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Traditiegetrouw is het mij een genoegen u via ons gemeentelijk infoblad omstreeks de jaarwisseling een nieuwjaarsgroet te richten.
Ik hoop dat u en uw dierbaren een voorspoedig 2003 hebben gekend:
zowel thuis, op het werk, in de sociale omgang. Waren er tegenslagen,
dan hoop ik dat ze miniem waren. Is het anders, alvast oprecht veel
sterkte en moed om ze het hoofd te bieden!
Onze gemeente heeft een uitstekend 2003 achter de rug: heel het jaar
goed weer, met als toetje een tropische zomer. Hoogtepunt was natuurlijk het Pinksterweekend met de luisterrijke heropening van het vernieuwde Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Wat een prachtige verwezenlijking! In een groot half jaar mocht het museum ruim 50.000
bezoekers begroeten! Dat belooft voor de toekomst!
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Beste bewoners,

Maar ons bestuur staat alweer voor nieuwe uitdagingen, ook in 2004.
Ik noem er maar enkele. In 2004 beginnen de werken voor de bouw
van het gloednieuw gemeentehuis in Koksijde-bad, en voor de uitbreiding en vernieuwing van het Nationaal Visserijmuseum in
Oostduinkerke.
Even belangrijk is evenwel uw eigen welzijn, en van uw dierbaren! Eén
januari is “lukkedag”, zegt onze volksmond van oudsher. Daarom
wens ik u in deze nieuwjaarstijd veel geluk voor 2004. Voor uzelf, partner, kinderen, familie en vrienden. Met bovenal een goede gezondheid.
Want dat is het voornaamste! Laat het nieuwe jaar dus maar komen,
samen maken we er weer iets goeds van!
Een toast op een sprankelend 2004!
Heel hartelijk,
Marc Vanden Bussche
Burgemeester

I N D I T N U M M E R : 3. Onze gemeentelijke diensten in de kijker: de tech-

nici / 7. Onze bib wint eerste prijs op Antwerpse Boekenbeurs / 10. Abdijmuseum
Ten Duinen 1138: ruim 44.000 bezoekers na zes maanden! / 12. Walter Vilain besluit 65ste
levensjaar met bijzondere CD en uniek concert! / 13. Uit ons archief: “Dit gemeente is vermaerd.” / 18. Wegcode wijzigt op 1 januari / 19-21. Openbare werken: een stand van zaken
/ 26. OCMW en gemeente huldigen afscheidnemend OCMW-secretaris Willy Thabert /
32. Dokters en apothekers met wacht / 33. 20ste zwemweek: perfecte formule voor succes
en een nieuw record met 5.816 deelnemers!
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Wijziging procedure
reispaspoorten: vraag uw
reispaspoort tijdig aan!

Ingevolge een omzendbrief van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken wordt de afleveringsduur van een reispaspoort ingekort tot 5 werkdagen of via spoedprocedure binnen de 24 u. Dit
brengt met zich mee dat de kostprijs voor een reispaspoort aanzienlijk is verhoogd sedert 12 november 2003. Het gemeentebestuur raadt u dan ook aan
een tweetal maanden voordien de nodige stappen te
ondernemen voor het bekomen van een reispaspoort.

1. WAT BRENGT U MEE?
A. Twee gekleurde pasfoto’s op witte achtergrond.
De acceptatiecriteria pasfoto’s voor Belgische identiteitsdocumenten zijn heel streng. Onduidelijke (achtergrond, belichting, kleurstelling, formaat) en
beschadigde pasfoto’s worden niet aanvaard.
Zwart-wit foto’s zijn niet bruikbaar.
B. Oude reispas

2. AFLEVERINGSDUUR EN TARIEVEN
A. Normale procedure
De afleveringsduur bedraagt de aanvraagdag + 5
werkdagen / Geldigheidsduur: 1 jaar (€ 34,50) of 5
jaar (€ 74,50)
B. Spoedprocedure
De afleveringsduur is binnen de 24 uur /
Geldigheidsduur : 1 jaar (€ 197,50) of 5 jaar (€
237,50)

Opmerkingen
1. Personen van minder dan 18 jaar kunnen een reispaspoort bekomen met een geldigheidsduur van 2
jaar: normale procedure (€ 17) of spoedprocedure
(€ 180).
2. Opgepast: de geldigheidsduur van nieuwe reispaspoorten kan men niet meer verlengen. De verlenging van oude reispassen afgegeven vòòr 1 oktober 2001 zijn nog maximaal verlengbaar tot 31
december 2004 (maximale geldigheidsduur reispas 5 jaar).
Om visa-problemen te vermijden raadt het
gemeentebestuur u evenwel aan een nieuw reispaspoort aan te schaffen.
Om op reis te gaan hebt u officiële reisdocumenten
nodig. Voor bepaalde landen volstaat de gewone
identiteitskaart, maar andere eisen een paspoort
en een visum, inentingsbewijzen of andere bewijsstukken. Raadpleeg vooraleer u op reis gaat zeker
de site http://www.diplomatie.be.
3. Voor meer inlichtingen: Geert Beyens, dienst
Sociale Zaken, gemeentebestuur Koksijde (tel.
058/53.30.45, e-mail: gbeyens.socialezaken@koksijde.be.

Opmetingen voor nieuw kadasterplan in Oostduinkerke
De administratie van het Kadaster zal vanaf januari overgaan tot de volledige heropmeting van de eigendommen en bestaande gebouwen in een gedeelte van Oostduinkerke-dorp. Het betreft geen herziening of perekwatie van het kadastraal inkomen. Doel is wel een volledig nieuw kadasterplan van de betrokken zone op te
stellen. Dit werk zal duren tot vermoedelijk eind april.
Het gaat om volgende zone: de westkant van de Leopold II-laan van de Sint-Niklaaskerk tot het oud-gemeentehuis; de Dorpsstraat en de Koksijdesteenweg van het oud-gemeentehuis tot de Roelsstraat (enkel de noordkant); de zone oostelijke gelegen van de Roelsstraat, Van Maldegemstraat en Sint-Andréstraat; en de zone zuidelijk gelegen van de Witte Burg tot aan de kerk.
De opmeters zullen aan de betrokken eigendommen aanbellen om de opmetingen te kunnen verrichten. Om
technische redenen kan er meer dan één (kort) bezoek nodig zijn. Om organisatorische redenen is het echter
niet mogelijk datum en uur van dit bezoek mee te delen. Wie een opmetingsplan van een landmeter heeft (niet
van een architect), wordt gevraagd dit te willen voorleggen bij het bezoek.

Voor inlichtingen bel 050/44.26.80
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Onze gemeentelijke diensten in de kijker (6)
Pierre Dalle, hoofd van de technici:
“We zijn fier op onze ploeg!”

”De 30 man sterke ploeg van de gemeentelijke technici met hun rechtstreekse chef Pierre Dalle. (Secretaris Beun kon niet aanwezig zijn.)

In onze reeks “Gemeentelijke diensten in de kijker” stellen
we deze keer de groep gemeentelijke technici voor. Deze
groep maakt deel uit van de dienst Uitvoering van de grote
afdeling Technische Diensten, maar is eigenlijk te beschouwen als een “cel” op zich. De technici hebben hun comfortabel onderkomen op de “Werf” aan de Farasijnstraat te
Oostduinkerke. Hun rechtstreekse chef op het terrein is
Pierre Dalle, die dan op z’n beurt zijn diensthoofd weet in
ingenieur Stephan Wydooghe. We brengen een kort schriftelijk bezoekje aan de Werf met Pierre Dalle als gids…
Als men het heeft over de technische dienst “vestigingKoksijde” (in de Hovenierstraat), dan spreekt men van “den
depot”. De vestiging-Oostduinkerke daarentegen (in de
Farasijnstraat) heet “de werf”. Eigenaardig maar waar! Op de
Werf, een gloednieuw complex dat op 16 mei 2001 in gebruik
werd genomen, beschikken de ambachtslui over ruime ateliers, modern sanitair, refter, stapelruimtes, magazijn en kantoor. Het is een puike accommodatie die andere gemeenten
ons werkelijk benijden. Men beschikt er over geavanceerde
machines zoals bv. in de schrijnwerkerij een vlakschaafbank,
vandiktebank, paneelzaag, tafelcirkelzaag. Heel recent werden in de smidse nog nieuwe lasposten, boor- en zaagmachines geplaatst.
Pierre Dalle: “Onze groep technici bestaat dus uit ambachtslieden, of stielmannen, van diverse opleiding: schilders, letterzetters, loodgieters, elektriciens, timmerlui, smeden.
Samen zijn we 29 man en 1 vrouw sterk. Die verschillende
diensten hebben allemaal hun eigen atelier.”
Redactie: “Welke taken verrichten de technici zo allemaal?”
Pierre: “Wel, er is vooreerst het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, en dat zijn er heel veel: ca. 110. Onderhoud
en herstel van technieken zoals verwarming, sanitair, elektriciteit, verder schilderen, of schrijnwerk zoals nieuwe vensters,
ramen, deuren, meubels, dat proberen wij allemaal in eigen
beheer te verwezenlijken. Onze ploeg is net groot genoeg om
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veel van die taken zelf aan te pakken. Maar het gebeurt ook
wel dat de gemeente een te omvangrijk werk moet uitbesteden.”
Red.: “Maar er zijn dus nog andere opdrachten?”
Pierre: “Zeker! Een belangrijk pakket is het onderhoud van
het wagenpark in de garage. En dat is niet gering: 77 voertuigen van vrachtwagens tot gewone auto’s, 115 machines voor
de groendienst zoals gras- en bosmaaiers, kettingzagen en
haagscharen; verder 50 machines voor de straatvegers en de
logistiek zoals borstelmachines, dammen, tollen; dan ook
nog 30 aanhangwagens, 15 toilet- en werfwagens en 15 bromfietsen. Samen ca. 300 eenheden! Wij zorgen ervoor dat alles
goed gesmeerd loopt of werkt.”
Red.: “En nog is het takenpakket niet volledig?”
Pierre: “Andere taken zijn dan nog het las- en smeedwerk, het
schilderen van mooie publiciteitsborden, opbouwen van nieuwe stoetwagens, het leveren van elektrische stroom voor
allerlei evenementen in de zomer, het onderhoud en de aanstaande uitbreiding (met 80 extra urnplaatsen) van het collumbarium en het strooien van zout in de winter. Ik mag wel
zeggen dat het gemeentebestuur en ikzelf fier zijn op onze
ploeg. Als je kijkt naar onze prachtige kerstverlichting, of naar
de wagens voor de stoeten en de nieuwe reuzen zoals KOS de
Peerdevisscher en Stiene de Gernoarkruwster, of Kwio de
IJsbeer… Wij maken dat met onze talenten allemaal in eigen
beheer, terwijl andere gemeenten dat moeten uitbesteden en
er veel geld moeten voor betalen!”
Red.: “Krijgt uw dienst soms appreciatie van de bevolking?”
Pierre: “Och, dat gebeurt maar zelden hoor. Maar daar is het
ons echt wel niet om te doen. Het feit dat we weinig kritiek
horen, is eigenlijk een omgekeerde appreciatie. Maar een
bloemetje of een schouderklopje doet natuurlijk altijd
deugd!”
Red.: “Dank u Pierre voor deze toelichting. Nog veel succes
aan uw technici toegewenst!
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Hulde aan gewezen raadsleden
Na de hulde in het Provinciaal Hof in Brugge werden de twee Koksijdse ex-raadsleden George Delanghe en
Etienne Vanneste op donderdag 13 november ook door de eigen Koksijdse gemeenteraad in de bloemetjes
gezet omwille van hun vroeger raadslidschap van de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van
dertig jaar. George Delanghe was liefst 48 jaar politiek mandataris, van 1952 tot eind 2000, afwisselend als
gemeenteraadslid van Oostduinkerke, en later van Koksijde, en/of als OCMW-raadslid! Etienne Vanneste was
30 jaar onafgebroken gemeenteraadslid van Oostduinkerke en Koksijde, van 1971 tot eind 2000. Hij was ook
twaalf jaar schepen, van ’82 tot ’94, en hij is ook gewezen provincieraadslid.
Burgemeester Marc Vanden
Bussche schetste de loopbaan
van beide ex-mandatarissen en
loofde hen voor hun jarenlange
bestuurlijke en sociale inzet voor
de Koksijdse gemeenschap. Ook
raadslid Henri Dewulf prees in
een korte toespraak de vele verdiensten van beide gewezen
politici. Beide heren kregen van
het gemeentebestuur een afgeladen mand streekspecialiteiten
aangeboden.

De gemeenteraadsleden met in hun gezelschap, links en rechts van burgemeester Marc Vanden
Bussche, hun gehuldigde gewezen collega’s George Delanghe en Etienne Vanneste.

Afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur (in
Ontwikkeling) van de Westkust
Het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur (in Ontwikkeling) van de Westkust is definitief vastgesteld. De afschriften van de verschillende vaststellingsbesluiten en de afschriften van de kaarten liggen voor
elke belangstellende ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst (gemeentehuis annex, Zeelaan 44), elke werkdag tijdens de diensturen: van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 u., op dinsdag ook ‘s namiddags van 13.15 tot
17 u. De betrokken kaarten kunnen ook geraadpleegd worden op het geoloket van het OC GisVlaanderen:
www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen
Deze plannen zijn opgemaakt in uitvoering van het decreet van 19 juli 2002 en het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 over definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur, en
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van de Westkust.

De Post: nieuwe telefoonnummers!
Sedert 8 december zijn nieuwe telefoonnummers van kracht voor het hoofdpostkantoor op het Guido
Gezelleplein te Koksijde-bad. Deze nieuwe nummers zijn:

- telefoon: 058/53.37.20
- fax: 058/53.37.30
De openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u. / op zaterdag van 9.30 tot 12.30 u.
Zoals inmiddels al geweten is het postkantoor van Koksijde-dorp sedert eind november opgeheven.
Loketbediende Nadine Vanmeteren presteert sindsdien haar dienst in het hoofdkantoor op het Gezelleplein.
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Gemeentezalen in de kijker (3)
Kerkepannezaal, Witte Burg,
Noordduinen

In de derde aflevering van de rubriek “Zaal in de
Kijker” brengen we een bezoekje aan drie al lang
vertrouwde zalen van ons gemeentebestuur: de
Kerkepannezaal in Sint-Idesbald, de zaal Witte Burg
in Oostduinkerke en de zaal Noordduinen in
Koksijde-dorp. Deze drie zalen worden verhuurd aan
Koksijdse verenigingen, en aan inwoners van
Koksijde voor het organiseren van een familiefeest
(communiefeest, huwelijksfeest op voorwaarde dat
men een beroep doet op brouwer en traiteur van
eigen gemeente).
De Kerkepannezaal (Strandlaan in Sint-Idesbald)
heeft een oppervlakte van 368 m2, en heeft een capaciteit tot 240 personen. De zaal beschikt over een
goed ingerichte keuken en een podium van 75 cm
hoog. Er is mogelijkheid om de zaal in twee te delen
met behulp van een gordijn. Fuiven zijn er niet toegelaten.
Deze zaal kan eigenlijk voor veel doeleinden gebruikt
worden, en kan volgens gebruik door de organisator
zelf ingericht worden.
Het gebouw Noordduinen (Helvetiastraat te Koksijdedorp) beschikt over een zaal van 234 m2, en heeft een
capaciteit van 350 personen (staand) of 230 personen
(zittend). Ook deze zaal beschikt over een keuken,
maar dan enkel uitgerust met een friteuse, twee schotelverwarmers en een afwasmachine. Hetzelfde
gebouw omvat daarnaast ook nog een zaal van 200 m2.
In de Noordduinen zijn fuiven evenmin toegelaten.
Dan is er ten derde zaal Witte Burg in de gelijknamige
straat te Oostduinkerke, ten westen van de Leopold IIlaan. Deze zaal is in totaal 411 m2 groot (capaciteit ca.
400 personen zittend), maar kan met verschuifbare
wanden eigenlijk in drie stukken verdeeld worden.
Deze zaal beschikt wel over een volledige uitgeruste
keuken. Een podium is eveneens ter beschikking.
Fuiven zijn in de Witte Burg wel toegelaten.

ten: energiegebruik, eventueel telefoongesprekken,
gebruik gemeentelijke materialen, overuren zaalwachter, opkuiskosten, enz.
Elk gebruik van om het even welke zaal is onderhevig
aan een reglement.
Voor aanvraagformulieren en nog veel meer
inlichtingen (over Sabam, vergunningen, verzekeringen, enz.) één adres: dienst Beheer
Feestzalen, mevr. Annick Wullus, gemeentehuis,
Zeelaan 44 te Koksijde (tel. 058/53.30.95 – e-mail
annick.wullus@koksijde.be).

Kerkepanne

Noordduinen

VOOR ELKE VERHURING
DEZELFDE PROCEDURE
De aanvraag om gebruik te maken van deze zalen
gebeurt steeds schriftelijk aan de hand van een specifiek formulier. Over de toestemming zelf wordt uitsluitend beslist door het college van burgemeester
en schepenen. De huur is uiteraard onderhevig aan
betaling tegen welbepaalde tarieven. Vòòr de activiteit dient de huurprijs betaald te worden en eventueel een huurwaarborg van 500 euro gegeven (bij fuiven). Na de activiteit volgen nog enkele andere kos-
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Witte Burg

Onderwijs

Kabinetsmedewerkster
Onderwijs bezoekt
gemeenteschool Koksijde

Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van het
Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (GOW), bezocht
mevr. Mariane Vanooteghem, kabinetsmedewerker van
Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten
op 9 december de gemeenteschool van Koksijde en
Steenkerke. Beide scholen maken deel uit van het
samenwerkingsverband GOW. Aansluitend woonde zij
in het cc CasinoKoksijde de coördinatievergadering van
het GOW bij. Minister Vanderpoorten legt bijzondere
interesse aan de dag voor dit samenwerkingsverband,
en zond daarom een kabinetsmedewerkster op informatiebezoek.
Het samenwerkingsverband Gemeentelijk Onderwijs
Westhoek ontstond eind ‘98 ontstaan uit een tekort
aan begeleiding, advies en informatie. Louis
Vandenberghe, vorige directeur aan de gemeenteschool van Oostduinkerke, had het idee geopperd om
zo’n samenwerkingsverband te starten om de directieleden te begeleiden in hun pedagogisch-didactische

taak. Na een selectieproef
werd Jean-Marie D’haenen
aangeworven als pedagogisch begeleider. Hij legt
zich toe op alle pedagogische ondersteuningstaken
waar de administratief
overbevraagde directeurs
niet langer aan toekwamen.
Van dit samenwerkingsverband maken vijf schoolbesturen (13 gemeentescholen
deel):
Koksijde,
Oostduinkerke, Wulpen,
Nieuwpoort, Veurne, Alveringen en Stavele, Leke,
Keiem, Beerst, Vladslo,
Oostkerke en Esen.

Op de foto v.l.n.r. pedagogischbegeleider Jean-Marie D’haenen,
Johan Vanwynsberghe, kabinetsmedewerkster
Mariane
Vanooteghem en directeur
Gilbert Rommelaere.

Bijleren voor laaggeschoolden
Wist u dat 700.000 Vlaamse volwassenen moeite hebben met lezen en schrijven (formulieren invullen, informatie opzoeken via het internet, de krant lezen…)? Wist
u dat 20% van de Vlaamse bevolking onvoldoende kan
rekenen in dagelijkse activiteiten (in winkelsituaties, in
de keuken, om het huiswerk van de kinderen op te volgen, om te slagen voor een examen, om een beroepsopleiding te volgen…)?
De centra voor basiseducatie proberen daar iets aan te
veranderen: zij organiseren gratis cursussen op maat
van volwassenen met een beperkte vooropleiding. De
lessen zijn functioneel, wat betekent dat ze aansluiten
bij de leefwereld en de ervaringen van de cursisten.

