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Snippers uit de gemeenteraad
en het schepencollege
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In deze nieuwe rubriek publiceert de redactie voortaan ook de beslissingen van de gemeenteraad en van het schepencollege.
Uiteraard niet alle beslissingen, want dat zou ons veel te ver leiden. Wel komen, kort en beknopt, de besluiten aan bod die de
belangstelling van heel de gemeente kunnen wekken. Bovendien zal ook die keuze niet volledig zijn, omdat een aantal besluiten al automatisch opgenomen zijn in andere artikels in dit blad. Af en toe zal ook aandacht besteed worden aan belangrijke
mededelingen van de burgemeester op zijn maandelijkse persbabbel.
Uit de gemeenteraad van 15 november:
(Indien het besluit niet eenparig is
goedgekeurd, wordt dit vermeld.)
1. De opdracht voor de beeldengroep
“Paardenvisser”, toegekend aan kunstenaar William Sweetlove, is gewijzigd. In plaats van in polyester zal het
werk in brons gegoten worden. Dat
kost 30.000 euro meer. De totaalprijs is nu 150.000 euro, zonder
BTW.
2. De h. Laurent Desaever, inwoner van
onze gemeente, krijgt de opdracht
toegekend voor het maken van een
muurschildering op het Guido
Gezelleplein in Koksijde-bad ten
bedrage van 9.800 euro, zonder BTW.
3. In het kader van het bevorderen van
een rationeel energieverbruik draagt
de gemeente zijn openbaar verlichtingsnet (de ondergrondse leidingen,
niet de palen bovengronds), over aan
de distributienetbeheerder Gaselwest voor een bedrag van
1.546.866,64 euro. De CD&V-minderheid onthield zich.
4. Het lastenboek is goedgekeurd voor
het standrecht voor een frituur op
het Kerkplein in Koksijde-bad, met 13
stemmen voor (meerderheid) tegen
6 (minderheid). De minimum instelprijs is 3.500 euro.
5. Het lastenboek is goedgekeurd voor
de uitbating van een restaurant in de
Abdijhoeve Ten Bogaerde. De maandelijkse pachtprijs bedraagt 1.250
euro. De werken vereist om bepaalde
ruimtes geschikt te maken voor de
uitbating zijn ten laste van de concessiehouder. Op vraag van de minderheid werd de termijn van de concessie verlengd tot 18 jaar, in plaats
van 9.

6. Jan Rastelli, oprichter en uitbater van
het bioscoopcentrum StudioKoksijde,
is de titel van cultureel ambassadeur
van de gemeente Koksijde toegekend. Onthouding vanwege de minderheid. Danny Verlinden, gewezen
Club Brugge-doelman en wonend in
Koksijde, is unaniem de titel van
sportambassadeur toegekend.
7. Om de sportclubs te sensibiliseren
tot spaarzaam gebruik van verwarming en elektriciteit in de gemeentelijke sportaccommodaties, dienen ze
vanaf 1 januari een bijdrage in de
energiekosten te betalen: 2 euro per
wedstrijd en 2 euro per trainingsuur.
De CD&V-minderheid stemde tegen.
Uit de persbabbel van de burgemeester
(29 november)
8. De gemeente is een Europese subsidie van 22% (of 290.169 euro)
toegezegd voor de verwezenlijking
van de evenementenput nabij het
toekomstig nieuw gemeentehuis in
Koksijde-bad. Toerisme Vlaanderen
subsidieert het project op z’n beurt
voor 45,50% (of 600.000 euro).
De totale prijs bedraagt 1.318.000
euro. De evenementenput zal o.m.
geschikt zijn voor de ijsbaan, tennistornooi Flanders Ladies Trophy,
folklorefestival, openluchtconcerten, enz. Er zullen 800 zitplaatsen
voorzien zijn. Het nieuwe gemeentehuis zelf wordt geopend op
06/06/2006 om 6 u. ’s avonds.
9. De gemeente koopt 3,5 ha grond in
de omgeving van de ZuidAbdijmolen jegens de familie
Vanderheyden. Die gronden liggen
tussen de molen en de gemeenteschool. Het is de bedoeling ze te

