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Fin Saison Aperitief
op zondag 2 september (Lees blz. 11)

Open monumentendag
op zondag 9 september
Thema: wonen.   (Lees blz. 6 & 7)
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In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is 
goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden 
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. 

1. De gewezen schepenen Etienne 
Vanneste (13 jaar schepen) en Pat 
Stockelynck (12 jaar schepen) worden 
met algemeenheid van stemmen de titel 
van ereschepen toegekend.
2. De lastenboeken zijn goedgekeurd 
(unaniem) voor volgende projecten: 
ontwerp, ontwikkeling en implementatie 
van een huisstijl (66.000 euro excl. 
BTW) / herstellen van het kustvissers-
vaartuig N.788 “Moed en vertrouwen” 
(50.000 euro excl. BTW) / bouwen van 
een watersportinfrastructuur (Sycod 
in Oostduinkerke, 935.868,60 euro in 
plaats van aanvankelijk 793.831,72 euro, 
start van de werken in september door 
de NV Braet uit Nieuwpoort) / ontwerp 
van de wegenis in de verkaveling Bella 
Casa in de Doornhofstraat
3. De lastenboeken zijn goedgekeurd 
(unaniem) voor volgende aankopen: 150 
anti-parkeerpalen (7.100 euro) / mate-
riaal voor de kerstverlichting (17.500 

euro) / straatveegmachine (klein model) 
met geïntegreerde hogedrukreiniger 
(78.000 euro) / signalisatiemateriaal 
(16.000 euro) / 
4. Het lastenboek is goedgekeurd (niet 
unaniem) voor het bouwen van een foyer 
bij het cc CasinoKoksijde. Het wordt een 
“kubusachtig” project, dat het huidige 
“trekgat” zal overspannen en dat de hui-
dige cultuurdiensten dichter bij elkaar zal 
brengen. Er zal ook meer ruimte vrijko-
men voor de bibliotheek. De trage lift zal 
worden ondervangen met een overdekte 
trap naar de ondergrondse garages. Het 
dossier omvat verder o.m. ook volgende 
werkzaamheden: vernieuwen van de vloer 
feestzaal en van de podiumvloer van de 
feestzaal, aanpassen bar in de bestaande 
foyer, verlengen mobiele wand op de +1. 
Raming 1.976.748,11 euro.
5. Het ontwerp van het gemeente-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
Koksijde-centrum is goedgekeurd met 

19 stemmen voor en 7 onthoudingen.
6. Het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan (GRS) wordt in herziening gesteld 
omdat op het militair domein 180 ha 
gedesaffecteerd worden die een nieuwe 
weloverwogen en kwalitatieve invulling 
zullen moeten krijgen.
7. De raad is unaniem akkoord met 
volgende financiële steun aan KVC 
Panne Sportief vzw, organisator van de 
KBC-3daagse De Panne-Koksijde, ten 
bedrage van: 42.500 euro voor 2008 / 
45.000 euro voor 2009 / 47.500 euro 
voor 2010.
8. Raadslid Henri Dewulf is unaniem 
verkozen tot nieuwe voorzitter van de 
koninklijke gemeentelijke harmonie. Als 
ondervoorzitter werd raadslid Walter 
Vilain aangeduid.
9. Aan vastbenoemd afdelingshoofd 
administratie José Chamon is eenparig 
eervol ontslag verleend met ingang van 
1 februari 2008.

Snippers uit de gemeenteraad van 2 juli

Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk
Ruimtelijk uitvoeringsplan Koksijde-centrum
Sedert 13 augustus en nog tot en met 
12 oktober 2007 om 12 u. ligt het 
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Koksijde-centrum voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis 
(dienst Stedenbouw). Al wie omtrent het 
plan adviezen, bezwaren op opmerkingen 

wenst te formuleren, moet die schrifte-
lijk overmaken bij aangetekend schrij-
ven, of afgeven tegen ontvangstbewijs, 
aan/op volgend adres: Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening, 
p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670 

Koksijde, tegen ten laatste 12 oktober 
2007 om 12 u.
Tijdens de periode van het openbaar 
onderzoek wordt ook een informatie-
avond georganiseerd op donderdag 13 
september om 19 u. in de theaterzaal 
van cc CasinoKoksijde.

T i j - d i n g en
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten.
Abonnement resttijd 2007: 4 nummers van september tot en met december (voor niet-gedomicilieerden: 5 euro te storten op
rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met vermelding
“Abonnement Tij-dingen resttijd 2007”)
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
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Wie denkt dat waterzuivering enkel een zaak is van de overheid, heeft het verkeerd voor. Vandaag liggen de “zoneringsplannen” 
op tafel. Daarin wordt bepaald hoe het afvalwater van elk huis in elke gemeente zal gezuiverd worden. Dus ook het afvalwater 
van uw huis… Onze gemeente heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van riolering. Toch zijn er nog woningen die 
niet aangesloten zijn op het zuiveringsstation van Wulpen. Het gaat hier hoofdzakelijk over woningen in het buitengebied, dus 
buiten de kernen.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
is in overleg met de gemeenten bezig om 
zoneringsplannen op te maken voor heel 
Vlaanderen.
In een zoneringsplan wordt bepaald hoe 
het afvalwater van alle huizen wordt 
gezuiverd: ofwel door aan te sluiten op 
een infrastructuur die al onder de grond 
zit, ofwel door aan te sluiten op de infra-
structuur die nog gelegd moet worden, 
ofwel door het zuiveren via een individu-
ele installatie (vb. IBA, …).
Van 13 augustus tot en met 11 okto-
ber 2007 kan het zoneringsplan van 
Koksijde ingezien worden en kunnen 
opmerkingen geformuleerd worden.  Wie 
niet akkoord gaat, beschikt in totaal over 
60 dagen om te reageren en opmerkin-
gen te formuleren.

Wanneer reageren?
Mocht het ontwerp van zoneringsplan 
een fout bevatten, dan zou de gemeente 
dat graag weten. Bijvoorbeeld:
- uw woning ligt in een groene zone 

(zone waar riolering is gepland), maar 
u hebt al een individuele behandelings-
installatie (IBA)

- uw woning ligt in een rode zone (zone 
waar individuele zuivering van toepas-
sing zal zijn, maar u bent toch al aan-
gesloten op de riolering

- uw woning komt niet voor op het plan
- u heeft andere commentaren/opmer-

kingen,…
Hoe het zoneringsplan raadplegen?
- Het document ligt ter inzage in het 

gemeentehuis, meer bepaald bij de 
milieudienst, tijdens de openingsuren 

Openbaar onderzoek Zoneringsplan

(elke werkdag van 9 tot 12u. en op 
maandag- en woensdagnamiddag van 
13.30 tot 16u.

- Via de website www.koksijde.be
Hoe opmerkingen formuleren:
Opmerkingen moeten uitsluitend schrif-
telijk bezorgd worden, tegen ten laatste 
11 oktober 2007:
- hetzij via een aangetekend schrijven 

aan: Gemeentebestuur, t.a.v. milieu-
dienst, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde

- hetzij door afgifte tegen ontvangstbe-
wijs aan de balie van de milieudienst 
(adres idem als boven)

De milieudienst vraagt om voldoende 
duidelijk te zijn (duidelijke vermelding van 
het adres van de woning) en om, waar 
mogelijk, het nummer van de cluster (is 
aangeduid op het plan) te vermelden.

Dokters september
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer 
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens 
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers. 

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:  058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:  058/51.78.68 
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u 
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! 
(De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 8 u. 's 
morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken september
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten 
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen 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 gedetailleerde regeling wordt door de organisatie 
niet aan onze redactie 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

Dokters en apothekers met wacht Hu l p
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Sinds kort kan men zelf, van thuis uit 
via de computer z’n eigen boeken ver-
lengen.
Vroeger kon het verlengen op 3 manie-
ren: aan de balie tijdens de openings-
uren, telefonisch tijdens de openings-
uren (met vermelding van kaartnummer), 
via email (met vermelding van naam en 
kaartnummer, pas geldig na antwoord 
van bib).
Nu kan men zelf verlengen, zonder dat 
men hoeft te wachten op een bevesti-
gingsmailtje van de bib met de nieuwe 
uitleendatum.
Als men volgend stappenplan volgt, wor-
den de boeken probleemloos verlengd:
- ga naar www.koksijde.be
- klik in de linkerkolom op “bibliotheek”
- ga door naar “uitlenen en verlengen”
- klik daar op de link “mijn gegevens en 

verlengen” of op “publiekscatalogus”
- hebt u geklikt op “publiekscatalogus”, 

Zelf boeken verlengen of reserveren!

dan moet u nog eens doorklikken naar 
“mijn gegevens & verlengen” in de lin-
kerkolom

- daar kunt u uw kaartnummer invullen 
(staat onder de streepjescode van uw 
kaartje) en uw geboortedatum en klik-
ken op “aanmelden”

- dan verschijnt een scherm met de gebrui-
kersactiviteiten. Bij “Leeninformatie” 
staat in het blauw “Mijn uitleningen, 
met verlengmogelijkheid”, klik daarop

- nu verschijnt de lijst met de materialen 
die u in uw bezit hebt, vink de materi-
alen aan die u wil verlengen en klik op 
“selectie verlengen”.

- u kunt ook direct klikken op “alles ver-
lengen”

- daarna verschijnt er een bevestigings-
scherm; u kan hier kiezen om de verlen-
ging te doen of te annuleren

- daarna komt u automatisch terecht bij 
het lijstje van uw materialen en ziet u ook 

direct wanneer uw materialen weer in de 
bibliotheek moeten afgeleverd worden.

Opgelet: men moet de verlenging wel op 
tijd vragen, dus vóór de uitleentermijn 
van de boeken is verstreken.
Zelf een boek reserveren is ook heel 
gemakkelijk.
- nadat u zich heeft aangemeld bij “mijn 

gegevens & verlengen”, klikt u op 
“nieuwe opzoeking” in de linkerkolom

- u komt terecht op de catalogus en u 
ziet uw naam daar ook verschijnen

- u tikt de titel van een boek of de naam 
van een auteur in en klikt op “zoeken”.

- u krijgt een lijst van boeken en zoekt 
daarin het boek dat u nodig hebt, 
indien gevonden, klik erop

- u komt terecht op een scherm met extra 
informatie over het boek, in de linkerko-
lom ziet u nu “reserveren”, klik daarop

- u krijgt een klein scherm te zien waar u de 
reservering kan bevestigen of annuleren

Pod i umkuns t e n Jongerentheaterproductie door OTO
Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) start in september met een jongerentheaterproductie. Onder de werktitel 
“Ambiance” wordt een volwaardig theaterstuk gecreëerd. Negen maanden lang (van september tot mei) worden jongeren (15- 
tot 18-jarigen) meegenomen op een zoektocht die uiteindelijk zal resulteren in een afgewerkt stuk. De weg ernaartoe is minstens 
even belangrijk dan het resultaat.
Gedurende deze periode fungeert “Het bedrijf ” (zaal van OTO) als een gonzende bijenkorf van waaruit de groep zijn zoeken 
telkens weer start. Wat ze zullen vinden? Dat weet nog niemand, behalve dat alles begint bij henzelf en de kleine wereld rondom 
hen. Hierna worden de grenzen verlegd en gaat de groep verder. Filosofie is zeker niet ver weg. Het stuk komt tot stand met de 
jonge acteurs via improvisatie, opdrachten op locatie, het in vraag stellen van evidenties, werken met teksten, interviews, enz.
Het wordt hoe dan ook een boeiend verhaal, gemaakt én gespeeld door de jonge mensen zelf. Nog tot eind augustus kunnen 
jongeren zich engageren om mee te doen aan de auditieworkshops. Contact: oto_ambiance@hotmail.com.

30 jaar Aerofoon: opendeur op zaterdag 8 september
De jeugdharmonie Aerofoon viert haar 30-jarig bestaan en dit gaat gepaard met heel wat activiteiten. Voor het grote publiek is 
er alvast opendeur op zaterdag 8 september van 14 tot 17 u. in het repetitielokaal De Notenkraker in het ontmoetingscentrum 
Noordduinen (Helvetiastraat in Koksijded-dorp).
Aerofoon én Jong-Aerofoon bestaan uit de jeugdige muzikanten van de gemeentelijke harmonie en vormen op zich een muzikaal 
hoogstaand ensemble en een hechte groep vrienden. De muzikale leiding berust in handen van dirigent Luc Note.
Aerofoon wil van de gelegenheid gebruik maken om zich nog beter bekend te maken bij het grote publiek en wil jeugdige geïn-
teresseerden informeren over de muziekbeoefening in het algemeen en over de werking van Aerofoon en de harmonie in het 
bijzonder.
Tijdens de opendeur kan, via demonstraties en actieve deelname, kennis gemaakt worden met alle mogelijke instrumentengroe-
pen en slagwerk. Verder staan ook het samenspel met andere muzikanten en uiteraard ook de talrijke andere muzikale activiteiten 
in de kijker. Als afsluiter brengt Aerofoon een miniconcert. Alle aanwezigen worden vergast op een natje en een droogje
Info in het secretariaat (058/53.30.96 – 058/51.97.73) of bij dirigent Luc Note (058/51.92.77), of bij Guy Herregat 
(058/51.85.36)
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Stem voor naam nieuw brugje in Wulpen
De oproep in Tij-dingen voor een naam voor het nieuwe dorpsbrugje in Wulpen 
leverde 43 voorstellen op, ingezonden door 20 personen. In een tweede stap 
wenst het college van burgemeester en schepenen de bevolking de definitieve 
nieuwe naam te laten kiezen uit dat aanbod. Iedereen kan dus nu zijn voorkeur 
voor een bepaalde naam uit die lijst laten blijken door een stem uit te brengen. 
Surf daarvoor naar www.koksijde.be/naambrugwulpen. Daar wordt verder uitge-
legd hoe een en ander in zijn werk gaat.

Wolkbreuk 8 augustus
Woensdagmorgen 8 augustus werd de Westkust geteisterd door een hevige wolk-
breuk met overstromingen tot gevolg. Het gemeentebestuur wijst erop dat schade 
ten gevolge van overstromingen door alle brandverzekeringspolissen gedekt is.
Het is immers zo dat sinds 1 maart 2007 in alle brandverzekeringspolissen voor 
eenvoudige risico’s –woningen en kleinhandelszaken- verplicht de dekking is 
opgenomen tegen de wettelijk vastgestelde natuurrampen, waaronder overstro-
mingen. Die dekking is verworven zonder dat de gebeurtenis eerst als ramp moet 
erkend worden en, wat de overstromingsdekking betreft, zonder dat er voor de 
neerslaghoeveelheid minima gelden. Dat betekent dat de verzekeringsonderne-
mingen de meeste schade aan gebouwen en inboedel zullen vergoeden.
Dat heeft ook voor gevolg dat een eventuele tussenkomst door het Rampenfonds 
er alleen is voor het eventuele surplus.

Afdeling Beeld en Geluid uitzonderlijk twee dagen gesloten
Wegens vernieuwing van de computers op de afdeling Beeld en Geluid zal deze afdeling gesloten zijn op maandag 3 en dinsdag 
4 september.