Het belang van de centra voor basiseducatie is niet te
onderschatten. Dit jaar werd er dan ook in samenwerking met het provinciebestuur, Focus-WTV en de spelers van Club Brugge een heuse promotiecampagne
opgezet om volwassenen aan te sporen cursus te volgen.
Wilt u meer informatie over het Centrum voor
Basiseducatie in uw buurt, neem dan vrijblijvend contact op met:
Bijleren in de Westhoek – Centrum voor Basiseducatie
vzw, Koning Albertstraat 18 te Diksmuide (tel.
051/50.09.69 – e-mail cbewesthoek@skynet.be.

Tentoonstellingen 2004 in de Keunekapel
Voor het jaar 2004 presenteert de werkgroep Kunst in Baaldje volgende tentoonstellingskalender:
- van 21 tot 29 februari: Sonia Helmont met olieverf op fluweel
- van 19 tot 28 maart: Greet Ketelaers met beeldhouwkunst en Mieke Swyngedouw met tekeningen
- van 2 tot 18 april: Luc Houtsaeger met olieverf op doek
- van 14 tot 23 mei: Chrinstine Dujardin met mixed media, iconen en Norbert Rammant met keramiek
- van 11 tot 20 juni: Michel Alon met keramiek
- van 15 juli tot 22 augustus: tentoonstelling 100 jaar Sint-Idesbald
- van 4 tot 12 september: retrospectieve Jean Luypaert (schilderijen)
- van 1 tot 10 oktober: André Pobédinskas met olieverf op doek
- van 30 oktober tot 7 november: Tine Lievens en Franky Mommerency met naakten in acryl en mixed media
- van 18 december tot 5 januari: Lut Lostrie met aquarellen
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Bibliotheek

Onze bib wint op Antwerpse
Boekenbeurs prijs voor de
origineelste activiteit !

De gemeentelijke bibliotheek van Koksijde heeft op
de jongste Boekenbeurs in Antwerpen de prijs
gewonnen voor de origineelste activiteit tijdens de
Vlaamse Bibliotheekweek. Uit zowat 600 projecten
ingezonden door meer dan 200 bibliotheken koos
de jury (Vlaams Centrum voor Openbaar
Bibliotheekwerk én de provincies) de bibliotheek
van Koksijde uit voor de unieke verwendag. De prijs
werd op de vooravond van de Boekenbeurs aan
bibliothecaris Viviane Rys overhandigd.
Onze bibliotheek pakte op zaterdag 18 oktober uit
met een bijzondere klantendag. Inspelend op het
nationaal thema “ontmoeting” was de bib zelf als een
gezellig cafeetje ingericht. Naast het promoten van
de boeken was het de bedoeling de bibliotheekbezoekers met elkaar in contact te brengen. Bij een
kopje koffie of thee is praten met iemand die je niet
kent stukken makkelijker.
Maar bij het personeel groeide tijdens de voorbereiding het idee iets uit te werken rond oosterse filosofie en zen. Later werd gedacht aan kruiden en geuren… Uiteindelijk werd besloten rond zintuigen te
werken: een “ontmoeting” met “zintuigen” in verschillende “verwencabines”. De rode loper kon uitgerold worden…
Een lekker kopje koffie of thee met een snoeperijtje
was nog maar het begin van een hemels moment. De
smaakzin werd zachtjes wakker. In de hoorcabine
kon de bezoeker zich laten meedrijven op de tonen
van zachte muziek en oorstrelende teksten. In de
voelcabine kon je aanraken, strelen en vastpakken:
letters, woorden en teksten. Via braille, teksten en
gesproken boeken kon de bezoeker kennismaken
met de niet-ziende wereld. De link werd gelegd met
het jaar van de mindervaliden. De geurcabine dompelde je onder in heerlijkste geuren uit de Provence.
En men kon zich de ogen de kost geven met
“Transcript: Jong stelt Tentoon”. Op eigenzinnige
wijze toonden jongeren hun creaties. Het boek werd
vertaald in een echte modeshow, het resultaat van
een boeiende workshop mode i.s.m. de Jeugddienst
en de modeacademie van Koksijde.
Uiteraard werden de boeken die aansloten bij het
thema telkens in de kijker gezet.
De bibliotheek slaagde in haar opzet, want de vele
bezoekers genoten zichtbaar van heel het gebeuren
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De bibliotheek van Koksijde won op de Antwerpse Boekenbeurs de prijs
voor de origineelste activiteit tijdens de Vlaamse Bibliotheekweek. Die
activiteit was een bijzondere verwendag, die overigens nog eens overgedaan werd op zaterdag 6 december met bezoek van Sinterklaas.

en voor het personeel betekende de dag een en al
voldoening.
De prijs zelf bedroeg het gewicht van de bibliothecaris in producten van Max Havelaar. Voorwaar een
mooie erkenning voor de geleverde inspanning. De
bib-medewerkers wensten die eerste prijs te delen
met de bezoekers van de bibliotheek. Daarom vond
op zaterdag 6 december een tweede verwendag
plaats. Vanaf 16 u. kwam ook Sinterklaas een bezoekje brengen en nog eventjes meegenieten vooraleer
weer naar Spanje te vertrekken..

Hoe zet je kinderen aan het
lezen?
Kinderen leren lezen op school maar lang niet elk
kind wordt een enthousiaste lezer. Om te ontdekken
wat boeken te bieden hebben aan plezier, troost en
kennis, hebben kinderen deskundige begeleiding
nodig van leerkrachten en ouders. Zowel voor ouders
als leerkrachten is dit geen gemakkelijke opgave.
Tania Van Acker van de stichting Linc (lezen en informatie) is een specialiste op het gebied van kinderboeken. Op 16 oktober was zij te gast in onze bibliotheek. Zij gaf kort een overzicht van het boekenaanbod voor jonge kinderen en veel enthousiaste tips
hoe je kinderen kan begeleiden in hun leesontdekkingstocht.

Bibliotheek

ZIZO:
prentenboeken plaats je zò!

De personeelsploeg van de gemeentelijke bibliotheek volgde op maandag 8 december een interessante opleiding over de meest aangewezen manier
om prentenboeken in de rekken te plaatsen. Een
bibliotheek verzamelt nu eenmaal vele verschillende
soorten informatiedragers. Maar telkens stellen de
medewerkers zich de vraag: wat is nu de beste
manier om de materialen aan te bieden zodat de
gebruiker snel vindt wat hij zoekt? Daarom precies
deze opleiding.
Hoe moeten prentenboeken aangeboden worden?
Op reeks, alfabetisch, thematisch, in prentenbakken,
in boekenrekken of een combinatie van…? Zoals in
veel bibliotheken worden ze in Koksijde gerangschikt
op naam van de schrijver/illustrator. Dit systeem is
evenwel niet erg handig als iemand prentenboeken
rond een bepaald thema zoekt. De catalogus biedt
dan meestal een oplossing. Een onderzoek in
Nederland wees echter uit dat 70% van de klanten
nooit gebruik maakt van de catalogus of tussenkomst
vraagt van het personeel om de boeken te vinden.
Als bibliotheek is het dus belangrijk blijvend te zoeken naar betere en gebruiksvriendelijke plaatsingssystemen.
De werkgroep ZIZO (Zonder Inspanning ZOeken) van
het VCOB (Vlaams Centrum voor Openbare

De aandachtige cursisten van eigen en omliggende bibliotheken tijdens
de opleiding prentenboeken plaatsen.

Bibliotheken) ontwikkelde een handig systeem om
prentenboeken thematisch op te stellen in de jeugdafdeling. Op maandag 8 december waren medewerkers van van ZIZO dan te gast in de Koksijdse bibliotheek om uitleg te verstrekken bij hun alternatief
plaatsingssysteem. Deze doeltreffende opleiding
werd overigens niet alleen gevolgd door het bib-personeel van Koksijde zelf, maar ook van omliggende
gemeenten!

Week van de Amateurkunsten:
oproep tot amateurkunstenaars!

Cultuur

Het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten organiseert van vrijdag 30 april tot en met
zondag 9 mei opnieuw de Week van de Amateurkunsten (WAK).

Na negen edities blijft het succes van deze manifestatie groeien. Het aanbod tijdens de
WAK is zowel kwantitatief als kwalitatief toegenomen. Een gemotiveerde groep van maar
liefst 621 initiatiefnemers tijdens de afgelopen editie was goed voor zo'n 890 kunstevenementen
die plaatsvonden in 245 Vlaamse gemeenten.
In het kader van het cultureel samenwerkingsverband 5-Art tussen de gemeenten Koksijde, De Panne,
Nieuwpoort, Veurne en Alveringem wordt ook dit jaar deelgenomen met werken van amateurkunstenaars uit de
5 gemeenten. Dit jaar vindt de groepstentoonstelling in Nieuwpoort plaats.
Amateurkunstenaars uit onze gemeente die daarvoor belangstelling hebben, mogen hun kandidatuur tot
uiterlijk 15 februari indienen bij de gemeentelijke dienst Cultuur (t.a.v. An Dieleman, Casinoplein 10 te
Koksijde, tel. 058/53.29.80 / e-mail an.dieleman@koksijde.be).
Voor de opmaak van de brochure rond deze groepstentoonstelling wordt van elke deelnemer gevraagd bij
inschrijving een korte tekst over zichzelf en zijn/haar werk voor te leggen, alsook enkele mooie foto's.
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Cultuur

Bezoek aan het nieuwe
atelier van beeldhouwster
Jenny Reynaert

Het college van burgemeester en schepenen bracht op woensdag 5 november
een officieel bezoek aan het nieuwe
beeldhouwatelier van beeldhouwster
Jenny Reynaert in Wulpen. Dit nieuwe
Op de foto v.l.n.r. cultuurfunctionaris Valerie
Vandamme, Willy Moons, schepen Joeri Stekelorum,
atelier is de bekroning van een jaar
stafmedewerker secretariaat Laurent Proot, schepehard labeur om het vroegere rolluikatenen Greta Suber Delie en Pat Stockelynck, burgelier van Yvan Hosten om te bouwen tot
meester Marc Vanden Bussche, Jenny Reynaert,
secretaris Freddy Beun en 1ste schepen Jan Loones.
een tentoonstellings- en werkruimte.
Het echtpaar Willy Moons-Jenny
Reynaert kocht dit atelier een jaar gelescheiding in het eindexamen beeldhouwen aan de
den aan. Het is gelegen naast hun woning aan de
Oostendse academie. Eerder had ze ook al de gouden
Oude Zeedijkstraat in Wulpen. Tegelijk werd ook de
stadsmedaille gewonnen. Deze beeldhouwster
omgeving opgesmukt.
maakt creaties uit klei, was, brons en steen. Na een
Jenny Reynaert, die ruim 15 jaar bezig is met beeldhouwen na een opleiding aan de Stedelijke
Kunstacademie in Oostende, vestigde oorspronkelijk
een atelier aan de Havengeul in Nieuwpoort. Dat atelier dat weliswaar goed gelegen is en ook behouden
blijft, was te klein geworden voor de dagdagelijkse
werking. Vandaar dat naar een grotere ruimte uitgekeken werd. Die gelegenheid bood zich thans aan.
Jenny Reynaert slaagde in ’95 met grootste onder-

korte figuratieve periode stapte ze over naar een
abstraherende vormgeving waarin de materie primeert. De figuren stellen individuele types of kleine
groepen mensen voor die met elkaar in relatie staan.
Jenny Reynaert nam deel aan een vijftigtal tentoonstellingen. Haar werk werd al bekroond met tal van
prijzen, o.a. in ’92 in de nationale wedstrijd van het
Vermeylenfonds met het werk “Pic”, en in ’93 met
twee composities in arduin en bladlood.

Happening cultuurraad: geslaagde actie
Heel wat bestuursleden van gemeentelijke culturele
en socio-culturele verenigingen, kunstenaars, museumconservators, culturele ambassadeurs en galerijhouders vonden donderdag 27 november de weg
naar de Kerkepannezaal, waar de vernieuwde cultuurraad hen voor een contact- en informatieavond
had uitgenodigd. Schepen van Cultuur Herwig Vollon
leidde de samenkomst in, waarna Marijke Lowie, de
nieuwe voorzitster van de cultuurraad, haar maidenspeech richtte.
“De bedoeling is dat al deze door cultuur gegrepen
mensen en verenigingen mekaar leren kennen, meer
informatie krijgen over de werking en de mogelijkheden van de gemeentelijke cultuurraad”, aldus
Marijke Louwie. “Naast die kennismaking is het voor
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ons zeer belangrijk dat wij weten wat cultuurminnend
Koksijde, hier vertegenwoordigd door talrijke kunstenaars en kunstliefhebbers, eigenlijk van ons verwacht.”
De nieuwe voorzitster vatte in het kort ook de doelstellingen van de raad samen: de cultuurraad wil
absoluut een actieve rol spelen in deze gemeente.
Het blijft in eerste instantie een adviesraad. Dat
houdt in dat de raad de gemeente advies geeft als het
bestuurscollege daarom vraagt, maar ook uit eigen
spontaan initiatief. De raad fungeert dus als schakel
tussen het gemeentebestuur en de cultuurdienst
enerzijds en de geïnteresseerde bevolking anderzijds.

Cultuur &
Toerisme

Abdijmuseum Ten Duinen 1138:
50.000 bezoekers na zes
maanden!

Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, de nieuwe parel aan de Koksijdse kroon, draait op
volle toeren. Eind november, dat is zes
maanden na de officiële opening op 6 juni,
telde het museum ca. 50.000 bezoekers!
Zowel de individuele bezoekers, gezinnen
als groepen zijn enthousiaste en graag
geziene gasten in Ten Duinen 1138. Ook
scholen, voor wie het educatieve pakket
Abdijwegwijzer werd uitgewerkt, vinden
vlot de weg naar het museum.
Tijdens het openingsweekend (Pinksteren
’03) bezochten duizenden nieuwsgierigen
het gloednieuwe abdijmuseum en de
archeologische site. Eind juni werd ook de
tweede verdieping van het museum, die de
zilvercollectie Maldague herbergt, voor het
publiek opengesteld. Ondertussen zijn we enkele
(drukke!) maanden verder, en krijgen onze lezers een
eerste indruk van het reilen en zeilen in Ten Duinen
1138.
In de zomermaanden waren de dagelijkse gratis gidsbeurten een groot succes. Sinds september biedt het
museum deze gratis gidsbeurten aan tijdens het
weekend (op zaterdag en zondag, telkens om 15 uur).
Vanaf februari kan men elke eerste vrijdag van de
maand, vanaf 19.30 u. Ten Duinen 1138 “by night”
bezoeken. Inschrijven voor deze maandelijkse nocturnes gebeurt best vooraf in het museum zelf.
Bedrijven of particulieren (vanaf 50 personen) kunnen
het museum voor een exclusieve nocturne afhuren.
Er bestaan drie formules, genoemd naar belangrijke
historische figuren: Ligerius, Idesbald en Elias. Vanaf
€ 10 per persoon kunnen genodigden genieten van
een geleid bezoek aan het museum, gevolgd door
een verzorgde receptie.
Ondertussen werd de aanzet gegeven voor nieuwe
samenwerkingsverbanden. Sinds oktober is Ten
Duinen 1138 opgenomen bij de NMBS-dagtrips. Nog
meer bezoekers dus, die onze gemeente na het
museumbezoek natuurlijk niet onmiddellijk verlaten.
Daarom werden in november alle uitbaters van
hotels, restaurants, campings en immobiliënkantoren uit de Westhoek uitgenodigd voor overleg. Met de
aanwezigen werden voorstellen tot samenwerking
besproken, die aan het schepencollege worden voorgelegd.
Ook leerkrachten en directie van Koksijdse scholen
kregen een exclusieve rondleiding. Collega-leer-
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Het nieuwe museum van de Duinenabdij kent een voortreffelijke start.
Even herhalen dat alle inwoners van de gemeente, op vertoon van de
identiteitskaart, altijd gratis toegang tot het museum hebben.

krachten uit het Vlaamse land kwamen met hun gezin
op bezoek tijdens het opendeurweekend voor leerkrachten, georganiseerd i.s.m. het onderwijstijdschrift Klasse. Zeshonderd tevreden bezoekers vonden niet alleen de weg naar Ten Duinen 1138, maar
ook naar het Delvauxmuseum en genoten van een
wandeling langs het Artiestenwandelpad.
Trouw aan haar missie, werkt het enthousiaste museumteam verder aan een gevarieerd programma, altijd
duidelijk gelinkt aan het thema. Kwaliteit is daarbij de
eerste voorwaarde.
Zo wil Ten Duinen 1138 op het ritme van de jaargetijden een jaarlijks terugkerend programma uitwerken:
een gastronomische muziekhappening in de lente,
een wekelijks activiteit in de zomer, een grote tentoonstelling tijdens de herfstmaanden en de winterhappening Stella de Dunis in albis (feestelijke ster
der duinen) het eerste weekend van de kerstvakantie. Wat de najaarstentoonstelling betreft, kunnen we
u alvast het centrale thema voor 2004 verklappen:
Kruistochten…
Ten Duinen 1138, doorlopend open van 10 tot 18
u. Gesloten op zondagvoormiddag en op maandag. Altijd gratis toegang voor Koksijdenaars
op vertoon van de identiteitskaart.
Contactadres: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Koninklijke Prinslaan 8 te Koksijde (tel:
058/53.39.50 – fax: 058/51.00.61 – e-mail: tenduinen@koksijde.be, website www.tenduinen.be.

Cultuur &
Toerisme

Kardinaal Danneels bezocht
Ten Duinen 1138

Het nieuwe abdijmuseum mocht al enkele keren hoog bezoek ontvangen. Op 26 november bracht niemand minder dan kardinaal Danneels, de primaat van België, een bezoek aan het historisch centrum. Hij bracht met een bevriend echtpaar incognito
een dagje door in Koksijde. Aangezien het weer niet zo goed was om een strandwandeling te maken, werd het Abdijmuseum met
een bezoek vereerd. De primaat van België was na zijn bijna 3 uur durend bezoek aan het museum zeer opgetogen en liet volgende bemoedigende woorden na in het museumgastenboek: “Een prachtig museum, met heel mooie dingen. Proficiat, voor
wie het concipieerde, en voor hen die het realiseerden.
Ook de religieuze achterban, heeft inmiddels de weg naar het museum gevonden. Op 29 september mocht het abdijmuseum de
hele gemeenschap van de Trappistenabdij Sint-Sixtus (Westvleteren) verwelkomen. Enkele Trappistinnen van Brecht en
Bernardinnen van Oudenaarde brachten eveneens een bezoek aan het museum, dat duidelijk hun ordegeschiedenis vertelt.

Activiteiten van de Vrienden Abdijmuseum
Sinds anderhalf jaar heeft het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 een volwaardige vriendenkring met de naam Familiares de Dunis.
Deze vriendenkring legt zich actief toe op haar hoofddoelstelling, het ondersteunen van het museum via socio-culturele activiteiten die in overleg met de museumploeg worden georganiseerd. De opbrengst van de activiteiten gaat integraal naar aankopen voor de museumcollectie.
Het voorjaarsprogramma voorziet op zaterdag 24 januari om 19.30 u. in Ten Bogaerde een lezing door archeoloog Marc Dewilde
over opgravingen van cisterciënzerabdijen in West-Vlaanderen. Naast Ten Duinen komen ook Groeninghe (Kortrijk) en
Hemelsdale (Werken) aan bod, twee cisterciënzerinnenabdijen waar Ten Duinen de voogdij over had. Toegang: 3 euro voor leden,
5 euro voorniet-leden.
Op dinsdagavond 24 februari wordt in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde om 19.30 u. de bekende film In de Naam van de
Roos gespeeld. De film wordt voorafgegaan door een historische inleiding. Toegang 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden.
Res.: balie van het Abdijmuseum.
Lid worden van de Vriendenkring kan door 25 euro te storten op rek. nr. 380-0105573-11 van de Familiares de Dunis vzw,
Koninklijke Prinslaan 8, 8670 Koksijde. De Vrienden krijgen ook het Museumjaarboek Novi Monasterii en het driemaandelijks
informatieblad De Dunis. Leden krijgen ook 10 % korting op de reizen die worden georganiseerd.