integreren in het grote (oorspronkelijke) domein van de Duinenabdij.
In die nieuw aangekochte gronden
staat ook een beschermd huisje
waarop nog twee jaar erfpacht rust.
Dat huis is eigendom van door kunstenaar Walter Vilain die er een
levend atelier heeft. Verder kocht de
gemeente ook de parkingstrook
voor de gemeenteschool.
10. Aan de vervoermaatschappij De Lijn
wordt een vraag gericht om een
tram te laten rijden om 22.30 u.
Thans rijdt de laatste tram om
21.30 u., wat te vroeg is om bioscoopbezoekers van nut te kunnen
zijn.
11. De gemeente koopt 24 glasopvangsystemen om ondergronds te
plaatsen. De prijs bedraagt
125.280 euro zonder BTW, met een
mogelijk geraamde subsidie van
62.640 euro.
12. De kans is groot dat er in de toekomst een rotonde komt bij het
oud-gemeentehuis in Oostduinkerke-dorp. Onderhandelingen zijn
aan de gang om daar een publiekprivaat project te realiseren waar
zich nu volgende gebouwen bevinden: huis Decuyper, kinderopvang
De
Speelplekke,
domein
Vandenbussche en domein De Bal.
De oogmerken zijn een nieuwe
vestiging voor de kinderopvang
(gemeente),
seniorenflats
(OCMW), sociale appartementen
(Nieuwpoortse Volkswoning), een
grootwarenhuis (privé-investering).
Over de mogelijke aanleg van een
rotonde worden nu onderhandelingen gevoerd met de Vlaamse
Gemeenschap.

Nieuwjaa
rsbrief van de bu rgeme ester
Beste Koksij denaars,
De jaarwende is traditioneel de periode waarin we even achteruit kij ken naar wat is
geweest, en waarin we elkaar het beste wensen voor het jaar dat komt.
De voorbij e twaalf maanden zij n weer in ij ltempo voorbij gevlogen. Ik hoop dat u allen op
een goed jaar kan terugblikken, met veel vreugdevolle en gelukkige momenten voor uzelf
en al uw dierbaren. Maar uiteraard is het leven niet altij d “koek en ei”. Wij moeten ook
soms weerstand bieden aan ervaringen, gebeurtenissen die op ons af komen. Zo hoop ik
echt dat u de kracht en de moed vond, èn vindt, om het hoofd te bieden aan kleine en
grote zorgen die onverwacht opduiken.
Als gemeente heeft Koksij de alvast weer een p ositief jaar achter de rug. Ik herinner graag
eens aan enkele bij zondere realisaties: de uitgave van ons gemeentelij k infoblad Tij-dingen
in vierkleurendruk, de opening van het stranddienstencentrum in Sint-Idesbald, van het
strandsportencentrum Windekind op Groenendij k en van de nieuwe Zeedij k in Koksij de-bad .
Verder ook, in samenwerking met Studio Filmtheater, de realisatie van het bioscoopcentrum
StudioKoksij de, een nieuwe parel aan onze kroon!
In het jaar 2005 gaan wij zeker op dat elan verder. Twee grote projecten zullen in de
loop van volgend jaar aan een snel tempo in het straatbeeld verschij nen: het nieuwe
gemeentehuis in Koksij de-bad, en het vernieuwde Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke.
Voor de opening daarvan wordt het wel wachten tot medio 2006. Maar andere belangrij ke
verwezenlij kingen in 2005 worden de vernieuwing van het Hoge-Blekkerzwembad, van de
Dorpsplaats Wulpen en de nieuwe brug over het kanaal.
Maar wellicht hebt u ook zelf ideeën of plannen voor een kleine of grote onderneming in
het jaar 2005? Op het vlak van welzij n, of op het vlak van welvaart? Emotioneel of
materieel, u vult zelf maar in… Want het leven is één lange reis, en aan de reis van onze
dromen bouwen we elke dag verder. Zo hoop ik dat uw dromen in 2005 werkelij kheid
mogen worden, met helemaal bovenaan het verlanglij stje een goeie gezondheid . Want dat is
het voornaamste, ontegensprekelij k..!
In die zin wens ik u, beste Koksij denaars, en al uw dierbaren,
Een gelukkig Nieuwjaar 2005,
proost!