Voorlees–opa nodigt uit!
Nu de vakantie voorbij is, breekt weer 
een drukke periode aan voor de kinde-
ren. De septembermaand wordt ook vaak 
de “terug naar school”-maand genoemd. 
Voor opa betekent dit terug komen 
voorlezen in de bib.
Hij komt deze maand lezen op woensdag 
19 september om 14.30 tot 15 u. Opa is 
er al klaar voor!

Cursus digitaal
fotograferen
De bib organiseert op dinsdag 23 oktober 
van 13.30 tot 16 u. een nieuwe cursus: 
digitaal fotograferen! Doelstelling van 
deze nieuwe cursus is het geven van een 
aantal nuttige tips aan de gebruikers van 
een digitaal fototoestel zodat zij op een 
eenvoudige manier nog betere resultaten 
zouden bekomen en nog meer plezier bij 
het maken van foto’s zouden beleven. Het 
printen van foto’s wordt ruim besproken. 
Ook hoe men foto’s op de computer kan 
bewaren. Niet vergeten: de handleiding 
van het toestel en liefst reservebatterij(en) 
meebrengen. Ook toekomstige digitale 
fotografen zijn welkom.
De kostprijs bedraagt 4 euro (cursus 
inbegrepen). Men moet wil lid zijn van 
de bibliotheek. Info en inschrijvingen 
aan de balie van de bibliotheek (afdeling 
Beeld en Geluid op 1ste verdieping). 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling! 
Maximum 12 deelnemers.

Basiscursus: hoe werkt 
een computer ?
De bib organiseert een basiscursus computer 
op dinsdag 2 oktober van 13.30 tot 16 u. 
Deze gloednieuwe cursus is bedoeld voor 
mensen die nog nooit met een computer 

gewerkt hebben. De eerste handelingen 
worden aangeleerd: aanzetten van com-
puter, klikken met de muis, uitleg scherm, 
bediening knoppen. Verder kennismaking 
met klavier, muis, computer als apparaat. 
Nog meer: teksten intypen in word, verbe-
teren, bewaren, opvragen en afdrukken…
Deze cursus is de ideale opstap voor 
degenen die een computer hebben of 
willen aanschaffen maar die opzien tegen 
de eerste concrete stappen.
De cursus kost 4 euro (cursus inbe-
grepen) maar men moet lid zijn van de 
bibliotheek. Opgelet: max. 10 deelne-
mers toegelaten. Info en inschrijvingen 
aan de balie van de bibliotheek (afdeling 
Beeld en Geluid op 1ste verdieping). 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling!

Cursus praktisch GSM-
gebruik
Kreeg u ook een GSM van de kleinkin-
deren? Maar wat kan u er allemaal mee 
aanvangen? Hoe de mailbox beluiste-
ren en hoe berichtjes versturen? Al die 
kleine geheimen worden ontrafeld in de 
cursus praktisch GSM-gebruik op don-
derdag 11 oktober van 13.30 tot 16.30 
u. in de Willem Elsschotzaal van de bib. 
Max. 15 deelnemers, kostprijs 4 euro 
(vooraf inschrijven). Niet vergeten: elke 
deelnemer brengt zijn gsm, oplader en 
handleiding mee. Info en inschrijvingen 
aan de balie van de bibliotheek (afdeling 
Beeld en Geluid op de 1ste verdieping). 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling!
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Zondag 9 september:

Open Monumentendag met thema “Wonen”

Na de succesvolle edities van de vorige jaren neemt onze gemeente op zondag 9 september opnieuw deel aan het initiatief Open 
Monumentendag Vlaanderen. Dit jaar staat het thema “Wonen” centraal. Uitzonderlijk voor Koksijde in dit kader is de openstel-
ling van drie unieke privé woningen voor het grote publiek met een leuk extraatje. Daarnaast kan het gemeentehuis worden 
bezocht en kan ingeschreven worden voor de erfgoedwandelingen. Ook het tentoonstellingsaanbod is ruim!

Het begrip wonen is uiteraard heel ruim 
en toont ons veel over de “cultuur” van 
de bewoners. Elke cultuur heeft een 
andere manier van wonen. Zelfs noma-
den hebben een wooncultuur. Wonen 
heeft ook veel met de omgeving te 
maken: het land, de streek maar ook de 
sociale omgeving. Woningen zijn, -zoals 
alle erfgoed-, tekens van maatschap-
pelijke en culturele evoluties. Huizen en 
andere woongelegenheden van vroeger 
(kloosters en abdijen) zijn sporen van 
een samenleving. Kortom, het gezegde 
“Toon me hoe je woont en ik zal zeggen 
wie je bent”, klopt in heel grote mate.

EXCLUSIEF OPEN 
MONUMENTEN

Onze gemeente telt een groot aantal 
architecturale pareltjes die beschermd 
zijn door het Vlaams Gewest of bekroond 
met sterren door het gemeentebestuur. 
Doel daarvan is de betrokken eigenaars 

stimuleren om hun woning in de oor-
spronkelijke stijl te onderhouden of te 
restaureren. De eigenaars van drie van 
deze villa’s zijn zo vriendelijk om een 
deel van hun woning open te stellen op 
9 september.
***Villa La Belvédère (La Charitéstraat 
12 in Oostduinkerke-bad): deze villa 
(beschermd monument, 12 juni 2001) 
is gebouwd op één van de hoogste 
duinen van Oostduinkerke. Het ont-
werp ligt in de lijn van de cottages uit 
de belle époque en is één van de wei-
nige ontwerpen van Gaston Lejeune in 
Oostduinkerke. In het Italiaans betekent 
“bello vedere” letterlijk “mooi zien”. In 
het geval van Villa Belvédère gaat het om 
een mooi zeezicht.

***Villa Gisèle, Coppélia, Sylvia 
(Lejeunelaan 63-65 in Koksijde-bad): 
deze drievoudige villa op de hoek 
Lejeunelaan-Koninklijke Baan valt op 
door het vele pseudovakwerk. De voor-

malige eigenaars, een generaal en een 
commissaris, behoorden tot de hogere 
klasse uit Brussel.
***Villa Fendako (Sorellaan in Koksijde-
bad): de cottage springt in het oog door 
het enorme wolvendak. In 1969 werd 
de villa samengevoegd met de naburige 
cottage De Waterlelie tot het kinder-
tehuis Bambino. Hier is enkel de tuin 
toegankelijk.
***Nieuw gemeentehuis (Zeelaan 303 
in Koksijde-bad): op 5 maart 2007 
werd het nieuw gemeentehuis in gebruik 
genomen. Het gebouw huisvest bijna 
alle administratieve diensten van de 
gemeente. Het futuristische gebouw 
is ook een toeristische trekpleister én 
exporuimte. Naast occasionele tentoon-
stellingen is er permanent een werk 
van Panamarenko en Delphine Boël. Op 
Open Monumentendag kan men deelne-
men aan een rondleiding met gids naar 
de kantoren, de schepenzaal, het kabi-
net van de burgemeester en de Kokpit, 
d.i. de raadzaal, het pronkstuk van dit 
gemeentehuis. U wordt ook rondgeleid 
in cc CasinoKoksijde met een tipje van 
de sluier achter de coulissen. De rond-
leidingen starten aan de dienst Toerisme 
om 10 en 14 uur en duren 2 uur.

WANDEL- EN FIETSTOCHTEN
***Sint-Idesbald door de ogen van Paul 
Delvaux - Wandeling (2 uur) met erva-
ren gids. Vooraf inschrijven bij de dienst 
Toerisme, tel. 058/51.29.10. Vertrek toe-
rismekantoor Sint-Idesbald, Zeedijk om 
10 en 15 u.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog kwam 
de nu wereldvermaarde surrealistische 
schilder Paul Delvaux zijn vriend-beeld-
houwer George Grard opzoeken in Sint-
Idesbald. De gids vertelt hoe zij hun 
dagen in Sint-Idesbald doorbrachten. U 
verneemt welke gebouwen er al stonden 
toen zij door de straten van Baaldje kuier-

De villa La Belvédère in Oostduinkerke-bad is gebouwd op één van de hoogste duintoppen. In 
het Italiaans betekent “bello vedere” letterlijk “mooi zien”. In het geval van Villa Belvédère gaat 
het om een mooi zeezicht.
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vervolg van blz. 6

den: verlaten vissershuisjes, romantische 
cottages, modernistische en art-deco-
hotels en nog veel meer. Waar woonden 
toen de kunstenaars? Anekdotes uit het 
Sint-Idesbald van toen zijn er te over. 
Extraatje voor Open Monumentendag: 
interieurbezoek aan een authentiek en 
typisch vissershuisje.
***Koksijde door de ogen van de 
Zouaven - Wandeling (2 uur) met erva-
ren gids. Vooraf inschrijven bij de dienst 
Toerisme, tel. 058/51.29.10. Vertrek 
dienst Toerisme, Zeelaan 303 (gemeen-
tehuis), Koksijde-bad om 10 en 14 u.
De Zouaven, Franse soldaten uit de 
kolonies in Afrika, verbleven tijdens WO 
I in Koksijde. Met hun knalrode pof-
broeken en hoofddeksels lieten ze een 
diepe indruk na op de Koksijdenaars, 
maar Koksijde ook op hen. Lang na 
afloop van de oorlogsverschrikkingen 
keken zij nog steeds met weemoed terug 
op hun verblijf in de pittoreske villa’s in 
de tuinwijk Quartier Sénégalais, inmid-
dels beschermd als dorpsgezicht. Deze 
cottages stralen huiselijke warmte uit, 
o.a. door het ambachtelijk vervaardigde 
schrijnwerk. De gids vertelt over de 
Engelse roots van de tuinwijk en de cot-
tages en hoe ze tijdens het interbellum 
evolueerden, met talrijke verhalen over 
de huizen en hun bewoners. Speciaal 
voor Open Monumentendag kan men 
een kijkje nemen in Villa Waterlelie en 
Villa Gisèle, Sylvie & Coppelia. De tuin 
van Villa Fendako is ook open.
***Koksijde van nu - Deze fietsroute 

loopt langs het meer moderne Koksijde. 
Daar waar de gekozen ontwerpen inspe-
len op hun omgeving, op de plek waar 
ze zijn neergeplant. Sommige van deze 
hedendaagse of gerestaureerde gebou-
wen tonen nog kenmerken van de beken-
de cottages die we meer tijdens de erf-
goedwandelingen tegenkomen. Andere 
zijn dan van een totaal ander alooi. 
Ultramodern maar telkens met aandacht 
voor de natuurlijke omgeving. Een fiets-
tochtje waard.
De brochures (2,50 euro) voor beide erf-
goedwandelingen en fietsroute zijn ver-
krijgbaar bij de kantoren van de dienst 
Toerisme.

ABDIJMUSEUM TEN DUINEN 1138
Het abdijmuseum (Koninlijke Prinslaan 
1138, Koksijde-aan-Zee) zet ter gele-
genheid van Open Monumentendag zijn 
deuren gratis open voor iedereen die 
kennis wil maken met het leven van de 
cisterziënzermonniken tussen de 12e  en 
de 17de eeuw. Hoe ze woonden, leefden 
en werkten... Er zijn gidsen present.

ZUID-ABDIJMOLEN
In 1950 kocht onze gemeente de 
Lootvoet-of Westmolen (1773) te 
Houtem aan om de archeologische site 
van Ten Duinen te verfraaiien. De molen 
is beschermd (15 oktober ’74). Sinds 
de restauratie begin de jaren ’80 werd 
geopteerd om de molen effectief te laten 
werken onder toezicht van een gediplo-
meerde gemeentelijke molenaar.

Van 10 tot 18 u. kunt u op en rond de 
Zuid-Abdijmolen terecht voor rondlei-
dingen en animatie. Info: abdijmuseum, 
tel. 058/53.39.50, e-post,tenduinen@
koksijde.be

TENTOONSTELLINGEN
***Schilderkunst van Jan Smekens – “De 
kunstenaar schildert zijn ziel uit op het 
doek. Wat je ziet en voelt, probeer je 
in eigen taal vorm te geven. Eénmaal de 
eerste strepen verf over het witte vlak uit-
gesmeerd worden, valt de wereld rondom 
je weg en schep je een nieuwe. Het is als 
een bron die ontspringt en een eigen 
leven gaat leiden.” (Jan Smekens). In de 
Keunekapel (H. Christiaenlaan 42 in Sint-
Idesbald). Op 9 september open van 10 
tot 18 u., van 7 tot en met 16 september 
elke dag open van 15 tot 18 u.
***Beeldhouwkunst van Jenny Reynaert 
en schilderkunst van Rogette Jonckiere 
- Jenny Reynaert werd al vroeg gepas-
sioneerd door de expressie via abstrahe-
rende figuren, met strenge en krachtige 
belijningen, ruwe structuren, slechts spo-
radisch afgewiseld met organische vor-
men. Ze gebruikt voornamelijk klei en was 
als materie. De schilderkunst van Rogette 
Jonckiere wordt gekenmerkt door figura-
tieve elementen in een abstracte entou-
rage waarin vlakken en lijnen deel uit-
maken van een uitgepuurde compositie. 
Haar eerder chaotische ritme van haar 
vroegere periode heeft plaats gemaakt 
voor een meer rustige aanpak.
In de abdijhoeve Ten Bogaerde (Ten 
Bogaerdelaan 12, Koksijde). Op 9 sep-
tember open van 10 tot 18 u. Van 10 
september tot en met 7 oktober open 
van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u. (week-
ends) en van 14 tot 18 u. (weekdagen).
Coördinatie Open Monumentendag: cul-
tuurfunctionaris erfgoed Sarah Willems, 
en An Dieleman. Alle info bij An Dieleman, 
Zeelaan 303 (tel. 058/53.34.08, e-post 
an.dieleman@koksijde.be). Op Open 
Monumentendag zelf bij de balie van 
de dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 
058/51.29.10, toerisme@koksijde.be).

De wandeling “Sint-Idesbald door de ogen van Paul Delvaux” besteedt ook aandacht aan de 
typische vissershuisjes.



Zuid-Abdijmolen viert 100.000ste
betalende bezoeker

8

Du i n en abd i j

Op vrijdag 27 juli werd de 100.000ste 
betalende bezoeker op de Zuid-
Abdijmolen verwelkomd. De gelukkige 
is Liesbeth Gellinck uit Oostkamp die 
op vakantie was in Koksijde en er voor 
de eerste keer de molen bezocht. Sinds 
1996 wordt het aantal betalende bezoe-
kers nauwkeurig bijgehouden.
Sedert 1951, jaar waarin de staakmolen 
met open voet in 1951 van Houtem 
naar Koksijde werd overgebracht, is het 
beschermde monument een toeristisch 
baken. Patrick Geryl werkt er sinds 1989 

als molenaar.
Eigenlijk hebben in al die jaren al veel 
meer bezoekers de trappen van de 
staakmolen opgeklommen, maar mole-
naar Patrick Geryl telde vòòr 2004 
alleen de bezoekers die echt betalen. 
Sindsdien worden ook de gratis bezoe-
kers, zoals de inwoners en de school-
klassen van Koksijde en alle bezoekers 
meegeteld. Tijdens de West-Vlaamse en 
de Vlaamse molendagen én op Open 
Monumentendag mag iedereen gratis de 
molen ontdekken. De gratis bezoekers 

zijn de laatste 3 jaar goed voor 21 % 
van het bezoekersaantal. Als we dat 
doortrekken naar alle vorige jaren dan 
komen we aan een totaal van 120.000 
bezoekers. Daarnaast zijn er ook nog de 
honderden mensen die de molenberg 
wel opgaan, maar door hoogtevrees de 
molentrap niet opdurven. Zij genieten 
beneden van molen en aanpalend dui-
nenlandschap.
De gelukkige 100.000ste bezoekster 
is van jongsaf aan geïnteresseerd in 
molens. De molens in het Brugse heeft 
ze allemaal al bezocht. Vooral windmo-
lens zijn leuk, zegt Liesbeth, omdat de 
kinderen die kunnen beklimmen en het 
landschap van op het balkon kunnen 
bekijken.