Honderd jaar Sint-Idesbald!
In 2004 bestaat de badplaats Sint-Idesbald precies 100 jaar. Om dat te vieren slaan het feestcomité Sint-Idesbald, de handelaarsbond Sint-Idesbald, de werkgroep Kunst in Baaldje, de VVV, het Paul Delvauxmuseum, uitgeverij De Klaproos, enkele
Koksijdse verenigingen en diverse diensten van het gemeentebestuur de handen in elkaar. Onder de noemer Comité 100 jaar
Sint-Idesbald brengen zij een boeiend programma met tal van activiteiten in en om de badplaats. Een feestelijk jaar wordt 2004
dus vast en zeker in Sint-Idesbald.
Het Comité organiseert vooreerst een thematentoonstelling. Daartoe wordt een warme oproep gericht aan de Koksijdse bevolking. Die oproep bestaat uit 2 luiken:
1. Alle kunstenaars en personen die kunstwerken bezitten, kunnen deelnemen aan de tentoonstelling van Kunst in Baaldje in
de Kerkepannezaal (van 15 juli t.e.m. 22 augustus). Het thema Sint-Idesbald moet natuurlijk centraal staan. Er worden drie
werken per kunstenaar toegelaten.
Alle inlichtingen en inschrijvingen: uitsluitend bij dr. Raymond Van Duüren, p/a werkgroep Kunst in Baaldje, Strandlaan
273 te Sint-Idesbald (tel 058/51.30.50).
2. Wie beschikt over geschiedkundige documentatie, boeken, (oude) postkaarten of plannen over Sint-Idesbald, kan deelnemen
aan de tentoonstelling in de Keunekapel (van 15 juli t.e.m. 22 augustus).
Alle inlichtingen en voorstellen: uitsluitend bij het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, t.a.v. Valerie Vandamme, Koninklijke
Prinslaan 8 te Koksijde (tel. 058/53.39.57 - fax 058/51.00.61).
Voor meer inlichtingen over het programma: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21 – fax
058/53.21.22).
Nog in het kader van “Honderd jaar Baaldje” wordt Jazz at St-Yde omgedoopt tot Jazz at Baaldje. De 22ste uitgave vindt plaats
op vrijdag 2 april met de Friends-Combo met Freddy Sunder (vroegere dirigent van de BRT Big Band, en docent van de wereldvermaarde Antwerpse jazzschool). De 23ste uitgave vindt plaats op vrijdag 10 september met de Northsea Dixieland-band o.l.v.
Baaldjenaar Jan Verdonck (op algemene vraag gezien vorig succes – info bij R. Van Duüren, tel. 058/51.30.50)
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Cultuur

Walter Vilain besluit 65ste
levensjaar met bijzondere CD
en uniek concert!

Uitgerekend in zijn 65ste levensjaar verschijnt van de
hand van de veelzijdige Koksijdse kunstenaar Walter
Vilain eerstdaags de CD met de veelzeggende naam
“Delvauxiana”. Deze CD telt zes solo-pianostukken
(gespeeld door Willy Appermont) en acht zangstukken voor sopraan (gezongen door Els Crommen). Al
deze composities werden door Walter Vilain geschreven. Zoals de titel suggereert zijn alle werken op
schilderijen van Delvaux geïnspireerd. De voorstelling van deze CD vindt plaats op zaterdag 28 februari
om 20 u. in de theaterzaal van ccCasinoKoksijde in de
mezzanine van cc CasinoKoksijde.
Walter Vilain is geboren in Sint-Idesbald. Hij vertoefde
al op jeugdige leeftijd in een artistiek milieu van schilders, musici en dichters zoals Paul Delvaux, Willem
Elsschot, Herman Teirlinck, pianist Eduardo del Pueyo.
Als ontluikend artiest gaat hij voor de schilderkunst in
de leer bij Paul Delvaux, voor woordkunst bij Gust
Maes aan het conservatorium van Brussel, voor
muziek bij Robert Steyaert, Del Pueyo en Jacques
Stehman. Later wordt hij directeur van de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, verwerft bekendheid als kunstpedagoog en gaat jarenlang als recitant op tournee met danser J.L. Lievens. Hij
is ook stichter van onze eigenste Westhoekacademie!
Walter Vilain plaatst zijn muzikale composities bij
voorkeur in het groter geheel van een “performance”
waarin alle kunsten aan bod komen, zowel dans, voordracht, zang, acrobatie, acteerkunst, enz. Enkele werken van hem zijn “Eterno Consiglio” (composities en
liederen op meesterwerken der schilderkunst),
“Coxydeanae” (totaalspektakel met dans, woord,
pianoconcert en plastische expressie).
Over de nieuwe CD “Delvauxiana” verscheen volgende
perscommentaar: “Walter Vilain kan als geen ander
het oeuvre van Delvaux op zo’n diepe wijze benaderen
als te beleven valt in de “Delvauxiana”. Deze diepte
geeft tevens de karakteristieken weer van zijn muzikale persoonlijkheid en georiënteerde observatie: alle
thema’s die er ontwikkeld worden getuigen van een
intense verbeelding vol reliëf en poëzie, muzikale
composities met meerdere facetten vol kleur en spiritualiteit.
Belangstellenden kunnen tot 28 februari op deze CD
voorintekenen door storting van het betrokken
bedrag op rek. nr. 001-1073987-79 van Walter Vilain,
Marie-Joséstraat 11 te Koksijde (tel. 0478/20.60.76)
met vermelding “? ex. CD Delvauxiana”. De CD wordt
kosteloos opgezonden vanaf 25 december.
De prijs bedraagt: 20 euro voor 1 CD (25 euro na
28 februari), 37 euro voor 2 CD’s, 87 euro voor 5
CD’s. De muziekschijf werd gerealiseerd door
Studio Ars Audio in Hilversum (Nederland).
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CONCERT “COXYDEANAE”
Nauw aansluitend bij de geboorte van zijn CD, organiseert Walter Vilain ook het concert “Coxydeanae”, op
zaterdag 28 februari om 20 u. in de theaterzaal van
ccCasinoKoksijde. Om de mijlpaal van 65 jaar met een
apotheose af te sluiten wil hij zijn geboorteplaats een
uniek kunstwerk nalaten. De afgelopen jaren heeft hij
immers in stilte gewerkt aan het concerto
“Coxydeanae” waarin de geschiedenis van Koksijde op
sublieme wijze tot uiting komt. Het wordt een modern
apotheose-concert waarin grafiek en choreografie op
verrassende wijze met elkaar verweven zijn. Tijdens
het decor zal Walter Vilain een monumentaal achtergronddecor schilderen. Aan het concert is ook verloting van drie pasteltekeningen van Walter Vilain verbonden.
Om van dit spektakel een hoogtepunt te maken is
Walter Vilain met zijn team nog op zoek naar enkele
figuranten om zijn productie een extra dimensie te
geven.
- In de eerste plaats zoekt hij volwassen figuranten
van alle leeftijden om de muzikale act op te luisteren
met eenvoudige lichamelijke aanwezigheid op
scène. De expressies worden aangeleerd tijdens
enkele repetities. Gedacht wordt aan leden van o.a.
toneel- of cabaretverenigingen.
- Daarnaast zoekt Walter enkele personen die door
lichaamsexpressie, -met nadruk op gymnastiek-, het
geheel choreografisch ondersteunen. Komen hier in
aanmerking o.a. leden van gymnastiek- of balletgroepen.
Voor alle inlichtingen: Walter Vilain, Marie-Joséstraat
11 te Koksijde (tel. 0478/20.60.76)
Veelzijdig kunstenaar Walter Vilain in zijn 65ste levensjaar voor een door
hem geschilderde reproductie van een mooi Delvaux-doek.

Toerisme

Uit ons archief:
“Dit gemeente is vermaerd…”

Grasduinen in oude documenten leidt soms tot merkwaardige resultaten. Vanwege de h. André Debruyne uit
Veurne kreeg onze redactie een toch wel heel “vertederend” artikel over het prille Koksijde uit de eerste helft
van de 19de eeuw. In het stukje wordt voor Koksijde “toeristische promotie” gemaakt avant la letrre. Er is
sprake van “den bewonderensweerdigen hoogen zandberg”, van “eene alderaengenaemste wandeling”, van
“een glasje verversching in den lommer”, en nog meer van dat moois… Het atikel verscheen in het
Advertentieblad (Veurne) van 9 april 1843. We willen het onze lezers zeker niet onthouden…
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Toerisme

Nieuw: dagarrangementen
voor individuele personen

Onze gemeentelijke dienst Toerisme organiseert in samenwerking met de dienst Cultuur en het Casino dagarrangementen voor individuele personen. Deze arrangementen omvatten een totaalprogramma met in de namiddag een bezoek aan Ten Duinen 1138, of aan het Nationaal Visserijmuseum, of aan het Paul Delvauxmuseum.
Om 18 u. volgt dan een etentje in een plaatselijk restaurant, en om 20 u. een culturele avondvoorstelling in cc
CasinoKoksijde. In januari en februari zijn al volgende arrangementen gepland.
Zaterdag 24 januari: om 15 u. geleid bezoek aan het Nationaal Visserijmuseum / om 18 u. avondmaal in een
gezellig restaurant / om 20 u. avondvoorstelling in ccCasinoKoksijde (Pieter Embrechts)
Vrijdag 27 februari: om 15 u. geleid bezoek aan Ten Duinen 1138 / om 18 u. avondmaal in een gezellig restaurant / om 20 u. avondvoorstelling in ccCasinoKoksijde (My Love For The Blues door de Mike Andersen Band)
De prijs van een arrangement bedraagt 50 euro per persoon. Daarin is begrepen:
- koffie bij aankomst in het museum en bezoek o.l.v. een gids
- avondmaal in één van de deelnemende restaurants (de menu’s kunnen opgevraagd worden bij de dienst
Toerisme, tel. 058/53.21.21).
- ticket voor de avondvoorstelling in het CasinoKoksijde en 2 gratis consumpties na de voorstelling
- gratis parkeren tijdens de voorstelling in de ondergrondse parking van cc CasinoKoksijde
- boek “Koksijde: Kunst in beeld en woord” en CD met vissersliederen bij arrangement van 24 januari
- boek “Koksijde: Kunst in beeld en woord” bij arrangement van 27 februari
De volledige brochure met alle arrangementen is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme. Voor alle info en
reservatie: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2, tel. 058/53.21.21 – fax 058/53.21.22 –
e-mail toerisme@koksijde.be

Belangrijke mededeling: herschikking toerismekantoren
*Wegens de nakende afbraak van het oud-Casino en de navolgende bouw van het nieuwe gemeentehuis wordt
het toerismekantoor van Koksijde-bad vanaf 20 januari tijdelijk overgeplaatst naar het bezoekerscentrum Ten
Duinen 1138. Dat centrum is dus gevestigd in het abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke
Prinslaan/Verbouwelaan (tel. 058/51.29.10).
*Verder wordt het toerismekantoor van Koksijde-dorp (Zeelaan 24, gelijkvloerse verdieping) vanaf 1 januari
ontheven van zijn toeristische functie. Dat gebeurt omwille van reorganisatie en herschikking van de gemeentelijke toerismekantoren in functie van de door het bestuur nagestreefde landelijke (nationale) erkenning van
het vernieuwde abdijmuseum Ten Duinen. Opdat dit museum landelijk erkend zou worden (en dus aanzienlijke werkingssubsidies zou kunnen krijgen van de Vlaamse Gemeenschap), moet het beschikken over een volwaardig toeristisch bezoekerscentrum. Daarom precies de gemelde reorganisatie.
Vanaf 1 januari is het dus niet meer mogelijk om in het kantoor-Zeelaan 24 toeristische informatie te bekomen.
*In datzelfde gebouw blijft evenwel de dienst Pers & Communicatie behouden. In deze dienst (bij Jan Huyghe
en medewerkers) kan men zoals voorheen terecht voor informatie algemeen beleid, voor info/bezoek omtrent
Tij-dingen, grafische beeldvorming (vb. fotografie), website, enz.
*Voor alle toeristische informatie dient men zich dus vanaf 1 januari te wenden tot het administratief hoofdkantoor in het oud-gemeentehuis te Oostduinkerke-dorp en vanaf 20 januari ook in het bezoekerscentrum
Ten Duinen 1138. Tijdens de schoolvakanties en van 1 april tot 30 september kunt u ook terecht in de toeristische bijkantoren in Oostduinkerke-bad en Sint-Idesbald.
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Oostduinkerks
jumelageprogramma 2004

* Het jaarlijks vijfstedentreffen vindt plaats in La
Charité-sur-Loire (F) van 21 tot en met 23 mei.
Belangstellenden kunnen zich nu al melden bij de
voorzitter of bij de jumelageleden. Op één van die
dagen wordt ook het Spel zonder Grenzen gehouden, waarvoor het comité een twaalftal 14 à 16-jarigen nodig heeft. Graag inschrijven bij de voorzitter.
* Tijdens de verbroedering van 21 tot en met 23 mei
in Biedenkopf (D) wordt de terugmatch Alte Herren
tegen Rode Duivels Veteranen Oostduinkerke
gespeeld, op kunstgras. Voetballers en supporters
kunnen zich aanmelden bij de voorzitter.
* Neustadt-an-der-Orla (D) is van 18 juli tot en met
28 juli gastheer voor het internationaal jeugdkamp voor jongeren geboren tussen ’91 en ’94. Een
gevarieerd programma wordt aangeboden en voor
velen is het een heuglijk terugzien met de deelne-

mers van vorig jaar. Inschrijven is nu al mogelijk.
* In samenwerking met CD-cars organiseert het comité
van 19 april tot en met 23 april een begeleide vijfdaagse reis naar Neustadt-an-der-Orla (D) en de
deelstaat Thüringen. Op het programma o.m. bezoeken aan Weimar en Dresden, het concentratiekamp
Buchenwald, het kasteel Leuchtenburg, de wereldberoemde feeëngrotten in Saalfeld en een porseleinfabriek. Overnachting in Hotel Stadt Neustadt. Verdere
info bij CD-cars, tel. 058/51.51.66.
* Daarnaast neemt het comité zelf deel aan diverse
andere activiteiten in de verbroederde gemeenten.
Een gedetailleerd programma is te bekomen bij de
huidige voorzitter.
Voor alle verdere info en inschrijvingen: voorzitter
Ward Samyn, Pastoor Pypestraat 4a te Oostduinkerke
(tel. 058/23.55.20).

Topmanifestaties met Nieuwjaar
GRANDIOOS NIEUWJAARSVUURWERK: 1 JANUARI
Naar jaarlijkse gewoonte wenst ons gemeentebestuur het nieuwe jaar op een feestelijke manier in te zetten,
samen met de inwoners en toeristen. Daarom vindt op nieuwjaarsdag donderdag 1 januari om 19 u. het inmiddels al traditioneel geworden groots vuurwerk en lichtspektakel plaats voor het Casino. Iedereen is er uiteraard
van harte welkom. Na het vuurwerk biedt het gemeentebestuur aan alle belangstellenden een receptie aan met
gratis consumpties tot 22 u.

KERSTBOOMVERBRANDING EN VUURWERK: 10 JANUARI
Op zaterdag 10 januari om 16 u. vindt op de Zeedijk te Oostduinkerke de jaarlijkse kerstboomverbranding
plaats, een organisatie van de handelaarsbond van Oostduinkerke-bad met medewerking van de VVV. Men kan
er genieten van een drankje en een hapje en omstreeks 17.30 u. volgt dan een spetterend vuurwerk boven het
strand.

Wereldprijs voor Camping De Blekker!
Willy Vanelverdinghe, eigenaar en zaakvoerder van camping De Blekker (Jachtwakersstraat 12 te Koksijde) is
door de Trade Leaders’ Club en het Editorial Office uitgeroepen tot algemene laureaat 2003 van de 29ste
Internationale Trofee voor Toerisme, Hotelwezen en Gastronomie. Deze wereldprijs werd in het leven geroepen om organisaties en ondernemingen te bekronen die bijzonder baanbrekende en vernieuwende impulsen
geven aan een bepaald aspect van de toeristische sector. Willy Vanelverdinghe mag zijn prijs op 28 januari in
ontvangst nemen in het prestigieuze Melià Castilla Hotel in Madrid. Eminente vertegenwoordigers uit de toeristische sector uit meer dan 40 landen wonen deze jaarlijkse ontmoeting bij. Voorwaar een bijzondere eer voor
één van onze gemeentegenoten.
Willy Vanelverdinghe is gekend als een gedreven campinguitbater. Van ’98 tot ’01 was nationaal voorzitter van
de Belgische beroepsfederatie van kampeerterreinen. Zijn camping De Blekker mag liefst vier sterren in het
vaandel voeren, en geldt dan ook als één van de best uitgeruste van heel het land. Overigens werd zijn camping
al uitgeroepen tot Europese Camping van het jaar 2000.
De thans toegekende internationale prijs werd, wat België betreft, eerder enkel uitgereikt aan een camping in
de Ardennen. In ons volgend nummer komen we uitgebreid op deze voorname erkenning terug. Aan Willy alvast
proficiat vanwege het gemeentebestuur!
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Onze inwoners zorgden eens
te meer voor een gemeente
vol bloemen...!