Marc Vanden Bu ssche
Burgemeester
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Mogelijke aanwerving van tuiniers voor
onderhoud buitendomein Abdijmuseum
In de toekomst overweegt onze
gemeente bijkomende aanwervingen van
tuiniers voor het onderhoud van het
grote groene buitendomein van het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138. In de
komende maanden wordt verder
gewerkt aan de definitieve ontsluiting
van de grasperken en de paden in het
domein.
Het buitengedeelte streeft dezelfde
kwalitatieve ontsluiting na zoals het
binnenmuseum.
Het
Abtpad,
Monnikenpad en Lekenbroederspad zullen de bezoekers doorheen de ruïnes
leiden. Infokiosken met 3D-beelden,
gebaseerd op het schilderij van Pieter
Pourbus zullen de bezoekers een beeld
geven van hoe de abdij er in de 16de
eeuw uitzag.
Maar er is meer. Het ruïneveld van Ten
Duinen is gelegen op een terrein met
een benaderende oppervlakte van 10

hectaren. De bestemming van dit terrein
veranderde met de revalorisatie van de
site van park naar bosgebied en kadert
in
het
natuurinrichtingsproject
Noordduinen. Ingevolge deze bestemmingswijziging zal er voor het domein
ten Duinen een bosbeheersplan opgesteld worden met als doel op termijn alle
niet inheemse bestaande beplantingen
op het terrein te rooien, en in fasen
door inheemse bomen en struiken zoals
zomereik, es, meidoorn, kardinaalsmuts
te vervangen. De opzet bestaat erin om
door het kappen en vervangen van de
bestaande beplantingen een natuurtype
met een hogere natuurwaarde te ontwikkelen. De verdere herinrichting van
het domein rondom de ruïnes omvat op
termijn ook het inplanten van een kaatsbaan. Het kaatsspel was destijds het
meest traditionele balspel dat ook in
religieuze middens werd beoefend. Er

wordt ook overwogen voor de abtswoning een middeleeuwse kruiden- en
moestuin aan te leggen met alle kruiden
en groenten die destijds in de voedselbereiding werden aangewend.
De omvorming van park tot natuurbos,
de aanleg van een kruiden- en moestuin
en het algemene onderhoud van het
domein zal een hoogstaand kwalitatief
onderhoud en de inzet van onderlegde
en geschoolde tuiniers vereisen. In deze
context worden er door het gemeentebestuur bijkomende aanwervingen voor
de toekomst overwogen.
Wie zich aangesproken voelt voor de
functie van tuinier kan dit kenbaar
maken door een sollicitatieformulier in
te vullen bij de personeelsdienst,
gemeentehuis annex, Zeelaan nr 44 te
8670 Koksijde (tel.: 058/53.30.89. of
058/53.30.86).

Het gemeentebestuur van Koksijde brengt ter kennis dat
hiernavolgende plaats van niveau B in contractueel verband te begeven is:
1 plaats van coördinator dienst Bevolking (M/V)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Het ondersteunen van het hoofd dienst Administratie in alle administratieve taken eigen aan de werking van de dienst
Bevolking. De coördinatie van deze werkzaamheden met eigen medewerkers en andere actoren.