Nieuwe postkaart van 
de Zuid-Abdijmolen
De Zuid-Abdijmolen werkt verder mee 
aan de promotie van Koksijde. Een nieu-
we postkaart met een algemeen en vier 
detailzichten van de Zuid-Abdijmolen is 
te koop aan de balie van het museum en 
in de Zuid-Abdijmolen voor 0,50 euro 
per exemplaar. Een feeëriek zicht op 
de molen bij valavond wordt versterkt 
met 4 inzetten met het landschap en de 
maaltechniek. De foto’s werden gemaakt 
door Lambert Derenette.

Conservator Dirk Vanclooster, burgemeester Marc Vanden Bussche en molenaar Patrick Geryl 
(rechts) vieren de 100.000ste molenbezoekster en haar echtgenoot.

Novi Monasterii nr. 6
Midden september kunnen geïnteresseerden aan de balie van het Abdijmuseum het 6de museumjaarboek afhalen. Leden van de 
Familiares en van het cisterciënzererfgoedforum ontvangen het jaarboek Novi Monasterii als onderdeel van hun lidmaatschap. 
Een los exemplaar kost 15 euro.

Deel 6, dat als titel “Archeologisch en historisch onderzoek van Cisterciënzersites, II” meekreeg, focust op verschillende aspecten die 
bijna allemaal verbonden zijn met de geschiedenis van de Duinenabdij. Muziek, handschriften en munten zijn aan de orde in de bijdra-
gen “Muziek en muziektheorie in handschriften uit Ten Duinen en Ter Doest” (Pieter Mannaerts, KUL), “Een handschriftelijk Augusti-
nus-fragment uit Ter Doest?” (Ludo Vandamme, SOB Biekorf Brugge) en “Een overzicht van de numismatische vondsten bij het arche-
ologisch onderzoek van de cisterciënzerabdij Boudelo, Klein-Sinaai (België)” (Gilbert De Wilde, ADW & Tony Oost, Sint-Niklaas).

Over het erfgoed van de Duinenabdij in de gemeente handelen de bijdragen “Het Hof ter Hille te Oostduinkerke, een vroeger 
uithof van de Duinenabdij. Een status quaestionis (1645-2006)” (Harry van Royen, Abdijmuseum Ten Duinen) en “Opgravingen 
aan de rand van de gasterie (2006)” (Evy Van de Voorde, projectarcheologe Abdijmuseum Ten Duinen voorjaar 2006).

Aandacht voor de restauratie en presentatie van een onderdeel van de collectie van het Abdijmuseum is terug te vinden in de 
bijdrage “Conservering en restauratie van de holglascollectie van het Abdijmuseum Ten Duinen (1999-2006)” (Nicole Minten, 
glasrestaurateur, Academie Antwerpen). Het nummer wordt afgesloten met de lopende Cisterciënzerbibliografie, V (Harry van 
Royen, Abdijmuseum), die recente aanwinsten van de museumbibliotheek onder de aandacht brengt.



Huldiging van de trouwe eretoeristen
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To e r i sme

Elk jaar worden de toeristen die al 25 jaar en meer ononderbroken hun vakantie in onze gemeente doorbrengen, door het 
gemeentebestuur gehuldigd. Op zaterdag 4 augustus werden ze ontvangen in het gemeentehuis en er letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes gezet. Zittend midden op de foto burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Toerisme Stéphanie Anseeuw, 
linksboven voorzitter van de gemeenteraad Luc Deltombe met voor hem diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière, Karine Legein 
en Christine Boeve van de dienst toerisme.

Hier volgt de lijst van de gelukkige ere-
toeristen.
Echtpaar André Vanheurck uit Brussel 
(meneer sinds 1937, mevrouw sinds 
1963) / mevr. Nachtergaele-Leblanc 
uit Sint-Stevens-Woluwe (sinds 1953) 
/ mevr. Paule Gallet uit Brussel (1950) 
/ de h. Jean-Luc Collin uit Oret (1954) 
/ mevr. Anne Braekmans uit Brussel 
(1959) / echtpaar ’s Jongers-Van Aken 
uit Hemiksem (mevr. sinds 1955, meneer 
sinds 1960) / echtpaar Pascal Potalivo 
uit Aywalle (1957) / echtpaar Renotte 
en kinderen Alain en Nathalie uit Bergen 
(sinds 1960) / echtpaar Johan Maes 

uit Dilbeek (1961) / echtpaar Jean en 
Jeanine Nijland-Mahy uit Oudergem 
(1963) / echtpaar Pinchart-Dufey uit 
Ottignies (1963) / mevr. Anne-Marie 
Nijland uit Brussel (1965) / de h. P.J. 
Van Ransbeeck uit Grimbergen (1966) 
/ echtpaar Jean De Bue uit Moeskroen 
(1966) / echtpaar Jean-Pierre Tanghe 
en Carine De Vuyst uit Brugge (1966) 
/ echtpaar Florent Dubreucq uit Saint-
Ghislain (1966) / mevr. Julia Sadones 
uit Brakel / echtpaar Mortier-Devos uit 
Brussel (1969) / mevr. MacDonald uit 
Brussel (1969) / echtpaar Jean Leblanc 
uit Villeneuve d’Asq (1970) / echtpaar 

Van De Mergel-Fort uit Brakel (1967) / 
echtpaar Pierre De Smedt-Vertongen uit 
Willebroek (1977) / echtpaar Antoine 
Van De Wiele uit Brussel (1977) / echt-
paar W.J.J. Donkers en C.P.A.M. Donkers-
Hagenaars uit Eindhoven (1977) / 
mevr. Saesen-Delva uit Ieper / echtpaar 
Vermeer-Löfgren uit Merksem / mevr. Ria 
Löfgren uit Schoten (1980) / echtpaar 
Kuppens-Brouwers uit Bocholt (1982) / 
mej. Ingrid Kuppens uit Bocholt (1982) 
/ echtpaar Dusuel-Devooght uit Sint-
Kruis (1982) / echtpaar Rudy en Anita 
Brouckaert-Ackaert uit Kortrijk / echt-
paar André Denis uit Doornik

Daguitstappen van de dienst Toerisme
Op donderdag 13 september en op donderdag 20 september gaat de daguitstap naar de historische stad Tunbridge Wells en naar 
de mystieke tuinen Groombridge Place Gardens in Kent (met boottochtje).
Opstapplaatsen: om 7.30 u. op de parking bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke; om 7.40 u. op de parking ter hoogte van de 
Hotelschool, Houtsaegerlaan in Koksijde-dorp; om 7.50 u. op de parking bij  de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde-bad; om 8 u. in 
de Oostendelaan t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald.
Programma (onder voorbehoud):
- in Calais met de ferry naar de White Cliffs of Dover (overzet 1,5 u.)
- naar Royal Tunbridge Wells, een modieus kuuroord sinds de 17de eeuw, ooit populair bij leden van het koninklijk huis en de aris-

tocratie; geniet van de vroegere elegantie tijdens een wandeling en snuif de typische Engelse sfeer van dit kleine “stadje” op.
- vrij middagmaal
- in de namiddag bezoek aan Groombridge Place Gardens; in deze prachtige tuin kan men een hele namiddag vertoeven, er is 

ook een boottochtje; gelegenheid om te proeven van een typische Engelse scone met thee.
Terugreis: ca. 17 u., thuiskomst tussen 21.30 en 22 u.
Prijs: 38 euro per persoon (busreis, gids, tuinbezoek, boottochtje in Groombridge Place Gardens en fooi)
DEELNEMEN: tijdig inschrijven in een toeristisch kantoor is absoluut aan te raden. Beperkt aantal plaatsen. Bij verschijnen van dit 
nummer is de bus al half vol. Zoals boven al gemeld vindt deze daguitstap ook plaats op donderdag 20 september. Inschrijven: 
Koksijde-bad (058/51.29.10), Oostduinkerke-bad (058/51.13.89), Sint-Idesbald (058/51.39.99).
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Programma kermis Oostduinkerke-dorp

Ke rm i s

VRIJDAG 7 SEPTEMBER:
- 19.30 u., café Leopold, kermisprijs-

kamp golfbiljart (org. biljartclub De 
Stekkers)

- café Leopold, tot 13 september vogel-
pik 9-worp (org. De Nachtpikkers en 
De Pekkers)

ZATERDAG 8 SEPTEMBER:
- 15 u., wielerwedstrijd voor elite zon-

dercontract en beloften, Grote Prijs 
Garage Marc Vansteenland

- 17 u , taverne ’t Sluddertje, kampioen-
schap voor vrouwelijke kruwers (org. 
kruwersclub de Spanjaardbank)

- 19.30 u., officiële opening van de ker-
mis en inhuldiging van de vernieuwde 
Dorpsstraat en schoolomgeving door 
de gemeentelijke overheid en Mieke 
Garnaal met haar gevolg, onder bege-
leiding van de harmonie Vrienden van 
de Brandweer en de dansgroep Oud-
IJslandvaarders

- 20 u., Estaminet In de Peerdevisscher, 
Karaoke-avond

- 20 u., taverne ’t Sluddertsje, kermis-
schuiftafel (org. schuiftafelclub De 
Trokkers)

ZONDAG 9 SEPTEMBER:
- herdenking 63ste verjaar-

dag der bevrijding van 
Oostduinkerke: 9.15 

u., plechtig-
heid op de 

gemeentelijke begraafplaats / om 
10.15 u., herdenkingsmis in de Sint-
Niklaaskerk, opgeluisterd door het 
koor Laudate Dominum uit Kortrijk / 
om 11.15 u., bloemenhulde bij de her-
denkingsplaten in de Vrijheidstraat en 
de Dorpsstraat / aan de inwoners van 
Oostduinkerke-dorp wordt vriendelijk 
gevraagd hun huizen te bevlaggen op 
zondag 9 september (info bij het orga-
nisatiecomité, tel. 0479/97.78.46)

- café Leopold, vogelpiktornooi, crite-
rium DVW (org. De Nachtpikkers en De 
Pekkers)

- 17.30 u , taverne ’t Sluddertje, kam-
pioenschap voor mannelijke kruwers 
(org. kruwersclub de Spanjaardbank)

MAANDAG 10 SEPTEMBER:
- 10 u., plechtige herdenkingsdienst 

voor de overleden parochianen (jaar-
getijde)

- café ’t Visserswelzijn, inschrijving en 
uitbetaling clubkampioenschap voor 
wielertoeristen (org. WTC De Meeuw)

WOENSDAG 12 SEPTEMBER:
- 16 u., binnenplein van het Nationaal 

Visserijmuseum, wedstrijden voor de 
schoolgaande jeugd (org. feestcomité 
Oostduinkerke-dorp)

DONDERDAG 13 SEPTEMBER:
- 9 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige vis-

sersmis – na de mis bloemenhulde 
op het erepark van het Nationaal 
Visserijmuseum, om 11 u. gezellig 
samenzijn voor de vissers en de vrienden 
van de visserij in café ’t Visserswelzijn, 
aangeboden door het feestcomi-
té Oostduinkerke-dorp, m.m.v. de 

Visbakkers van Oostduinkerke en 
Keizer Friette
- 14 u., seniorendansontmoe-
ting in zaal Witte Burg met tus-
sendoor dansdemonstraties 
(org. De Golfbrekers)
- 15 u., wielerwedstrijd 
voor elite zonder con-

tract en beloften, 24ste 

Grote Prijs Autohandel Vanoverbeke en 
Legein.

- 20 u., taverne ’t Sluddertsje, kermis-
kaarting (org. Kaartensclub 101 is uit)

 
VRIJDAG 14 SEPTEMBER:
- 15 u., café ’t Visserswelzijn, grote ker-

miskaarting (org. de Oostduinkerkse 
Vrienden)

- 18 u., taverne ’t Sluddertsje, kermisprijs-
kamp carambole, overband en drieband 
(org. caramboleclub De Westhinder)

VRIJDAG 21 SEPTEMBER:
- 16 u., taverne ’t Sluddertsje, vers-

fruitkermiskaarting (org. krachtbalclub 
Oostduinkerke)

Kermis op de 
Groenendijk

ZONDAG 1 SEPTEMBER:
- 15 u., café De Zoeten Inval, kiekenkaar-

ting

ZONDAG 2 SEPTEMBER:
- 14 u., Canadahoeve, dressuurproef 

(org. ruitervereniging De Zelteruiters 
vzw)

- 15 u., café De Zoeten Inval, bolling 
voor groot en klein

- 15.30 u., Canadahoeve, dressuur op 
muziek, demonstratiecarrousel o.l.v. 
Michele Van Eygen (org. ruitervereni-
ging De Zelteruiters vzw)

- 16 u., Canadahoeve, gratis initiatie-
paardrijden voor jong en oud, tot 17 
u. (org. ruitervereniging De Zelteruiters 
vzw)

- 17 u., café De Zoeten Inval, gratis 
vis, gebakken door de Oostduinkerkse 
Visbakkers

- 18 u., officieel bezoek aan 
Groendijkkermis door de gemeentelijke 
overheid in aanwezigheid van Mieke 
Garnaal, de Harmonie Vrienden van 
de Brandweer en dansgroep de Oud-
IJslandvaarders

- 20 u., café De Zoeten Inval, volksbal

➜



Stormloop voor een nieuw Casino-abonnement!
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Cu l t uu r

Kermis in Sint-Idesbald
ZATERDAG 1 SEPTEMBER:
- 18 u., optocht van de gemeentelijke harmonie Koksijde van het Grardplein naar de Kerkepannezaal
- 18.30 u., Kerkepannezaal, officiële opening van de kermis met toespraak van de burgemeester, gevolgd door receptie met een 

hapje verzorgd door “De Visbakkers”
- 20 u., Kerkepannezaal, kermisavond met orkest “Gino & Friends”, gratis toegang
- 22 u., vuurwerk

ZONDAG 2 SEPTEMBER: 
- 10 u., kerk Sint-Idesbald, dienst voor de gesneuvelde Canadese soldaat en de overleden parochianen, gevolgd door bloemen-

hulde en optocht met de gemeentelijke harmonie en de vaderlandslievende verenigingen