In 2003 namen 1.007 personen (woningen) deel aan de jaarlijkse bebloemingsactie van het comité Koksijde
in de Bloemen en 56 aan de prijskamp voor moestuinen. Bij de prijsuitreiking werden de prijzen aan 837 winnaars uitgereikt: 634 “Rosa Floribunda Koksijde”, 3.000 narcissenbollen, 4.100 tulpenbollen, 2.110 begoniaknollen, 413 vaste planten en 261 kamerplanten..! De jaarlijkse campagne blijft dus heel belangrijk voor de
uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. Het gemeentebestuur is uiteraard verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.
De jury was samengesteld uit ambtenaren van de groendiensten van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, van het provinciebestuur en van gemeentebesturen. Ook land- en tuinarchitecten, leraars van
tuinbouwscholen en personen uit de beroepssector maakten deel uit van de jury, samen 10 groepen van 3 personen. Wie 65% behaalde won een prijs, d.w.z. bijna de meeste de deelnemers. Maar ook zij die geen prijs ontvingen dragen bij tot de grote Koksijdse bloementuin!
A. KOKSIJDE-DORP
Gevels (27 deelnemers): 1. Johnny Desmedt 93,67%; 2. Café Prince Albert 92,33%; 3. Gilbert Inghelram
90,33%; 4. Leopold Debeir 88%; 5. Lucien Deprey 87%.
Grote tuinen (5 deelnemers): 1. René Meirlevede 81,33%; 2. Jean Thery 77,33%; 3. Patrick Geryl 76,33%; 4.
Yvan Nieuwlaet 72%; 5. Hugo Steen 68,33%.
Middelgrote tuinen (66 deelnemers): 1. François Kesteman 85,33%; 1. Charles Vannecke 85%; 3. Marc Vanleke
82,67%; 4. Maurits Geryl en Philippe Dollet 82%.
Kleine tuinen (64 deelnemers): 1. André Desaever 93,67%; 2. Noël Dommecent 92,33%; 3. Maurits Popelier en
Guy Marteel 91%; 5. Jacques Van Rompaey 89,33%.
Hoeven (5 deelnemers): 1. Paul Beuselinck 77,67%; 2. Willy Ghyselen 76%; 3. Guy Declerck 74,67%; 4. Denis
Declerck 72,33%; 5. Johan Ghyselen 70,67%.
B. KOKSIJDE-BAD
Gevels (38 deelnemers): 1. Annick Tryssesoone 88,33%; 2. C. Moerman 87,67%; 3. Seahorse 86,33%; 4. Jean
Deurinckx 85%; 5. F. Robert 84,67%.
Grote tuinen (9 deelnemers): 1. Flore Demol 82%; 2. Gaby Van Canneyt 78%; 3. Margurite Desender 74,67%;
%; 4. Laura Maeckelberg 73%; 5. Residentie Malgré Tout 72%.
Middelgrote tuinen (105 deelnemers): 1. Etienne Fremault 92,67%; 2. Robrecht Halsberghe 90,67%; 3. Jean
Slambrouck 90%; 4. Antoon Andries 86,33%; 5. Robert Vannobel 84,67%.
Kleine tuinen (35 deelnemers): 1. Jacques Benoit 78,33%; 2. Daniel Coolsaet 77%; 3. Leon Buyle en Antoon
Galle 76,67%; 5. Monique Deman 75,67%.
C. OOSTDUINKERKE-DORP
Gevels (13 deelnemers): 1. Coiffure Flora 78%; 2. Florishof 77,67%; 3. Hof ter Duinen en Rolanda Hemeryck
76,67%; 5. Eric Claeys 76%.
Grote tuinen (21 deelnemers): 1. Jules Faes 82%; 2. Frans Decoodt 81,67%; 3. Denise Pylyser 81%; 4. Albert Van
Den Berghe 79%; 5. Roger Segaert 77,33%.
Middelgrote tuinen (122 deelnemers): 1. Gilbert Desmedt 93,33%; 2. Johny Maesen 91,67%; 3. Maurice
Godderis 89,67%; 4. Louis Vieren 87,33%; 5. Luc Pilet 86,67%.
Kleine tuinen (61 deelnemers): 1. Roland Supeene 84,33%; 2. Pieter Dorne 83%; 3. A. Van Der Haegen en
Herman Bruloot 82,67%; 5. Roland Dorné 80,33%.
Hoeven (5 deelnemers): 1. Robert Derinck 88%; 2. Georges Hubrechts 81,67%; 3. Frederik Hubrecht 81,33%; 4.
Geert D’Hondt 77%; 5. Noël Oyaert 72,67%.
D. OOSTDUINKERKE-BAD
Middelgrote tuinen (94 deelnemers): 1. Daniel Mahieu 89,33; 2. Gerard Van Hecke 88,67%; 3. Jean Comyn
87,67%; 4. Jean-Marie François 84,67%; 5. Jyles Deygers 83,33%.
E. SINT-IDESBALD
Gevels (4 deelnemers): 1. Dumon 79,67%; 2. Paul Lowies 79%; 3. Ets. Siska 69,33%; 4. Joseph Deman 68%.
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Grote tuinen (21 deelnemers): 1. Valerie Delbeke 84,33%; 2. Jean Delestre 83,33%; 3. Pol Mouton 81%; 4.
Roger Steen 80%; 5. Paul Delvauxmuseum en Marcel Willaert 78,67%.
Middelgrote tuinen (83 deelnemers): 1. Beatrice Golder 90%; 2. Gustaaf Vanbavinckhove 84,33%; 3. Joseph
Noyez 83,33%; 4. Joris Gesquiere 81,67%; 5. Paul Ghyselen, Roger Mortelez, Julianus Deman, Robrecht
Warmoes en Julien Verdonck 81%.
Kleine tuinen (22 deelnemers): 1. Marika Broucke 82%; 2. Simonne Deforche en Christianne Simoen 78,67%;
4. Achille D’Halluin 78,33%; 5. Joseph Desseyn 78%.
F. WULPEN
Gevels (12 deelnemers): 1. ’t Schiptje 81,33%; 2. Gerard Decoene 80%; 3. Omer Depoorter 79%; 4. Jean-Marie
Sesier en Bart Lecomte 77,67%.
Grote tuinen (2 deelnemers): 1. Guido Degroote 72,67%; 2. Pol Baeteman 70,67%.
Middelgrote tuinen (7 deelnemers): 1. Stefan Pladys 100%; 2. Willy Montaine 81,67%; 3. Willy Moons 76%; 4.
Joseph Knockaert 75,33%; 5. Paul Castermans 72,67%.
Kleine tuinen (8 deelnemers): 1. Daniel Soete 74%; 2. Frank Dejonghe 71%; 3 Heidi Joos 70,33%; 4. Geert
Decoene 70%; 5. Daniël Vandebouhede en A. Govaert 68,33%.
Hoeven (10 deelnemers): 1. Luc Vandenberghe 89%; 2. Ronny Rommelaere 84,33%; 3. André Vandewoude
75,67%; 4. Johan Cambier 75%; 5. Stefaan Delanghe en Gilbert Cloet 74%.
G. MOESTUINEN (prijsdeling op 17 oktober – 56 deelnemers)
1. Alfons Vandermaelen 96%; 2. Georges Haelewyck 94,33%; 3. Gerard Hennebel 94%; 4. Joseph Vandewoude
93%; 5. René Meirlevede 92%; 6. Herman Defoer 91%; 7. Marcel Coulier 90%; 8. Patriek Hennebel 88%; 9.
Jerome Depotter 87,33%; 10. Daniel Mahieu en Frans Derycke 87%.

Zee

Getijdentafels Januari - februari
dag
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

hoogwater
08.16 en 21.01
09.18 en 22.07
10.22 en 23.06
11.19 en 23.54
12.05
00.36 en 12.45
01.13 en 13.20
01.45 en 13.52
02.14 en 14.23
02.42 en 14.55
03.13 en 15.32
03.50 en 16.13
04.32 en 16.59
05.20 en 17.54
06.18 en 18.59
07.25 en 20.06
08.31 en 21.13
09.37 en 22.21
10.43 en 23.27
11.45
00.22 en 12.39
01.09 en 13.27
01.52 en 14.12
02.34 en 14.56
03.17 en 15.42
04.01 en 16.29
04.47 en 17.17
05.34 en 18.06
06.22 en 18.58
07.15 en 19.56
08.16 en 21.06

laagwater
02.17 en 14.58
03.31 en 16.04
04.48 en 17.05
05.44 en 17.56
06.29 en 18.37
07.07 en 19.11
07.40 en 19.41
08.10 en 20.12
08.42 en 20.47
09.19 en 21.25
09.58 en 22.06
10.41 en 22.49
11.27 en 23.36
12.17
00.28 en 13.12
01.27 en 14.12
02.33 en 15.16
03.46 en 16.23
05.02 en 17.31
06.09 en 18.31
07.03 en 19.21
07.50 en 20.07
08.35 en 20.51
09.19 en 21.33
10.03 en 22.16
10.47 en 22.58
11.32 en 23.40
12.18
00.24 en 13.07
01.14 en 14.01
02.21 en 15.03

dag
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
29 februari

hoogwater
09.31 en 22.26
10.49 en 23.28
11.46
00.14 en 12.30
00.53 en 13.05
01.25 en 13.36
01.53 en 14.05
02.21 en 14.37
02.53 en 15.13
03.29 en 15.52
04.09 en 16.34
04.53 en 17.21
05.43 en 18.18
06.43 en 19.27
07.56 en 20.46
09.16 en 22.10
10.39 en 23.24
11.48
00.16 en 12.37
00.57 en 13.18
01.35 en 13.57
02.13 en 14.36
02.51 en 15.16
03.31 en 15.56
04.10 en 16.36
04.48 en 17.14
05.26 en 17.52
06.07 en 18.39
07.04 en 20.00

laagwater
03.41 en 16.09
05.05 en 17.19
06.06 en 18.15
06.51 en 18.55
07.27 en 19.27
07.58 en 19.58
08.30 en 20.33
09.05 en 21.11
09.43 en 21.50
10.22 en 22.30
11.03 en 23.11
11.46 en 23.54
12.34
00.45 en 13.34
01.55 en 14.45
03.21 en 16.02
04.54 en 17.24
06.05 en 18.27
06.56 en 19.14
07.39 en 19.55
08.20 en 20.34
08.59 en 21.12
09.39 en 21.49
10.18 en 22.25
10.56 en 22.59
11.33 en 23.28
23.58 en 12.08
12.53
00.44 en 14.06

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door de afdeling Waterwegen Kust, dienst Hydrografie. Referentieplaats is Oostende.
Voor Koksijde 2 minuten aftrekken voor laagwater en 12 minuten aftrekken voor hoogwater (Meteo West-Vlaanderen).
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Wegcode
wijzigt op 1 januari!

Met ingang van 1 januari worden een aantal belangrijke wijzigingen aan het algemeen verkeersreglement
van kracht. De zogeheten “wegcode” wordt herschreven tot de “straatcode”. Het betreft een hele resem
maatregelen ter bevordering van de veiligheid van de zwakke weggebruiker (inbegrepen andersvaliden),
gesteund op het RECHT van elke weggebruiker op zijn deel van de openbare ruimte. Het alleenrecht van
koning auto moet dus voorbij zijn. Dat is de filosofie van het nieuwe verkeersreglement.
Een beknopt overzicht van de voornaamste wijzigingen:
1. Een algemeen principe van voorzichtigheid wordt ingevoerd, inzonderheid voor de sterkere weggebruiker
tegenover de zwakkere, alsook onderling. Zo moet ook de snelheid aangepast worden aan de zwakste of
meest kwetsbare weggebruiker (kind, gehandicapte, …).
2. De borden F1-F3, die de bebouwde kom aanduiden, krijgen geleidelijk een ander uitzicht. Ze kunnen samengaan met een bord C43 dat een bepaalde maximumsnelheid aangeeft, zodat deze snelheid in de hele
bebouwde kom geldt. (Hoger of lager dan 50 km/h)
3. Creatie van “erven”, gelijkaardig aan woonerven doch hier komen er commerciële en toeristische activiteiten
bij de woonfunctie.
4. Uitritconstructies van voetpaden en fietspaden kunnen zo aangelegd worden dat deze laatste visueel doorlopen, terwijl de rijbaan voor de auto’s “onderbroken” wordt. De automobilist zal hier officieel een maneuver
gaan uitvoeren, zodat hij voorrang moet verlenen.
5. Een nieuw verkeersbord D1O. Gelijkaardig aan het huidige bord D7 fietspad, doch nu staat er een voetganger met kind bij. Zo verplicht dit bord de voetgangers en fietsers dit deel van de openbare weg te gebruiken.
(vb. bij werken)
6. Een bord C3 (verboden doorgang voor elke bestuurder) met onderbord “Uitgezonderd plaatselijk verkeer” of
“plaatselijke bediening” zal nu inhouden dat nog enkel de bewoners van de betrokken straat en hun bezoekers (incl leveringen, prioritaire voertuigen, fietsers en ruiters) er toegang hebben.
7. De rolschaats en de step worden officieel ingevoerd (steeds zonder
motor). Minder dan 16-jarigen moeten op trottoir of berm, ouder dan 16jarigen moeten op fietspad en dragen verplicht lichten en retroflecterend
vest bij duisternis.
8. Het is verboden de motor te laten draaien in vrijloopstand, behalve bij Tij-dingen is een uitgave van de gemeennoodzaak (voor rood licht, vrachtwagen voor druk remmen, …). Zo wordt telijke dienst Pers en Communicatie
het dus verplicht de motor af te zetten wanneer je bijvoorbeeld wacht Redactie: Jan Huyghe
voor een gesloten overweg e.d.
Fotografie en kaftontwerp:
9. Er komt een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens minder dan 7,5 Fernand Schreel en ingezonden foto’s
ton BIJ REGEN op de autosnelwegen en alle wegen met 4 of meer rijstro- Tekeningen: Dirk Deman
ken.
Met de medewerking van de hoofden en
10 Bij het oprijden van een rotonde moet niet langer de richtingaanwijzer verantwoordelijken van de diverse
gemeentelijke diensten
worden gebruikt. Bij het verlaten blijft dit wel verplicht.
11.Er kunnen wegen voorbehouden worden voor bepaalde categoriën weg- Jaarabonnement 6 nummers van
2004 tot en met
gebruikers, vb. landbouwvoertuigen. Dit door blauwe rechthoekige bor- januari-februari
november-december 2004
den waarop het symbool van het voertuig.
(voor niet-gedomicilieerden): € 10
12.De term “groepen wielertoeristen” wordt vervangen door “groepen fiet- (rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentesers”. Alle reglementeringen terzake worden dus uitgebreid voor alle bestuur Koksijde, Zeelaan 44 te
fietsers. Tevens zijn er gelijkaardige bepalingen voor “groepen motor- 8670 Koksijde met vermelding
“Jaarabonnement Tij-dingen”)
fietsers”.
13.Bromfietsers klasse B rijden binnen de bebouwde kom verplicht op de
Koksijde op internet:
rijbaan. Buiten de bebouwde kom mogen ze kiezen tussen fietspad en http://www.koksijde.be (alsook een
e-loket voor administratieve verrichtingen!)
rijbaan.

Tij-dingen

Verantw. uitg.: schepen van Informatie
Jan Loones, gemeentehuis,
Zeelaan 44, 8670 Koksijde

Verdere info op www.wegcode.be.
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Openbare werken:
een stand van zaken
Belangrijke mededeling!

Gezien de gemeente prioriteit geeft aan het bekomen van zoveel mogelijk subsidies voor de projecten openbare werken, -met al de administratieve rompslomp die daar nu eenmaal bij hoort-,
kan het altijd gebeuren dat de uitvoering van werken moet wachten op een definitieve goedkeuring van de hogere overheid. Maar hoe meer subsidies, hoe minder de financiële last voor
de gemeente (vb. alle fietspaden en straks ook de aanleg van de schoolomgevingen: 80% subsidiëring, rioleringen: van 50 tot 75%, sommige al tot 100%). Dat betekent anderzijds wel dat de
hier opgenomen tijdsmededelingen nooit absoluut mogen geïnterpreteerd worden. Ze worden
enkel bij benadering opgegeven, ook al omdat de redactie van dit blad steeds twee à drie weken
vòòr verschijning wordt afgesloten. Bovendien is de uitvoering van een werk ook steeds afhankelijk van de weersomstandigheden en andere (onvoorziene) omstandigheden. Het bestuur en
de technische dienst vragen dus enig begrip als een tijdsopgave niet precies kan gehaald worden.

Zeedijk (gedeelte) te Koksijde
Zoals men kon vaststellen zijn de werken voor de nutsleidingen aangevat. Deze werken nemen weer veel tijd in
beslag. Daarom werd beslist het voetpadgedeelte zo lang
mogelijk te behouden, zeker tot na de kerstvakantie.
Vanaf 5 januari worden dan volgende werken gepland: de wegname van de openbare verlichting, het uitbreken van het wandelpad, het heien van de beschermdamwand vanaf de
Willemsstraat tot de Heiststraat. Vanaf 15 jan. heien van de
damwand tot aan de Van Haelenstraat en het uitgraven van het
reeds ingeheide gedeelte. Vanaf 2 feb. heien van de damwand
zeekant. Vanaf 9 feb. aanvang met de eigenlijke aanleg van de
vloer van de garages vanaf de Willemsstraat richting Van
Haelenstraat verdeeld in: moot 1 vanaf 9 feb., moot 2 vanaf 26
maart, moot 3 vanaf 12 april en moot 4 vanaf 1 mei. Tijdens de
paasvakantie wordt de waterdichte laag boven moot 1 en 3 aangelegd. Vanaf 19 april kan men dan starten met de bovenbouw vanaf de Willemsstraat.

Heraanleg Lejeunelaan in Koksijde
In het stuk Horizontlaan tot Lejeunelaan moet nog een restant van de voet- en fietspaden aangelegd worden.
Vanaf heden wordt gestart met de tweede fase, d.w.z. de rest
van de Lejeunelaan tot de Koninklijke Baan. Daar wordt de
bestaande verharding volledig opgebroken. Zoals in de eerste
fase begint men met de nog resterende werken van de nutsleidingen (er is enige tijdwinst omdat de meeste nutsleidingen al
gelegd zijn tijdens de 1ste fase) om vervolgens de greppels, de
koffersteenslag, het wegdek en de voetpaden te realiseren. Als
het weer gunstig is, kan de toplaag asfalt normaliter vlak vòòr
de paasvakantie over heel het traject aangebracht worden. Nog
een aantal kleinere werkzaamheden gebeurt dan na de paasvakantie. Het nieuwe profiel van de Lejeunelaan krijgt stilaan
vorm.
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Openbare werken:
een stand van zaken (2)

Wulpen: infovergadering nieuwe brug, riolerings- en verfraaiingswerken
Wellicht vanaf het najaar 2004, in elk geval zeker in de
navolgende periode, zullen er in Wulpen grootscheepse
werken uitgevoerd worden: enerzijds riolerings- en verfraaiingswerken (met o.m. een volledig nieuw dorpsplein), anderzijds de bouw van een nieuwe brug over het
kanaal Nieuwpoort-Veurne in de dorpskom. Deze investeringen worden gedragen door het gemeentebestuur
van Koksijde, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en
de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ).
De VMM keurde voor Wulpen onlangs drie rioleringsdossiers goed. Samen betekent dit een investering van
bijna € 3.000.000. Momenteel is een studiebureau
bezig de dossiers klaar te stomen voor uitvoering. De
werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden: eerst het
(afwaartse) deel met de Dorpsplaats en de
Booitshoekestraat, in tweede instantie de Dijk, de
Kortestraat en de Oude Zeedijkstraat en tot slot de
Conterdijk en een deel van de Nieuwstraat.
Tegelijkertijd zal uiteraard ook de wegenis vernieuwd
worden. Heel specifiek wordt het Dorpsplein volledig

vernieuwd en wordt de Dijk heringericht. Het betrokken
studiebureau is ook hiervoor een voorstel aan het uitwerken.
Inmiddels is het gemeentebestuur ook in kennis gesteld
van de investering van de Administratie Waterwegen en
Zeewezen voor een nieuwe brug over het kanaal
Veurne-Nieuwpoort in de Wulpense dorpskom. De huidige brug zal afgebroken worden, en vervangen worden
door een gelijkgrondse brug voor licht verkeer (met een
bepaalde gewichtsbeperking). Het zal een beweegbare
brug worden met bediening vanuit Veurne. Overigens
wordt de nieuwe brug gebouwd in een heel eigentijdse,
moderne architectuur. De kost wordt geraamd op
€ 1.630.000. Momenteel starten de studies en men
streeft ernaar aan te besteden tegen april 2004.
Over al deze geplande werken vindt voor alle belangstellenden een infovergadering plaats op woensdag 21
januari om 20 u., afhankelijk van de belangstelling
ofwel in het gemeenschapscentrum van Wulpen (oude
pastorie), of in de Sint-Willibrorduskerk (Dorpsplaats).

