vernieuwde hij de kunst en de techniek van de houtsnede. Hij illustreerde boe-
ken van o.a. Teirlinck en Streuvels. Hij stierf in Avignon op 3 januari 1972.
De lezing en de toelichting bij de tentoonstelling wordt verzorgd door Roland Laridon, erevoorzitter van het Vermeylenfonds.
Na de lezing wordt de expo geopend door Etienne Vercarre, West-Vlaams provinciaal voorzitter van het Vermeylenfonds.
Aansluitend biedt het gemeentebestuur een receptie aan.
De expo zelf loopt van 3 juni tot 24 juni tijdens de openingsuren van de bibliotheek (voormiddag van maandag tot zaterdag
van 10 tot 12 u., namiddag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u., woensdag en zaterdag van 14 tot
17 u. Gesloten op maandag 5 juni en donderdag 15 juni.

Muzikale reis door de geschiedenis
Met de cd-reeks Century, a history of Music nodigen de artiesten van Harmonia Mundi de luisteraar uit op een unieke ont-
dekkingstocht door de eeuwen heen. Start in de Oudheid, Gregoriaanse gezangen, minnezangers-troubadours en verder via
de geboorte van de renaissancemuziek, barokmuziek, romantische muziek, Ars Nova, tot aan de modern klassieke muziek en
de hedendaagse muziek. Deze reeks telt 20 cd’s met o.m. volgende uitvoerders: dirigent Philippe Herreweghe, Collegium
Vocale Gent, RIAS-Kammerchor, The Hilliard Ensemble, Huelgas Ensemble, dirigent Paul van Nevel, Ensemble Organum, diri-
gent Marcel Pérès enz.

Op uw boodschappenlijst: deze maand een bibliotheekbezoek
Gaat u binnenkort op reis dan is dit nu het ogenblik om uw voorraad leesvoer en reisgidsen mee te nemen. In de ruime col-
lectie romans vindt u recente boeken naast klassiekers en pareltjes die elders niet meer te vinden zijn.
Gaat u verbouwen, wilt u meer weten over tuinieren, of zoekt u dat ene succesrecept? Kom dan even snuisteren in boeken en
tijdschriften van de afdeling informatie.
In het uitgebreide cd-aanbod kan men vrijblijvend nieuwe dingen uitproberen. En voor wie lid is van de bibliotheek is inter-
netten gratis.
Uiteraard helpen de bib-medewerkers u graag verder bij uw opzoekingen.
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Op 3 juni lanceert het abdijmuseum Ten Duinen zijn nieuwste erfgoedproduct: Dunewyn! 
Deze aperitiefwijn (14,9% vol.) op basis van krieken wordt op artisanale wijze door Stokerij Rubbens in
Zele geproduceerd en garandeert een moment van geestrijke ontspanning!
Een citaat in het naslagwerk “De Abten der Cisterciënzerabdij OLV-Ten Duinen te Koksijde” van Eric
Schockaert, inspireerde het museumteam om een aperitiefwijn in het gamma erfgoedproducten op te
nemen. Volgens het citaat gaf abt Lambrecht Uppenbroek in 1354 de monniken van de Duinenabdij toe-
stemming om dagelijks “eene pinte” wijn te drinken. Zijn opvolger Walter Stryck zou dit rantsoen zelfs
verdubbelen. Wapenfeiten waarmee beide abten onmiddellijk een plaatsje in het geheugen van de
gemeenschap veroverden.
Stokerij Rubbens baseerde zich voor deze aperitiefwijn op een traditioneel recept waarbij men krieken op
alcohol oplegt. Door de met alcohol doordrongen krieken te persen, bekomt men een licht rood sap.
Deze basisdrank wordt verder afgewerkt met suiker en streekkruiden. Resultaat is een vlotte, speelse ape-
ritief die men zowel fris als warm kan drinken. Creatievelingen kunnen er ook menige cocktails mee samen-

stellen. De Dunewyn is o.a. te koop in de erfgoedshop van het abdijmuseum aan 5,25 euro voor een fles van 75 cl.

Onvoltooid verleden

Nieuw erfgoedproduct
voor abdijmuseum: Dunewyn!

Onvoltooid verleden…
Hebt u altijd al willen weten hoe uw
straat er decennia geleden uitzag?
Bent u misschien op zoek naar de
geboortedatum van de eerste burge-
meester van Koksijde? Of bent u een
genealoog in spe? Kom dan gewoon
eens langs in het gemeentearchief.
Het archief is er voor iedereen die
nieuwsgierig is naar wat er leefde én
leeft in Koksijde, Oostduinkerke en
Wulpen. U kunt er uren rustig grasdui-
nen in naslagwerken, historische kaar-
ten, krantenartikels, documenten…,
zelfs in film- en fotomateriaal. Het
archief van Koksijde is niet muf, saai of
enkel voor professoren in de astrofysi-
ca. Om dat te bewijzen publiceert de archiefdienst regelmatig een foto in Tij-dingen. Het is de bedoeling dat mensen die iets
leuks over de foto te vertellen hebben dit aan de archiefdienst laten weten. De leukste en opmerkelijkste weetjes worden dan in
Tij-dingen gepubliceerd. Dus, weet u iets interessants over bijgaande foto, zet dan uw verhaal op papier of kom eens langs op
de Archiefdienst (archivaris Caroline Beele), gemeentehuis in Koksijde-dorp (tel. 058/53.30.71, e-post archief@koksijde.be)

10

Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
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 te storten op rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670
Koksijde met vermelding “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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S t r a n d

Allemaal Sam in Oostduinkerke!

Vriendschap tijdens strandontbijt
voor 2.000 personen!

11

Allemaal Sam, het gekende VRT (één en
radio 2)-programma dat mensen dichter
naar elkaar wil brengen door 100 projec-
ten op te starten in de eigen omgeving
vond ook onmiddellijk gehoor in
Koksijde. Een werkgroep van de Jaycees
Veurne-Westkust onder leiding van Maya
Strobbe wenst op zondagmorgen 11 juni
van 8 tot 12 u. liefst 2.000 vrienden

samen te brengen aan een 600
meter lange ontbijttafel op het
strand van Oostduinkerke rich-
ting Koksijde. De VRT selecteer-
de haar voorstel als “Dag van de
Vriendschap”, ons gemeentebe-
stuur en het feestcomité
Oostduinker-ke-bad verlenen
hun medewerking, en bovendien
neemt Mich Walschaerts van
Kommilfoo het peterschap op
zich. De organisatie werd moge-
lijk dankzij sponsoring zodat het
ontbijt aangeboden wordt aan
de symbolische prijs van amper
1 euro. De opbrengst van deze
onvergetelijke voormiddag gaat
naar een goed doel.
SAM betekent “Samen is Alles
Mogelijk”. SAM is van de men-
sen zelf. De openbare omroep
wil die rol van sociale katalysa-

tor expliciet spelen door allerlei grote
en kleine initiatieven van Vlamingen te
stimuleren, te ondersteunen en in de
schijnwerpers te zetten. Daarvoor wer-
ken Radio 2 en Eén nauw samen met de
Koning Boudewijnstichting.
Maya Strobbe kwam op het idee om een
“dag van de vriendschap” te organiseren na
het zien van een reportage uit een groot-

stad waar mensen elkaar beter leren ken-
nen bij een hapje en een drankje aan tafels
en stoelen op straat. “Dat is wat vrienden
doen: ergens iets gaan eten en drinken, dat
schept gezelligheid. Daarom het idee om
op het strand een zo lang mogelijke ont-
bijttafel te zetten”, aldus Maya.
Het organisatieteam bestaat uit volgen-
de leden van de JCI Veurne-Westkust:
Annick Van Rossem, Birgit Craeye,
Frederik Ardies, Bieke Vanslambrouck,
Siska Christiaens, Lies Vander Stichele,
Jan Deramoudt, Mieke Vandemeule-
broucke, Jan Declerck, Frank Ballyn en
Maya Strobbe.
Er wordt ook veel randanimatie voor-
zien: fortenbouw voor de kinderen, een
parcours met mini-paardjes, een rom-
melmarkt op de Zeedijk, grime, gekke
kapsels, stand van Meli met bijenkorven
en imkers en nog veel meer. De MZZ
(Mannen Zonder Zorgen) zal die dag op
het strand helpen met het fysieke werk.
Inschrijven bij de dienst Toerisme:
tel. 058/53.21.21 of per e-post
toerisme@koksijde.be. Men kan ook
inschrijven via de bijzondere webstek
www.dag-van-de-vriendschap.be. 
Voor meer info: Maya Strobbe,
gsm 0495/69.79.05 of e-post info@
winetime.be.