DIPLOMAVEREISTE
Houder zijn van een diploma van Hoger Onderwijs van het Korte Type.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. aan de dienstplichtwetten voldoen;
4. lichamelijk geschikt zijn;
5. minstens 18 jaar oud zijn;

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Goede kennis PC: MS Office
In het kader van het gelijkekansenplan, worden vrouwen aangemoedigd zich kandidaat te stellen.
De kandidaturen met curriculum vitae (vergezeld van een kopie van het vereiste diploma), moeten uiterlijk op 17 januari
2005, toekomen op volgend adres: Gemeentebestuur Koksijde - dienst Personeel - Zeelaan 44 te 8670 Koksijde.
De aanwerving is voorzien op korte termijn (vermoedelijke datum indiensttreding: 1 februari 2005). Het betreft een contractuele tewerkstelling van bepaalde duur.
Meer informatie en de functiebeschrijving kunnen verkregen worden op volgend adres: Gemeentehuis annex - dienst
Personeel - Zeelaan 42 in 8670 Koksijde - tel. 058/53.30.87 of 058/53.30.91.
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Gezonde begroting 2005 met plannen
voor 16,19 miljoen euro investeringen
In zitting van maandag 20 december hebben de gemeenteraadsleden de gemeentebegroting 2005 vastgesteld. De begroting is
een lijvig cijferdocument dat een raming bevat van de ontvangsten en de uitgaven die de gemeente in 2005 zal boeken. Zowel in
gewone dienst (normale werkingskosten) als in buitengewone dienst (investeringen) moet zo’n begroting in evenwicht zijn.
Belangrijk te vermelden is dat de evenwichten bereikt worden zonder verhogingen van belastingen, en dat
de gemeente daarnaast over een reservefonds, een “spaarpot” beschikt van 3,41 miljoen euro.
In gewone dienst, dat wil zeggen de
kosten voor de dagelijkse werking van
de gemeente, bedragen de geraamde
uitgaven in het eigen dienstjaar (2005)
43,35 miljoen euro ten overstaan van
41,60 miljoen euro ontvangsten. In het
eigen dienstjaar is er dus een geraamd
tekort van 2,40 miljoen euro. Dat tekort
wordt goedgemaakt door het geraamd
positief saldo van vorig dienstjaar ten
bedrage van 2,41 miljoen euro. Het
algemeen begrotingsresultaat in gewone
dienst bedraagt aldus een positief saldo
van 6.628 euro.
De gemeentebegroting 2005 sluit in
gewone dienst dus met een geraamd
positief resultaat van 6.628 euro, maar
daarnaast is er ook nog het reservefonds van 3,41 miljoen euro. In 2005 is
dat reservefonds 550.000 euro rijker
geworden, wegens mindere betoelaging
van het OCMW.
De begroting van de gewone dienst
wordt gebruikelijk in vier grote delen
opgesplitst: personeelskosten, werkingskosten, overdrachten en schuldenlast. De personeelskosten nemen zoals
gewoonlijk het leeuwenaandeel van de
uitgaven voor hun rekening: 36,98%.
De werkingskosten slorpen 20,19% van
het budget op. De schuldenlast (aflossing van leningen ten gevolge van bijzondere investeringen van vorige jaren)
is goed voor 25,42%. Tenslotte zijn er
nog de overdrachten (de toelagen aan
VVV, verenigingen, enz.) die 17,41% van
de uitgaven vergen. Een en ander wordt
ook visueel duidelijk gemaakt aan de
hand van bijgaande taartgrafiek.
In 2005 voorziet het gemeentebestuur
in buitengewone dienst investeringen
ten bedrage van 16,19 miljoen euro. Die

investeringen worden als volgt gefinancierd: voor 9,89 miljoen euro met leningen, voor 4,52 miljoen euro met subsidies van de hogere Vlaamse, Belgische
of Europese overheid, voor 1,34 miljoen
euro door verkoop van gronden
(Zeedijk-ondergrond Koksijde en verkoop toerismebureau Oostduinkerke)
en
tenslotte
door 0,4 miljoen
euro overboeking uit het buitengewoon
re s e r ve f o n d s .
Burgemeester Marc Vanden Bussche
wijst erop dat de gemeente geen enkele
gelegenheid onbenut laat om subsidies
voor grote of kleine projecten binnen te
rijven. Dat bewijst alvast het bedrag van
4,52 miljoen euro subsidies voor
investeringen in 2005.
Zonder volledig te willen zijn, volgt hieronder een overzichtje van de voornaamste investeringen die de gemeente in
2005 plant.
- Wegeniswerken 5,88 miljoen euro
(waarvan 208.000 euro voor zonneterras Zouavenplein, 950.000 euro
voor heraanleg Bliecklaan, 1,35 miljoen euro voor omgevingswerken
nieuw gemeentehuis, 590.000 euro
voor schoolomgeving Helvetiastraat
en 800.000 euro voor schoolomgeving Dorpsstraat, 1,09 miljoen euro
voor
heraanleg
Robert
Vandammestraat, 100.000 euro voor
heraanleg landbouwwegen).
- Rioleringswerken 1,94 miljoen euro
(Strandjutterslaan, Westdiephelling en
Kolonel D’Haenenlaan).
- Andere projecten: bouw toerismebureau Oostduinkerke (0,4 miljoen
euro), aankoop gronden voor golfter-