MAANDAG 3 SEPTEMBER:
- 14 u., Kerkepannezaal, ontspanningsnamiddag voor senioren met optreden van “The Blik Dooze Band” en goochelaar Koen Bossuyt

Op woensdag 1 augustus startte de 
abonnementenverkoop voor het nieuwe 

theaterseizoen in cc CasinoKoksijde. 
Zoals de vorige jaren was het opnieuw 

Vriendschap tijdens Fin Saison Aperitief voor 2000 personen!
Net zoals vorig jaar organiseert Jaycees Veurne-Westkust de Dag van de Vriendschap, op zondag 2 september.
Vorig jaar, op zondag 10 juni 2006, zaten meer dan 2.300 personen aan de 600 meter lange ontbijttafel op het strand van 
Oostduinkerke richting Koksijde. De totale opbrengst van deze dag werd geschonken aan het project “Breek de Stilte” dat die 
hiermee 180 personen kon gelukkig maken met een koffienamiddag met dans, muziek, grappen en reuzetombola.
Dit jaar wordt op zondag 2 september op dezelfde locatie tussen 10.30 en 13.30 u., een “Fin Saison degustatie-aperitief” geor-
ganiseerd. Dankzij sponsoring en de volledige ondersteuning van de gemeente Koksijde staat de aperitieftafel klaar met hapjes 
en drankjes om 2.000 mensen te kunnen ontvangen onder het motto “breng je vrienden samen voor een gezellig aperitief op 
het strand” voor de symbolische som van 3 euro voor 4 degustatie-aperitieven. De opbrengst van deze onvergetelijke voormid-
dag gaat ook naar een goed doel.
Het organisatieteam bestaat uit volgende leden: Siska Christiaens, Lies Vander Stichele, Jan Declerck, Mieke Vandemeulebroucke, Maya 
Strobbe, Annick Van Rossem, Leen Hauspie, Ann-Sophie Gunst, Hans Lowagie, Steve Maenhoudt, Jan Deramoudt en Frank Ballyn.
Ook randanimatie wordt voorzien: parcours met mini-paardjes, springkasteel, fortenbouwwedstrijd voor kinderen, ballonwedstrijd 
en nog veel meer.
Inschrijven bij de dienst Toerisme, tel. 058/53.21.21 of www.koksijde.be.
Voor meer info: Dag van de vriendschapteam, tel. 0475/64.18.14 of e-mail dagvandevriendschap@gmail.com

drummen geblazen voor de ingang. De 
liefhebbers waren al van in de vroe-
ge ochtenduren op post om zeker te 
zijn van hun nieuw abonnement dat 
recht heeft op minstens 5 voorstel-
lingen in het komende cultuurseizoen. 
Honderden personen schoven gedis-
ciplineerd aan en doorstonden lange 
wachttijden om hun theaterzitje te ver-
zekeren. Op de startdag alleen al werden 
liefst 501 abonnementen verkocht! Deze 
foto werd genomen om 7.30 u. ’s mor-
gens… Abonnementen kunnen ook de 
komende dagen nog besteld worden, en 
vanaf heden zijn ook losse tickets (per 
voorstelling) beschikbaar. Alle info op 
058/53.29.99.
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Heraanleg Zeelaan en parking tussen Deweert- en Coosemanslaan
In deze fase moet er een deel van het regenwaterstelsel worden vervangen waardoor de werken veel minder vlug zullen vorderen 
in vergelijking met de vorige fase. De planning is zo opgesteld dat de afwerkingslagen asfalt, die pas uit te voeren zijn na de 
winter, tijdens de maand maart zullen gegoten worden. Streefdoel is om de straat dan volledig en definitief te kunnen openstel-
len tegen de paasvakantie van 2008.

Aanleg fietspaden Polderstraat van I. Bauwenslaan tot Noordzeedreef
Het project behelst de realisatie van fietspaden (ca. 1 km) aan weerszijden van de betonnen rijweg, die behouden wordt. Deze 
fietspaden worden niet aangelegd in rode asfalt of rode klinkers maar wel in schelpenklei omwille van ecologische overwegingen 
gezien de nabijheid van het natuurreservaat Hannecart.
Tegelijk wordt er een kleine riolering aangebracht ten behoeve van de aldaar gelegen woningen.
Omdat de uitvoering moet gebeuren bij de laagste grondwaterstand was de aannemer genoodzaakt het project al te starten 
vanaf half augustus, opdat alle nieuw te plaatsen rioleringen en nutsleidingen tegen eind oktober zouden kunnen uitgevoerd zijn. 
Half augustus was dus het gedeelte Polderstraat tussen de Noordzeedreef en Prinses Charlottelaan voor één richting afgesloten. 
Vanaf 17 september zou dit deel dan volledig voor alle verkeer worden afgesloten tot zeker eind dit jaar.

Schoolomgeving Dorps-, School- en Vrijheidstraat, Oostduinkerke-dorp
Twee fasen van deze werken (die begonnen op 6 november 2006) zijn al voltooid: fase I in de Dorpsstraat vanaf zaak 
Vandenbussche tot iets voorbij de Hazebeekstraat (nr. 13) en fase II (de Schoolstraat). De derde fase (50 werkdagen) is de 
heraanleg van de Vrijheidstraat. Vanaf 17 september zou deze straat, meer bepaald het deel tussen de Leopold II-laan en de 
Schoolstraat (kruispunt inbegrepen) voor alle verkeer worden afgesloten. Het einde van deze fase is voorzien in het voorjaar 
2008. Fase IV (Dorpsstraat, meer bepaald het kruispunt met de Toekomstlaan) maakt deel uit van een afzonderlijk bevel tegen-
over de aannemer. Deze fase kan pas worden uitgevoerd nadat de gebouwen van BKO (de Speelplekke) en het huis Decuypere 
afgebroken zijn.

Rioleringswerken Dijk Wulpen
Dit werk omvat de aanleg van de riolering Dijk, Kortestraat en Oude Zeedijkstraat met verfraaiing van de bovenbouw (fase II), in 
aansluiting met de werken die al gebeurden ter hoogte van de nieuwe brug.
Na het zomerreces zal de aanleg van de riolering op de Dijk worden aangevat. Ondertussen zullen de Kortestraat en de oude 
Zeedijkstraat verder worden afgewerkt.
Fase III is dan de Conterdijk. Er wordt naar gestreefd om zowel fase II als fase III in het voorjaar 2008 te kunnen beëindigen.

Kerkplein ter hoogte van ‘t Oud Schooltje in Koksijde-dorp
Begin september beginnen de omgevingswerken bij de gemeenschapszaal ’t Oud Schooltje in de Kerkstraat in Koksijde-dorp. 
Hiervoor zal de Kerkstraat tijdelijk onderbroken worden.
Dankzij deze realisatie zullen de bewoners van de nieuwe sociale woningen de hen al zo lang beloofde verharde toegang tot het 
gebouw krijgen. De Sint-Pieterskerk vaart er ook wel bij aangezien het voorplein een facelift krijgt met vervanging van het asfalt 
en de kasseien door grijze mozaïekkeien in schubbenverband. De kerkmuur wordt verlengd zodat enkele gravenrijen niet meer 
vanop straat zichtbaar zullen zijn. Het eindje straat voor de feestzaal en het toekomstige pleintje wordt uitgebroken en met grijze 
mozaïekkeien beklinkerd. Op het plein zelf komen er acht parkeerplaatsen in de schaduw van vijf aan te planten platanen. Bij de 
toegang naar de groendienst komen enkele organische gevormde plantvakken waartussen zal kunnen gewandeld worden. In één 
van die vakken komt het bronzen beeldhouwwerk “Uomini 1” van de Italiaanse kunstenares Dolores Previtali. Enkele nieuwe zit-
banken en twaalf nieuwe lindebomen maken het nieuwe plein compleet. Het ontwerp is gemaakt door studiebureau Haeghebaert 
in samenwerking met de gemeentelijke groendienst die de groenaanleg van het plein concipieerde. Het betreft een gesubsidieerd 
dossier. Gezien de kleinschaligheid van de werken is er geen enkel probleem om op 1 en 2 november de vlotte toegankelijkheid 
tot de Sint-Pieterskerk en het kerkhof te verzekeren.

Aanleg parking zwembad in Koksijde-dorp
Momenteel wordt er nog gewacht op de bouwvergunning. In ieder geval is het de bedoeling om de uitbreiding achter het voet-
balveld eerst aan te vatten. Daarna is de parking voor het zwembad aan de beurt. ➜
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Verdere aanleg rioleringen
* In aanbestedingsfase – De volgende rioleringsdossiers zijn in aanbestedingsfase: Conterdijk met de Nieuwstraat in Wulpen, 
Guldenzandstraat met de Zouterweg en de Sint-Andréstraat in Oostduinkerke. Van zodra de aannemer aangeduid is, wordt 
gehoopt de projecten effectief te starten (begin volgend jaar).
* In opmaak - Het Oostduinkerks rioleringsdossier Strandjutterslaan, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan en 
Narcissenlaan wordt administratief afgewerkt om ook tot aanbesteding te kunnen overgaan.

1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht 
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken burgemeester Marc Vanden Bussche, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), Gemeentehuis annex te Koksijde-
dorp.

De laatste jaren werd in onze gemeente (vaak in samenwerking met het Vlaams Gewest) heel wat nieuwe fietsinfrastructuur aan-
gelegd: gloednieuwe comfortabele fietspaden langs de Robert Vandammestraat, Houtsaegerlaan, Koksijdesteenweg, Leopold III-
laan, Lejeunelaan, Bliecklaan, Toekomstlaan, Polderstraat, Zeelaan… In al deze straten was er voldoende ruimte om volwaardige 
fietspaden aan te leggen.

Intussen zijn er ook plannen in opmaak 
om langs de Koninklijke Baan (tussen 
Koksijde-bad en De Panne) volwaardige 
fietspaden aan te leggen, en inmiddels 
zijn ook de werken gestart om in de 
Polderstraat in Oostduinkerke ter hoog-
te van het Hannecartbos fietspaden aan 
te leggen.

In de bebouwde kom is het echter niet 
steeds mogelijk om volwaardige fietspa-
den aan te leggen wegens plaatsgebrek. 
Hier wordt dan vaak geopteerd voor 

zogenaamde “fietssuggestiestroken”: dit 
zijn stroken aan weerszijden van de rij-
weg, visueel aangeduid door afwijkend 
materiaal of kleur. Juridisch gezien is 
dit geen exclusief fietspad, maar een 
vorm van menging, waarbij de hele rij-
weg, inclusief suggestiestroken, door 
alle weggebruikers mag gebruikt worden. 
Om verwarring te voorkomen is het dan 

ook belangrijk dat de vormgeving van de 
stroken niet lijkt op die van een fietspad. 
Een suggestiestrook zal dan ook nooit 
met een witte dubbele streeplijn aange-
duid worden.
In Koksijde zijn al enkele voorbeel-
den aanwezig: in de omgeving van 
de vrije basisschool in Koksijde-dorp 
(Helvetiastraat, Hostenstraat), en in 

Oostduinkerke-dorp (Leopold II-laan, 
Dorpsstraat, Koksijdesteenweg, ….). 
Vooral in omgevingen waar er veel fiet-
sers komen, zoals schoolomgevingen, zal 
je vaak fietssuggestiestroken aantreffen 
als er geen plaats is voor volwaardige 
fietspaden. Zo worden de andere weg-
gebruikers attent gemaakt op de aanwe-
zigheid van fietsers.

Wie meldingen heeft over gebreken aan 
fietspaden (vb. een put, een overhan-
gende tak,…), kan dit melden door te 
mailen naar fietspaden@koksijde.be. 
Het gemeentebestuur zal er dan voor 
zorgen dat de melding wordt doorge-
geven aan de bevoegde wegbeheerder, 
voor zover dit uiteraard het gemeente-
bestuur zelf niet is.
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Prijsuitreiking “Met belgerinkel naar de winkel”

De gezamenlijke actie “Met Belgerinkel 
naar de Winkel”, georganiseerd door de 
Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en ons 
gemeentebestuur werd op maandag 23 
juli afgerond met de prijsuitreiking in 
het gemeentehuis, in aanwezigheid van 
schepen Dirk Dawyndt Dirk van Lokale 
Economie, vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur en van de plaatselijke 
middenstandsraad. Dit geslaagde initia-
tief zette de mensen ertoe aan om voor 
korte ritten en boodschappen meer en 
meer de fiets te gebruiken.
Een 58-tal handelaars van onze gemeen-
te namen aan de actie deel. Op 16 juli 
werden uit 1.250 ingeleverde spaarkaar-
ten 61 winnaars getrokken, waaronder 
de hoofdprijs, -de prachtige herenfiets, 
geschonken door het gemeentebestuur-,
door schepen Dirk Dawyndt en de 
onschuldige kinderhand van Manon 
Monteyne uit Alveringem. Winnaar 
van de fiets werd Bernard Lingier uit 
Koksijde.
Daarnaast werden vele mooie prijzen 
geschonken door de deelnemende 
handelaars, het provinciebestuur en 
de Christelijke Mutualiteit. De ove-
rige winnaars zijn Maurice Knockaert, 
Maria Driesse, Martine Coppillie, 
Noel Dommecent, Nelly Vancoetsem, 

Anne-Marie Prévot, Michel Vanassche, 
Veerle Decroos, Joeri Vandevenne, 
Daniel Snick, Frans Houpelyne, Marlies 
Van Roy-Dekeyser, Andre Heymans, 
Erik Degraeuwe, Jeanne Verhoeven, 
Jocelyne Masselus, Marc Coppens, José 
Ernould, André Pieters, Luc Blanckaert, 
Emilienne Timperman, Maria Debbaut, 
Thérèse Odaer, Monique Demunck, 
Margriet Vieren, Magda Denys, Birgitte 
Buylaert, Sony Thieren, Jeannine Ureel, 
Ingrid Calcoen, Raymonda Brouckaert, 
Christine Pattyn, Annie Plancqueel, 

Sofie Herregat, Marleen Brouckaert, 
Erwin Decroix, Erna Deschepper, Willy 
Franchet, Marijke Louwie, Rita Maveau, 
Nick Vanleke, Nicole Leys, Helene Viane, 
André Desaever, Raymonde Ryssen, Noek 
Pollet, Sonia Simoen, Erna Hallaert, Greta 
Ureel, Herman Fiers, Myrianne Marvellie, 
Yvette Vermote, Sofie Maeckelberg, 
Greta Cleeren, Karijn Verbeke, Elisabeth 
Goderis, Hilda Cloet, Christel Surmont, 
Frida Sennesael, Pierre Daubry en Paula 
Gysels Paula.