Verstandig zonnen…
Houdt u ook van de zon die alles zo lichter en draaglijker maakt, die een goeie scheut natuurlijke energie geeft, ons naar bui-
ten lokt voor wat een barbecue, een feest of een fietstocht? Weet dan dat u zich best ook beschermt, want langdurig zonnen
is niet zonder risico’s voor de gezondheid. Zonnebrand doet ons het best herinneren aan de kracht die van de zon uitgaat en
de pijn die ermee gepaard gaat. Op termijn kan overmatige blootstelling gedurende het leven huidkanker veroorzaken.
Verstandig zonnen is dus de boodschap! Door een aantal tips onder ogen te nemen, wordt de zon een vriend:
- zoek tussen 12 en 15 uur de schaduw op
- draag een zonnebril met goede UVA- en UVB-bescherming
- beweeg liever dan te bakken in de zon
- gebruik de juiste zonnecrème voor uw huidtype
Vooral kinderen en jongeren beneden de 15 jaar moeten zeer goed beschermd worden. Het dragen van een shirt en pet of
hoedje is ook voor hen meer dan aan te raden.
Met de campagne “verstandig zonnen” wenst de provincie West-Vlaanderen te sensibiliseren tot verstandig zonnen. Via diver-
se kanalen zal dan ook de aandacht worden getrokken op deze preventieve boodschap. Voorkomen is immers beter dan gene-
zen.
Meer info: www.verstandigzonnen.be of tel. 050/40.33.97.
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To e r i sm e

Twee daguitstappen: Rijsel (F) en Hever (GB)

I. DE EERSTVOLGENDE
DAGUITSTAP VAN DE DIENST
TOERISME VINDT PLAATS OP
DINSDAG 13 JUNI MET
BESTEMMING WAMBRECHIES
EN RIJSEL

Opstapplaatsen: om 8 u. op de parking
bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduin-
kerke; om 8.10 u. bij het gemeentehuis
in Koksijde-dorp; om 8.15 u. op de hoek
Zeelaan/Westendestraat in Koksijde-
bad; om 8.25 u. in de Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald.

Programma (onder voorbehoud):
- om 9.30 u. bezoek (anderhalf uur) aan

de jeneverstokerij van Wambrechies.
- om 11 u. naar Rijsel alwaar vrije tijd

voor terrasjes en middagmaal
- om 15 u. bezoek aan de haven van

Rijsel met de boot; ontdek de vele
activiteiten van de 3de Franse binnen-
haven

- om 16 u. stadswandeling voor de
belangstellenden

- om 18 u., in Weppes, bezoek aan het
atelier voor het drogen van bloemen
met demonstratie

- om 19 u. vertrek naar huis met thuis-
komst omstreeks 20.30 à 21 u.

Prijs: 33 euro per persoon (busreis,
boottocht in de haven, geleid bezoek
jeneverstokerij en degustatie, gids en
demonstratie bloemen, fooi)
Deelnemen: zie onderaan

II. OP DONDERDAG 22 JUNI
GAAT DE DAGUITSTAP NAAR
DE HISTORISCHE STAD
TUNBRIDGE WELLS EN NAAR
DE ITALIAANSE TUINEN IN HET
KASTEEL VAN HEVER

Opstapplaatsen: om 7 u. op de parking
bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduin-
kerke; om 7.10 u. bij het gemeentehuis in
Koksijde-dorp; om 7.15 u. op de hoek
Zeelaan/Westendestraat in Koksijde-
bad; om 7.25 u. in de Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald.

Programma (onder voorbehoud):
- in Calais om 8.50 u. met de ferry naar

Dover (overzet 1,5 u.), alwaar aan-
komst omstreeks 9.30 u. lokale tijd

- naar Royal Tunbridge Wells, een
modieus kuuroord sinds de 17de eeuw,
ooit populair bij leden van het konink-
lijk huis en de aristocratie; geniet van
de vroegere elegantie tijdens een
geleide wandeling door de Pantiles en

de beroemde winkelstraat met vele zui-
len.

- vrij middagmaal
- om 14.30 u. bezoek aan Hever Castle

(op 19 km van Royal Tunbridge Wells),
een romantisch kasteel waar Anna
Boleyn haar kinderjaren doorbracht;
tentoonstellingen over Hendrik VIII en
Anna Boleyn; prachtige romantische
tuinen zoals o.m de Italiaanse tuin, het
Labyrint, de Rozentuin, de Tudortuin
en de kruidentuin.

Terugreis: om 16.30 u., thuiskomst tus-
sen 21.30 en 22 u.

Prijs: 37 euro per persoon (busreis,
ferry, toegang tuin en kasteel, gids en
fooi)

DEELNEMEN: tijdig inschrijven in een
toeristisch kantoor is absoluut aan te
raden. Beperkt aantal plaatsen. Bij ver-
schijnen van Tij-dingen is de bus soms al
vol.
(Inschrijven: Oostduinkerke-dorp
(058/53.21.21), Oostduinkerke-bad
(058/51.13.89), cc CasinoKoksijde
(058/51.29.10), Koksijde-dorp
(058/53.30.55), Sint-Idesbald
058/51.39.99).

12

Maandag 5 juni: Zouavenfeest
Op pinkstermaandag 5 juni herdenkt Koksijde de 8.000 Franse Zouaven die in de Westhoek hun leven lieten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Oud-strijders uit die wereldbrand zijn er niet meer. Vandaag worden zij vertegenwoordigd door de vaderlands-
lievende verenigingen en oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog van de Westhoek en Noord-Frankrijk. Tijdens die plech-
tigheid brengen ze hulde aan hen die hun leven gaven voor de vrede. Het feest wordt opgeluisterd door de Zouaven van
Walcourt die in hun originele kostuums en met hun typische paradepas een authentiek tintje aan deze herdenking verlenen.
Om 10 u. bloemenhulde aan het Frans Militair kerkhof in Koksijde-dorp en om 11 u. bloemenhulde en toespraken aan het
Zouavenmonument in Koksijde-bad. Om 11.30 u. stoet van het Zouavenplein naar cc CasinoKoksijde onder begeleiding van
de gemeentelijke harmonie. Op de drie zeedijken is er dezelfde dag tentoonstelling van oldtimers militaire voertuigen: van
11.30 tot 15 u. op de Zeedijk van Koksijde, van 15.15 tot 16.30 u. op de Zeedijk van Sint-Idesbald en van 17 tot 18.15 u. op
de Zeedijk van Oostduinkerke.
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To e r i sm e

Dansertjes gezocht voor de praalstoet
13

Door het verplaatsen van de datum van de Bebloemde Praalstoet ter Verheerlijking van de Vlaamse Schilderkunst naar zondag
17 september, krijgen de kinderen van Koksijde een unieke kans om aan deze vermaarde stoet deel te nemen. Onder begeleiding
van choreograaf Hugo Persyn worden voor elke praalstoet enkele danscreaties aangeleerd aan kinderen van 10 tot 13 jaar. Deze
keer zullen de pasjes aangeleerd worden tijdens enkele repetities begin september.
Begin dit jaar werden de Koksijdse basisscholen aangeschreven om de kinderen warm te maken voor de praalstoet.  Enkele scho-
len reageerden enthousiast, maar ook de ouders en grootouders kunnen de kinderen motiveren en deelnemen als begeleider van
een dansgroepje.
Kinderen die liever niet dansen kunnen wel mee opstappen als bordjesdrager in historisch kostuum. Alle kinderen ontvangen na
de stoet een beloning.
Info: VVV-voorzitter Dirk Dawyndt, schepen van Toerisme Greta Suber-Delie, of via toerisme@koksijde.be of tel. 058/53.21.12.