Verfraaiingswerken
* Aanleg fietspaden langs de Toekomstlaan in
Oostduinkerke (tussen Oostduinkerke-dorp en de
Wulpenbrug) – Onlangs zijn deze werken aanbesteed. Er wordt nu gewacht op de goedkeuring van de
Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer.
Vermoedelijk zal in het voorjaar het gedeelte tussen
dorp en Koningsstraat eerst uitgevoerd worden om
de rest na de zomervakantie te realiseren. Dit project
gebeurt in coördinatie met de aanleg van twee ondergrondse hoogspanningskabels die vanaf de centrale
in de Nieuwpoortsteenweg moeten gelegd worden,
de ene tot de centrale Slijkens in Middelkerke, de
andere tot de centrale in Lombardsijde.
* Openbare verlichting op de Zeedijk te
Oostduinkerke – Op deze Zeedijk wordt weldra een
nieuwe openbare verlichting geplaatst. Dit project is
inmiddels goedgekeurd. De palen zijn besteld, en
worden net vòòr de paasvakantie geplaatst. Ook de
zijstraten krijgen zo’n nieuwe openbare verlichting
(ca. 35 armaturen voor heel het project).
* Aanleg van fietspaden langs de Robert
Vandammestraat en de Leopold III-laan te Koksijde
– In het voorjaar zal men kunnen genieten van de
nieuwe laanbeplanting die onlangs werd uitgevoerd.
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Deze mooie projecten zijn dus voltooid.
* Heraanleg van de A. Verbouwelaan te Koksijde – In
het voorjaar moeten enkel nog de bermen ingezaaid
worden.
* Astridlaan (deel) te Oostduinkerke – De aanleg van
de bijkomende parkeerplaatsen is uitgesteld tot vòòr
de paasvakantie.
* Heraanleg Paardenvissersweg te Oostduinkerke –
De voetpaden zijn al aangelegd. Eerstdaags volgt de
wegverharding. Het weer zal hier een belangrijke spelen voor het precieze tijdstip waarop de toplaag zal
kunnen aangebracht worden.
* Silicopleintje in Koksijde - Bij het ter perse gaan is
ook deze aanbesteding al voorbij. In het voorjaar
volgt de uitvoering.
* Een aantal kleinere dossiers – 1. Heraanleg wegdek
Vanhouttelaan, Genovevapad en Lijsterpad / 2.
Heraanleg
Goffinlaan,
deel
StrandlaanChristiaenslaan / 3. Nieuwe parking aan het cc Taf
Wallet / 4. Heraanleg Maeterlinckstraat en
Uilenspiegelstraat. Inmiddels zijn de aanbestedingen
voorbij, en kan men binnenkort deze werken coördineren voor uitvoering. Planning uitvoering voorjaar
’04.

Infrastructuur

Openbare werken:
een stand van zaken (3)

32 sociale appartementen op het Hegerplein
In het vorig nummer maakten we melding van het nieuwe project voor de bouw van een dienstencentrum, of polyvalente
zaal voor het verenigingsleven in Koksijde-dorp. Deze zaal
wordt momenteel opgericht in de Kerkstraat, tussen café De
Welkom en de Sint-Pieterskerk. Achter deze werf is de
Veurnse Bouwmaatschappij gelijktijdig begonnen (15 september) met de bouw van 16 sociale appartementen en 9
garages.
Inmiddels begon de Veurnse Bouwmaatschappij (VBM) begin
oktober ook met de bouw van één groot sociaal huisvestingsproject op de hoek Vandammestraat/Hegerplein in Koksijdedorp. Het gemeentebestuur verleende daaraan zijn medewerking door de verkoop aan de VBM van het stuk grond
waar het Monument der Gesneuvelden op stond. Dat
monument verhuist naar de andere kant, op een nieuw aan
te leggen uitstulping van de Vandammestraat met het
Hegerplein.
Dit tweede nieuwe huisvestingsproject van de VBM omvat 32
nieuwe sociale appartementen: 26 met twee slaapkamers en
6 met één slaapkamer. Ondergronds worden er 28 autostandplaatsen aangelegd met inrit centraal op het

De bouwput op de hoek van het Hegerplein en de Vandammestraat waar
de Veurnse Bouwmaatschappij 32 nieuwe sociale appartementen zal
oprichten.

Hegerplein. Het nieuwe gebouw zal veel glasvlakken bevatten
die meteen zorgen voor een optimale lichtinval. Het dak krijgt
een speciale ovale vorm in functie van een eigentijds uitzicht.
Dit project, een investering van de VBM met subsidies van de
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, kost 2.279.737,46 euro.

Verdere aanleg rioleringen
* Rioleringsdossier Vossenstraat, Verdedigingslaan, Wielewaleweg en Schildknaapstraat in Koksijde-bad – Het affrezen van
het asfalt is ondertussen gebeurd. De aanleg van de riolering volgt na de kerstvakantie, startend met de Verdedigingslaan en
de Wielewaleweg. Voor het gedeelte Vossenstraat dient nog een wijziging van het dossier te worden aangevraagd zodat de
bomen tussen de Vossenstraat en de Verdedigingslaan niet dienen te worden geveld, en zodat het Raadsheervoetpad mee in
het project kan opgenomen worden.
* Rioleringsdossier deel Koninklijke Baan, deel Koninginnelaan, Geraniumstraat en Burgondiëstraat in Koksijde-bad – Dit
dossier werd in de zitting van november aan de gemeenteraad voorgelegd. De start zal niet eerder dan tegen de zomer ’04
plaatsvinden.
Ter herinnering: de technische dienst stelt vast dat, niettegenstaande er een verplichting is tot aansluiten, er voor de volgende vier rioleringsdossiers een aantal woningen nog altijd niet is aangesloten (verplichte individuele aansluiting van de
huisriool op de wachtaansluiting) - (zie zwart dekseltje in de berm). Het gaat om volgende straten:
* Rioleringsdossier Weststraat/Westhinderstraat te Oostduinkerke
* Rioleringsdossier Uitkijkweg, Oostdijkweg, Cottagelaan, Zeebermlaan en Duinpanweg te Oostduinkerke, ten zuiden van de
Albert I-laan
* Rioleringsdossier Visserstraat/Hoge Duinendreef
* Rioleringsdossier Lehoucklaan/Pharaïldelaan te Oostduinkerke
1. Er wordt op gewezen dat alle tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met werkverlet door slecht weer.
De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2.Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken Jan Loones, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), Gemeentehuis annex te
Koksijde-dorp.
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Nieuwe regelgeving
grondverzet

Op 1 januari 2004 is een nieuwe regelgeving voor
grondverzet van kracht (geworden). Al wie na deze
datum bodem uitgraaft, afvoert en/of aanvoert,
moet bij het opstellen van bestekken, planningen en
budgetten met de nieuwe regelgeving rekening houden. Dit nieuwe reglement staat beschreven in
hoofdstuk 10 van het Vlarebo. De bedoeling ervan is
de verspreiding van bodemverontreiniging door het
gebruik van uitgegraven bodem te beheersen.
De regeling is van toepassing van zodra de uitgraving
meer dan 250 m3 bedraagt of wanneer de uitgraving
plaatsvindt op een verdachte grond. Als de ontgraving op een verdachte grond minder dan 250 m3
bedraagt én als men de uitgegraven bodem min of
meer ter plaatse gebruikt, is een uitzonderingsmaatregel voorzien.

REGELING
Op de betrokken plaats bepaalt een erkende bodemsaneringsdeskundige aan de hand van monsters de
kwaliteit van de bodem. Daarover maakt hij een verslag. De bouwheer bezorgt dat verslag vervolgens
aan een erkende bodembeheerorganisatie, ofwel aan
een erkende tussentijdse opslagplaats of een erkend
grondreinigingscentrum, voor zover deze organisaties de uitgegraven bodem zullen verhandelen.
Een verontreinigde bodem moet in elk geval vóór
gebruik een grondreinigingscentrum passeren.
Afhankelijk van de milieuhygiënische kwaliteit van de
uitgegraven bodem is op de plaats van de nieuwe
bestemming ook een studie van de ontvangende
grond noodzakelijk. Die studie moet het bewijs leveren dat de uitgegraven bodem geen verontreiniging
van het grondwater kan veroorzaken en dat
mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen geen extra risico oplevert.
Geregistreerde vervoersdocumenten zorgen
vervolgens voor een sluitend transportsysteem.
Op basis van het technisch verslag, de vervoersdocumenten en de gegevens van de
bestemming van de uitgegraven bodem
levert de bodembeheerorganisatie (of de
opslagplaats of het grondreinigingscentrum)
uiteindelijk een bodembeheerrapport af.

HERGEBRUIK VAN UITGEGRAVEN BODEM
Uitgegraven bodem kan als bodem of als
bouwstof dienen. Het gebruik ervan als
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bodem binnen de kadastrale werkzone is minder
streng gereglementeerd dan het gebruik ervan buiten
die zone.
Uitgegraven bodem die voldoet aan de richtwaarde
voor natuurgebieden en zones die uiterst kwetsbaar
zijn voor het grondwater mag men vrij gebruiken.
Uitgegraven bodem die voor alle parameters voldoet
aan 80% van de bodemsaneringsnorm van het
bestemmingstype, mag men binnen de kadastrale
werkzone eveneens vrij gebruiken.
Binnen de realisatie van een werk kunnen we de uitgegraven bodem als bouwstof gebruiken. Hier gelden
de voorwaarden inzake samenstelling en gebruik
voor het gebruik van afvalstoffen als secundaire
grondstoffen in of als bouwstof van het Vlarea.
Uitgegraven bodem die niet voldoet aan de bodemsaneringsnorm en die de kadastrale werkzone verlaat, moet vóór gebruik gereinigd worden. Bevat die
bodem te veel stenen (meer dan 5%) en/of ander
bodemvreemde materialen zoals glas, metaal en
hout (meer dan 0,5 %), dan moet die van de bodem
gescheiden worden. Verontreinigde bodem die niet
reinigbaar is kan enkel naar de stortplaats.

MEER INFO?
Het betreft dus eigenlijk vrij ingewikkelde materie en
het kan niet de bedoeling zijn om het volledige reglement in Tij-dingen uit de doeken te doen. Vandaar:
indien meer info gewenst, wendt u tot de website van
OVAM (www.ovam.be), of tot de Vlaamse Infolijn
(elke werkdag tussen 9 en 19 u. op 0800/3 02 01).

Milieu

Inzameling geselecteerd
huishoudelijk afval

Belangrijke wijziging: vier sectoren in plaats van drie!
Sedert 1 januari is een nieuwe regeling van kracht
voor de ophaling van het geselecteerd huishoudelijk
afval. De gemeente is voortaan ingedeeld in vier
sectoren in plaats van in drie! Uiteraard wenst u te
weten bij welke sector u behoort. Gezien de ingewikkeldheid van de afbakening is het onmogelijk om die
informatie in Tij-dingen te publiceren. Toch is het
gemakkelijk te weten tot welke sector u behoort. De
ophaalkalenders worden huis-aan-huis verspreid. U
volgt gewoon de data die vermeld staan op de
kalender die in uw bus valt. Want u krijgt enkel de
juiste kalender in uw bus. Indien u dat wenst kunt u
die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.koksijde.be/info/milieu/afval).
De nieuwe restafvalkalender toont afdrukken van
prachtige postkaarten van onze gemeente. Hou de
restafvalkalender goed bij en plaats de restafvalzakken altijd op de juiste dag buiten!

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 14 en 28 januari, 11 en 25 februari

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdag 7 januari, donderdagen 15 en 29 januari, 12 en 26
februari
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 22 januari en 19 februari

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari
Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 23 januari en
20 februari

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en
WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons;
Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 20 januari
en 17 februari

Ophaaldata papier en karton: woensdagen 21 januari en 18 februari

MOS: Milieuzorg Op School
Voor het schooljaar 2003-2004 zijn op dit ogenblik 4
basisscholen als MOS-school ingeschreven.

Op de schoolfeesten in mei komen deze thema’s ook
uitgebreid aan bod.

De gemeentelijke basisschool Oostduinkerke koos
voor het thema “water”, de gemeentelijke basisschool Koksijde en de twee vrije basisscholen De Ark
(afdeling Helvetiastraat) en Bliecklaan voor het
thema “afval”.

Op de foto de verschrikkelijke ogende maar zeer vriendelijke Billie Smos,
het vuilbakmonster!

De Ark-scholen zijn al volop gestart onder de slogans
“werp de wegwerpmaatschappij weg: voorkom afval”
en “wat je vermijdt, moet je niet kwijt”. Dit gebeurt in
volledige samenwerking met de gemeentelijke
Milieudienst. Tijdens het startmoment konden de
leerlingen al kennis maken met het vriendelijke vuilbakmonster Billie Smos en de diverse activiteiten
rond afvalverpakking, gebruik van brooddozen en
drinkbekers, restafval vermijden, composteren, enz.
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Verplichtingen voor
exploitanten van aërosolproducerende installaties

In het najaar 2003 heeft de Milieudienst nagenoeg alle middenstandszaken, KMO’s, sportcomplexen en
vakantiehuizen aangeschreven in verband met de meldingsplicht voor alle exploitanten van aërosolproducerende installaties die onder het legionellabesluit vallen. Gezien de verplichte uiterste meldingsdatum van
10 januari 2004 met rasse schreden nadert en nog heel wat bedrijven niet hebben gereageerd, lijkt het zinvol nogmaals aandacht te besteden aan dit besluit en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
Om de veteranenziekte of legionellose aan te pakken heeft de Vlaamse regering het Legionellabesluit (22
november 2002) uitgevaardigd. Dit is van toepassing voor alle exploitanten van aërosolproducerende installaties. Aërosol is een nevel van zeer fijn verdeelde vloeistofdruppeltjes in de lucht. Daar kunnen kiemen inzitten
die de ziekte (een ernstige longinfectie) veroorzaken. De ziekte komt vrij frequent voor, ook in ons land.
Redenen genoeg dus om voorzorgsmaatregelen te nemen. De Vlaamse overheid rekent in de eerste plaats op
het verantwoordelijkheidsgevoel van al wie dergelijke installaties heeft. Ze is ervan overtuigd dat iedereen de
nieuwe regelgeving ter harte zal nemen.
De risico’s van zulke installaties zijn op een eenvoudige manier te beheersen door de wettelijk vastgestelde
maatregelen na te leven. Het onder controle houden van de temperatuur in de installaties, het onderhoud ervan
en het opstellen van een beheersplan met een register zijn daarbij belangrijke elementen.
Het besluit is van toepassing op alle uitbaters van “publiek toegankelijke plaatsen” waarbij activiteiten ontplooid worden die aërosol in de lucht vrijstellen (douches, whirlpools, klimaatregelingssystemen met luchtbevochtiging, koeltorens, plantenbeneveling, fonteinen, enz.). Het is niet de bedoeling om ook voor privé-woningen (gezinnen) maatregelen op te leggen. Wel is de term “publiek toegankelijke plaatsen” vrij ruim gedefinieerd. Dit betekent dat o.m. ziekenhuizen, bejaardentehuizen, tentoonstellingsruimten, winkels, hotels, sportcentra, zwembaden, openluchtrecreatieve verblijven onder de toepassing van de reglementering vallen. Elke
uitbater (of verantwoordelijke) van een voor het publiek toegankelijke plaats zal dus de nodige maatregelen
moeten treffen. Dat geldt ook voor exploitanten van een installatie die aërosolverspreiding naar een publiek
toegankelijke plaats veroorzaakt. Waterdistributiesystemen waarop enkel wastafels met koud water, toiletten
en waterbakken aangesloten zijn, vallen niet onder de toepassing van het Legionellabesluit.
Het besluit beperkt zich ook tot de publiek toegankelijke plaatsen waar soms minstens 10 mensen op eenzelfde dag blootgesteld kunnen worden.
Voor de systemen die bestaan van vòòr 10 januari 2003 wordt geëist dat tegen 10 januari 2004 een beheersplan klaar is. De uitbater van deze systemen heeft tot deze datum tijd om bij de burgemeester te melden dat hij
onder het Legionellabesluit valt. Voor systemen in gebruik genomen vanaf 10 januari 2003 eist de wet onmiddellijke conformiteit met het Legionellabesluit.
Meer informatie en een voorbeeld meldingsformulier op www.wvc.vlaanderen.be/gezondmilieu/. Op deze website vindt u de brochure “Voorkom legionellose”, waarin het Legionellabesluit wordt uitgelegd. U kunt ook
terecht bij de gemeentelijke Milieudienst of bij de Vlaamse Gezondheidsinspectie.

Milieuraad
De milieuraad formuleerde in de vergadering van 15 december adviezen over geplande lawaaisporten en over
het milieujaarprogramma 2004.
De milieuraad organiseert op maandag 19 januari een informatieve zitting voor de leden. De fracties in de
gemeenteraad werden uitgenodigd de standpunten van de partij omtrent milieuproblematiek in de breedste zin
te komen verdedigen.
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Tien handige tips
rond verwarming

Verwarming van huizen en gebouwen kost veel energie: gas, stookolie en in sommige gevallen elektriciteit. Deze laatste energiebron is het minst aangewezen. Elektriciteit wordt immers opgewekt door kerncentrales die ter discussie staan. Bovendien hebben
de verwarmingstoestellen een laag rendement. De
verbranding van aardgas is daarentegen voorlopig
het meest milieuvriendelijk.
Verbranding zorgt steeds voor CO2 uitstoot en speelt
dus een belangrijke rol bij de klimaatwijziging.
Hoewel de oorzaken van de opwarming van de aarde
vooral bij de geïndustrialiseerde landen liggen, zijn
de gevolgen vooral merkbaar in het Zuiden.
Woestijnen rukken verder op, overstromingen en
orkanen komen vaker voor, waardoor de voedselvoorziening en woonomgeving van miljoenen mensen bedreigd wordt. Redenen genoeg dus om verstandig te verwarmen.
Naargelang je verwarmt met gas, stookolie of elektriciteit krijg je bij het toepassen van dezelfde tips
een andere milieubesparing! We baseren ons bij
onderstaande berekeningen op de nationale gemiddelden.
Tip 1: een graadje lager stoken - De ideale comfortwarmte ligt rond 20°. Toch is er een tendens om
steeds hoger te stoken. De verwarming overal 1
graadje lager schakelen, levert meteen een besparing
van 7% op.
Tip 2: minder ruimte verwarmen - De verwarming uitzetten in kamers waar niemand is, komt neer op een
besparing van 8,3%.
Tip 3: schakel de verwarming op tijd uit - De verwarming lager zetten een half uur voor je gaat slapen of
voor je weggaat. Je kan zonder probleem nog een tijdje van de warmte genieten, zelfs al staan de radiatoren uit.
Tip 4: gordijnen dicht! - De gordijnen ’s avonds sluiten, om warmteverlies tegen te gaan is goed voor 5%
besparing, vooral bij enkel glas. Het is wel van belang
dat de gordijnen op een goede manier zijn opgehangen. Zo mogen ze het verwarmingstoestel niet bedekken..
Tip 5: deuren dicht! - Deuren steeds goed sluiten als
de verwarming werkt: een eenvoudige maatregel die
snel 6 % besparing oplevert. Vooral openstaande
deuren naar koude ruimtes (zoals een gang of gara-
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ge) zorgen voor veel warmteverlies.
Tip 6: radiatorfolie aanbrengen achter je verwarmingstoestellen - Radiatorfolie zorgt ervoor dat de
warmte van je verwarmingstoestel niet via de buitenmuur verdwijnt.
Tip 7: breng tochtstrips aan - Vooral bij een ongunstige ligging van de woning in de wind kunnen de verliezen oplopen. Er bestaan heel wat soorten strips en
profielen.
Tip 8: thermostatische kranen - Een aan/uit knop of
thermostatische kraan op een radiator bij centrale
verwarming maakt het mogelijk veel gerichter te verwarmen.
Tip 9: onder de douche in plaats van in bad - Een bad
is goed voor ongeveer 110 liter warm water. Bij een
gewone douche is maar de helft nodig. Een douche in
plaats van een ligbad levert een energiebesparing
van gemiddeld 50 % op.
Tip 10: de zuinige douchekop - Met een waterbesparende douchekop kan je het gebruik van warm water
nog eens halveren. Je gebruikt nog 6 tot 7 liter per
minuut in plaats van 12 liter per minuut.