7.418 km voor de Kyoto-campagne
Van 7 mei tot 1 juni liep onder het gemeentepersoneel de campagne “Ik kyoto” van de Bond Beter Leefmilieu, 
als opvolging van de campagne “Fiets naar Kyoto” van de voorbije jaren. De campagne kaderde in de “heen-en-
weer week” (7 tot 13 mei), een brede sensibilisatiecampagne ter promotie van duurzame mobiliteit in het woon-werkverkeer. 
”Ik kyoto” wil werknemers stimuleren om voor hun dagelijkse verplaatsingen naar het werk zoveel mogelijk te stappen, fietsen, 
treinen, trammen, bussen of carpoolen. Ook het gemeentebestuur is voorstander van duurzame mobiliteit en ziet in deze 
actie dus een mogelijkheid om duurzame vervoerswijzen bij de werknemers aan te moedigen.
Dit jaar namen er 55 personeelsleden van het gemeentebestuur aan deel. Ze hielden hun kilometers gedurende deze periode 
bij. Dit kon via de website www.ikkyoto.be of met een papieren spaarkaart. Samen legden ze 7.418 km af (4.117 km met de 
fiets, 247 km te voet, 2.323 km met de trein, 134 km met de bus, 43 km met de tram en 554 km al carpoolend). Dat alles 
samen zorgde voor een CO2-reductie van 1.587,4 kg.
De prijzen aangeboden door Bond Beter Leefmilieu (dank aan Online-elektro.be, Oxfordfietsen, De Lijn en NMBS) gaan dit 
jaar naar de 3 volgende personeelsleden: Katleen Calcoen van de technische dienst wint een Fietstas AGU Quorum 650 KF 
ter waarde van 125,50 euro; Patrick Ingouf van de sportdienst wint een NMBS reischeque ter waarde van 50 euro en Linda 
Legein van het Nationaal Visserijmuseum wint een kaart van De Lijn ter waarde van 20 euro.
Wist u dat het kyotoën inmiddels een nieuwe Nederlands werkwoord is geworden? Kyotoën (ik kyoto, jij kyotoot, enz.) bete-
kent immers naar het werk stappen, fietsen, sporen, bussen en/of carpoolen, m.a.w. milieuvriendelijk pendelen.
Meer info over deze campagne bij Heidi Vollon van de milieudienst (tel. 058/53.34.64 of heidi.vollon@koksijde.be).

V.l.n.r. gemeenteraadslid Rik Stekelorum, gemeenteraadslid en CM-vertegenwoordiger Paul 
Casselman, Eduard Leys (Unizo), Raoul Beeuwsaert (Unizo), winnaar Bernard Lingier, schepen van 
Middenstand Dirk Dawyndt, Nancy Deprez (secretaris middenstandsraad), Hugo Dawyndt (Unizo 
Koksijde) Henri Dewulf (gemeenteraadslid) Blanckaert Roland (Unizo Koksijde)
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Grote opendeur bij IWVA en Aquafin 

Mi l i e u

De intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht (IWVA) en Aquafin houden op zondag 7 oktober van 10 tot 17 
u. grote opendeurdag in hun installaties in Wulpen en Oostduinkerke. Iedereen kan er leren hoe drinkwater gewonnen wordt en 
na gebruik weer gezuiverd wordt. 

Vijf jaar geleden startte de IWVA het 
unieke project om van gezuiverd afval-
water drinkwater te maken. Het huishou-
delijke afvalwater dat behandeld is in de 
rioolzuiveringsinstallatie van Aquafin in 
Wulpen, wordt immers grondig nagezui-
verd door de drinkwatermaatschappij. 
Dat water laat de IWVA vervolgens in de 
watervoerende lagen onder de duinen 
sijpelen, om er zo drinkwater van te 
maken.
Wereldwijd is er grote interesse voor 
deze aanpak. In oktober organiseert 
de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin in 
samenwerking met de IWVA overigens 
een internationale conferentie rond 
terugwinning en hergebruik van gezui-
verd afvalwater. Op het programma staat 
ook een bezoek aan Torreele, het station 
waar de IWVA het gezuiverde water van 
Aquafin verder behandelt en een bezoek 
aan de waterwinning van Sint-André, 
waar de drinkwatermaatschappij het 
water terug in de duinen laat sijpelen.
Ook de buurtbewoners krijgen natuurlijk 
de kans om het project te komen bekij-
ken. Op zondag 7 oktober zetten de IWVA 
en Aquafin tussen 10 en 17 uur de deuren 
open voor het grote publiek. Eerst kan je 

bij Aquafin (het waterzuiveringsstation in 
WulpenC, ten noorden van het kanaal) 
volgen hoe huishoudelijk afvalwater weer 
schoon genoeg wordt gemaakt om het 
in een beek of rivier te lozen. Wie per 
fiets komt, krijgt er een gratis drankje. 
Voor leerkrachten ligt er een lespakket 
over waterzuivering klaar. Alle bezoe-
kers ontvangen een gratis stripverhaal 
van de hand van Jan Bosschaert. Ook 
Natuurpunt Westkust verleent zijn mede-
werking aan dit evenement.
Daarna kan je gaan kijken hoe de IWVA 
dit water drinkbaar maakt. De maat-
schappij organiseert rondleidingen in 
Torreele (Conterdijk, ook ten noorden 
van het kanaal) en in het infiltratiege-
bied (Sint-André in Koksijde), maar zet 
ook de deuren open van de waterto-
ren Groendijk te Oostduinkerke. Wie de 
IWVA bezoekt krijgt een kleine attentie 
aangeboden.
Op dezelfde dag zijn er ter gelegenheid 
van de start van de ‘Week van het Bos’ 
ook diverse activiteiten gepland in het 
Calmeynbos in De Panne, georganiseerd 
door de Afdeling Natuur en Bos. De 
IWVA zal daar ook het pompstation De 
Westhoek openstellen.

Voor verdere info:
- R i o o l w a t e r z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e , 

Conterdijk 2a in Wulpen, e-mail www.
aquafin.be

- IWVA,
 Waterwinning Sint-André, Doornpanne-

straat 1 in Koksijde, www.iwva.be
 Torreele, Conterdijk 2a in Wulpen
 Watertoren Groendijk, Nieuwpoort-

steenweg in Oostduinkerke
 Waterwinning De Westhoek, Kerkstraat 

in De Panne

Beheerswerken met 
Natuurpunt Westkust

Op zaterdag 1 september vindt de 
beheersvoormiddag van Natuurpunt 
Westkust plaats. Doel is het maaien 
van een een stuk duingrasland in de 
Oostvoorduinen in Oostduinkerke. 
Verzamelen om 9 u. aan de ingang van 
het kerkhof in de Geryllaan, einde om 
11.30 u. De helpers krijgen een gratis 
drankje. Laarzen en handschoenen 
zijn onontbeerlijk.
De volgende beheersvoormiddagen 
zijn dan op zaterdag 6 oktober en 
zaterdag 3 november, telkens in de 
Oostvoorduinen.
Op zaterdag 17 november zijn er 
weer natuurbeheerswerken in de 
Oostvoorduinen naar aanleiding van 
de Dag van de natuur. Het betreft dan 
een volledige dag van 9 tot 16.30 u. 
Voor de deelnemers die over de mid-
dag blijven zijn er belegde broodjes 
en drankjes voorzien. Deze activi-
teit gebeurt in samenwerking met 
de gemeente Koksijde en de afde-
ling Bos en Groen van de Vlaamse 
Gemeenschap.
Voor meer info: Walter Wackenier 
(0476/87.70.93) of Eddy 
Vandenbouhede (0475/36.22.58).
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
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De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt 
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste 
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou de 
selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.
Ingevolge klachten over rondvliegend papier verzoekt de milieudienst alle inwoners vriendelijk het buitengeplaatste papier (op 
de voorziene ophaaldag: zie selectieve kalender) goed samen te binden of in een kartonnen doos te steken.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 5 en 19 september
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 26 september

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 6 en 20 september
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 27 september

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 7 en 21 september
Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 28 september

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 7 en 21 september
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 25 september

Oproep gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad)

Naar aanleiding van de installatie van het nieuw gemeentebesturen worden de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld, 
zo ook de gemeentelijke milieuraad. De hersamenstelling van de milieuraad is een sleutelmoment, want de procedure moet vol-
doen aan heel wat eisen van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Vanuit het aspect inspraak, betrokkenheid en maatschappelijk draagvlak is het erg belangrijk dat, naast de vertegenwoordigers 
uit de diverse maatschappelijke geledingen en adviesorganen, ook een aantal zetels worden voorbehouden voor geïnteresseerde 
burgers en deskundigen in de materie. Deze kandidaten moeten beschikken over enkele essentiële capaciteiten om als lid van de 
milieuraad goed te kunnen functioneren.
- openheid voor andermans standpunt
- ingesteldheid om met open vizier, dus op een niet-conflictueuze manier, problemen op te lossen
- bekommernis voor het algemeen milieubelang en dus positieve medewerking aan de bevordering van milieuzorg en natuuront-

wikkeling
- kennis van de gemeente
- enige deskundigheid inzake milieuthema’s

In toepassing van het gemeentedecreet met betrekking tot de correcte man-vrouwverhouding in adviesraden dringt het bestuur 
speciaal aan op vrouwelijke kandidaturen.

De kandidatuur dient schriftelijk te gebeuren met toelichting van uw motieven en/of deskundigheid. Zenden aan:
College van burgemeester en schepenen – Milieuraad, t.a.v. Milieudienst, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. Graag vòòr 15 sep-
tember 2007.



17

Mi l i e u

Wat met banden van landbouwbedrijven?

Banden van landbouwactiviteiten 
zijn bedrijfsafval. Bijgevolg staan de 
landbouwers zelf in voor de afvoer 
ervan. De gemeente is niet verplicht 
om deze banden in te zamelen. 
Banden van landbouwvoertuigen 
en –materieel vallen onder de aan-
vaardingsplicht afvalbanden. Deze ban-
den kan de landbouwer gratis bij de ban-
dencentrale of garage achterlaten, wan-
neer hij nieuwe banden koopt. Banden 
voor het afdekken van voederkuilen en 

dergelijke vallen niet onder de 
aanvaardingsplicht afvalbanden. 
Recytyre, de beheersorganisatie 
die instaat voor de uitvoering 
van de aanvaardingsplicht afval-
banden, heeft hiervoor op vrij-
willige basis wel een specifieke 

regeling uitgewerkt. Via de website van 
recytyre komt de landbouwer vanaf 18 
juni 2007 terecht op een elektronisch 
uitwisselingsplatform tussen landbou-
wers met afvalbandenstocks. Heeft de 

landbouwer banden tekort of teveel, 
dan biedt dit platform de mogelijkheid 
om banden uit te wisselen met collega-
landbouwers. De landbouwers staan wel 
zelf in voor de afvoer van afvalbanden 
die niet in aanmerking komen voor de 
uitwisseling. De landbouwer contacteert 
hiervoor best een erkende ophaler. Meer 
info over de praktische kant van het 
platform op de VVSG-webstek en op de 
website van Recytyre. Contact Recytyre 
of VVSG-contact Liesbet Noé.

Provinciale steun voor milieuzorgprojecten in land- en tuinbouw in de Westhoek
De provincie West-Vlaanderen vindt het belangrijk om land- en tuinbouwers te ondersteunen in de toekomstgerichte uitbouw 
van hun bedrijf. Daarom voorziet het Ontwikkelingsplan Duurzame Landbouw in de Westhoek, naast het sensibiliseren en het 
verlenen van advies, ook subsidies voor het realiseren van innovatieve milieuzorgprojecten.
Land- en tuinbouwers zijn zich meer en meer bewust van de problematiek rond diep grondwater en zoeken naar een systeem, op 
maat van hun bedrijf, om regenwater, drainagewater of oppervlaktewater te gebruiken. Zij die bouw- of verbouwplannen hebben, 
willen hierin soms zelf een stap verder gaan door waar mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen, vernieuwende 
isolatietechnieken, enz. Landbouwers organiseren ook initiatieven om de verstandhouding met natuurliefhebbers te verbeteren. 
In die zin wordt in veel gevallen op zoek gegaan naar vernieuwende milieuzorgprojecten.
Ons provinciebestuur steunt dergelijke milieuzorgprojecten en demonstratieprojecten. Vandaar dat de provincie vraagt nieuwe 
projectideeën in te dienen. Bij deze projecten kan voor investeringen op maximaal 40% subsidie, met een max. van 15.000 
euro gerekend worden. Bijkomende kosten voor opvolging (zoals analysekosten) kunnen volledig betaald worden vanuit het 
Ontwikkelingsplan Duurzame Landbouw Westhoek voor zover de verkregen informatie ook interessant is voor andere land- en 
tuinbouwers in de provincie.
Voor meer info: Tine Degloire, Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100 in Diksmuide (tel. 051/51.93.59, fax 051/51.93.51, 
e-post tine.degloire@west-vlaanderen.be).

Prijzen voor Infospel en energiemeesters
Het Duinen-infospel van de Milieudienst-
Zeevonk tijdens de heropening van 
het natuurgebied Noordduinen op 27 
mei werd vooral door gezinnen met 
kinderen goed gesmaakt. De winnaars, 
die geloot werden uit de deelnemers, 
zijn dan ook nog jong: Joachim en 
Benjamin Vandersmissen uit Malle, Jolien 
Vandenberghe en Matthias Casteleyn uit 
Koksijde. Ze werden met het hele gezin 
op 28 juli plechtig ontvangen in de 
Kokpit door schepen van Milieu Daniel 
Van Herck (staande, derde van links). 
De gelukkigen gingen naar huis met 
(h)eerlijke producten uit de wereldwinkel 
Oxfam. De energiemeesters Jean-Piere 
Vermoote en Jean Seneca, steunpila-
ren van de zesmaandelijkse campagne 

“Klimaatwijken”, werden met echtgenote 
ook in het gemeentehuis ontvangen. Zij 
werden voor hun vrijwillige medewer-

king met energievriendelijke geschenken 
bedankt.
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18 Groendienst bestrijdt onkruid
op milieuvriendelijke wijze (2)

Het decreet van 21 december 2001 verplicht de gemeenten om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op hun openbaar 
domein af te bouwen en op termijn helemaal te bannen. Onze gemeentelijke groendienst spant zich terdege in om de bepaling 
van dit milieuvriendelijke decreet na te komen. Bijgaande foto’s en uitleg geven een beeld van de verschillende methodes die 
daartoe gebruikt worden.

VERHAKSELD HOUT EN BOOMSCHORS
Deze methode wordt veelvuldig gebruikt, ook in de 
privé-tuin. De bodem wordt met een dikke laag (10 
cm minimum) bedekt waardoor ongewenste kruiden 
het moeilijk krijgen om te kiemen. Na een tijdje begint 
het verhakselde hout te verteren en hiertoe wordt stik-
stof aan de bodem onttrokken waardoor deze kruiden 
belemmerd worden in hun verdere groei.
Het probleem stelt zich echter in een latere fase van het 
verteringsproces. Dan komt er stikstof vrij wat een ver-
rijking van de bodemlaag als gevolg heeft! Zo ontstaat 
een ideale voedingsbodem voor brandnetel, zeven-
blad,… en dat is precies wat we niet willen! Dergelijke 
bodembedekking is dus niet toe te passen als perma-
nente bedekking en is alleen tijdelijk bruikbaar na de 
aanleg van en in combinatie met bodembedekkende 
planten. Zo gauw deze planten de bodem bedekken 
wordt geen verhakseld hout meer toegevoegd.