Dienst Toerisme in nieuw kostuum klaar voor zomerseizoen!
De dienst Toerisme is klaar voor het komende zomersei-
zoen! Alle medewerkers werden verwend met een nieuwe
stijlvolle outfit. Zij helpen u graag verder voor alle informa-
tie over bezienswaardigheden, evenementen of wandel- en
fietsbrochures aan de balies in de verschillende toerisme-
kantoren. Te Koksijde-bad, Oostduinkerke-bad en Sint-
Idesbald zijn de toerismekantoren dagelijks open van 10
tot 12 u. en van 14 tot 18 u. (tot eind september). 

Op de foto, geflankeerd door VVV-voorzitter Dirk Dawyndt en sche-
pen van Toerisme Greta Suber-Delie de medewerkers in hun nieuwe
beroepskledij, van links naar rechts (onderaan) Anja Lensen, Linda
Dujardin, Nathalie Depoorter, Elke Leuridan, Dominique Vandevyvere
en diensthoofd Mieke Ghesquiere. Onderaan adjunct-diensthoofd
Christiane Moncarey, Marian Meuleman, Sandra Merckaert, Patricia
Cuvelier, Karine Legein en Nathalie Phlippo. Simonne Delporte,
Emilie Germonpre en Erika Leuridan konden niet aanwezig zijn.

Kermisprogramma Wulpen

Vrijdag 2 juni:
- 19.30 u., pastorie, kermisprijskamp op de golfbiljart

Zaterdag 3 juni:
- vanaf 10 u., tuin van de pastorie, springkastelen en

vanaf 13.30 u. jongerenspelen (van 6 tot 99 jaar)

- 19.30 u., opening van de kermis en officiële inhuldiging

van de vernieuwde Dorpsplaats

- 20.30 u., gratis optreden van de coverband pop en rock

Sound Factor

Zondag 4 juni:
- vanaf 10 u., tuin van de pastorie, springkastelen

- 14 u., voetbaltornooi Rode Duivels

- 20 u., wedstrijd nagelkloppen en luchtkarabijnschieten,

inschrijven in het Sint-Sebastianushof

Maandag 5 juni:
- vanaf 10 u., tuin van de pastorie, springkastelen

- 10 u., bedevaart naar het Willibrordusputje

- 14 u., pintelierekoers, inschrijven in het Sint-

Sebastianushof

- 14 u., voetbaltornooi Rode Duivels

Kermisprogramma Koksijde-dorp

Zaterdag 10 juni:
- 18.30 u., officiële opening van de kermis

Zondag 11 juni:
- 16 u., wandelconcert door de muziekvereniging van

Woumen

Maandag 12 juni:
- 10 u., eredienst voor de overleden parochianen

- 19 u., Intermaatschappijen

Dinsdag 13 juni:
- 14 u., ’t Oud Schooltje, ontspanningsnamiddag voor

mindervaliden

Woensdag 14 juni:
- 14 u., ’t Oud Schooltje, kindernamiddag

Donderdag 15 juni:
- 14 u., ’t Oud Schooltje, grote prijskaarting manillen

- vanaf 17 u., avondmarkt

Zondag 18 juni:
- vanaf 8 u., rommelmarkt
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B r a n d we e r / W e l z i j n

Drie nieuwe voertuigen voor de brandweer
14

Om ramp en onheil doeltreffend te bestrijden kan de brandweer het niet stellen zonder degelijk materiaal. Dat is ook de zorg van
het gemeentebestuur dat onlangs investeerde in de aankoop van drie nieuwe voertuigen voor de spuitgasten. De sleutels van die
voertuigen werden op vrijdag 5 mei op de parking bij zaal Witte Burg in Oostduinkerke door burgemeester Marc Vanden Bussche
officieel aan kapitein-commandant Werner Tyteca overhandigd. De drie nieuwe rollende eenheden zijn een commandowagen,
een autopomp en een ambulance.
De nieuwe commandowagen, die eigen-
lijk al een tijdje in gebruik is, is geleverd
door de firma Somati uit Erembodegem.
Dit voertuig kan ingericht worden als
commandopost Operaties-op-het-ter-
rein (kortweg CP-OPS), en is uitgerust
met een brede waaier moderne en bij-
zondere apparatuur die noodzakelijk is
voor moeilijke interventies. Zo bevoor-
beeld is in deze wagen ook een warmte-
beeldcamera voorhanden. Dit toestel
biedt een grote meerwaarde, voorname-
lijk bij het bestrijden van woningbranden
en branden in ondergrondse garag-
ecomplexen. Dat werd overigens al
bewezen naar aanleiding van enkele
recente interventies in die aard.
AUTOPOMP
De tweede wagen is een halfzware auto-
pomp geleverd door de firma Vanassche
uit Hulste. Dit voertuig beschikt over een
watertank van 2.500 liter en een nieuwe
set hydraulisch materiaal. Het is eigenlijk
een klassiek brandweervoertuig dat ook
met twee chemiepakken zal uitgerust wor-
den. Met dergelijke pakken kan men een
eerstelijnsinterventie uitvoeren bij even-
tuele ongevallen met gevaarlijke stoffen.

AMBULANCE
Ten slotte werd ook een derde nieuwe
wagen voorgesteld, de nieuwe ambulan-
ce, eveneens geleverd door de firma
Somati uit Erembodegem. Zoals onze
inwoners ondertussen wel weten heeft
het gemeentebestuur een tijd geleden
een eigen ambulancedienst opgericht
die op 1 januari 2007, binnen de schoot
van de gemeentelijke brandweer, voltijds
operationeel wordt. Al geruime tijd zijn
de voorbereidingen aan de gang opdat
deze dienst volgend jaar op professio-
nele wijze aan de slag kan gaan: tweeën-
twintig manschappen zijn thans al in het
bezit van het brevet van hulpverlener-
ambulancier. Momenteel lopen ze stage
om ervaring op het terrein op te doen.
Over enige tijd begint ook de verbou-
wing van de 1ste verdieping van het
arsenaal. Van zodra de ontvangerij, de
dienst Belastingen en de Rekendienst
verhuisd zijn naar het nieuwe gemeente-
huis, wordt de 1ste verdieping van het
arsenaal omgebouwd in functie van de
ambulancedienst.
Een derde belangrijke stap in de voorbe-
reiding naar de ambulancedienst is de aan-

koop van een ambulance. Die is er nu. Het
voertuig is uitgerust met de modernste
medische apparatuur en voldoet uiteraard
aan alle nieuwe voorschriften die sedert 1
januari 2005 terzake van kracht zijn.
Kapitein-commandant Werner Tyteca
onderstreepte in zijn toespraak dat de
ambulancedienst, meer bepaald het ver-
lenen van dringende medische hulp aan
de bevolking in kritieke momenten, een
belangrijke nieuwe uitdaging voor het
korps wordt.

TOEKOMST
De korpschef dankte ook het gemeente-
bestuur voor deze investeringen.
Overigens werden deze drie nieuwe
wagens volledig met eigen gemeentelijke
middelen aangekocht. Voor de toekomst
zijn bovendien nog investeringen
gepland, o.m. de levering van een nieuwe
autoladder, een nieuwe materiaalwagen
en een nieuwe tankwagen. “Het korps zal
dan beschikken over een sterk gemoder-
niseerd wagenpark. Dat bewijst dat het
gemeentebestuur in zijn brandweer
gelooft. En dat geloof is terecht want elke
dag opnieuw maken de manschappen
hun functie waar”, zo besloot chef Tyteca.

De nieuwe voertuigen zijn een autopomp, een commandowagen en een ambulance. Op de foto een delegatie van het gemeentebestuur en de leiding van de brandweer.
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W e l z i j n

Familiemaal “Cross to Romania”
voor dertiende transport

15

Ten voordele van de adoptiedorpen Andreneasa en Borzia organiseert “Cross to Romania” zijn twaalfde familiemaal op zondag
2 juli om 12 u. in zaal Witte Burg te Oostduinkerke. “Cross to Romania” is de liefdadigheidsorganisatie die al vele jaren kledij en
hulpartikelen verzamelt voor de gezinnen van de genoemde Roemeense bergdorpen die geen normale ontwikkeling van de
meest elementaire welvaart hebben gekend. Op 27 augustus vertrekt het dertiende transport met liefst 30 ton hulpgoederen
naar Roemenië. De expeditie zal een tiental dagen duren.