rein
( 0 , 4
miljoen euro), verbouwing cc Taf
Wallet (0,55 miljoen euro), verbouwing schoolgebouw Ten Bogaerde
(0,57 miljoen euro), restauratie vaartuig Martha van het visserijmuseum
(0,38 miljoen euro), buitengedeelte
Abdijmuseum (0,31 miljoen euro),
omgevingswerken zwembad 45.500
euro, werken aan kerken, pastorieën
en veldkapelletjes 97.400 euro.
Burgemeester Marc Vanden Bussche
wijst erop dat de gemeente Koksijde in
de voorbije tien jaar ontzettend veel
projecten heeft verwezenlijkt. Tot het
begrotingsjaar 2004 werd voor een
totaal bedrag van 123 miljoen euro (of
4,961 miljard frank) geïnvesteerd, waarvan 13,80 miljoen euro met subsidies.
Een en ander was (en is) mogelijk door
de lage rentevoeten van de leningen
(halvering t.o.v. 1995), bovendien aan
bedongen vaste tarief voor heel de duur
van de lening. Dat betekent dat sinds
1995 meer kapitaal kan geleend worden
voor eenzelfde jaarlijkse aflossing.
Zodat de burgemeester al bij al besluit
dat Koksijde een moderne en welvarende gemeente is geworden met een goed
gecontroleerde schuldenlast.
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Bericht aan alle eigenaars van gronden
van onbebouwde percelen in verkavelingsakkoorden

Wie eigenaar is van een onbebouwd
stuk grond, dat gelegen is binnen een
verkavelingsakkoord (opgelet: dit is
géén verkavelingsvergunning!), dient
best na te gaan wat de huidige gewestplanbestemming is van het onroerend
goed. Als het goed niet in een woongebied ligt (bijvoorbeeld in agrarisch
gebied enz.), dan kan onder bepaalde
voorwaarden toch nog een stedenbouwkundige vergunning verkregen

worden, op voorwaarde dat deze aangevraagd wordt vóór 30 april 2006.
OPGELET: een verkavelingsakkoord
dateert steeds van vóór 22 april 1962.
Het is een louter technisch advies van
het bestuur van stedenbouw over de
geschiktheid en de waarde van het verkavelingsontwerp. De gemeentebesturen zijn zelf niet op de hoogte van deze
akkoorden en kunnen bijgevolg de eigenaars niet opzoeken!!!

Na 22 april 1962 werden enkel nog verkavelingsvergunningen afgeleverd, overeenkomstig de stedenbouwwet van 29
maart 1962. Wanneer u eigenaar bent
van een onbebouwd lot binnen een verkavelingsvergunning hoeft u niets te
doen!!!
Voor meer info kan u terecht op de
dienst Stedenbouw en/of op de webstek www.ruimtelijkeordening.be.