GRONDDOEKEN
Door het gebruik van gronddoek kan men het groeien 
van onkruid tegengaan. Dat biedt heel wat voordelen: 
minder arbeid, men moet het onkruid niet meer wieden 
en er moeten geen pesticiden meer gebruikt worden. 
Gronddoeken maken een goede begroeiing mogelijk en 
gaan erosie tegen.

Mooie voordelen in kring(loop)winkels voor studenten
Om de West-Vlaamse kringloopcentra 
wat extra te promoten bij jongeren, loopt 
er momenteel een interessante actie 
i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen. Een 
kring(loop)winkel bundelt een boeiende 
verzameling herbruikbare goederen en 
geeft ze een tweede leven door ze, 
eventueel na herstelling, tegen een zeer 
zacht prijsje te verkopen.
Net als vorig jaar is er ook nog deze 
zomer een actie speciaal voor studenten. 
Bij voorleggen van je studentenkaart 
geniet je in de periode van 15 augustus 

tot 1 oktober maar liefst 20% korting 
op alle artikelen. Alle studenten zijn 
welkom, maar er wordt vooral gemikt 
op laatstejaars uit het secundair onder-
wijs die van plan zijn om volgend school-
jaar op kot te gaan. Zij vinden in een 
kring(loop)winkel zeker allerhande leuke 
en budgetvriendelijke spulletjes. Ter 
ondersteuning van deze actie werden 
net vóór de zomer handige (gratis) 
mini-kookboekjes verspreid met tal van 
eenvoudige (kot)gerechtjes. Bovendien 
kunnen er waardebonnen van maar liefst 

300 euro gewonnen worden via een 
wedstrijd op Campus TV (Focus-WTV). 
Wetende dat de kringloopcentra sowieso 
hun waren aan een spotprijsje aan de man 
brengen, is deze actie dus echt wel een 
buitenkansje. In een kring(loop)winkel 
staat echt van alles in de aanbieding. Ga 
zeker eens een kijkje nemen in de winkel 
in je buurt: industriezone I in Veurne.
Meer info: www.west-vlaanderen.be/
kringloopcentra of tel. 050/40.34.91.



Winnaars campagne “afvalarm winkelen
Tijdens de maand juli werd mevrouw Maria Debanst met de shopping bag gespot in Oostduinkerke. In augustus werden vervol-
gens de heer en mevrouw Willy Vandeput met hun shopping-bag gespot in Koksijde. Beide winnaars wonnen aankoopbonnen 
van plaatselijke handelaars. De milieudienst wenst hen van harte proficiat!

19Actie “Afvalarm winkelen 2007”:
vermijd plastic-draagtassen
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Naar aanleiding van het enorme succes van vorig jaar organiseert onze gemeentelijke milieudienst in het najaar weer de actie “afval-
arm winkelen”, meer bepaald van 15 oktober tot en met 3 december. Doel van de actie is het doen slinken van de afvalberg door het 
vermijden van plastic-zakjes. Hèt wapen in deze strijd is de verstevigde katoenen SHOPPING-BAG met bamboe-handvaten!

Hoe neem je deel?
Knip onderstaande bon uit en vul in 
hoofdletters uw naam en adres in. 
Met die bon kunnen alle inwoners van 
Koksijde vanaf 17 september gratis een 
shopping-bag afhalen bij de milieudienst 
(Zeelaan 303, 2de verdieping). Wees 
er snel bij, want de voorraad is beperkt. 
De shopping-bag van vorig jaar mag 
natuurlijk ook gebruikt worden om deel 
te nemen aan de actie.
Vanaf 15 oktober krijg je in de deelnemende 
handelszaken een stempel op je spaarkaart, 
telkens je de shopping-bag gebruikt in 

plaats van een plastic-draagtas. De spaar-
kaarten kan je verkrijgen in alle deelnemen-
de handelszaken en bij de milieudienst.
Volle spaarkaarten kunnen gedeponeerd 
worden in de urnes. Je vindt ze bij de 
milieudienst en in alle toeristische info-
kantoren. Spaarkaarten inleveren kan tot 
3 december, tot 16 u. Met volle spaar-
kaarten maak je kans op mooie prijzen.
De prijzen worden in december verloot. 
Alle winnaars worden persoonlijk gecon-
tacteerd en worden zowel in Tij-dingen 
als op de website van Koksijde bekend-
gemaakt.

Na de actie mag men de shopping-bag 
natuurlijk niet naar de zolder verban-
nen, maar moet men er verder gebruik 
van maken. Zo help je aan een beter 
leefmilieu. Vanaf januari 2008 tot en 
met augustus 2008 wordt elke maand 
iemand gespot die zijn/haar boodschap-
pen doet met de shopping-bag. En dat 
kan alweer een mooie prijs opleveren. Bij 
de vorige actie werden 8 mensen gespot 
en beloond met een mooie prijs.
Meer info bij Dorine De Coster of Kim 
Calcoen (tel: 058/53.34.39, e-mail 
milieu@koksijde.be).

BON TER WAARDE VAN 1 SHOPPING-BAG*
Gratis af te halen bij de gemeentelijke milieudienst vanaf 17 september, van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u., op maandag- 
en woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 16 u.

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

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

* Maximaal 1 shopping-bag per gezin, zolang de voorraad strekt

Zwerfkattenactie
Vanaf september organiseert de milieudienst een zwerf-
kattenactie. Het is niet de bedoeling om de zwerfkatten 
uit te roeien maar wel om wildgroei en de ongemakken 
die ermee gepaard gaan (geuren, miauwen, nachtelijke 
vechtpartijen, voedselresten die vogels en knaagdieren 
aantrekken….) te voorkomen. De katten worden door een 
dierenarts onderzocht, verzorgd en indien nodig geope-
reerd. Vervolgens worden ze terug op dezelfde plaats 
uitgezet waar ze een belangrijke rol vervullen in het milieu 
(o.a. voor de jacht op knaagdieren enz…). Aan de katten-
baasjes wordt gevraagd om hun verantwoordelijkheid op 
te nemen en de katten te laten steriliseren of te castreren. 
Zo kan de wildgroei van zwerfkatten in toom gehouden 
worden, alsook het aantal in de steek gelaten katten in de 
nu al overvolle asielen. Meer info: 058/53.34.39.

Mevr. Maria Debanst De h. en mevr. Willy Vandeput

✄
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Transcript 2007 voor 
artistiek talent!

Vragen? JIN helpt je er vanaf

Vrijwilligerswerk,
iets voor jou?
Vrijwilligerswerk is geven en nemen. Je 
geeft je vrije tijd, je deskundigheid, je 
enthousiasme. In ruil daarvoor doe je 
ervaring op of leer je nieuwe mensen 
kennen. Veel organisaties of verenigin-
gen kunnen enkel overleven dank zij de 
vele vrijwilligers. Of het nu gaat om de 
PIT of de kantine van het voetbal. Ook 
in Koksijde zijn er heel wat verenigingen 
die steunen op vrijwilligers. Van de plaat-
selijke scouts tot de Muze.
Door de nieuwe wetgeving zijn vrijwil-
ligers beter beschermd dan vroeger. Zo 
moet iedere vrijwilliger voortaan verze-
kerd zijn tegen ongevallen. Op de web-
site www.vrijwilligerswerk.be kan je heel 
wat info vinden over vrijwilligerswerk 
(statuut, verzekering, mogelijke vergoe-
dingen enz.). Ook in het JIN kan je met 
je vragen terecht: 058/53.34.44 of joc-
depit@koksijde.be. Zowel jeugdhuis de 
PIT (bar- en muziekwerking) als de Muze 
(lesgevers muziekinstrumenten) zijn 
steeds op zoek naar nieuwe mensen die 
wat van hun vrije tijd willen investeren.

Festivalitis: Stevapalooza
Op vrijdag 28 september doen vanaf 
20 u. vier bands hun ding in jeugd-
huis de PIT: Trenchfoot, Urge for Blood, 
Crossface en Rectumpus. Zij brengen het 
hardere werk op de laatste vrijdag van 
de maand. Een verjaardagsspecial ter ere 
van jeugdhuismedewerker Steve. Gratis 
toegang. Meer info: www.depit.be.

Billenkarrenkoers op 22 
september
Voor verenigingen die er een lap op wil-
len geven vindt op zaterdag 22 septem-
ber de jaarlijkse billenkarrenkoers van 
de jeugdraad plaats. Plaats van afspraak 
is de Witte Burg in Oostduinkerke. De 
koers start om 10 u. en duurt tot 18 u. 
Om deel te nemen moet je met minstens 
8 en maximum 16 deelnemers zijn.
De kostprijs bedraagt 4 euro per deel-
nemer. Epo is enkel toegestaan als je 
over een doktersattest beschikt…
Inschrijven kan bij liesghysel@hotmail.
com of 0473/68.96.40. Je kan natuurlijk 
ook altijd langs gaan om iets te drinken 
of te zien hoe anderen zich in het zweet 
rijden. Info: www.jeugdraadkoksijde.be.

Wasco-weekend wijkt uit naar het Theaterplein
De jeugdraad, jeugddienst, dienst Cultuur en de bibliotheek organi-
seren speciaal voor jonge cultuurliefhebbers opnieuw het WASCO-
weekend op vrijdag 7 en zaterdag 8 september. WASCO betekent 
wervelende actieve speelse creatieve opening. Voor de gelegenheid 
wordt het Theaterplein omgetoverd in een bananabeach. Wat dat 
precies inhoudt, zul je zelf moeten ontdekken. Vrijdag 7 september 
vanaf 20 u. kinderfuif in JOC de PIT en Gil met Gilicatessen in de 
theaterzaal. Zaterdag 8 september: van 14 tot 18 u. in en rond het Theaterplein: 
boekenverkoop, bananabeach, live muziek, terras, straattheater, workshops enz.

In Concert: The Green Bees
Op vrijdag 22 september vindt om 21 u. in jeugdhuis de PIT het eerste concert van 
het najaar plaats. Met hun muziek keren The Green Bees terug naar de basis van 
rock ‘n’ roll. Simpele maar rauwe gitaar riffs. Een grommende bass. Drums die je tot 
in je middenrif voelt en een “Primal Scream-achtige” zangstem. Hun invloeden zijn 
even divers als rijk: van T-Rex tot Queens of the Stone age. Toegang 2 euro voor 
leden, 4 euro voor niet-leden. Meer info: www.depit.be of www.myspace.com/the-
greenbees voor een proevertje.

Transcript is dè kunstwedstrijd voor 
jongeren! Alle jongeren die dat willen 
kunnen deelnemen aan een tentoon-
stelling die loopt van 29 oktober tot 9 
november in JOC de Pit, in de bib en in 
cc CasinoKoksijde. Alle kunstdisciplines 
komen in aanmerking. Deelnemen kan 
door Transcript te mailen naar info@
depit.be. Inschrijven kan tot 15 oktober. 
Aan de tentoonstelling is een publieks-
prijs verbonden. De winnaar van deze 
prijs krijgt een eigen tentoonstelling in de 
mezzanine van het cc CasinoKoksijde.

DJ Battle
De PIT is op zoek naar enkele first class 
dj’s. De battle bestaat uit twee voor-
rondes en één finale. Aan de voorrondes 
en de finale is een prijzenpot verbon-
den. Alle genres zijn toegelaten. Een 
jury en het publiek kiezen de winnaar. 
Inschrijven via mail naar info@depit.
be. Gratis deelname. Meer info op www.
depit.be of jocdepit@koksijde.be.



21Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones
op staatsrechtconferentie in Irak-Kurdistan

Internationale Samenwerking

Vlaams volksvertegenwoordiger en 1ste schepen Jan Loones verbleef in de eerste helft van juli in Iraaks Kurdistan, waar hij 
deelnam aan een vijfdaags congres over federalisme, op uitnodiging van een Europese en een Kurdische vereniging voor vrede 
en rechtvaardigheid: International Alliance for Justice (voorzitter Bahtiar Amin, voormalig minister van mensenrechten van Irak) 
– No Peace Without Justice (www.npwj.org).

Naast andere staatsrechtexperten werd 
hij er gevraagd om het Vlaamse en 
Belgische staatsrechtmodel uit de doe-
ken te doen, met een verwijzing naar 
andere Europese federale systemen. Het 
initiatief was spraakmakend en verenigde 
voor het eerst de leden van het Iraaks 
nationaal parlement en de leden van het 
Kurdisch regionaal parlement om samen 
de staatkundige toekomst van hun land 
en regio bespreken.
Het seminarie leidde op 13 juli uitein-
delijk tot een “Protocol of Cooperation 
between the Iraqi National Parliament 
and the Kurdistan National Assembly”.
Aan het congres-seminarie namen ca. 
200 personen deel, voornamelijk rege-

ringsleden en parlementsleden uit Irak 
en Irak-Kurdistan, vertegenwoordigers 
van sociale verenigingen, en internatio-
nale vertegenwoordigers.
De internationale gemeenschap werd 
o.m. vertegenwoordigd door de vroegere 
ministers van Justitie van Jordanië en 
Pakistan, naast professoren uit Indië, de 
USA, Groot Brittannië, Australië, Egypte 
(Saad-Ibrahim, een vooraanstaand 
Egyptisch strijder voor minderheden), 
en zoals gezegd twee parlementsleden, 
nl. Paul Dewar uit Canada-Toronto en Jan 
Loones uit Vlaanderen-België.
In zijn exposé en tussenkomsten gedu-
rende de vijfdaagse conferentie onder-
streepte Jan Loones in het bijzonder 

het principieel recht van elk volk om te 
bepalen hoe ruim het zijn recht op zelf-
beschikking wenst in te vullen, overeen-
komstig het handvest van de Verenigde 
Naties. Hij kon daarbij ruimschoots ver-
wijzen naar de expertise van Vlaanderen 
in de geweldloze strijd voor de rechten 
van mens en volk, zoals uitgewerkt in 
de steeds evoluerende Belgische grond-
wet. Bijzondere aandacht kreeg hij voor 
zijn vergelijking tussen het statuut van 
Brussel en de nu zeer actuele discussies 
rond het statuut van de Kurdisch-Iraakse 
stad Kirkuk, met het artikel 140 uit de 
Iraakse grondwet.
In de rand van de conferentie werd een 
brede delegatie ontvangen op het paleis 

van president en boegbeeld 
van de Iraaks-Kurdische strijd, 
Massoud Barzani. Jan Loones 
kon hem, op de dag na de 
Vlaamse nationale feestdag, 
een Vlaams vaantje overhan-
digen. Verder trachtte hij ook 
zoveel mogelijk Irak te ver-
kennen buiten de omgeving 
van de conferentie, wat boei-
ende momenten opleverde.
Voor veel meer info en foto’s, 
surf naar www.loones.be/
actueel.htm

Ze eGetijdentafels september
dag hoogwater laagwater
1 september: 04.09 en 16.27 11.14 en 23.47
2 september: 04.52 en 17.10 11.56
3 september: 05.39 en 17.58 00.30 en 12.40
4 september: 06.34 en 18.57 01.15 en 13.33
5 september: 07.40 en 20.15 02.10 en 14.41
6 september: 09.01 en 21.45 03.24 en 16.07
7 september: 10.32 en 23.13 04.59 en 17.42
8 september: 11.46 06.20 en 18.53
9 september: 00.19 en 12.40 07.17 en 19.46
10 september: 01.08 en 13.23 08.01 en 20.28
11 september: 01.46 en 13.58 08.36 en 21.05
12 september: 02.20 en 14.31 09.08 en 21.38
13 september: 02.51 en 15.02 09.40 en 22.09
14 september: 03.22 en 15.33 10.12 en 22.39
15 september: 03.52 en 16.04 10.43 en 23.07

dag hoogwater laagwater
 16 september: 04.22 en 16.35 11.11 en 23.31
17 september: 04.52 en 17.06 11.35 en 23.56
18 september: 05.22 en 17.38 12.04
19 september: 05.57 en 18.17 00.29 en 12.43
20 september: 06.45 en 19.21 01.14 en 13.37
21 september: 08.09 en 21.12 02.21 en 15.37
22 september: 09.51 en 22.46 04.31 en 17.08
23 september: 11.16 en 23.47 05.43 en 18.15
24 september: 12.07 06.38 en 19.07
25 september: 00.31 en 12.46 07.22 en 19.51
26 september: 01.08 en 13.23 08.02 en 20.32
27 september: 01.44 en 14.01 08.43 en 21.13
28 september: 02.23 en 14.40 09.24 en 21.55
29 september:  03.03 en 15.20 10.07 en 22.37
30 september:  03.45 en 16.02 10.50 en 23.20

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

Twee vlaggen, president Massoud Barzani (zoon van 
voorzitter Mustafa, Koerdisch rebellenleider) en Jan 
Loones op de dag na de Vlaamse feestdag.