Cross to Romania is een VZW van
Koksijde-Oostduinkerke enerzijds en De
Panne-Adinkerke anderzijds. De groep
uit onze gemeente heeft Borzia als
adoptiedorp, de buren uit De Panne-
Adinkerke verlenen steun aan het dorp
Andreneasa. Die dorpen liggen aan de
voet van de Karpaten, zowat 3.000 km
van onze Westhoek verwijderd. Onze
betrokken gemeentebesturen verlenen
ook financiële steun in het kader van
hun ontwikkelingssamenwerking.
Het jaar door organiseren de vrijwilligers
van Cross to Romania allerlei acties om
hulpgoederen bijeen te brengen die ze

vervolgens in konvooi zelf naar hun
adoptiedorpen rijden en ter plaatse aan
de bewoners uitdelen. Die hulpgoede-
ren zijn: kledij, droge voeding, zieken-
huismateriaal (rolstoelen, bedden, enz.),
fietsen, meubeltjes, enz. Het transport
wordt gesponsord door de firma
Prostrans met chauffeur Pros Weiss.
Op het menu van het familiemaal staat:
aperitief, gebraiseerde ham met aardap-
pel in de pel, waaier van groenten en
sausjes, desserts en dranken (10 euro, 5
euro voor kinderen tot 10 jaar).
Inschrijven kan bij Maurice Legein
(058/51.53.49), Edgard Samyn

(058/23.55.20), André Cavyn
(058/51.23.64) en Rita Tillie
(058/51.45.55).

Op de foto Ward Samyn, André Cavyn, Maurice
Legein, chauffeurs Pros en Martine Weiss-
Elsmoortel, en Rita en Rika Tillie.

Brandweer werft vrijwilligers aan!
De gemeentelijke brandweer verwelkomt heel graag een aantal kandidaat-brandweerlieden (m/v) om als vrijwilliger tot het
korps toe te treden! Enkele plaatsen dienen immers aangevuld te worden.
Wie brandweerman (of –vrouw) wil worden, moet wel aan een aantal voorwaarden beantwoorden:
- in Koksijde wonen op minder dan 5 km van het arsenaal
- minstens 18 jaar zijn en de studies beëindigd hebben
- minstens 1,63 m groot zijn en medisch geschikt bevonden worden
- met vrucht slagen in enkele fysische proeven
- van goed zedelijk gedrag zijn
- bereid zijn om na de helft van je vrije tijd oproepbaar te zijn en aan de maandelijkse oefeningen deel te nemen
- geen watje zijn en niet bang voor uitdagingen…
Wie dan mag beginnen, wordt aangeworven in de graad van stagiair-brandweerman. De duur van de stage bedraagt minstens
één jaar. Gedurende dit jaar volgen de stagiairs de opleiding die gegeven wordt in de provinciale centra voor de opleiding van
de brandweerdiensten, waar hen het brevet van kandidaat-brandweerman wordt uitgereikt.
De brandweer zelf biedt verzekering en medische keuring, volledige beschermingskledij en een uniform, een serieuze vergoe-
ding voor elke interventie of oefening. En daarbovenop: een boeiende werkomgeving, een zalig groepsgevoel onder mannen
en vrouwen, de kans om met materiaal te werken waartoe je anders nooit de kans zou krijgen, mogelijkheid door te groeien
tot het kader en dankbare oogjes van de mensen die je zopas geholpen hebt.
Wie belangstelling heeft om vrijwilliger van het gemeentelijk brandweerkorps te worden, wordt uitgenodigd zijn vrijblijvende
kandidatuur (met geboortedatum, beroep en motivatie) te zenden aan de h. burgemeester, hoofd van de brandweer, gemeen-
tehuis, Zeelaan 44 te Koksijde.

Opgelet: de brandweer is geen hobby maar een sociaal engagement..!
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W e l z i j n

Diensten voor Gezinszorg realiseren
kwaliteitsvolle thuiszorg in Koksijde

16

Sportdriedaagse voor senioren
De sportdriedaagse voor senioren vindt plaats op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 juni. Deze driedaagse is een orga-
nisatie van de sport- en seniorenraad, in samenwerking met het gemeentebestuur en het feestcomité van Koksijde-dorp.
* De eerste activiteit is het petanquetornooi in Ameubla op dinsdag 13 juni om 14 u. Ameubla ligt op de hoek van de Leopold
II-laan en de Demeyerelaan in Oostduinkerke-dorp. Er wordt gespeeld in ploegjes van 3 spelers. Graag vooraf inschrijven bij
de deelnemende seniorenverenigingen.
* De tweede activiteit is een fietsnamiddag op woensdag 14 juni om 14 u. Afspraak aan de zaal voor vloersporten aan het
gemeentelijk sportcentrum in Koksijde-dorp. De afstand bedraagt 30 km. Er wordt gefietst aan een rustig tempo met halte
aan het bakkerijmuseum in Veurne. Bij de terugkeer trakteert het feestcomité van Koksijde-dorp.
* De derde activiteit is een wandeling op donderdag 15 juni, met vertrek om 13.30 u. (aan het brandweerarsenaal in Koksijde-
dorp). Om 14 u. aankomst op de luchtmachtbasis voor een bezoek aan het 40ste smaldeel. Snel inschrijven is de boodschap
want een week vooraf (tegen 7 juni) dient een naamlijst van de deelnemers en hun rijksregisternummer doorgegeven (maxi-
mum 30 deelnemers). Na de wandeling trakteert het feestcomité van Koksijde-dorp weer een drankje (zoals woensdag).
De deelname aan de activiteiten is gratis. Meer info op de gemeentelijke archiefdienst (tel. 058/53.30.71) of bij secretaris seni-
orenraad Robert Ockerman (tel. 058/51.51.09).

Bekendmaking resultaten seniorenenquête
In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en met ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen organiseer-
de de gemeentelijke seniorenraad een behoeftenonderzoek bij de senioren van onze gemeente. De bevraging kadert in de
opstelling van een gemeentelijk sociaal beleidsplan. Ondertussen zijn alle enquêtes verwerkt en werden de resultaten overge-
maakt aan professor Dominique Verté van de VUB.
De resultaten van het onderzoek zullen op zaterdag 17 juni om 14 u. aan pers en publiek in zaal Witte Burg bekendgemaakt
worden. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van professor Dominique Verté van de VUB en van Nico De Witte van de Hogeschool
Gent. De seniorenraad nodigt dan ook graag iedereen uit!

In onze provincie zijn er vier organisaties die zich engageren op het vlak van gezinszorg: het bieden van zorgen aan zieke,
bejaarde en gehandicapte personen in hun eigen vertrouwde thuisomgeving. Die organisaties zijn Familiehulp, Familiezorg
West-Vlaanderen, Solidariteit voor het Gezin en Thuiszorg Bond Moyson. In heel West-Vlaanderen tellen deze vier organisaties
4.475 medewerkers, waarvan 25 inwoners van onze gemeente.

De gegevens voor deze bijdrage werden
onze redactie verstrekt door de werk-
groep van Diensten Gezinszorg West-
Vlaanderen die een soort koepel is van
de vier genoemde organisaties in arti-
kelhoofd. Zo berekende deze werkgroep
dat de vier organisaties in 2004 samen
27.937 uren gezinszorg in 125 Koksijdse
gezinnen presteerden, of gemiddeld
223 uur per gezin! Deze cijfers bewijzen
dat gezinszorg wel degelijk beantwoordt
aan de grote nood aan thuiszorg, en
tegelijk ook zorgt voor belangrijke
tewerkstelling in onze regio.
Verzorgenden van diensten voor gezins-
zorg komen aan huis en bieden hulp bij
huishoudelijke taken (maaltijden berei-
den, onderhouden van de woning, was-
sen en strijken, boodschappen doen…)