Nieuwe regeling huisslachtingen
Sedert 1 december 2004 is de wetgeving inzake huisslachtingen licht gewijzigd.
De voornaamste wijziging is dat de aangiften voortaan moeten gebeuren bij de
gemeentelijke Milieudienst, gemeentehuis annex, Zeelaan 44. Contactpersoon
is Bart Quintelier, tel. 058/53.30.99, fax 058/53.30.83. Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 u., en op dinsdag ook van 13.15 tot 17 u. (in juli
en augustus van 13.30 tot 16 u.)
De eigenaar van een slachtdier die nog niet over een registratienummer beschikt
en die een particuliere slachting van een slachtdier wil doen of laten doen, zal
zich vooraf persoonlijk moeten laten identificeren en registreren via de gemeente of de Provinciale Controle-Eenheid (PCE). Deze registratie gebeurt het best
bij de aangifte van de eerstvolgende gewenste slachtingaangifte. Dan bekomt de
aangever een document met een registratienummer.
Vervolgens dienen de eigenlijke slachting-aangiften te gebeuren. Enkel de particuliere slachtingen die buiten een slachthuis gebeuren, moeten nog bij de
gemeente aangegeven worden, door de particulier zelf, en minstens twee werkdagen vòòr de slachting. Daarbij dient het registratienummer meegedeeld.
De aangifte bij de gemeente van gestorven slachtdieren en noodslachtingen is
niet meer verplicht. Ook de slachting van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis, is niet langer verplicht.

Nieuw
telefoonnummer
station
Het telefoonnummer van het station
Koksijde is gewijzigd. Het vroegere
nummer 058/31.34.97 werd opgezegd.
Voor alle inlichtingen over de producten en diensten van de NMBS
kunnen de reizigers het station
Koksijde voortaan contacteren op
het nr.

058/30.49.80
T i j - d i n g e n

Tij-dingen is een uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie

Redactie:
Jan Huyghe
Fotografie en kaftontwerp:
Fernand Schreel, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Tekeningen:
Dirk Deman
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten
Jaarabonnement 6 nummers van januari-februari 2005 tot en met november-december 2005 (voor
niet-gedomicilieerden): 10 euro (rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan
44 te 8670 Koksijde met vermelding “Jaarabonnement Tij-dingen”)
Koksijde op internet:
http://www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen!)
Verantw. uitg.:
schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde
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Een blik op onze gemeentelijke diensten (12)
Patricia Beddeleem, coördintaor Buitenschoolse Kinderopvang:

“Werken voor kinderen is een echte roeping!”
Na de voorstelling van de vele technische diensten wordt het tijd voor de zachte sector. In deze twaalfde aflevering richten we
de schijnwerpers op de Buitenschoolse Kinderopvang, kortweg de BKO. Deze dienst werd in ‘96 opgestart vanuit de jeugddienst
en groeide door de grote nood aan kinderopvang al snel uit tot een autonome dienst. Ouders gaan vaak beiden uit werken en
tegenwoordig verwacht de werkgever heel wat flexibiliteit. Voor veel ouders is het onmogelijk om bij elke vakantie- of snipperdag, zelf verlof te nemen. Grootouders kunnen of willen begrijpelijk ook niet altijd voor hun kleinkinderen zorgen.
De Koksijdse BKO telt twee locaties: de
Speelplekke in Oostduinkerke en de
Speeldune in Sint-Idesbald waar 12
begeleid(st)ers samen met de twee
coördinatoren (Patricia Beddeleem en
Nathalie Leleu) instaan voor de opvang
van de kapoenen. In de Speelplekke
kunnen 47 kinderen terecht tijdens het
schooljaar en 63 tijdens vakanties, in de
Speeldune 65 tijdens het schooljaar en
80 in de vakantie. Beide locaties zijn
erkend door Kind en Gezin en ontvangen subsidies vanuit de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en het Fonds
voor Collectieve uitrustingen en
Diensten.
Coördinator Patricia Beddeleem:
“Omdat de nood aan opvang de laatste
jaren zo spectaculair steeg, werken we
sinds 2004 met verplichte inschrijvingen tijdens de vakanties, met voorrang
voor kinderen van Koksijde. Eens volzet
moeten we spijtig genoeg de latere aanvragen weigeren. Ook voor ons is dat
moeilijk want dikwijls gaat het om kinderen die al lang komen of omdat er plots
wendingen in de werksituatie van de
ouders zijn. Tenslotte willen ook wij elke
ouder een antwoord bieden op hun
opvangprobleem. Door de beperking
kunnen we anderzijds instaan voor een
pedagogisch verantwoorde en kwaliteitsvolle opvang. Want niet de kwantiteit telt, wel de kwaliteit.”
De kinderopvang is niet alleen open tijdens de vakanties, maar ook op gewone
schooldagen, zaterdag, zon- en feestdagen. Elke morgen starten de begeleidsters al om 6.45 u. Dat is vroeg maar
toch zijn er dan al kinderen aanwezig. Ze
worden door de begeleiding naar school
gebracht. Daarna kunnen ze weer naar