OCMW

OCMW en gemeentebestuur
huldigen afscheidnemend
secretaris Willy Thabert

Op een stemmige feestavond in de Kerkepannezaal
hebben de OCMW-raad en zijn personeel, en het
gemeentebestuur op zaterdag 6 december officieel
afscheid genomen van OCMW-secretaris Willy
Thabert die na een loopbaan van 37 jaar en zes
maanden met verdiend pensioen gaat. Het feest was
voor de h. Thabert een complete verrassing wat de
aangename sfeer alleen maar versterkte. Diverse
sprekers voerden er het woord, waaronder burgemeester Marc Vanden Bussche in een uitvoerig
betoog.
Willy Thabert startte zijn loopbaan in de toenmalige
COO op 1 juli 1966. Voorzitter van de raad was toen
Lucien Luca. De jonge secretaris stond er alleen voor,
collega’s had hij niet. Koksijde telde nog niet eens
8.000 inwoners. Voor de mensen was hij de COO. Zijn
bureau was het huidige kopie- en koffielokaaltje in
het gemeentehuis te Koksijde-dorp. “Een waaier van
diensten was er toen niet”, vertelt Willy. “De steun
was vooral materieel: de toekenning van kolen en
levensmiddelen, en tussenkomsten in medicatie. Het
was precies of de mensen kwamen naar de COO om
te bedelen. De drempelvrees was dan ook enorm
hoog. Want de COO was nog den dis, de tafel der
armen.”

OPPRICHTING DIENSTEN
Daar kwam verandering in toen in ’74 de belangrijke
wet op het bestaansminimum van kracht werd.
Voortaan was steun niet langer een willekeurige
gunst, maar wel een afdwingbaar recht. Er kwam een
maatschappelijk werker in dienst, die over de aanvragen een dossier aanlegde, die de raad adviseerde.

Een tweede grote ommezwaai kwam er in ’76, met de
fusies van gemeenten, en toen de COO een complete
gedaanteverwisseling onderging en wettelijk omgedoopt werd tot OCMW. Het begrip “onderstand”
moest plaatsen ruimen voor het begrip “maatschappelijk welzijn”. En zo startte dan ook in het OCMW
van Koksijde, -weliswaar slechts in ’78 wegens verkiezingsperikelen-, de uitbouw van allerhande diensten: de poetsdienst, de gezins- en bejaardenhulp,
de maaltijdenbedeling, de buurtwerking, het personenalarm, de budgetbemiddeling, de schuldbeheer,
de mindermobielen-centrale, enz. Na 12 jaar gemeentehuis Koksijde werd het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke de nieuwe standplaats van OCMWsecretaris Willy Thabert.
Willy: “In de loop der jaren werden al deze diensten
opgericht, bemand of bevrouwd, en verder uitgebouwd. De personeelsploeg groeide gestadig, tot de
huidige getalssterkte van 60 eenheden, waaronder
10 maatschappelijk werkers. Vanaf dan moest ik veel
meer coördineren, delegeren, motiveren, bijsturen,
enz, laat ons zeggen: algemeen management. De
begroting groeide van 866.000 fr. naar 90 miljoen fr.
Een fraaie evolutie toch! Anderzijds bleven belangrijke grote dossiers mijn persoonlijke opdracht. Ik denk
daarbij aan de bouwdossiers, zoals de realisatie van
de service-flats Maarten Oom, en de kleinere projecten zoals de sociale woonappartementen in de
Belleboei, en het Mollebard in Oostduinkerke, en het
thans groeiende dossier voor de Veurnestraat in
Koksijde-dorp.”

VOORTDURENDE BIJSCHOLING
De afscheidnemende OCMW-secretaris heeft altijd
veel aandacht geschonken aan de opleiding van zijn
collega’s medewerkers. “Ons huidig OCMW-personeel is hoog gespecialiseerd”, zegt hij niet zonder
trots en terecht. “Dat moet ook, want de wetgeving is
er in al die jaren niet gemakkelijker op geworden, wel
integendeel. Aan die constante opleiding heb ik,
uiteraard steeds in overleg met de OCMW-raad, altijd
het grootste belang gehecht. Daaraan hebben wij
ook de hoge motivatie van het huidige personeel te
danken, aan die voortdurende bijscholing.”
Overigens beklemtoont hij dat opleiding en bijschoVanwege alle aanwezigen kreeg Willy Thabert o.m. een prachtige fiets als
afscheidsgeschenk. Op de foto burgemeester Marc Vanden Bussche,
OCMW-voorzitter Stephanie Anseeuw, afscheidnemend OCMW-secretaris
Willy Thabert en zijn echtgenote Jeannette Vanbillemont.
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goodwill, de vereiste loyaliteit aan de dag willen leggen. Willy, jij hebt je perfect van die
taak gekweten, zonder onderscheid voor man
of vrouw, objectief, zonder onderscheid of
voorkeur voor deze of gene politieke gezindheid. Nog steeds en niet zelden komen raadsleden van diverse fracties samen in jouw
bureau dossiers inkijken ter voorbereiding
van de zitting. Zo hoort het inderdaad”, aldus
de burgemeester.

KOKSIJDE VEROVERT PARIJS!
Willy Thabert bewaart vele mooie herinneringen en anekdoten aan zijn carriere als OCMWsecretaris. De mooiste daarvan is wel de
Week van de Derde Leeftijd in ’79. Hij vertelt
De grote groepsfoto met de gemeentelijke prominenten en OCMW-secretaris Willy smakelijk: “De toenmalige voorzitter was
Thabert centraal staande in het midden naast burgemeester Marc Vanden Bussche.
uiterst dynamisch, en zag het heel groots. Niet
alleen optredens van Gaston en Leo, en van
Freddy Breck, maar op woensdag een heuse
ling ook in de toekomst een permanente zorg zullen
gratis dagreis naar Parijs voor alle Koksijdse dames
zijn. Want tegen 2006 moet het OCMW uitgebouwd
boven de 55, en heren boven de 60. Het werd een
worden tot “Sociaal Huis”, wettelijk bepaald en
ongelooflijk succes: met liefst 11 autobussen, of 550
omkaderd, met verzameling van zowat alle diensten
personen van Koksijde, werd naar Parijs getuft, om er
die met maatschappelijk welzijn te maken hebben.
te genieten van de verlokkingen van de wereldstad.
De uitbouw van dat Sociaal Huis zal nog hoger gespeWerkelijk: Koksijde verovert Parijs. Ze spreken er nog
cialiseerd personeel vergen, in verband met vb. huisaltijd van. Er volgde een rondrit, een sjieke maaltijd,
vesting, tewerkstelling, oppensioenstelling, enz.,
hier en daar een bezoek, om ten slotte af te ronden
allemaal diensten die aan honderd procent kwaliteit
met een “show van schone madammen” in de
zullen moeten aangeboden worden.
Alcazar! Alle mannen kregen daar gratis een pint
GOEIE RELATIES MET POLITICI
nieuw bloed, zagen het leven weer zitten, en het
OCMW van Koksijde werd alom geprezen! Er volgde
Willy Thabert werkte in zijn lange loopbaan samen
zelfs een brief van de gouverneur met felicitaties,
met 8 COO- of OCMW-voorzitters: Lucien Luca,
maar met ook de stille wenk om het in de toekomst
Napoleon Bogaert, Daniel Vanhecke, Werner Gerry,
toch wat kalmer aan te gaan doen…!
Noël Paelinck, Guido Decorte, Rita Gantois en
Stephanie Anseeuw. Dat is niet evident, want een
Op het huldefeest ontvingen Willy Thabert en zijn
secretaris is een ambtenaar en dus een constante
echtgenote Jeannette diverse geschenken: van het
kracht. Daarentegen is een voorzitter een politicus en
gemeentebestuur, van de OCMW-raad, van het
dus is zijn mandaat tijdelijk. Burgemeester Marc
OCMW-personeel… Burgemeester Vanden Bussche
Vanden Bussche onderstreepte op het feest evenwel
besloot zijn rede met een wens voor een goeie
dat Willy Thabert er goed in slaagde om met die voorgezondheid, zinvolle sportieve en artistieke (!) vrije
zitters, en raadsleden, een goeie relatie en een positijd, en vele sociale contacten! Hij dankte de
tieve samenwerking uit te bouwen. “Een politicus kan
afscheidnemende OCMW-secretaris voor die jarenvoorzitter worden zonder enige ervaring in de toch
lange collegialiteit, voor het geduld dat hij aan de dag
wel ingewikkelde materie. Dan is het de taak van de
legde, voor de vaderlijke genegenheid waarmee hij
secretaris om die man of vrouw bij te staan, in te lichzijn personeel omringde en voor de levenswijsheden
ten, te helpen, in te werken, en niet aan zijn lot over
die hij doorgaf!
te laten. Daarvoor moet je als secretaris de nodige
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Pascale Feys
nieuwe OCMW-secretaris

Na examenprocedure en vervolgens aanstelling door de OCMW-raad is mevr. Pascale Feys uit Oostduinkerke
sinds 1 januari de nieuwe secretaris van het Koksijdse OCMW.
Na haar lager onderwijs in Veurne, en middelbaar onderwijs in Ieper en Gent, studeerde Pascale Feys (28) rechten aan de Gentse universiteit waar zij in ’97 met onderscheiding afstudeerde. Een jaar later behaalde ze eveneens
met onderscheiding het licentiaatsdiploma notariaat.
Sedert 3 augustus ’98 is zij notarieel-medewerkster bij
notaris Marc Vanden Bussche te Koksijde.
Sedert 1 januari 2001 is zij voor de VLD lid van de Koksijdse
gemeenteraad. Verder is ze lid van de politieraad zone
Westkust, sectorbestuurder Gaselwest, en lid van de algemene vergadering van de waterleidingsmaatschappij IWVA.
In de gemeenteraad wordt zij nu opgevolgd door Noël
Paelinck.
Pascale Feys: “Wat mij bijzonder aantrekt in de job van
Pascale Feys, de nieuwe OCMW-secretaris.
OCMW-secretaris is in de eerste plaats het feit te kunnen
werken met mensen, voor mensen. Het is voor mij een hele eer om de 2de secretaris van het OCMW van
Koksijde te mogen zijn. Die managerstaak is dan ook hele uitdaging. Ik wil dan ook de taak van secretaris Willy
Thabert op dezelfde wijze verderzetten. Ik hoop een even goede verstandhouding te kunnen opbouwen met het
personeel en de raadsleden als mijn voorganger. En mee gestalte te kunnen geven aan het beleid dat door de
raad werd vooropgesteld. De eerste grote uitdaging is het opmaken van het lokaal sociaal beleidsplan samen
met het gemeentebestuur en de verwezenlijking van het Sociaal Huis. De bedoeling daarvan is o.m. de drempel naar het OCMW toe te verlagen, door o.a. de sociale dienst van de gemeente erin te integreren. Zodat de
stempel die nog steeds een beetje op het OCMW drukt, zou verdwijnen. Men zou dan vb. ook voor zijn pensioen
bij het OCMW moeten langsgaan. Dit staat evenwel nog in de kinderschoenen, er is dus nog veel werk aan de
winkel.”

Tweede editie van de Drempelprijs
toegankelijkheid gebouwen andersvaliden
In 2004 organiseert ons gemeentebestuur voor de tweede keer de Drempelprijs, anders gezegd een prijs voor
eigenaars of huurders van een publiek niet-openbaar gebouw die zich verdienstelijk hebben gemaakt om hun
gebouw ècht toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Het bedrag van deze prijs bedraagt 500
euro en een diploma. Het betreft een initiatief van de gemeentelijke andersvaliden-adviesraad.
De gemakkelijke toegankelijkheid van vele gebouwen voor andersvaliden is nog veel gevallen een dode letter,
zowel bij bestaande gebouwen als na nieuwbouw, zowel in de openbare als in de privé-sector. Altijd opnieuw
worden andersvaliden op het vlak van toegankelijkheid geconfronteerd met bepaalde tekortkomingen: nu eens
is de lift onvoldoende breed voor een rolstoelgebruiker, dan weer is een toilet te hoog, of er is een onoverbrugbaar hoogteverschil, of een gevaarlijk obstakel… Het is dus van belang dat de gehandicapten als sociale
groep er blijven op hameren dat ook zij op een normale manier aan het maatschappelijk leven willen deelnemen.
De prijs is niet uitgeschreven voor openbare besturen, maar wel uitsluitend voor eigenaars/huurders van privégebouwen met een “openbaar” karakter. In onze gemeente zijn er dat honderden: hotels, restaurants, cafés,
winkels, vrijetijdscentra, enz. Als ze voor de prijs in aanmerking willen komen, dan moeten ze kunnen aantonen
dat in hun gebouw de faciliteiten voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid zijn. Een 7-koppige jury beoordeelt
na plaatsbezoek de kandidaturen en kent vervolgens de prijs toe. Wie de prijs wint, ontvangt € 500 en een
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Jeugdhuis de PIT bestuurd
door nieuwe kern
en kersverse voorzitter

Sarah Vermeir stond de laatste twee jaar in voor de coördinatie van jeugdhuis de PIT. Zij deed dat met verve en
haar participerend leiderschap viel bij veel medewerkers in de smaak. De jeugddienst en de bestuursraad van
JOC de PIT danken haar voor de inzet en haar engagement binnen het jeugdcentrum.
Na de organisatie van een geslaagd feestweekend 4 jaar JOC de PIT draagt zij de fakkel over aan de gewezen
voorzitter werkgroep muziek, later ondervoorzitter en kritische stem in het jeugdhuis: Denis Monsieur. De nieuwe voorzitter woont te Oostduinkerke en doceert informatica aan de Cervo-GO.
Aan zijn zijde bevinden zich de oudgedienden
Andy Esther (secretaris) en Sofie Corteel (die
penningmeester blijft). Het beheer van de bar
ligt in handen van hoofdverantwoordelijke
Steve Dierinck en toogverantwoordelijken
Dieter Vanhalme en Sven Steenhoudt. IJf
Boullet coördineert de werkgroep muziek.
De woensdagmiddagwerking van het jeugdhuis en de jongerenpopulatie van het jeughuis (14- tot 16-jarigen) wordt in de kern vertegenwoordigd door yamakasi-lid Sofie
Vanhomwegen. De achtkoppige kern wordt
geruggensteund door een kring van 25 actieve medewerkers. De kring vergadert maandelijks en is van plan om van 2004 een wervelend jaar te maken.

WIL JE MEER PIT IN JE LEVEN?
Op de foto v.l.n.r. voorzitter Denis Monsieur, IJf Boullet, Sofie Corteel, Tom
Het jeugdhuis telt verscheidene werkgroeQuirynen, Andy Esther, Sofie Vanhomwegen en Sven Steenhoudt.
pen. Zo heb je bijvoorbeeld de werkgroep toog
die ervoor zorgt dat alles in en rond de toog in goede banen verloopt. Daarnaast is er de werkgroep muziek, die
iedereen de kans geeft om zijn of haar draaikunsten aan het publiek te demonstreren.
Sinds kort werkt het jeugdhuis ook met tijdelijke werkgroepen. Als je een fuif wilt organiseren, een activiteit of
een andere vorm van ontspanning of entertainment, dan kan je daar een werkgroep rond oprichten. Samen met
de medewerkers en de bestuursraad helpt men mee om de activiteit op poten te zetten.
Nieuwe medewerkers zijn ook steeds welkom. Je kunt zelf kiezen hoeveel verantwoordelijkheid je op je neemt.
Je kunt rustig een avondje helpen met de bar of meehelpen bij een grotere activiteit zoals een fuif.
Ben je geïnteresseerd in een nieuwe zinvolle vrijetijdsbesteding? Wil je een plaats waar je gerust je eigen ding
kan doen? Dan is de PIT the place to be. Kom gerust eens langs en ontdek wat de PIT allemaal te bieden heeft.
Voor meer info: Jeugddienst (Tom Quirynen, tel. 058/53.29.73 of jocdepit@koksijde.be
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diploma. Op zijn gevel en in zijn briefwisseling mag de laureaat dan ook de vermelding gebruiken “Laureaat
Drempelprijs gemeente Koksijde”.
Uiteraard kunnen alle eigenaars/huurders die verbeteringen inzake toegankelijkheid hebben aangebracht, zich
kandidaat stellen voor de Drempelprijs. Maar er zijn ook andere personen/groepen die “een gebouw” als kandidaat kunnen voordragen: personen met een verminderde mobiliteit / erkende verenigingen voor personen
met een handicap / verenigingen die handelaars, uitbaters van vrijetijdscentra, scholen en andere opleidingscentra e.d. overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk gericht aan het gemeentebestuur van Koksijde, t.a.v. de andersvalidenadviesraad, Zeelaan 44, telkens op uiterlijk 30 april van het desbetreffende jaar, op daartoe bestemde formulieren. De bijzondere verbeteringen moeten ook uitgevoerd zijn maximaal 2 jaar voor de indiening van de kandidatuur, en moeten uiteraard een blijvend karakter hebben.
Het volledige reglement en een kandidaat-inschrijfformulier liggen ter beschikking in het gemeentehuis
annex, Zeelaan 44, bij Wilfried Deburchgraeve, tel. 058/53.30.70, die ook alle verdere info kan geven.

(VERVOLG VAN BLZ 28)
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Inspraak in jeugdwerkbeleidsplan
De Jeugddienst is druk bezig met de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007. In dat plan worden de krijtlijnen vastgelegd voor het jeugdbeleid van de volgende drie jaar. Er werd een stuurgroep samengesteld die zich dieper zal buigen over het plan. Er zullen deskundigen (mensen uit het werkveld: onderwijs, opvang, welzijnsdiensten,
…) worden ondervraagd. Maar daarnaast is ook de inspraak van kinderen en jongeren uitermate belangrijk. De
Jeugddienst is bezig met de bevraging van jongeren via de klassieke enquêtes. Maar de Jeugddienst wil ook kinderen en jongeren via vernieuwende initiatieven bereiken. Daarom werd een forum opgestart dat de jeugd permanent
inspraak moet verlenen in het beleid. Via het forum kan de jeugd zijn wensen en noden altijd kenbaar maken. Bij
het opmaken van het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan wordt rekening gehouden met de voorstellen, uitspraken of
ideeën. De inspraakmogelijkheden zijn er, blijf dus niet langer bij de pakken zitten! De babbelbox is ook een initiatief dat werd opgezet met het oog op de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan.

Ben je een animator in spe?
Tijdens het voorjaar organiseren heel wat verenigingen (VDS, Vivès, MJA, CM, …) cursussen voor animator in het
jeugdwerk. Die cursussen zijn een ludieke en toffe manier om te leren hoe ook jij kinderen op een zinvolle manier
kunt entertainen. Na het volgen van een cursus kan je het attest “Animator in het jeugdwerk” krijgen. Daarvoor
moet je wel nog stage volgen op een speelpleinwerking of in een jeugdvereniging.
De gemeentelijke speelpleinwerking De Speelveugel biedt jongeren de kans om een dergelijke stage te volgen. Je
wordt er begeleid door een ervaren monitor die je zal bijsturen, mocht dat nodig zijn. Je wordt een week ondergedompeld in een fantasiewereld en je leert kennismaken met een te gekke monitorenploeg. Als je stage loopt op de
Speelveugel, krijg je ook tot € 75,00 terug van je cursusgeld.