en bij persoonsverzorging. Voor vele
zieke, bejaarde of gehandicapte perso-
nen van onze gemeente zijn ze “het ver-
trouwde gezicht waar ze vast kunnen op
rekenen”. Ook jonge gezinnen kunnen
een beroep doen op een dienst voor
gezinszorg, bijvoorbeeld als er nood is
aan ondersteuning bij de zorg en opvoe-
ding van kinderen. In bepaalde situaties
is er ook gespecialiseerde hulp: kraam-
zorg, thuiszorg voor dementerenden,
zorg voor psychisch zieken, aangepaste
zorg na ontslag uit het ziekenhuis, ter-
minale thuiszorg (vaak i.s.m. palliatieve
zorg), enz…
De diensten voor gezinszorg zijn erkend
en worden gedeeltelijk door de Vlaamse
overheid gesubsidieerd. Hun statuut
bepaalt dat ze echter ook aangewezen zijn

op een structurele en substantiële cofin-
anciering van de lokale besturen. Het
gemeente- en OCMW-bestuur nemen hier-
in hun verantwoordelijkheid en voorzien
een jaarlijkse toelage voor gezinszorg: de
gemeente 3.719 euro verdeeld over de vier
genoemde thuiszorgdiensten, het OCMW
een tussenkomst voor gebruikers met een
bescheiden inkomen.
Inwoners van onze gemeente kunnen
terecht bij de volgende diensten voor
thuiszorg: Familiehulp (tel.
051/26.49.20), Familiezorg West-
Vlaanderen (050/33.02.70), Solidariteit
voor het Gezin (050/40.66.90) en
Thuiszorg Bond Moyson (056/23.02.11).
Neem gerust contact op en vraag naar
het regionaal adres en het regionaal
telefoonnummer.
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M i l i e u

Promotiecampagne “Fiets naar Kyoto”
voor gemeentepersoneelsleden

17

de auto in Vlaanderen produceert zo’n
200 gram CO2 per kilometer. Benieuwd
hoeveel kilogram CO2 het gemeente-
personeel dit jaar samen zal uitsparen
door met de fiets naar het werk te
komen!
Door deelname aan deze campagne kan
ook Koksijde zich duidelijk profileren als
een gemeente die bekommerd is om
duurzame mobiliteit (fietsen van en naar
het werk promoten en zo werken aan
een verkeersveilige gemeente) en milieu
en gezondheid (bijdragen aan een
gezonde en meer (verkeers)leefbare
omgeving, autokilometers sparen en dus
een bijdrage leveren aan de daling van
de CO2-uitstoot). Bovendien kan de
gemeente die campagne indienen als
een actie binnen de Samenwerkings-
overeenkomst “Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling”.

Gratis ophaling afvalbanden landbouw
De grote hoeveelheden afvalbanden die momenteel op de landbouwbedrijven worden gebruikt om voederkuilen af te dekken
worden door de overheid aanzien als een “historische stock”. De afvoer en verwerking van deze banden verloopt tot op van-
daag onduidelijk tot problematisch. Recytyre, de afvalbeheersorganisatie voor afvalbanden, engageert zich om deze afvalban-
den jaarlijks met een eigen budget kosteloos bij de landbouwers op te halen. Enige voorwaarde om aan dit kosteloze systeem
deel te nemen is meewerken aan een enquête.
Het doel van de enquête is het in kaart brengen van de hoeveelheid afvalbanden die op de landbouwbedrijven aanwezig is,
alsook de hoeveelheid die men wenst af te voeren. Niet alleen de afvoer van afvalbanden, maar ook de vervanging van versle-
ten afvalbanden door minder versleten afvalbanden wordt door Recytyre voorzien en als service naar de landbouwers aange-
boden!
De enquête is dus een eerste noodzakelijke stap om voor de kosteloze ophaling van afvalbanden op landbouwbedrijven in aan-
merking te komen.
Na het terugbezorgen van de volledig ingevulde enquête worden de betrokkenen door Recytyre een indentificatienummer toe-
gekend. Met dit persoonlijk identificatienummer kan men zich de komende jaren aanmelden met de vraag om een hoeveelheid
banden te laten ophalen en/of te laten vervangen. Recytyre behoudt zich het recht, omwille van organisatorische redenen, om
bepaalde prioriteiten in de ophaling van de banden in te bouwen.
Er wordt gegarandeerd dat de individuele bedrijfsgegevens via deze enquête enkel en alleen door Recytyre zullen gebruikt
worden in het kader van ophaling en vervanging. Alle landbouwers van onze gemeente worden dan ook ten zeerste aangera-
den zich onverwijld voor deze nieuwe dienstverlening in te schrijven, via deelname aan de enquête.
Opgelet, enkel volledig ingevulde enquêtes komen in aanmerking. Indien u deze enquete niet invult, is het niet mogelijk later
nog een beroep te doen op de diensten van Recytyre. Enquêteformulieren zijn beschikbaar in de gemeentelijke Milieudienst,
de landbouworganisaties en Recytyre.
Info: Recytyre vzw, Duurzame oplossingen voor afvalbanden in België, Woluwedal 46 bus 12 in 1200 Brussel (tel.
02/21.15.597, fax 02/70.66.333, webstek www.recytyre.be).

Naar aanleiding van het succes van vorig
jaar nemen de werknemers van ons
gemeentebestuur opnieuw deel aan de
fietspromotiecampagne “Fiets naar
Kyoto”, georganiseerd door de Bond
Beter Leefmilieu (BBL). Terecht! Fietsen

is gezond, goedkoop, goed voor het
milieu en draagt bij tot een meer ver-
keersleefbare omgeving. Vandaar trou-
wens de slogan “Fiets naar Kyoto”, ver-
wijzend naar de internationale afspraak
om de uitstoot van broeikasgassen door
de industrielanden te verminderen.
Deze actie, die tot doel heeft zoveel
mogelijk werknemers van het gemeente-
bestuur met de fiets naar het werk te
laten rijden, begon al op donderdag 11
mei en loopt nog tot vrijdag 22 septem-
ber. Tijdens deze maanden proberen
liefst zoveel mogelijk gemeenteperso-
neelsleden al fietsend meerdere keren
de afstand tot Kyoto (ongeveer 9.730
kilometer) te overbruggen. Dit jaar
hoopt de organiserende Milieudienst
het streefcijfer van 28.000 kilometer
bijeen te fietsen.
Door de auto thuis te laten komt er min-
der CO2 in de atmosfeer. Een gemiddel-
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
18

Juni compostmaand “meesterlijk composteren”
Juni is de compostmaand bij uitstek. De milieudienst organiseert dan, meer bepaald op zaterdag 17 juni, enkele leuke acti-
viteiten van 13.30 tot 16 u. op het gemeentelijk containerpark. Wie meer wil weten over composteren kan op die dag veel bij-
leren. Volgende activiteiten worden aangeboden.
* Thuiscomposteren en afvalarm tuinieren onder leiding van compostmeester Roger Van der Maelen. Al de tuin- en keuken-
resten vormen een festijn voor bodemdiertjes en een vitaminekuur voor de tuin! Composteren kan men gemakkelijk leren van
de compostmeesters, want die hebben tonnen ervaring met composteren in een vat, een bak of een hoop. Ze leren hoe dit
zwarte goud te maken en te gebruiken. In de compostweide wordt meteen de theorie in praktijk gebracht. Wenst u de com-
postweide te bezoeken neem dan contact op met de Milieudienst 058/53.30.98.
* Workshop maak je eigen tuinafsluiting met je eigen snoeihout o.l.v. compostmeester Sonia Hannon
* Kriebelbeestjes onder de loep o.l.v. natuurgids Frank Laleman

* Balkonpotten met originele combinaties o.l.v.
hoofd van de Groendienst Ides Leys
* Kinderactiviteiten “Ieder knutselt zijn Jerom De
Compostworm” en “Het maken van Jozefien De
Regenworm” o.l.v. Katrien Driesse en Fabienne
Bartholomeus van de Milieudienst
* Zaaien van een verrassingsplantje in een com-
posteerbaar potje (om gratis mee te nemen) o.l.v.
Dorine De Coster van de Milieudienst
Er is ook een gratis tombola met aantrekkelijke
prijzen (trekking om 15.30 u.) en het gemeente-
bestuur biedt een drankje aan. Iedere deelne-
mer/bezoeker krijgt bovendien een zakje compost
mee naar huis, aangeboden door IVVO.
Op zaterdag 17 juni kan men op het gemeentelijk
containerpark alles te weten komen over com-
posteren…

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 14 en 28 juni
Ophaaldata papier en karton: woensdag 21 juni