huis. De opvang is dan echter niet
gesloten, want de twee coördinatoren
verwerken dan de vele administratie.
Omdat kinderopvang ook subsidies en
controles van Kind en Gezin inhoudt en
onderhevig is aan een heel specifieke
wetgeving, is het omkaderende werk
heel wat ruimer dan het opmaken van
facturen, het opstellen van uurroosters
voor de begeleiding, enz. Dat werk is
onzichtbaar voor de klanten, maar is
toch onontbeerlijk.
De begeleiding is er weer als de schooltijd op zijn einde loopt. Dan halen ze de
kinderen van school en komen ze weer
in de opvang om hun huiswerk te maken
en wat te spelen tot hun ouders hen
komen halen. De dagtaak zit erop om
19.15 u. Op schoolvrije dagen is de
opvang doorlopend open van 6.45 tot
19.15 u.

Patricia: “Werken in een kinderopvang is
een echte roeping. Rustig en stil is het
niet want de kinderen hebben recht op
voortdurende aandacht, spelimpulsen
en een luisterend oor … en toch is een
grote concentratie en oplettendheid
steeds nodig. Je moet kunnen omgaan
met kindervragen en -verdriet en ook
terechtwijzen waar nodig. Verzorgende
en huishoudelijke taken mag je zeker niet
uit de weg gaan. Maar iedereen die hier
werkt doet het met hart en ziel. Onze
grootste voldoening halen wij uit de liefde en de eerlijkheid die we van de kinderen terugkrijgen. Als een kind zegt en
toont dat het leuk is in de kinderopvang,
dan is eigenlijk de kernopdracht van ons
werk geslaagd. En een welgemeend
“dankuwel” van de ouders na bijvoorbeeld twee maanden voltijdse vakantiedagen doet evenveel wonderen.”

De voltallige ploeg van de Koksijdse dienst Buitenschoolse Kinderopvang: van links naar rechts
Sabrina De Roo, Mylène Melaerts, coördinator Nathalie Leleu, Ingrid Broucke, Inge Lenaerts, Tom
Hollants Van Loocke, Catharine De Cocker, Julie Viane, Inès Vandenbohede, Anja Weyne, Kelly
Vandenberghe, Caroline Verstraete, Sabrine Desaever, Sabine Jonckheere, coördinator Patricia
Beddeleem en Miranda Vermoote.
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Feestweek 5 jaar cc CasinoKoksijde:
programma van het eerste lustrum!
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CasinoKoksijde, waaronder het cultureel centrum, de bibliotheek en de jeugddienst bestaan op 1 januari precies 5 jaar en dat
wordt gevierd! De feestweek van 1 januari tot 8 januari 2005 verwent jong en oud! Vanboven op het casinogebouw prijken vijf
verjaardagskaarsen.

ZATERDAG 1 JANUARI:

MAANDAG 3 JANUARI:

* Vuurwerk en receptie
Om 19 u. luidt het gemeentebestuur
traditiegetrouw het nieuwe jaar feestelijk in met een prachtig vuurwerk en
aansluitend gratis receptie voor alle
inwoners in en rond de feestzaal van het
cultureel centrum. Dit jaar heeft het
gemeentebestuur een extra verrassing in
petto…

* Clown Tyno
In de jeugdafdeling van de bib is er van
16.30 tot 18.30 u. een prettig gestoorde voorstelling van clown Tyno. Met
ballen, fietsen, jongleren, goochelen,
acrobatie, enz. verovert Tyno als geen
ander het hart van zowel jong als oud.
Hij wielt, blaast of balt met bolle wangen door de bib. Met de snelheid van
een HST gaat hij klein en groot te lijf
met z’n circustuigen: éénwielige fietsen,
super-minifietsen,
balanceerballen,
stapfietsen, jongleermateriaal, stelten
en andere rare attributen. Ook verrast
Tyno als één van de beste Belgische
“Balloontwisters” tegen een recordtempo groot en klein met sculptuurballonnen naar keuze. Gratis toegang.