Subsidie voor nieuwe initiatieven
Vernieuwende initiatieven voor en door jongeren verdienen terecht steun. Elk jaar kent het schepencollege, na
advies van de jeugdraad, een subsidie toe aan vernieuwende initiatieven. Deze subsidie bedraagt € 992. De subsidie kan worden toegekend aan jeugdwerkinitiatieven met een permanente werking of aan losse initiatieven.
Eenmalige hoge kosten van een vereniging kunnen hiermee ook (gedeeltelijk) worden gedragen.
De aanvraag voor een projectsubsidie gebeurt bij de jeugdraad. Je maakt best een dossier op waarin het project en
het kostenplaatje worden voorgesteld. Je mag het dossier binnenbrengen bij de Jeugddienst. In het verleden werd
de projectsubsidie al aangevraagd door de KAJ Wulpen en drumband El Fuerte. Enkele jaren terug werd de subsidie
aangewend voor het drukken van de jeugdwijzer. Ook de provincie steunt vernieuwende initiatieven.
Voor meer info: Jeugddienst (Kursaallaan, zijkant Casino, tel. 058/53.29.70 of via jocdepit@koksijde.be)

Dubbelconcert in jeugdhuis de PIT
Op zaterdag 7 februari om 21u. programmeren jeugdhuis de PIT en de Muze (Kursaallaan 28, Koksijde) een dubbelconcert van Kio: Se faire connaître en Mogul. De avond gaat van start met een uniek samenspel. De AfrikaansFranse zanger Kio leerde via Jan Myny een vijftal professionele muzikanten kennen die o.a. spelen bij Arno, Derek &
Vis, Revelaires en Chris Whitley.
Kio: Se faire connaître is het ongelooflijk verhaal van de interculturele kracht van muziek. De muzikanten oefenen
de dag zelf een repertoire in en brengen ’s avonds het subliem resultaat van hun samenwerking. Een niet te missen
opwarmer in deze wintermaand.
Ontstaan uit de assen van Chunkbelly, jiXaw en Caducity, verrees in 2001 A Last Fine Day om later uit te groeien tot
Mogul. Deze groep won REDROCK-RALLY 2002, de Nationale Studentenrally 2002, De Martrockrally 2003, de
Puntpoprally 2003 en tweemaal de Demopoll op Studio Brussel. In oktober 2003 bereikt Mogul een nieuw hoogtepunt door op de compilatie-cd Demopoll van Studio Brussel te verschijnen.
Een aangrijpende stem (Sam Dufour), loeiende gitaren, een dwepende baslijn en schitterende drumpartijen die
samensmelten in een woestijn van klanken. Muziek vanuit de buik.
Voor meer info en tickets (€ 3): Jeugddienst (tel. 058/53.29.70, en e-mail jocdepit@koksijde.be)
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Ontwikkelingssamenwerking

Zuid-Afrikaanse badplaats
wil leren van Koksijde

In het kader van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking kreeg ons gemeentebestuur op maandag 24
november het bezoek van een diplomatieke delegatie uit het Zuid-Afrikaanse toeristische kuststadje
Plettenberg-Bay, tegenwoordig Bitou genaamd. Deze delegatie bestond uit burgemeester Euan Wildeman,
secretaris George Seitisho en drie personen uit de privé-sector. Gewezen parlementslid Jef Valkeniers trad op
als contactpersoon.
Het Koksijdse bestuur was vertegenwoordigd door burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen voor
Internationale Samenwerking Jan Loones, secretaris Freddy Beun, zonechef Nico Paelinck en de ambtenaar voor
internationale samenwerking Fien Leerman. Directeur van de Hotelschool Ter Duinen Raf Sonneville woonde de
ontvangst eveneens bij.
Op de vergadering schetsten burgemeester Wildeman, secretaris Seitisho en Jef Valkeniers een mondeling portret van Bitou. Opvallend in die gemeente zijn niet alleen zijn schoonheid en het eco-toerisme, maar anderzijds
ook haar grote noden en de grote armoede. Die knelpunten wegen zwaar door op de Bitouse samenleving.
Maar in de uiterlijke glitter van Bitou als toeristische trekpleister worden ze anderzijds meestal niet opgemerkt,
of men sluit er de ogen voor.
Het gemeentebestuur van Bitou toonde een grote
interesse voor de gemeente Koksijde en zijn werking.
De twee gemeenten hebben een en ander met elkaar
gemeen. Bitou had daarom graag een samenwerking
tussen beide gemeenten zien ontstaan. In die samenwerking zou Bitou graag leren hoe Koksijde een sterke economische middenklasse heeft opgebouwd,
wat men doet aan de werkloosheid, hoe men onderwijs en opleiding organiseert (zowel bij de schoolgaande kinderen en jeugd, als in de privé- en openbare sector) en hoe men toerisme promoot zonder
enkel een aantrekking te vormen op de mondaine
wereld. Bitou wil vooral leren hoe ze de grote kloof
tussen de vele armen en de enkele rijken kan dichten
om zo zijn hele samenleving meer fundament te
geven.

V.l.n.r. zonechef Nico Paelinck, secretaris George Seitisho, 1ste schepen Jan
Loones, burgemeester Euan Wildeman, burgemeester Marc Vanden
Bussche, Noord-Zuid-ambtenaar Fien Leerman, Jef Valkeniers en gemeentesecretaris Freddy Beun.

Gemeente steunt Damiaanactie
Het college van burgemeester en schepenen gaf zijn toestemming aan de vrijwilligers van de Damiaanactie om
zoals elk jaar huis-aan-huis giften in te zamelen voor zijn doelstellingen. De inzameling zal gebeuren op 23, 24
en 25 januari.
De strijd die Damiaanactie voert tegen lepra en tuberculose in 17 landen werpt zijn vruchten af. In 2002 kon
Damiaanactie 160.000 nieuwe patiënten opsporen en behandelen. Maar de nood blijft zeer hoog. Jaarlijks worden er 8 à 10 miljoen mensen besmet met tbc waarvan er 2 à 3 miljoen sterven. Jaarlijks komen er ook 600.000
à 800.000 leprapatiënten bij.
Damiaanactie ontstond in 1964. In de voorbije 40 jaar verzorgde Damiaanactie al miljoenen lepra- en tuberculosepatiënten. Miljoenen mannen, vrouwen en kinderenvonden opnieuw hoop en toekomst, en bovenal waardigheid. Dankzij Damiaanactie en de vrijgevigheid van de Vlaamse bevolking.
Een behandeling voor lepra en tuberculose kost 40 euro. Men kan een gift ook storten op het rek. nr. 0000000075-75. Giften vanaf 30 euro geven recht op een fiscaal attest.
Voor meer info: Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, www.damiaanactie.be.
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Hulp
Dokters januari-februari
Sedert 1 januari 2001 wordt de weekendwacht voor de huisartsen op een nieuwe manier georganiseerd.
Sinsdien wordt gewerkt met een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer opbelt, wordt
automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Deze nieuwe werkwijze wordt ingevoerd na aandringen
van het Ministerie van Volksgezondheid en van Binnenlandse Zaken. 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:
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:

058/51.84.94
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 de avond voordien om 20 u. tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken januari-februari
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. –
voortaan kan men de lijst van de wachtdiensten ook raadplegen via de website www.apotheek.be –
verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.50)
Er is een reorganisatie op til wat betreft de regeling van de wachtdiensten voor apotheken. De
bedoeling is dat de wachtdienst voortaan regionaal zal georganiseerd worden, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. Bij het ter perse gaan was een regeling
voor de maanden januari en februari nog niet uitgewerkt.
Voor deze maanden moeten wij u dus verwijzen naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van
elke apotheek meedeelt wie van wacht is. Ofwel bij de politie, want wie een beroep moet doen op de
apotheker met wacht dient daarvan uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het
nr. 058/53.30.00

Word pleegouder van een Indisch zoutmijnkindje
In het kader van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking besteedt dit nummer van Tij-dingen
graag aandacht aan het project van de Koksijdse vzw “SOS Zoutmijnkinderen-India”. Deze vzw, waarvan mevrouw Irene Vanderjeugt uit de Borleestraat de draaischijf is, bekommert zich al sinds 1998 om
het onderwijs en de gezondheid van zowat 15.000 “zoutmijnkinderen” in Tamil Nuda, een streek in
India. De vzw wil immers alle werkende kinderen weghalen uit de zoutmijnen, zodat ze naar school
kunnen en gezond kunnen opgroeien.
In ’98 zaten in die regio nog duizenden kinderen (vanaf 4 jaar) de dag door zakjes zout te vullen. De zeer
betrouwbare Indische vrijwilligersorganisatie SCAD (Social Change And Development) wil daar een einde aan stellen. SCAD
wil verandering en bewustmaking brengen onder de sociaal minder bedeelden en marginalen van dat gebied. SCAD bereikt zo’n
350 dorpen en presenteert de lokale bevolking gevarieerde programma’s op het vlak van onderwijs, gezondheid en ontwikkeling. Duizenden achteruitgestelde families en hun kinderen worden zo uit de onwetendheid, armoede en ongeletterdheid
gehaald.
De Koksijdse vzw “SOS Zoutmijnkinderen-India” werkt heel nauw samen met SCAD. Zo organiseert de vzw de mogelijkheid om
een zoutmijnkind financieel te adopteren. Dat kan door de schenking van 45 euro per jaar (of 3,75 euro per maand), met belastingsattest. Het kind bestaat echt: een foto en informatie over het kind en zijn familie worden bezorgd. Uiteraard wordt de sponsorouder op de hoogte gehouden van zijn/haar schoolresultaten. Zo kan het “pleegkind” zonder moeite gedurende vijf jaar
gevolgd worden.
Koksijdenaars die dit edel doel willen steunen, wenden zich tot mevr. Irene Vanderjeugt, Borleestraat 17 te Koksijde (tel./fax
058/52.39.18, e-mail ztmijnkind@yucom.be).

Ontwikkelings
-samenwerking
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20ste zwemweek: perfecte
formule voor succes en een nieuwe
record met 5.816 deelnemers!

Zwembadbeheerder Marc Supeley en zijn ploeg medewerkers mochten tijdens de 20ste Vlaamse Zwemweek
in het Hoge-Blekkerbad liefst 5.816 deelnemers ontvangen. Dat is 308 meer dan vorig jaar, en meteen ook de
grootste opkomst sinds de organisatie in 1984. Blijkbaar heeft de organisatie de “Harry Potter”-formule
gevonden om succes te bestendigen. De laatste jaren blijft het aantal deelnemers stijgen, maar ooit zal de
verzadiging wel eens bereikt worden. Hoe dan ook, meer dan 2.000 gelukkigen wonnen een prijs via de enveloppentrekking.
Op de druk bijgewoonde afsluitceremonie, met uitreiking van de hoofdprijzen, dankte schepen van Sport Pat
Stockelynck de zwembadbeheerder met zijn personeel, en de honderdtal vrijwillige medewerkers die voor de
20ste maal voor een vlekkeloos verloop instonden. In zijn dankwoord betrok hij eveneens de plaatselijke middenstanders, de zaken die bordenreclame plaatsten, de VVV en andere meewerkende gemeentelijke diensten.

NIEUW PROJECT
De schepen van Sport verstrekte ook enige toelichting bij
het project voor de uitbreiding van het zwembad. “In 2003
vierde het bad zijn 30-jarig bestaan. Het gemeentebestuur
besliste dat de tijd rijp is om het bad een nieuwe uitstraling
te geven. Tot vandaag was het papierwerk aan de beurt,
maar als de evolutie van het dossier verder normaal verloopt, mogen de eerste zichtbare grondwerken vanaf aprilmei 2004 verwacht worden. De uitbreiding bestaat uit een
nieuwe glijbaanconstructie met een afzonderlijk landingsplateau, een versnellingskreek met een doortocht naar een
openluchtbad, een groot ploeterbak met spuitelementen
voor de allerkleinsten en een viertal whirlpools. Het
bestaande bad en instructiebad worden voorbehouden voor
de opleiding en conditiezwemmers. Half juni 2005 zouden de
werken voorbij moeten zijn”, aldus Pat Stockelynck. Hij
benadrukte verder dat de sluitingsduur van het bad zo
beperkt mogelijk zal gehouden worden, hoogstens een kleine twee maanden, niettegenstaande alle geruchten. De
mogelijkheid om uit te wijken naar het openluchtbad op het
strand van Oostduinkerke wordt onderzocht.

De kinderen van het 5de leerjaar van de vrije basisschool de
Ark die gekroond werd als actiefste klas van de 20ste Vlaamse
Zwemweek in gezelschap van o.a. burgemeester Marc Vanden
Bussche, schepen van Sport Pat Stockelynck en 1ste schepen
Jan Loones. (Foto JM Verstraete)

WINNAARS HOOFDPRIJZEN
Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Pat Stockelynck reikten vervolgens de hoofdprijzen van de
20ste Vlaamse Zwemweek uit.
- autoradio: Andre Gouwy en Youri Vandevenne
- fietsen: Florian Serravezza, Robby La Rock, Louise Keirsebilck en Steffy Vermeulen via de schattenjacht
- TV (klein formaat): Edward Louagie
- TV (camping): Dylan Christiaen
- oven: Rita Sennesael
- duikuurwerk: Basille Buyens
- waardebon 125 euro: Francine Loosvelt
- reuzenknuffelpaard: Bert Goens, Janklaas Bracquer en Kiara Pynebrouck
- winnaars gezinsvierhonderdmeter: de familie Luc Vanacker
- winnaar zwemmarathon scholen: vrije basisschool de Ark uit Koksijde
- winnaar zwemmarathon verenigingen: de Dreve uit Veurne
- actiefste klas: het 5de leerjaar met juf Marika Deblock van de vrije basisschool de Ark uit Koksijde.
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Competitiekalender
thuiswedstrijden

KVV COXYDE (VOETBAL 2de PROV.) (sportpark te Koksijde-dorp)
Zondag 18 jan.:
Zondag 1 feb.:
Zondag 15 feb.:
Zondag 29 feb.:

KVVC – SV Jabbeke, 15 u.
KVVC – VV Oostduink., 15 u. GROTE DERBY: ALLEN OP POST !!!
KVVC – VV Aartrijke, 15 u.
KVVC – FC Veldegem, 15 u.

KVV OOSTDUINKERKE (VOETBAL 2de PROV.) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zondag 11 jan.:
Zondag 25 jan.:
Zondag 8 feb.:
Zondag 22 feb.:

KVVO – FC Veldegem, 15 u.
KVVO – SV Oostkamp, 15 u.
KVVO – SV Veurne, 15 u. GROTE DERBY: ALLEN OP POST !!!
KVVO – VV Kortemark, 15 u.

COXY LADIES WULPEN (VOETBAL) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zaterdag 10 jan.:
Zaterdag 24 jan.:
Zaterdag 7 feb.:

CLW 3de nat. – Veldegem, 14.30 u.
CLW 3de nat. – Waregem, 15 u.
CLW 3de nat. – Vloesberg, 15 u.

BBC KOKSIJDE (BASKET) (sporthal te Koksijde-dorp)
Zaterdag 10 jan.:
Zondag 18 jan.:
Zondag 25 jan.:
Zondag 1 feb.:
Zondag 8 feb.:
Zondag 15 feb.:
Zondag 22 feb.:

BBCK dames – Ronse, 19 u.
BBCK dames – Osiris Aalst, 17 u.
BBCK dames – Meetjesland (beker Vl. – terug 16.30 u.)
BBCK heren – Izegem, 15.15 en 17 u.
BBCK dames – Deerlijk, 17 u.
BBCK dames – Houtem, 16.30 u.
BBCK heren – Wevelgem, 15.15 en 17 u.

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 10 jan.:
Zaterdag 17 jan.:
Zaterdag 24 jan.:
Zaterdag 7 feb.:
Zaterdag 7 feb.:
Zaterdag 14 feb.:
Zaterdag 21 feb.:

VTNK dames – Kortemark om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK heren – Wingene om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames – Knokke-Heist om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK heren – Ruddervoorde, 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames – Oudenburg om 20.30 u. (2de prov.)
VNTK dames – Sint-Joris om 20.30 u. (2de prov.)
VNTK dames – Diksmuide 2 om 20.30 u. (2de prov.)

TTC OOSTDUINKERKE (lokaal Schoolstraat 6 te Oostdk.)
Zaterdag 10 jan.:
Zaterdag 17 jan.:
Zaterdag 24 jan.:
Zaterdag 31 jan.:
Zaterdag 14 feb.:
Zaterdag 28 feb.:

Oostduinkerke B – Roeselare A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A – Gent C, 19 u. (3de landelijke)
Oostduinkerke B – Kuurne A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke B – Eernegem A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A – Vilvo A, 19 u. (3de landelijke)
Oostduinkerke A – Herckenrode C, 19 u. (3de landelijke)

Schaatspret tot zondag 11 januari
De laatste bladzijde van het vorige nummer van Tij-dingen gaf informatie over de ijsbaan (tennisterrein 1
te Koksijde-dorp). Aangezien de schaatsperiode 2 nummers van Tij-dingen overkoepelt, hier nog eens
enkele praktische gegevens voor de resttijd in januari.
Open op volgende dagen en uren:
- op oudejaarsavond tot 17.30 u.
- van woensdag 1 tot en met zondag 4 januari van 10 tot 21.30 u. (kerstvakantie)
- van maandag 5 tot en met zondag 11 januari van 14 tot 21.30 u. (1ste week 2de trimester)
Elke schaatsbeurt duurt anderhalf uur en begint om 10 en 12 u. (enkel tijdens de vakantie), en om 14, 16, 18
en 20 u. Na elke schaatsbeurt wordt de ijsbaan gereinigd.
Toegang: € 4 voor volwassenen en € 2 voor kinderen/jongeren tot 16 jaar; tienbeurtenkaart resp. € 35 en
€ 15. Scholen buiten de vakantie € 1 per kind. Het dragen van handschoenen is verplicht. Ter plaatse kunnen schaatsen gehuurd worden.
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Sportraad viert
zilveren jubileum!

Op vrijdag 14 november vierde de gemeentelijke
sportraad haar 25ste verjaardag. Opgericht in april
1978 op initiatief van schepen Laurent De Coninck
werden de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad in augustus 1978. Jacques Danckers werd aangesteld als eerste voorzitter en liet zich omringen
door een beheerraad bestaande uit vertegenwoordigers van de competitiesport, de recreatiesport, de
vrijetijdssporten en de verschillende schoolnetten.
Het doel van de sportraad is coördinerend optreden
tussen de aangesloten verenigingen en ook advies
verlenen aan het schepencollege of de gemeenteraad.
In al die jaren pakte de sportraad uit met tal van initiatieven
zoals bezoeken aan topsportmanifestaties (de 6-daagse van
Gent, basket te Oostende, het
internationaal turngala in
Brussel, de Ivo Vandamme-meeting). In februari 2004 is een
bezoek aan de Proximus
Diamond Games in Antwerpen
gepland (tennis).
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de sportraad de uitreiking van de trofee der sportver-

dienste in juni en de sportquiz in de maand oktober.
Na Jacques Dankers (thans erevoorzitter) werd
Jacques Vandekeere verkozen tot voorzitter tijdens
de legislatuur van schepen van sport Jean-Pierre
Gilis. Sedert ‘94 is Johan Provost voorzitter, thans
bezig met zijn 2de legislatuur onder schepen van
sport Pat Stockelynck.
Tijdens de viering werd hulde gebracht aan de exbeheerraadsleden en de vroegere sportlaureaten of
winnaars van de trofee der sportverdienste.
Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen van Sport Pat Stockelynck,
voorzitter Johan Provost, beheerraadsleden en gewezen voorzitters ter
gelegenheid van de het zilveren jubileum van de Koksijdse sportraad.