Sheikh Khaled Al Attiyah en Hon. Adnan Mufti, resp. 
voorzitters van het Iraaks en het Koerdisch parlement, 
samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones
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Veldlopen voor de schoolgaande jeugd

Traditiegetrouw organiseert de gemeen-
telijke Sportdienst de jaarlijkse veldlopen 
op het sportpark van Oostduinkerke:
- op dinsdag 25 september van 13.30 

tot 16 u. voor de kinderen uit het lager 
onderwijs van Koksijde

- op woensdag 26 september van 13.30 

Petanquetornooi
Op donderdag 11 oktober organiseert 
de sportdienst een recreatief petanque-
tornooi op de pistes van de petanquezaal 
Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi 
start om 14 u. en wordt gespeeld met 
vaste tripletten uit Koksijde en omlig-
gende gemeenten. Er wordt gestreden 
om de wisselbeker van de schepen van 
Sport. Alle deelnemers ontvangen een 
aandenken, deelnemen is gratis.

Koksijdenaars lopen 
voor goede doel!
Op 14 oktober wordt in Eindhoven een 
marathon en halve marathon georgani-
seerd voor de actie “Make a wish”. Een 
20-tal dappere Vlamingen, waaronder 3 
Koksijdenaars, Charlotte Cottry, Francis 
Coucke en Leen Declerck, grijpen dit 
evenement aan om zich eens goed in ’t 
zweet te werken voor het goede doel. 
“Make a wish” is een organisatie die 
de wensen van levensbedreigend zieke 
kinderen probeert te vervullen. De drie 
Koksijdenaars willen daarbij hun bijdrage 
leveren en de inwoners kunnen hen 
daarbij helpen door te sponsoren per 
kilometer. Dit kan via de website www.
sponsormij.be waar men zowel de loper 
als het bedrag per kilometer kan kiezen 
(vanaf 30 euro fiscaal aftrekbaar). Op 
de website vindt u meer informatie en 
stellen de lopers zich voor. Neem een 
kijkje op de site en bezorg hen met uw 
sponsoring een extra motivatie!

tot 16 u. voor de leerlingen van het 
middelbaar onderwijs van Koksijde, De 
Panne, Nieuwpoort en Veurne

Gedurende deze 2 dagen geven onge-
veer 2.000 sportievelingen het beste 
van zichzelf. De inschrijvingen worden 
via de scholen geregeld en zijn gratis.

Jeugdsportacademie
Komend schooljaar organiseert de Sportdienst in samenwerking met de sportraad 
voor de achtste keer de jeugdsportacademie voor jongens en meisjes van het lager 
onderwijs. Deze sportieve academie vindt plaats op woensdagnamiddag (behalve 
tijdens de vakanties) in de sporthal van Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. tennis en 
muurklimmen aan bod: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, van 15.15 tot 
16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar. In de eerste reeks (woensdagen 10, 17 en 24 
oktober) staat een initiatie hockey op het programma. De deelnameprijs (4,50 euro, 
verzekering inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per namiddag. Het sportmateriaal wordt 
gratis ter beschikking gesteld. Vooraf inschrijven op de Sportdienst (Hazebeekstraat 
11 in Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01) of via www.sport.koksijde.be. Opgepast men 
schrijft zich in per reeks, en men is pas definitief ingeschreven na betaling.

Andere belangrijke sportmanifestaties
ZATERDAG 8 SEPTEMBER:
- Oostduinkerke-dorp, wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften, 
criterium van 17 ronden van 15 tot 17.30 u. (org. Kustsprinters, tel. 058/51.58.41)
- Oostduinkerke-dorp, wielerwedstrijd voor wielertoeristen, criterium van 15 ronden 
van 4 km van 18 tot 19.30 u. (org. WTC De Meeuw, tel. 058/51.79.00)
DONDERDAG 13 SEPTEMBER:
- Oostduinkerke-dorp, wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften, 
criterium van 17 ronden van 15 tot 17.30 u. (org. Kustsprinters, tel. 058/51.58.41)
ZONDAG 16 SEPTEMBER:
- Wulpen, Criterium van de Westhoek, wielerwedstrijd voor jonge renners (15 tot 
17jaar), (org. Wielerclub Wulpen, tel. 0498/76.76.18)
ZONDAG 23 SEPTEMBER:
- Koksijde, Keizer der Juniores, internationale wielerwedstrijd / A. Tijdrit van 6 km 
bij het Dorpsplaats van Wulpen van 9 tot 12 u. (2de rit) / B. Criterium (3de rit) 
van 15 tot 19.30 u. met start in Koksijde-dorp en aankomst bij het gemeentehuis 
in Koksijde-Bad (12 ronden, totaal 97 km), (org. KVC De Verenigde Vrienden, tel. 
058/51.10.74)
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Burgerlijke stand juni-juli

GEBOORTEN
Ella Melamud (Veurne, 25 mei), dochter van Daniel en van Sophie Slabbinck uit Oostduinkerke
Lukas Vanmassenhove (Veurne, 28 mei), zoon van Filip en van Sandra Dewitte uit Oostduinkerke
Kjento Bossaert (Veurne, 29 mei), zoon van Stéphane en van Heidi Storm uit Koksijde
Julie Demunck (Veurne, 2 juni), dochter van Marc en van Fabienne Janssens uit Oostduinkerke
Axel Sillis (Veurne, 4 juni), zoon van Joris en van Sophie Messiaen uit Oostduinkerke
Danielle Van Eetvelt (Bornem, 10 juni), dochter van Paul en van Virginie Traisnel uit Oostduinkerke
Nadthida Thongmee (Veurne, 11 juni), dochter van Khathawut en van Nipa Ruangsri uit Koksijde
Ernest Vens (Veurne, 13 juni), zoon van Frederick en van Iris Allewerelt uit Koksijde
Loucka Vancayseele (Veurne, 20 juni), dochter van Frederik en van Davina Kellner uit Oostduinkerke
Taya Declerck (Veurne, 23 juni), dochter van Alexandre en van Napaporn Hongthong uit Koksijde
Noëmi Yperman (Brugge, 26 juni), dochter van Stoffel en van Florence Vanneste uit Oostduinkerke
Noah Beullens (Veurne, 28 juni), zoon van Koen en van Nathalie Vandepoele uit Oostduinkerke
Imali Dihi (Veurne, 29 juni), dochter van Stevie en van Vicky Lexharde uit Koksijde
Emiel Verkest (Brugge, 1 juli), zoon van Bart en van Lien Derijcker uit Wulpen
Kyara Catteeuw (Veurne, 1 juli), dochter van Björn en van Karen Talifré uit Oostduinkerke
Bo Demaeght (Brugge, 9 juli), dochter van Wim en van Sofie Van Eygen uit Koksijde
Zeger Van Meerbergen (Veurne, 11 juli), zoon van Jelle en van Fien Leerman uit Oostduinkerke
Natasha Bafo Bitsi (Veurne, 16 juli), dochter van Michel en van Nathalie Marouse uit Koksijde
Lowie Declerck (Veurne, 17 juli), zoon van Frank en van Caroline De Meyer uit Koksijde
Brent Corneillie (Brugge, 19 juli), zoon van Frederik en van Vanessa Debusscher uit Koksijde
Amber Van Herck (Oostende, 20 juli), dochter van Tom en van Wendy Debeer uit Oostduinkerke
Tobias Vansteenland (Veurne, 21 juli), zoon van Kirsten en van Wendy Couvreur uit Koksijde
Ziggy Smagghe (Veurne, 21 juli), zoon van Pieter en van Jennyfer Herregat uit Oostduinkerke
Lotte Proost (Brasschaat, 16 juli), dochter van Erik en van Ineke Rumers uit Oostduinkerke
Linus Verstraete (Veurne, 17 juli), zoon van Peter en van Benedicte Deforche uit Koksijde
Zidan Santens (Veurne, 28 juli), zoon van Steven en van Alma Faïno uit Koksijde
Trixie Van Isacker (Veurne, 25 juli), dochter van Olivier en van Heidi Castelein uit Koksijde
Manou Legein (Veurne, 31 juli), dochter van Robby en van Isabelle Debled uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Pierre De Batselier en Georgette Verschuere, beiden uit Koksijde
Rob Vandooren en Tine Inghelbrecht, beiden uit Koksijde
Romano Dijkshoorn en Cinthya Glavier, beiden uit Koksijde
Michael De Groef en Laetitia Paulet, beiden uit Koksijde
Bruno Lybeer en Wendy Imhof, beiden uit Koksijde
Chris Desimpel uit Koekelare en Tine Dedecker uit Koksijde
Andy De Clerck en Tine Vandaele, beiden uit Koksijde
Kwinten Vermander uit Koksijde en Ilse Becue uit Merelbeke
Martin Nyssen en Hilde Govaert, beiden uit Koksijde
Frederik Toortelboom en Valerie Vanbleu, beiden uit Koksijde
Lot Wielfaert en Ann Wauters, beiden uit Koksijde
Sven Turck uit Middelkerke en Isabelle Vanhassel uit Koksijde
Joery Van Ammel en Vanessa Loose, beiden uit Koksijde
Christopher Dass en Liezel Salalila, beiden uit Koksijde
Roland Vereecke en Eva Hausstein, beiden uit Koksijde
Michel Leblicq uit De Panne en Laurence Godart uit Koksijde
Claude Mestdagh uit Koksijde en Samira Jbara uit Tanger (Marokko)
Dahbi Kasmi uit Aklim (Marokko) en Sonja Deblieck uit Koksijde
Matthias Goderis en Delphine Kesteloot, beiden uit Koksijde
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OVERLIJDENS 
Alice Desaever (85 jaar), echtgenote van Roger Cayzeele / Gérarda Vandamme (76 jaar), ongehuwd 
/ Pieter Elskens (56 jaar), echtgenoot van Simonne Boeve / Suzanne Hagens (86 jaar), weduwe van 
Hans Jacot / Christiaan Verslype (57 jaar), echtgenoot van Myriam Daems / Maurice Demuynck 
(78 jaar), echtgenoot van Agnes Dorné / Suzanne Theillet (79 jaar), weduwe van Florent Hanquet 
/ Marcel Bedert (66 jaar), echtgenoot van Liliane Woestyn / Pierre Lontie (80 jaar), echtgenoot van Rose Massart / Johanna 
Verstraeten (82 jaar), weduwe van Joseph Van Eesbeeck / Jan Verheye (73 jaar), echtgenoot van Christianne Deceuninck / 
Leon Reynaert (89 jaar), echtgenoot van Adolphine Nelissen / René Degrieck (86 jaar), weduwnaar van Gisèle Tahon / Walter 
Berland (76 jaar), echtgenoot van Nicole Sabbe / Aloïs Beyens (77 jaar), weduwnaar van Ida Corteel / Lisette Rombaut (63 
jaar), echtgenote van Noël Biasino / Irène Deriemaeker (85 jaar), weduwe van René Vanden Abeele / Yvonne Gelders (71 
jaar), echtgenote van Aimable Laurent / Marie Verniory (97 jaar), echtgenote van René Stassin / Gertrude Plaetevoet (90 
jaar), weduwe van Fernand Dutilleux / Daniele Lecleir (53 jaar), ongehuwd / Walter Coreynen (56 jaar) / Georges Moons 
(80 jaar), weduwnaar van Germaine Longtin / Robert Pinchemail (69 jaar), echtgenoot van Christiane Verdonck / Robert 
Kaufmannn (79 jaar), ongehuwd / Pauwel Nuyttens (80 jaar), weduwnaar van Thérèse Wulleputte / Blanche Stockelynck (84 
jaar), ongehuwd / Angèle Van Raemdonck (71 jaar), echtgenote van Jaak Van Houtven / Maria Paetschke (77 jaar), weduwe 
van Gilbertus Van Puyenbroeck / Maria Goossens (86 jaar), weduwe van Willem Philippe / Agnes Gerke (85 jaar), weduwe 
van Ernestus Segers / Gilbert Cloet (58 jaar), echtgenoot van Rita Lammerant / Ivonne Vynckier (92 jaar), weduwe van Paul 
Deltour / Germain Van Maele (83 jaar), echtgenoot van Elza Wydooghe / Etienne Lootens (64 jaar), echtgenoot van Elisabeth 
Touw / Romain Vanfleteren (72 jaar), echtgenoot van Huberte Kindt / Arthur Bossier (82 jaar), weduwnaar van Monique 
Vermeersch / Julia Nauwelaerts (82 jaar), weduwe van Emmanuel de Paepe / Leo Dumon (84 jaar), echtgenoot van Denisa 
Deblauwe / Maria Verplancke (98 jaar), weduwe van Julien De Grande / Lucien Crombez (69 jaar), weduwnaar van Martha 
Jacobs / Dries Verschatse (28 jaar), ongehuwd / Madeleine Witvrouw (81 jaar), weduwe van Gaston Claes

“Weet je nog, van in die tijd….?”

Beeldhouwer Jan Dieusaert verzamelt anekdoten en jeugdherinneringen van Koksijdenaars over de bewogen periode 1940-
1950. Jan wil die anekdoten bundelen tot een soort reportage in de vorm van cursiefjes over het dagdagelijkse leven aan de 
Westkust in die woelige jaren, meestal ludiek en grappig, soms ernstig en zelfs tragisch, maar altijd boeiend. Elke verdwijnende 
generatie betekent immers een verarming van het collectief geheugen, aldus Jan. Wie helpt hem om dergelijke vertellementen 
vast te leggen? Voor een afspraak en/of een gesprek kan men Jan Dieusaert als volgt contacteren: A.Degreeflaan 3 in Koksijde, 
tel. 058/51.31.00, e-post info@dieusaert.net.