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 1, 15 en 29 juni
Ophaaldata papier en karton: maandag 22 juni

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 2, 16 en 30 juni
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 23 juni

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 16 en 30 juni
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 20 juni

Op zaterdag 1 juli is het containerpark uitzonderlijke gesloten!
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Succesvolle Week van de Zee
19

Voor de 10de keer organiseerde de
Milieudienst met de collega’s van de
Westkust en de provinciale dienst
Natuur en Milieu in het kader van de
Week van de Zee leerrijke doe-activitei-
ten over zee, strand en duinen voor leer-
lingen van de lagere school. Dit jaar gin-
gen 1.711 Koksijdse leerlingen met hun

leerkracht op pad.
In de beginjaren van
de zeeweek waren de
activiteiten uitsluitend
voorbehouden voor
de kinderen van het
lager onderwijs. De
voorbije vier jaar wer-
den enkele activiteiten

ook open-
getrokken
voor het
gezin en de
toerist. In
samenwer-
king met
de dienst

Toerisme ontstond aldus de Week van
de Zee voor toeristen en recreanten.
Onder de noemer “De zee smaakt naar
meer…” werd dit jaar ook het aanbod
uitgebreid met activiteiten over duurza-
me vis. Dat zijn vissoorten waarvan de
populatie in zee nog voldoende groot is

en waarvoor de gebruikte visserij- of
kweektechnieken bovendien niet al te
veel negatieve bijwerkingen op het zee-
milieu hebben.
De Milieudienst zorgde ervoor dat de
leerlingen leerden wat duurzame vis is.
In de hotelscholen van Koksijde en De
Panne konden ze gerechten klaarmaken
met schelvis, die uitgeroepen werd tot
“vis van het jaar”.
Via de dienst toerisme werden de
restaurants gevraagd gerechten met
duurzame vis aan te bieden van 28 april
tot 14 mei. Dit resulteerde in lekkere
“Week van de Zee”-menuutjes in de
restaurants La Rose des Sables, Soll
Cress, Oxalis, Ysland, De Korre, Bel-Air,
Lehouck en La Pepinière.
Volgend jaar zal het thema duurzame vis
nog dieper uitgewerkt worden. Noteer
alvast volgende data: Week van de Zee
2007 van 27 april tot en met 13 mei.
Wenst u nu al meer info? Surf dan naar
www.vliz.be of www.goedevis.be.

Versoepeling beschermingsmaatregelen tegen vogelgriep
Nu de voorjaarstrek van de vogels bijna voorbij is, mag gesteld worden dat het eraan gekoppeld risico van het insluipen van het
vogelgriepvirus eveneens afgenomen is. Dit verantwoordt de versoepeling van een aantal preventieve maatregelen. Sinds 1 mei
gelden nog volgende maatregelen voor de gevoelige natuurgebieden. In Koksijde gaat het om volgende straten: Dockaertstraat,
Kinderlaan, Koolhofstraat, Pelikaanstraat, Veurnekeiweg, Veurnevaartstraat, Zouavenpad. In deze straten moeten:
* professionelen hun pluimvee afschermen (in de rest van het land blijft het voor professionelen wel aangeraden het contact
tussen eigen pluimvee/vogels en wilde vogels te beperken)
* particulieren hun pluimvee en vogels voederen en drenken op een plaats die niet toegankelijk is voor wilde vogels (deze
maatregel blijft aangeraden voor particulieren in de rest van het land)

Onder de noemer “De zee smaakt naar meer…” mochten de
kinderen, met de onvermijdelijke koksmuts op, ook enkele
zeegerechten proberen…

Z e eGetijdentafels juni
dag hoogwater laagwater
1 juni: 05.08 en 17.27 11.58
2 juni: 05.56 en 18.13 00.36 en 12.43
3 juni: 06.48 en 19.04 01.27 en 13.41
4 juni: 07.46 en 20.04 02.23 en 14.49
5 juni: 08.54 en 21.16 03.21 en 15.53
6 juni: 10.04 en 22.22 04.19 en 16.51
7 juni: 10.58 en 23.13 05.18 en 17.45
8 juni: 11.43 en 23.57 06.10 en 18.33
9 juni: 12.23 06.55 en 19.15
10 juni: 00.37 en 13.01 07.35 en 19.57
11 juni: 01.16 en 13.39 08.16 en 20.38
12 juni: 01.55 en 14.18 08.56 en 21.21
13 juni: 02.35 en 14.59 09.38 en 22.06
14 juni: 03.16 en 15.41 10.21 en 22.52
15 juni: 04.00 en 16.26 11.06 en 23.41

16 juni: 04.48 en 17.16 11.53
17 juni: 05.43 en 18.12 00.33 en 12.45
18 juni: 06.48 en 19.15 01.29 en 13.43
19 juni: 07.54 en 20.19 02.28 en 14.48
20 juni: 09.00 en 21.25 03.30 en 15.56
21 juni: 10.05 en 22.28 04.39 en 17.07
22 juni: 11.07 en 23.27 05.47 en 18.11
23 juni: 12.02 06.44 en 19.06
24 juni: 00.22 en 12.54 07.33 en 19.56
25 juni: 01.14 en 13.43 08.18 en 20.43
26 juni: 02.02 en 14.28 09.00 en 21.29
27 juni: 02.48 en 15.11 09.41 en 22.12
28 juni: 03.30 en 15.50 10.19 en 22.54
29 juni: 04.11 en 16.28 10.57 en 23.34
30 juni: 04.50 en 17.05 11.35

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Het zomeravontuur voor de kinderen:
de gekke wereld van de Speelveugel

20

Het gemeentelijk zomerspeelplein de
Speelveugel presenteert gebruikelijk in
juni zijn zomermenu. Het speelplein de
Speelveugel is er voor alle kinderen en
jongeren van 6 tot 14 jaar. Ze worden
begeleid door goed opgeleide en crea-
tieve monitoren. Het zomerspeelplein
dompelt de kinderen onder in een
“aparte wereld”: dinosauriërs komen in
contact met een speciale afdeling van
het Belgische leger, elfen moeten probe-
ren enkele trollen te slim af te zijn en het
is altijd opletten voor die kabouters die

er met je vieruurtje vandoor
gaan. Er worden regelmatig
uitstappen georganiseerd
van een filmzaal tot
Bellewaerde. Zo blijft de
bonte bende in contact

met de “normale wereld”.
De Speelveugel is elke dag open van
9 tot 17 u. Er is bovendien opvang
voorzien van 8 u. tot 17.30 u. Op 1
en 21 juli, op 15, 30 en 31 augustus
is er geen speelpleinwerking.

Inschrijven is verplicht, ook voor wie er
vorig jaar al bij was. De inschrijvingen
vinden plaats van maandag 12 juni tot
en met maandag 26 juni op de
Jeugddienst (JOC de PIT) Kursaallaan
28 in Koksijde-bad. De Jeugddienst is
elke werkdag open van 8 tot 12 u. en
van 13.15 tot 17 u., op vrijdag is de
dienst open tot 19 u., ook op zaterdag
kunt u er terecht van 16 tot 19 u.
Vergeet niet het telefoonnummer van de
huisarts, een kleefbriefje van de mutua-
liteit en de datum van de laatste tetanu-

sinenting van de kinderen mee te bren-
gen!
De prijs bedraagt 5 euro voor een dagje
Speelveugelland. Warme maaltijd in het
restaurant en een vieruurtje op het zon-
neterras zijn daarbij inbegrepen. Het
restaurant Chez Speelveugel biedt ook
vegetarische maaltijden aan. Met de
Speelveugelkaart kan men ook een halve
dag komen spelen voor de prijs van 2,50
euro. De speelpleinwerking beschikt over
twee soorten kaarten: één van 10 euro
(2 volle of 4 halve dagen) en één van 25
euro (5 volle of 10 halve dagen).
Nieuw! Aanvragen voor sociaal tarief
(gedurende de inschrijfperiode), meer
info bij de Jeugddienst.
Op de speelruimtes van de Silicowijk en
de Voorduinen komen de speeltrappers
regelmatig lang. Dit zijn geen voetbal-
lers, maar professionele monitoren met
een kar vol spelmateriaal. Let op: de
monitoren zijn geen opzichters zijn. Via
strooibriefjes krijgen de inwoners van
deze twee wijken meer info.