10de Mountainbiketoertocht
De gemeentelijke Sportdienst organiseert op zaterdag 28 februari
een unieke Mountainbiketoertocht i.s.m. de sportraad Koksijde en
ATB Neverest.
Inschrijving en start van 10.30 tot 14 u. in de sporthal Hazebeek te
Oostduinkerke. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 3 (verzekering
inbegrepen). Inschrijven kan enkel de dag zelf.
Afstanden: 15, 33 en 45 km (33 en 45 km rijden langs het strand).
In de vorige editie (22 maart ’03) reden niet minder dan 911 mountainbikers de grootste onafhankelijke toertocht van WestVlaanderen.
Er zijn 2 bevoorradingen voorzien. Elke deelnemer krijgt één lot
voor de gratis tombola met een prijzenpot van 3.700 euro.
Douches en kleedkamers zijn beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de bikewash.
Wie niet in het bezit is van een mountainbike kan er één huren aan € 10 door vooraf te reserveren op de
Sportdienst 058/53.20.01 of ’s avonds 058/51.70.70.
Info & organisatie: Sportdienst en sportraad, Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke (tel.: 058/53.20.01,
www.sport.koksijde.be)
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Sport overdag: Sport- en seniorenacademie
Sinds 3 oktober organiseren de Sportdienst en sportraad van Koksijde het programma Sport overdag (sport- en seniorenacademie). Tot 2 april
kan men iedere vrijdag (behalve tijdens de schoolvakanties) terecht in de sporthal van Koksijde voor conditiegymnastiek, tennis, badminton en
tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: van 10.30 tot 11.30 u. conditiegymnastiek voor dames en heren, van 13.45 tot 14.45 u. initiatietraining tennis en
tafeltennis, van 14.45 tot 15.45 u. initiatietraining badminton en tafeltennis. De deelnameprijs (verzekering inbegrepen) bedraagt € 1,5 per voorof namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat te Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Jeugdsportacademie: muurklimmen en minivoetbal
In de jeugdsportacademie (woensdagnamiddag) in de sporthal Hazebeek worden reeksen sportinitiatie georganiseerd. Na unihoc, tafeltennis en tennis vindt een vierde reeks plaats op woensdag 7, 14 en 21 januari. Deze keer is
muurklimmen aan de beurt. Zie foto met de nieuwe traverseermuur voor kinderen in de sporthal Hazebeek. De kostprijs voor 3 weken bedraagt € 4,5 (verzekering inbegrepen). De initiaties voor de leerlingen van het 1ste tot en met het
3de leerjaar zijn voorzien van 14 tot 15.15 u.; voor het 4de tot het 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u.
In de vijfde reeks die loopt op woensdag 11 en 18 februari staat minivoetbal op het programma. De kostprijs voor 2
weken bedraagt € 3 (verzekering inbegrepen).
In maart volgt nog een lessenreeks badminton.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat te Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Krokussportkamp
Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 februari loopt een omnisportkamp voor jongens en meisjes uit de
2de en 3de graad van het basisonderwijs. Het sportkamp start iedere dag om 9 u. en eindigt om 16 u. in
de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. ‘s Middags is er een pauze voorzien waarin de deelnemers hun
(meegebracht) lunchpakket onder begeleiding kunnen opeten in de cafetaria. Op het programma staan
o.a.: tennis, badminton, jongleren, ropeskipping, schermen en ploegsporten (minivoetbal, junior-rugby,
handbal, korfbal, lacross, …).
Alle deelnemers ontvangen dagelijks een sportdrankje. Tevens is er voor elke deelnemer een T-shirt voorzien.
De deelnameprijs voor dit sportkamp bedraagt € 50 (verzekering inbegrepen). Inschrijven kan enkel door cash betaling op de Sportdienst of via
www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is beperkt. Ook tijdens de paasvakantie (12 tot 16 april) en in de maand juli (5 tot 9 juli) en augustus (23 tot 27 aug.) worden omnisportkampen georganiseerd met avonturen-, strand- en watersporten op het programma
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat te Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

5de Petanquetornooi voor senioren van Koksijde
Op woensdag 28 januari organiseert de Sportdienst een recreatief petanquetornooi voor senioren uit de gemeente Koksijde op de binnenpistes van de petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi start om 14 u. en
wordt gespeeld met vaste tripletten. Vorig jaar wonnen Honda (Henri Huygens, Jean-Pierre Gilis en Benito
Matteoni) uit Koksijde. Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. Inschrijven kan op de
Sportdienst tot 21 januari.
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat te Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

5de Neverest Coast Race
Op zondag 1 februari vindt de 5de Neverest Coast Race plaats met de gezamenlijke massastart om 13 u. op het strand van Oostduinkerke.
Afstanden 22 of 44 km. De deelname is verzekerd van wereldkampioen Filip Meirhaeghe en van Belgisch Kampioen Roel Paulissen. Aan deze
prachtige wielermanifestatie namen vorige keer bijna duizend moedige fietsers deel!
Info & organisatie: ATB Neverest (tel: 058/51.96.56 / www.neverest.be).
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Feest

Proficiat
aan onze jubilarissen!
Eugeen en
Germania

Charles en Eugénie

Vijfenzestig jaar gehuwd of de
briljanten bruiloft! Voorwaar
een familiefeest om u tegen te
zeggen. Voor het echtpaar
Eugeen De Laet en Germania
Van Diest viel deze heuglijke
verjaardag op zaterdag 18
oktober. De jubilarissen werden in het gemeentehuis van Koksijde een
gezellige ontvangst aangeboden door een afvaardiging van het college
van burgemeester en schepenen, met receptie en overhandiging van
geschenken.

Roger en MarieLouise

Charles Matterne en Eugénie
Pauly smaakten het geluk op
zaterdag 18 oktober de gouden
bruiloft te mogen vieren. De
gelukkige jubilarissen werden
door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis van
Koksijde ontvangen. De fiere jubilarissen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Laurent en Solange

Nog op zaterdag 18 oktober
was het ook de beurt aan de
echtgenoten Roger Lafère en
Marie-Louise Sluys om de 50ste
verjaardag van hun huwelijksband te vieren. Het jubilerende
echtpaar werd in het oudgemeentehuis van Oostduin-kerke begroet door een afvaardiging van
het college van burgemeester en schepenen. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

Roger en Lucienne
Zaterdag 8 november was een
feestdag voor de familie van het
echtpaar Roger Pattyn en
Lucienne Hennaert ter gelegenheid van de viering van de gouden huwelijksverjaardag. Het
college van burgemeester en
schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en bood hen feestwensen en
geschenken aan.

Gerard en Denise

Het echtpaar Laurent en
Solange Delaey-Mahieu vierde
op vrijdag 31 oktober de 50ste
huwelijksverjaardag. Ter gelegenheid van dit heuglijk feest
werd het echtpaar ontvangen in
het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke,
waar
ze
geschenken en felicitaties in ontvangst mochten nemen.

Willy en Carola
Willy Steenkiste en Carola
Defour beloofden elkaar 50 jaar
geleden eeuwige trouw. Ter
gelegenheid van de gouden
verjaardag van die huwelijksband viel het echtpaar op zaterdag 22 november een feestelijke ontvangst in gemeentehuis
van Koksijde te beurt. Een delegatie van het college van burgemeester
en schepenen bood het gouden koppel welgemeende felicitaties en
geschenken aan.

Gerard en Maria

Gerard Dekeyser en Denise
Coulier zijn 50 jaar gehuwd. In
het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke werd het gelukkige echtpaar op zaterdag 22
november een receptie aangeboden. Ze werden er door het
college van burgemeester en
schepenen
gelukgewenst
namens de bevolking, en ontvingen
de
gebruikelijke
geschenken.
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Ook Gerard De Bruyne en Maria
Coudeville zijn 50 jaar gehuwd.
Nog twee echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele
jaren gelukkig samenzijn. Voor
Gerard en Maria viel die blijde
dag op zaterdag 29 november.
Het college van burgemeester
en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het gemeentehuis
van Koksijde.

Bevolking

Burgerlijke stand:
oktober-november

GEBOORTEN

m

Stijn Heyde (Oostende, 22 juli), zoon van Kris en Inge Kokx uit Oostduinkerke
Noah Mallebrancke (Veurne, 19 september), zoon van Robert en van Delphine Vermeersch uit Koksijde
Thomas Boudrez (Oostende, 29 september), zoon van Steven en van Michèle Verdonck uit Oostduinkerke

Helan Molla (Oostende, 30 september), dochter van Bulu en van Shamim Ara uit Koksijde
Lowi Popeye (Veurne, 5 oktober), zoon van Pieter en van Christel Van Acker uit Oostduinkerke
Tabitha Van Tricht (Veurne, 9 oktober), dochter van Peter en van Sylvie Piens uit Oostduinkerke
Tiebe Verstraete (Oostende, 12 oktober), zoon van Daevid en van Els De Smaels uit Oostduinkerke
Mello Ballieu (Veurne, 14 oktober), zoon van Christof en van Lobke Zwertvaegher uit Koksijde
Marten Nollet (Oostende, 18 oktober), zoon van Geert en van Katrien Declerck uit Oostduinkerke
Sarah Said (Veurne, 30 september), dochter van Ahmed en van Laetitia D’Anna uit Koksijde
Nel Vanthourenhout (Veurne, 21 oktober), dochter van Jochen en van Griet Van Hove uit Koksijde
Jill Cornelis (Veurne, 23 oktober), dochter van Nico en van Eveline Storme uit Wulpen
Ferenka Lycke (Oostende, 24 oktober), dochter van Sofie Lycke uit Koksijde
Melanie Geerardyn (Oostende, 2 november), dochter van Patrick en van Sophie Vandercappellen uit Koksijde
Fen Van Dessel (Ukkel, 6 november), zoon van Frank en van Marleen Vandenbosch uit Koksijde
Arno Clays (Veurne, 10 november), zoon van Wim en van Florence Claerebout uit Koksijde
Alex Vervaecke (Veurne, 11 november), zoon van Kris en van Daisy Delanghe uit Wulpen
Phoebe Roose (Veurne, 12 november), dochter van Xavier en van Telka Gunst uit Oostduinkerke
Louis Boudolf (Oostende, 14 november), zoon van Laurent en van Katrien Ghyselen uit Oostduinkerke
Milan Schaek (Izegem, 15 november), zoon van Filip en van Jessica Naert uit Koksijde
Fien Depoorter (Oostende, 15 november), dochter van Tom en van Heidi Nolf uit Koksijde
Lyza Veranneman (Veurne, 21 november), dochter van John en Sofie Vandamme uit Koksijde
Britt Penel (Tielt, 21 november), dochter van Geert en van Chloë Van Eeghem uit Koksijde
Eline Kinable (Veurne, 28 november), dochter van Karel en van Isabelle Deshayes uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Gustaaf De Turcq en Jacqueline Cresson, beiden uit Koksijde
Joffrey Desreumaux en Isabelle Vandermeiren, beiden uit Koksijde
Guido De Knijf uit Koksijde en Marleen Van Hauwe uit Gent
Semlali Zakaria (woonachtig in Marokko) en Marleen Decoene uit Koksijde
Carl Beuselinck en Françoise Berteele, beiden uit Koksijde
Dimitri Vandepoele uit Koksijde en Sylvie Swartelé uit Alveringem
Jan Vermunicht uit Aarschot en Frida Hendrickx uit Koksijde

OVERLIJDENS
Bertha Francq (92 jaar), weduwe van Willem Bel / Etienne Vanthournout (62 jaar) / Firmin Deblieck (90
jaar), echtgenoot van Yolande Tahon / Robert Renson (67 jaar), echtgenoot van Nicole Jacqmotte /
Maria Sabbe (91 jaar), echtgenote van Robert Boussery / Willy Lycke (67 jaar), ongehuwd / Christian
Rose (73 jaar), echtgenoot van Anna Vandebroucq / Simonne Callens (87 jaar), weduwe van Gaston
Bourdeau / Paula Bogers (59 jaar), echtgenote van Marc Heylen / Raymond Vilain (68 jaar), ongehuwd /
Urbain Huyghe (80 jaar), weduwnaar van Hilda Baeselen / Fernand Munters (75 jaar), echtgenoot van Jeanne
Tyteca / Marcel Decorte (95 jaar), weduwnaar van Angela Degraeve / Bodewyn Verhaeghe (81 jaar), weduwnaar van Irène Vangheluwe / Angele Schoonbaert (81 jaar), echtgenote van Gerard Tempelaere / Jean Gorlier
(88 jaar), weduwnaar van Rosine Henry / Alphonse Vervoort (88 jaar), ongehuwd / Therese De Coster (68 jaar),
echtgenote van Polydoor Vandenbouhede / Camiel Baeckelandt (77 jaar), weduwnaar van Simonne Luckx /
Odette Vermeulen (78 jaar), weduwe van Maurice Decorte / Julien Ruga (77 jaar), weduwnaar van Antoinette
Dekkers / Julien Druant (85 jaar), weduwnaar van Yvonne Moerman / Rita Wylin (48 jaar), ongehuwd / Rachel
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Delanghe (97 jaar), weduwe van August Vanneuville / Malvina Pylyser (81 jaar), weduwe van Honorius Ledène
/ Margaretha Vanthomme (81 jaar), echtgenote van Cyriel Kimpe / Laura Mommerency (90 jaar), weduwe van
Emiel Verschaeve / Lucien Dekimpe (84 jaar), weduwnaar van Henriette David / Gilbert Debeerst (73 jaar),
echtgenoot van Yolande Eeckhout / Raymonde Decuyper (73 jaar), weduwe van Gaston Kyndt / Gilberte
Mahieu (82 jaar), echtgenote van Joseph Termote / Julien Pynebrouck (74 jaar), echtgenoot van Margaretha
Geryl / Marie Willem (86 jaar), weduwe van Léon Schouffler / Nicole Vanraes (62 jaar), echtgenote van Jacques
Bourdeau / Louis Van de Casteele (80 jaar), echtgenoot van Jenny Lammens / Theodoor Corteel (84 jaar), echtgenoot van Margaretha Pylyser / Louis Monbaliu (91 jaar), weduwnaar van Stephania.Dewitte / Angèle De
Poorter (85 jaar) / Josephus Debeir (75 jaar), echtgenoot van Rosa Merlevede / Othon Iweins de Wavrans (88
jaar), ongehuwd / Yolande Van Rie (78 jaar), echtgenote van Arthur Buylaert / Margaretha Bouttelisier (82 jaar
oud), weduwe van Roger De Wulf / Roger Demarée (80 jaar), echtgenoot van Andrea Huyghe / Adolfiena
Dangez (95 jaar), weduwe van Séraphin Dejonghe / Magdalena Goderis (83 jaar), weduwe van David Vermoote
/ Roger Moerenhoudt (66 jaar), echtgenoot van Astrid Moyson / Hilda Valcke (88 jaar), weduwe van René
Vanden Broecke

Onze wedstrijd: waar staat het beeld?
Onze redactie vond deze keer liefst 215 bulletins in de bus. De foto toonde een detail van het beeldhouwwerk
“De zee verticaal” van Paul Baeteman op de Zeedijk van Oostduinkerke.
Het antwoord op de schiftingsvraag. “Op vrijdag 28 november vindt om 19.30 u. in het Nationaal
Visserijmuseum van Oostduinkerke een opendeur plaats met gratis rondleidingen voor alle belangstellende
inwoners van de gemeente en voor de leden van de beschermvereniging Vrienden van het Nationaal
Visserijmuseum. Hoeveel personen zullen aan deze gratis rondleidingen deelnemen?” Antwoord: 48 personen.
Vervolgens de uitslag van onze wedstrijd. Winnaar werd Godfried Deweirdt uit Koksijde met een gok van 48 personen of precies het aantal deelnemers! Godfried wint een paraplu-Koksijde en een geschenkset zeepjes. De
tweede prijs gaat ex aequo naar Sandra Stals uit Oostduinkerke en Willy Vanderhaeghe uit Koksijde. Beiden
gokten 47 personen (of slechts 1 verwijderd). Sandra wint een geschenkset zeepjes en een paraplu-Koksijde,
Willy een geschenkset zeepjes en
een fles jenever. Onze drie winnaars gaan ook lopen met elk een
gratis tienbeurtenkaart voor het
Hoge-Blekkerzwembad.
V.l.n.r. schepen Joeri Stekelorum, burgemeester
Marc Vanden Bussche, winnaar Godfried
Deweirdt
schepen Greta Suber-Delie, winnaar Willy
Vanderhaeghe en schepen Herwig Vollon.

Beste lezers, geachte deelnemers,
acht jaar lang liep er in Tij-dingen, sedert het ontstaan van dit gemeentelijk magazine, een leuke wedstrijd. Elk
jaar werd met een andere wedstrijdformule uitgepakt (kruiswoordraadsel, zeven-verschillen-spel, anagram,
schuifletterspel, beeldenraadsel, enz.) en 47 keer bedacht de eindredactie een spitsvondige, aan de Koksijdse
actualiteit gebonden schiftingsvraag. Om evenwel enige sleur en sleet op de wedstrijd te vermijden, besliste
het schepencollege in overleg met de redactie om “de 8-jarige” nu voor minstens een jaartje te laten rusten. De
redactie dankt in elk geval de vele eenmalige, regelmatige en verknochte deelnemers van de voorbije 8 jaar
voor hun sympathieke medewerking. Wie weet wordt in de toekomst met een nieuw spel-initiatief gestart!
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Carnavalfeesten in
onze gemeente
Van zaterdag 24 januari tot en met woensdag 25 februari zijn er in onze gemeente weer carnavalfeesten. Het carnavalcomité van Oostduinkerke dient niet minder dan zes manifestaties op. Koksijde anderzijds pakt uit met een
groot kindercarnavalfeest.

I. TE OOSTDUINKERKE:
Hoogtepunt van carnaval in Oostduinkerke is uiteraard de stoet op zondag 22 februari.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te maken, is weer een extra inspanning geleverd wat de financiële tegemoetkoming betreft. Per wagen (van verenigingen uit eigen gemeente) is een startgeld van 247,89 euro
voorzien en de nodige logistieke steun voor de opbouw van de wagen. Verenigingen die geen wagen hebben, kunnen deelnemen met een gekostumeerde groep. De VVV betaalt de factuur voor het huren van de kostuums voor de
helft terug met een max. van 185,92 euro.
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij comitévoorzitter André Cavyn (adres zie onderaan).

PROGRAMMA:
Zaterdag 24 januari: 20.11 u., zaal Witte Burg, VERKIEZING

PRINS VAN BELGIE DERDE LEEFTIJD
Zaterdag 14 februari: 20.11 u., zaal Witte Burg, BAL VAN DE ORDE VAN DE GROENDIJK
Woensdag 18 februari: 14 u., zaal Witte Burg, SENIORENCARNAVAL met verkiezing van seniorenprins en
–prinses 2004, animatie met accordeonisten en dansmuziek uit de oude doos – toegang 2 euro, dranken aan genadige pensioenprijzen
Zaterdag 21 februari: 16 u., Estaminet In de Peerdevisscher, AANSTELLING PRINS EN SCHILDKNAPEN 2004 (vooraf vanaf 14 u. kroegentocht, met in de herbergen bijzondere praktische proeven voor de kandidaten)
Zondag 22 februari: 14.30 u., GROTE CARNAVALSTOET van Oostduinkerke-bad naar dorp (aankomst ca.
16.30 u.), prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute - na de stoet rondgang met bezoek aan de
plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten, prijsuitreiking om 19 u. in ‘t Sluddertsje
Dinsdag 24 februari: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerkedorp, deelnameprijs 2,48 euro (100 fr.) (twee drankbonnen inbegrepen), start aan cafetaria sporthal Hazebeek, om
23 u. gratis afsluitbal (dj Peter) in zaal Witte Burg, prijzenpot van 619,73 euro (25.000 fr.) voor de 40 beste maskers, jurering in de plaatselijke herbergen
Voor verdere inlichtingen: voorzitter carnavalcomité André Cavyn, Dorpsstraat 24 (tel. 058/51.23.64) of dienst
Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21)

II. TE KOKSIJDE:
Woensdag 25 februari: KINDERCARNAVALSTOET en -FEEST, vertrek van de stoet om 15 u. op het
Kerkplein in Koksijde-dorp; vooraf inschrijven in de toeristische kantoren, of de dag zelf in café De Welkom
(Kerkstraat), 2,50 euro per verkleed kind; omloop van de stoet: Zeelaan, Zeedijk, Kursaallaan; om 16.30 u. in het
Casino kinderanimatie (3 euro voor kinderen die enkel deze show bijwonen); om 17.30 u. bekendmaking Jeugdprins
en –prinses Carnaval 2004 van Groot-Koksijde. Voor elk kind ligt een geschenk klaar. Het feest lokt elk jaar zo’n
400 kinderen! (Org. de feestcomités van Koksijde-bad en –dorp i.s.m. de VVV en het gemeentebestuur)