Echtpaar Roden-Claeys
William Roden en Léa 
Claeys beloofden elkaar 
60 jaar geleden eeuwige 
trouw, voorwaar diaman-
ten huwelijksgeluk!. Ter 
gelegenheid van die dia-
manten verjaardag viel het 
echtpaar op zaterdag 11 
augustus een feestelijke 
ontvangst in het gemeen-
tehuis te beurt. William, 
Engelsman van oorsprong, 
werkte bij de veiligheids-
dienst van de NAVO in 

Brussel, Léa was een tijdlang kinesiste. Het diamanten koppel werd door 
burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken 
aangeboden.

Echtpaar Mannaert-Vervoort
Eduard Mannaert en 
Maria Vervoort smaakten 
op zaterdag 8 augustus 
het geluk de gouden 
bruiloft te mogen vieren. 
Eduard was ingenieur bij 
Bruggen en Wegen in heel 
Vlaanderen en bracht het 
tot directeur-generaal. 
Maria was in Mechelen 
regentes geschiedenis, 
aardrijkskunde tot 1965. 
De fiere jubilarissen wer-
den door een delegatie 
van het college van burgemeester en schepenen in het nieuw gemeen-
tehuis ontvangen. Ze werden er door de gemeentebestuurders hartelijk 
gefeliciteerd en kregen diverse geschenken aangeboden.

Fe e s t



Echtpaar Devloo-Buyse
Woensdag 8 augustus 
was ook een feestdag 
voor het echtpaar José 
Devloo-Aldegonde Buyse 
ter gelegenheid van de 
viering van de gouden 
huwelijksverjaardag. José 
was eerst beroepsmilitair 
in Koksijde, maar startte 
met Aldegonde al snel 
een grote schoenenzaak in 
Dottenijs. Het college van 
burgemeester en schepe-
nen ontving de jubilaris-

sen in het gemeentehuis, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Echtpaar Vanhoirelbeke-Delva
Nog op zaterdag 4 augus-
tus was het ook de beurt 
aan de echtgenoten Noël 
Vanhoirelbeke en Maria 
Delva om de 50ste ver-
jaardag van hun huwe-
lijksband te vieren. Noël 
was jarenlang postman 
in Koksijde en Kortrijk, 
Maria baatte op het 
Terlinckplein een dag-
bladzaak uit. Een afvaar-
diging van het college 

van burgemeester en schepenen ontving het jubilerende echtpaar in het 
gemeentehuis. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke 
felicitaties, bloemen en geschenken.

Echtpaar Gielens-Vercaemer
Ook Oscar Gielens en 
Hilda Vercaemer zijn 50 
jaar gehuwd. Nog twee 
echtgenoten en familie die 
dankbaar zijn om zoveel 
jaren gelukkig samenzijn. 
Oscar was eerst mijn-
werker in Winterslag, 
daarna beroepsmilitair in 
Lombardsijde, Brakel en 
Koksijde. Voor Oscar en 
Hilda viel de huwelijks-
verjaardag op zaterdag 
14 juli. Het college van 

burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het 
gemeentehuis van Koksijde.

Echtpaar Tabery-Buggenhout
Diamanten palmen waren 
er op zaterdag 30 juni 
voor het echtpaar Marcel 
Tabery-Renée Buggenhout 
ter gelegenheid van de 
60ste huwelijksverjaardag. 
Marcel was schrijnwerker 
in Brussel, Renée admini-
stratief bediende tot op 
directieniveau voor een 
verf- en oliebedrijf, ook 
in Brussel. De jubilaris-
sen kregen ten huize het 
bezoek van een delegatie 

van het gemeentebestuur met overhandiging van felicitaties en geschen-
ken.

Echtpaar Vanhoutte-Demeyere
Zaterdag 23 juni was 
een gezellige feestdag 
voor het echtpaar Albert 
Vanhoutte-Marie-Thérèse 
Demeyere ter gelegenheid 
van de viering van het 
gouden huwelijksfeest. 
Beroepshalve werkte 
Albert bij De Post in het 
Kortrijkse, Marie-Thérèse 
in de textielsector in 
Moeskroen en Tourcoing. 
In het nieuw gemeente-
huis werden ze hartelijk 
ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwen-
sen en geschenken aangeboden.

Proficiat aan onze jubilarissen!
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Echtpaar Vanderstraeten-Bernard
Goud is legio, diamant 
is zeldzaam, maar bril-
jant is een rariteit! 
Nochtans noteren we in 
onze galerij van jubilaris-
sen weer een briljanten 
koppel: de h. en mevr. 
François Vanderstraeten-
Marguerite Bernard die 
op 20 juni 1942 huwden 
in Watermaal-Bosvoorde, 
liefst 65 jaar geleden! 
François kende een schit-
terende militaire carriere 
in Kongo, Rwanda en België, werd luitenant-kolonel en ook nog doctor 
in de geschiedenis. De koene Louis (88) en trotse Marguerite (86) wer-
den door burgemeester en schepenen hartelijk gefeliciteerd in het nieuw 
gemeentehuis, met extra geschenken op de feestdis!

Echtpaar Jammaer-Grandjean
Vijftig jaar geleden stap-
ten Claude Jammaer en 
Marie-Louise Grandjean in 
Bukavu (Kongo) in het 
huwelijksbootje. Claude 
was eerst magistraat in 
Bukavu, later in Luik (pro-
cureur advocaat-generaal). 
Op zaterdag 4 augustus 
werd het echtpaar har-
telijk ontvangen in het 
nieuw gemeentehuis. De 
jubilerende echtelingen 
werden gefeliciteerd, ont-
vingen bloemen en geschenken.

Echtpaar Debacker-Lefebvre
Zestig jaar gehuwd of 
de diamanten bruiloft! 
Voorwaar een familiefeest 
om u tegen te zeggen. 
Voor het echtpaar Josef 
Debacker-Nelly Lefebvre 
viel de heuglijke ver-
jaardag op woensdag 8 
augustus. Josef was heel 
zijn beroepsloopbaan 
werkzaam bij de ASLK, 
Nelly werkte een tijdje 
in een confectiebedrijf in 
Brussel. De jubilarissen 
werden hartelijk in het gemeentehuis ontvangen.



1. Onder grote belangstelling vond op zondag 24 juni de rondgang van de 

58ste folkloristische Garnaalstoet plaats, zowat de jaarlijkse start van het 

zomerseizoen van juni tot en met augustus. De stoet kenmerkte zich zoals elk 

jaar door enkele vernieuwingen. De zon was vrij zuinig met haar stralen, maar 

aan de blije gezichten te zien ontbrak het alvast niet aan enthousiasme.

2. Uiteraard geen Garnaalfeest zonder Mieke Garnaal en ere-

dames. Dit jaar valt de eer om een Mieke Garnaal voor te 

stellen te beurt aan de harmonie Vrienden van de Brandweer 

Oostduinkerke naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. Mieke 

Garnaal werd aldus Lientje Vanhoucke (midden), geflankeerd 

door haar zus en eredame Famke Vanhoucke (rechts) en eredame 

Leen Desaever. Zij monsterden de stoet, en vonden het goed…

3. Badplaats Oostduinkerke beschikt voortaan over een gloed-
nieuw toerismekantoor met ruime balie, vergaderzaal en expo-
ruimte. De officiële opening vond plaats op zaterdag 23 juni.

4. Een nieuwe klassieker op de toeristische affiche was voor de 6de 

keer het Internationaal Folklorefestival “Een venster op de wereld”, 

van zondag 8 tot en met zondag 15 juli. Niet minder dan 12 internatio-

nale folkloregezelschappen, van Tibet tot Vlaanderen, tekende op het 

Theaterplein voor prachtige optredens die door honderden kijklustigen 

bijgewoond werden. Bovendien gratis!

5. Na het succesvolle internationale keramiekproject “AR-T-GILLAE” in cc CasinoKoksijde 
in 2003, pakten het gemeentebestuur en Galerie Wijland uit met een imposante vervolg-
tentoonstelling. Op drie plaatsen werd keramiekkunst met de grote “K” voorgesteld: in 
de abdijhoeve Ten Bogaerde, in Galerie Wijland zelf en in het Abdijmuseum Ten Duinen. 
Daar is de verbazingwekkende tentoonstelling, in het ruïneveld, nog tot 30 september te 
bezichtigen elke dag van 10 tot 18, zondag van 14 tot 18 u., niet op maandag).

6. In het weekend van 21 en 22 juli vierde het polderdorp Wulpen weer 
hoogtij met het 32ste Groot Landelijk Feest, de traditionele veeprijskamp 
sinds 1926 en de humoristische zondag. Het landelijk feest werd gezegend 
met een (voor deze voorbije julimaand) zeldzaam stralende zon, zodat men 
er zaterdagnamiddag dan ook op de koppen kon lopen…

7. Op zaterdag 21 juli 
werd de nationale feest-
dag luisterrijk besloten 
met een feeëriek en 
artistiek vuurwerk op de 
Zeedijk van Koksijde-bad. 
Op deze prachtige foto 
ziet u onderaan in het 
midden, in de rode spran-
keling van vonken, het 
silhouet van de horloge, 
terwijl hogerop tientallen 
fonkelende serpentines 
schitterend ten hemel 
slingeren.

8. Op donderdag 26 juli organiseerde de gemeentelijke sport-
dienst i.s.m. de sportraad de 27ste editie van de jaarlijkse 
massajogging. Om 18.30 u. werd de start gegeven van de 
kidsrun met 171 lopertjes beneden de 14 jaar die 2,5 km 
moesten lopen. Om 20 u. werd de start gegeven van de 5 en 
10 km. Zoals vorig jaar met 1.132 deelnemers mag Koksijde 
ook dit jaar de titel van “grootste strandloop” van de Vlaamse 
Kust in ontvangst nemen.
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10. In het Abdijmuseum Ten

weer tot leven. Zes keer wa

duinen en evenveel keer wa

op 1 augustus een roofvogel

valken, uilen en buizerds!

11. Twee maanden la
van sportmonitoren 
augustus organiseerd
maal het Open 2 on 

12. Als toeristisch uithangbord bij
uiteraard ook hun folkloristische du
presteerden ze niet minder dan 24 
bijgewoond door grote menigten v
zelfs met eigen steeknetjes. In sept
(13 u.), 6 sept. (14.45 u.), 12 sept. (



Het
zomerseizoen 
in woord en 

beeld

9. In onze gemeente werd van de zomer voor de eerste maal een Boombal georganiseerd: 
op vrijdag 27 juli op het Theaterplein. Deze folkdansavond werd ingezet met één uur
dansinitiatie waarbij de meest courante baldansen getoond en toegelicht werden: groeps-
dansen (slinger- en doorschuifdansen) en koppeldansen zoals wals, bourrée, polka, scot-
tish, mazurka. Na de initiatie werd het eigenlijke boombal ingezet (twee uur)!

Ten Duinen kwamen de middeleeuwen 

was er het kinderprogramma kids@ten-

r waren er sfeervolle abdijavondjes met 

ogelshow met arenden, gieren, caracaras, 

s!

n lang was er op de drie sportstranden Sport aan Zee onder leiding 
ren en er vonden ook dagelijks sporttornooien plaats. Op zaterdag 4 
seerden de sportdienst en de sportraad bovendien voor de zevende 
2 on 2 beachvolleybaltornooi.

d bij uitstek deden de paardenvissers e duit in het zakje. In juli en augustus 24 ritten, natuurlijk elke keer opnieuw en volwassenen kinderen, op de foto september volgen nog ritten op 5 sept. pt. (8 u.) en 14 sept. (8.30 u.).

13. Het Abdijmuseum Ten 
Duinen is uiteraard een his-
torisch en archeologisch cen-
trum. Maar dat neemt niet 
weg dat de religiositeit van 
eeuwen geleden er ook van-
daag nog voelbaar aanwezig 
is. Ten bewijze waarvan de 
opnieuw druk bijgewoonde 
jaarlijkse openluchtmis in 
het ruïneveld op zondag 5 
augustus. Vooraan, in statige 
kledij, de vertegenwoordigers 
van het Genootschap van de 
Zalige Idesbald die de mis 
elk jaar trouw organiseren.

14. Op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke 

vond op zaterdag 18 augustus het grote volksfeest plaats ter gelegenheid 

van de 90ste verjaardag van paardenvisser Henri “Jules” Durant. Ongeveer 

1.000 belangstellende woonden het breugeliaanse feest bij. Ook werd er 

het boek “De Rosten Durang vertelt z’n peerdeleven” voorgesteld. Op de 

foto v.l.n.r. schepen Daniël Van Herck, Jules Durant, burgemeester Marc 

Vanden Bussche, Jules’ echtgenote Françoise Popieul, paardenvisser Roland 

Vanbillemont, auteur Jan Huyghe en 1ste schepen Jan Loones.

15. Het nieuwe Theaterplein voor het gemeentehuis in Koksijde-bad heeft in het voorbije seizoen méér dan zijn nut bewezen. De hele zomer lang vonden er tal van activiteiten plaats, waaronder ook het grote tennistornooi Flanders Ladies Trophy. Negen dagen lang woonden honderden liefhebbers de hoogstaande wedstrijden bij. Uiteindelijk werd het tornooi gewonnen door de Slovaakse Lenka Wienerova die met 6-1 en 6-4 in twee sets won van de Franse Claire de Gubernatis. Wegens de hevige regenval op zondagnamiddag 19 augustus moest de 2de set jammerge-noeg in droge accommodatie in Torhout afgewerkt worden….

16. En zo, eens de laatste week van augustus begonnen, viel 

stilaan het doek over het zomerseizoen 2007, dat in het alge-

meen gekenmerkt werd door een eerder matige prestatie van 

de zon, en te ijverige wolken… Maar een ritje te paard langs 

de laagwaterlijn maakt veel goed…
17. Koksijde-bad, 21.18 u.: ik heb de zon zien zakken in de zee…



BALvan de
BURGEMEESTER
Zaterdag 29 september 2007

CASINO  KOKSIJDE
Programma: 

Diner met Bal

19u30  Diner met pianovirtuoos,   3 gangenmenu + Bal :  35 euro  ( inschrijving vooraf zie info onderaan) 

Bal van de Burgemeester

22u30   Dansen op de gevarieerde muziek van “The Quality Sound”,  die nationaal en internationaal zijn 
strepen heeft verdiend.   inkom Bal : 5 euro

13de editie
  organisatie : 
  Comité van de Dag  van de Burgemeester
  INFO & RESERVATIE : 
  Hotel Apostroff - Luc Deltombe   
  Lejeunelaan 36  8670  Koksijde
  tel 058/52 06 09   bank: 142-0532784-85

TENNIS        CLUB

KO K S I J DE

De    opbrengst van de “Bal van de 
Burgemeester “ gaat volgens de traditie 
naar een goed doel.   Dit jaar werd er 
gekozen voor de Jeugdwerking van de 
lokale  Tennisclub  TC Koksijde.
Info stages en lessen: www.tckoksijde.be
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