SWAP zomert er op los
Zoals elke zomervakantie is de SWAP-werking “the place to be” voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Omdat men bij SWAP een
VIP-behandeling krijgt, moet men wel over een speciale pas beschikken om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. Die
SWAP-pas is te verkrijgen op de Jeugddienst aan de democratische prijs van 4 euro. Naast een lokaal programma krijgt men
er een nationaal programmaboekje bovenop.
Het aanbod van deze zomer bevat een uitgebreid gamma aan activiteiten met klassiekers als de drie-
daagse, de vlottentocht, bowling en kajakken. Daarnaast zijn er heel wat nieuwe activiteiten zoals
lichaamspercussie, de Efteling, paintball en Ecuador van dichtbij. Voor elk wat wils dus!
Vanaf woensdag 14 juni kunnen swappers zich inschrijven voor de eerste activiteiten. Uitzonderlijk kan
dit tot 19 u.
Het programma is raadpleegbaar op de websites www.jocdepit.koksijde.be of www.depit.be. Meer info
kan ook via e-post jocdepit@koksijde.be of 058/53.29.70.

Wat-doe-jij-na-de-examens-fuif
Naar jaarlijkse gewoonte toveren de scouts van Koksijde (VVKSM Zeedustra) Ster der Zee om in een fuifcomplex. Dit jaar
gebeurt dit op vrijdag 30 juni. Dan organiseren de scouts al voor de tiende keer de “Wat-doe-jij-na-de-examens-fuif ”. Deze
fuif mag beschouwd worden als opener van de grotere zomerfuiven aan de Westkust. De jongeren mogen zich dan ook ver-
wachten aan enkele special surprises omdat de tiende verjaardag wel iets speciaals mag zijn.
De grote zomertent aan Ster der Zee is de ideale gelegenheid om de examenstress weg te dansen. Vanaf 21 u. nemen de lede-
maten het over van de veelgeplaagde hersencellen… DJ Surech speelt non-stop rasechte fuifmuziek en om 22 u. wordt een
gratis vat getapt. Toegangsprijs: 4 euro in voorverkoop, 6 euro aan het tentzeil.
De opbrengst wordt besteed aan de aankoop van materiaal voor de scoutsgroep en ook om de oudste leden een kamp in het
buitenland aan te bieden.

11-06 tijdingen juni 2006  22-05-2006  09:36  Pagina 20



V l a a n d e r e n
aangeboden,
met nadruk op
de streek van
Sa in t-Omer.
Vorig jaar
schreven zich
745 deelne-
mers in!
Deze toeristi-
sche rondrit
wordt verre-

den op roadbook, met het zeer
gebruiksvriendelijk bolletje-pijltje-
systeem. Er is mogelijkheid tot downloa-
den van de route op een Garmin GPS.
Inschrijven van 8.30 tot 12 u. in de

S p o r t

Motortoertocht door Frans-Vlaanderen
21

Kerkepannezaal, Strandlaan 128 te Sint-
Idesbald. De inschrijvingsprijs bedraagt
4 euro voor de piloot en 2,50 euro voor
de duozitter.
Volgende zaken worden door de organi-
satie gratis ter beschikking gesteld: koffie
en koffiekoek bij inschrijving, consumptie
bij aankomst, tombola met 5.000 euro
aan prijzen, depannagedienst.
De drie motorclubs met het hoogst aan-
tal ingeschreven leden (met lidmaat-
schapskaart) ontvangen bovendien een
cheque van respectievelijk 300, 150 en
75 euro.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01,
webstek www.sport.koksijde.be).

Succes voor nieuw
zwembad

Het vernieuwde en uitgebreide recrea-
tief zwembad Hoge Blekker blikt terug
op een bijzonder succesvolle start-
maand april! Tijdens die maand wer-
den 25.068 bezoekers genoteerd voor
een ontvangstbedrag van 59.167,70
euro. In 2004 (in 2005 was het
zwembad gesloten) bedroegen die cij-
fers respectievelijk: 15.005 bezoekers
en 15.949,10 euro ontvangsten.
Door de voortdurende overrompeling
rijzen er parkeerproblemen. De
gemeente zal binnenkort op deze
behoefte inspelen en een extra par-
king voorzien. Daarnaast kan ook op
de parking in de Houtsaegerlaan
(overkant Hotelschool Ter Duinen)
geparkeerd worden (een paar minu-
ten te voet).

Op zondag 18 juni organiseert de
gemeentelijke Sportdienst i.s.m. de
sportraad en de plaatselijke feestcomités
de 7de motortoertocht van Koksijde. Er
wordt een tocht van 220 km door Frans-

KVV Oostduinkerke kampioen in derde provinciale

Na een kort verblijf van één jaar in 3de provinciale voetbalt KVV Oostduinkerke
volgend seizoen weer in tweede. Op zondag 23 april veroverde groengeelzwart de
kampioenentitel na een spannende derby thuis (1-0) tegen de buren van SV
Nieuwpoort. Frederiek Pollet opende al na vier minuten de score, maar het bleef
bibberen en beven tot het laatste fluitsignaal. Want indien Nieuwpoort een gelijk-
spel had gehaald was de titel niet voor Oostduinkerke maar voor achtervolger
Wervik. De jongens van voorzitter Gery Geryl, trainer Frank Bruyneel en sportief
manager Peter Mouton toonden zich na afloop opgelucht en uiterst gelukkig. Ook
de schepenen Jan Loones en Pat Stockelynck, wier thuishaven Oostduinkerke is,
deelden uiteraard in de vreugde!

Trofee der Sportverdienste
Op vrijdag 30 juni vindt om 20 u. in zaal Witte Burg te Oostduinkerke de uitreiking van de Trofee der Sportverdienste en de hul-
diging van de sportlaureaten 2006 plaats. Dit is een organisatie van de sportraad.
Info: sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, webstek www.sport.koksijde.be).

Wielerwedstrijd
Op zaterdag 3 juni organiseren De Verenigde Vrienden de wielerkoers Interclubwedstrijd Nieuwelingen Grote Prijs Houtsaeger
van 15 tot 17.30 u. met criterium in Koksijde-dorp, Koksijde-bad, Oostduinkerke en Koksijde-dorp. Info: 058/51.10.74.
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Burgerlijke stand maart
22

GEBOORTEN
Victor Noppe (Etterbeek, 5 april), zoon van David en van Wenke Francois uit Koksijde
Bor Torfs (Bonheiden, 11 april), zoon van Axel en van Griet D’hont uit Koksijde
Estelle Rappelet (Veurne, 15 april), dochter van Philippe en van Isabelle Debaenst uit Koksijde
Linus Honinckx (Veurne, 20 april), zoon van Jan en van Katrien Vanden Bussche uit Oostduinkerke
Bo Penel (Tielt, 24 april), dochter van Geert en van Chloë Van Eeghem uit Koksijde
Melody Baeyens (Oostende, 25 april), dochter van Dirk en van Conny De Cooman uit Oostduinkerke
Julie Averein (Veurne, 25 april), dochter van Frederik en van Marie-Laure Claerhout uit Oostduinkerke
Charlotte Neirynck (Waregem, 29 april), dochter van Gunter en van Ilse Lefebvre uit Oostduinkerke
Nina Bourgeois (Veurne, 6 mei), dochter van Jürgen en van Els Tommelein uit Koksijde

HUWELIJKEN
Geert Vandecasteele en Guy Logghe, beiden uit Koksijde
Arne Demoen uit Koksijde en Liliana Gomez Urbano uit De Panne
Joachim Heindryckx uit Diksmuide en Sarah Guylinck uit Koksijde
Henri Caekebeke en Godelieve Tuttens beiden uit Koksijde
Bernard Van den Haute uit Brugge en Tine Wouters uit Koksijde

OVERLIJDENS
Walter Cattrysse (66 jaar), echtgenoot van Inés Slembrouck / Bernard Ryckewaert (49 jaar) / Germaine Vermoote
(78 jaar), weduwe van Hector Coulier / Jules Hennion (92 jaar), weduwnaar van Lucienne Lenaerts / Margaretha
De Koninck (80 jaar), weduwe van Michel Ranschaert / Joannes Dehaerne (86 jaar), echtgenoot van Victorina
Timperman / André Thieren (83 jaar), weduwnaar van Jacqueline Vanbillemont / Eliane Deswaef (55 jaar), onge-
huwd / Roger Tavernier (77 jaar) / Janina Pietras (75 jaar), echtgenote van Jules Lemaître / Hendrik Bonjé (79 jaar), echt-
genoot van Madeleine Vermote / Marie-Rose Cantiniau (77 jaar), weduwe van Gaston Desmaret / André Crombez (75 jaar),
echtgenoot van Marguerite Allary / Lina Petiau (82 jaar), weduwe van Raymond Botte / Eliane Godfroid (72 jaar), weduwe
van Maurice Dujardin

Dokters juni
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.

HHeett  nnuummmmeerr  vvoooorr  KKookkssiijjddee//SStt..--IIddeessbbaalldd:: 005588//5511..8844..9944
HHeett  nnuummmmeerr  vvoooorr  OOoossttdduuiinnkkeerrkkee//WWuullppeenn:: 005588//5511..7788..6688
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 juni
(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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Marcel en Arlette
Het echtpaar Marcel en Arlette Sesier-Gaytant vierde ook al op zaterdag
29 april de 50ste huwelijksverjaardag. Marcel was vooral leraar aan de
hotelschool van De Panne, terwijl Arlette beroemd werd als de energie-
ke uitbaatster van o.a. Friethuis Sesier. Ter gelegenheid van dit heuglijk
feest werd het echtpaar ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde,
waar ze geschenken en felicitaties in ontvangst mochten nemen.

Gerard en Agnes
Gerard Develter en Agnes
Jonckheere beloofden
elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw voor wet
en kerk in Adinkerke.

Gerard en Agnes waren 41 jaar lang de uitbaters van hun bekende been-
houwerij aan de Kerkstraat in Koksijde-dorp. Ter gelegenheid van de
gouden verjaardag van hun huwelijksband viel het echtpaar op zaterdag
29 april een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis van Koksijde te
beurt. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen
bood het gouden koppel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

F e e s t

Proficiat aan onze jubilarissen!

Jan en Gerda
Jan Van Cauwenberge en Gerda Vandewalle smaakten op zaterdag 22
april het geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. Jan was leraar lucht-
verkeersleiding op de Basis Koksijde. De gelukkige jubilarissen werden
door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in
het gemeentehuis van Koksijde ontvangen. Ze werden er door de
gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschen-
ken aangeboden.

Roger en Pierrette
Vijftig jaar geleden stapten Roger Daneels en Pierrette Algoet in het huwe-
lijksbootje in Gavere. Beroepshalve was Roger assistent-operator bij de
petroleumraffinaderij Texaco in Gent. Op zaterdag 25 april werd het echt-
paar hartelijk ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde. De jubileren-
de echtelingen werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Roland en Jenny
Zaterdag 22 april was een gezellige feestdag voor de familie van het echt-
paar Roland Boven-Jenny Maebe, ter gelegenheid van de viering van de
gouden huwelijksverjaardag. Roland was docent scheikunde in het Hoger
Instituut voor Kernenergie in Mol en aan de industriële hogeschool Gent.
Jenny was werkleidster van het HIK-Mol. Het college van burgemeester en
schepenen ontving de jubilarissen in het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Jozef en Jacqueline
Zestig jaar gehuwd of de
diamanten bruiloft!
Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen.
Voor het echtpaar Jozef
Cailliau en Jacqueline

Dehaene viel deze heuglijke verjaardag op woensdag 26 april. Jozef en
Jacqueline waren tijdens hun beroepsleven zaakvoerders van een brou-
werij in Beveren aan de IJzer. Vandaag is Jozef de gepassioneerde vorser
van staten van goederen in heel oude regionale archieven. De jubilaris-
sen werden in het gemeentehuis van Koksijde een gezellige ontvangst
aangeboden door een afvaardiging van het college van burgemeester en
schepenen, met receptie en overhandiging van geschenken.

Guido en Madeleine
Ook Guido Goudsmedt en Madeleine Stevens zijn 50 jaar gehuwd. De
eeuwige trouw werd gezworen in de Moeresmisse in De Moeren. Daar
was Guido 40 jaar landbouwwerkman op de hoeve Pattou, terwijl
Madeleine kruidenierswinkel hield in de Sloepenlaan in De Panne. Nog
twee echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Guido en Madeleine viel die blijde dag op zaterdag 6
mei. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden
jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Arthur en Marie-Louise
Op zaterdag 6 mei was het eveneens de beurt aan de echtgenoten
Arthur Hubrechts en Marie-Louise Vandebeek om de 50ste verjaardag
van hun huwelijksband te vieren. Arthur was rijkswachter in Duitsland en
Marie-Louise was kunstschilderes. De jubilarissen werden in het gemeen-
tehuis van Koksijde gefeliciteerd door een afvaardiging van het gemeen-
tebestuur, kregen bloemen en geschenken.
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Van 16 tot 25 juni 2005:
Programma 57ste Garnaalfeest

VRIJDAG 16 JUNI:
- 20 u., zaal Witte Burg, feest van d’Oostduinkerkse paardenvissers met voorstelling Mieke Garnaal en eredames 2006

(inschrijvingen en info: toeristische dienst, tel. 058/53.21.21)

ZATERDAG 24 JUNI:
- 11 u., Oostduinkerke, Nationaal Visserijmuseum - Op spectaculaire wijze wordt het gerestaureerde kustvissersvaartuig

OD.1 Martha omhoog gehesen en door het dak neergelaten in het nieuwe gebouw van het visserijmuseum waar het

voortaan in al zijn glorie te kijk zal staan…

- van 11 tot 18 u., Fabiolaplein, snuffelmarkt “De Visserij en de oude Ambachten”, waar ook geproefd kan worden van

al het lekkere uit de zee, o.a. van een dampende kop paardenvisserssoep, om 11 u. klaargemaakt door de Orde van

de Paardenvisser / om 15 u. optreden van de folkloregroep De Garnaaltjes

- 17.45 u., Oostduinkerke-dorp, vertrek van de garnaalvissers te paard onder muzikale begeleiding van de Harmonie

Vrienden van de Brandweer

- 18.30 u., Astridplein, START VAN DE WEDSTRIJD IN HET GARNAALVISSEN. Deze wedstrijd is voorbehouden voor de

garnaalvissers te paard, de kruiersverenigingen Spanjaardbank en Slepers, honderden kinderen met steeknetjes. Na

het wegen van de vangst wordt de buit gekookt en om 20 u. op de Zeedijk verkocht. De winnaars ontvangen de vol-

gende dag vòòr de Garnaalstoet hun diploma.

ZONDAG 25 JUNI:

- 11 u., Astridplein, folkloristische dansen en muziek met groepen uit binnen- en buitenland - demonstratie visbakken

- 14.30 u., Zeedijk, de drumband El Fuerte presenteert een ritmisch intermezzo, terwijl een vijftal straatartiesten het

publiek warm maken voor de Garnaalstoet

- 15.15 u., Astridplein, aankomst van Mieke Garnaal 2006 met eredames en overhandiging van de diploma’s aan de

kruiers van de De Slepers en de Spanjaardbank en aan de garnaalvissers te paard

- 15.30 u., GROTE FOLKLORISTISCHE 57ste GARNAALSTOET - omloop: Oostduinkerke-bad - IJslandplein - Zeedijk -

Europaplein -Albert I-laan - Leopold II-laan - Oostduinkerke-dorp (17 u.) - De stoet brengt met een 60-tal groepen

een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar enkele historische momenten uit de geschiedenis van

Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht aan de paardenvissers, de Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal en

eredames, en aan koning Garnaal. De stoet besteedt ook aandacht aan IJslandvaart. In de tweede helft van de 19de

eeuw maakten veel inwoners van Koksijde-Oostduinkerke de overtocht naar IJsland om er zes maanden lang kabeljauw

te vissen.

- 17 u., 3de GROTE GARNALENWORP vanop de pui van het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke; de “winnende”

namaakgarnalen geven recht op een portie verse garnalen op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum

(voor alle info: 058/53.21.21 en 058/51.13.89)
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