ZONDAG 2 JANUARI:
* Familievoorstelling

schap Paul Bruna dat “Knipoogjes op
een notenbalk” brengt, humoristisch en
muzikaal. Tickets 4 euro, koffie en dessertbuffet in.
* Vlaamse volksspelen
Nog in de namiddag gaat de
Jeugddienst in JOC de PIT “back in
time” naar anno 1900. De zaal JOC de
Pit wordt dan omgetoverd tot een paradijs van Vlaamse volksspelen. “Vlaamse
kermis op grootmoeders wijze” is
bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar
en is gratis. Kom af in anno1900-stijl…!

WOENSDAG 5 JANUARI:
Om 17 u. is er in de theaterzaal de familievoorstelling
“Lodewijk
de
Koningspinguïn”. Een muzikale vertelling van Dimitri Leue en Benjamin
Boutreur. Het verhaal speelt zich af in
het koudste zuiden, het zuidste kouden.
Deze voorstelling tussen tekst en
muziek is geschikt voor iedereen vanaf 8
jaar. Een sprookje, een zoektocht, een
waggelreis: tussen droom en daad, langs
de waarden van het leven. Tickets: 6
euro, 7 euro, 8 euro, kinderen jonger
dan 13 jaar 4 euro. Deze voorstelling
kadert in het project “Tinteltenen” van
de Gezinsbond, zodat leden slechts 7
euro dienen te betalen. Verder: randanimatie en… iets lekkers!

DINSDAG 4 JANUARI:
* Seniorenshow
Om 15 u. worden de senioren van
Koksijde verwend met het showgezel-

* Dansworkshops
Van 14 tot 17 u. zijn er in de zaal JOC de
Pit twee dansworkshops “Dance to the
beat”. Vooreerst wordt om 14 u. de
Braziliaanse gevechtsdans Capoeira
aangeleerd. Deze dans biedt een unieke
synthese van ritme, gevecht, lenigheid,
muziek en acrobatie. Na de basistechnieken demonstreert iedereen met partner zijn versie van het schijngevecht.
Vervolgens vindt om 15.30 u. de breakdance plaats, gekend als één van de 4
disciplines binnen de hiphopbeweging.
Deelname aan één of twee workshops
kost 2 euro voor leden van de PIT en 3
euro voor niet-leden. Per workshop zijn
er 25 deelnemers.
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* Driekoningen
Het feestcomité van Koksijde-Bad organiseert in samenwerking met de Dienst
Toerisme de Sterrenstoet, die om
14.30 u. aan zaal ’t Oud Schooltje in
Koksijde-dorp vertrekt, doorheen de
Zeelaan richting ccCasinoKoksijde gaat
waar de kinderen in de feestzaal door
clown Rocky verwelkomd worden. Zijn
show is gratis voor deelnemers aan de
stoet, voor anderen 2 euro.
* Film
Om 20 u. is er in de theaterzaal de film
Coffee and Cigarettes. De film bestaat uit
een reeks kortfilms, samengebracht tot
een langspeelfilm. Elke scène wordt
bevolkt door de meest uiteenlopende
personages, die gewoon samenzitten,
koffie drinken, sigaretten roken en allerlei onderwerpen bespreken. De cast
bestaat uit een extreem uiteenlopende
groep acteurs en muzikanten en een collectie excentriekelingen. Gefilmd in
schitterende witzwart-fotografie
(sigaretten/koffie) van Frederick
Elmes, Robby Müller, Ellen Kuras
en Tom DiCillo. Toegang 4,5
euro (abonnement: 10 films
voor 25 euro).

het verhaal van zeerover-avonturier
Sinbad die van bedrog beschuldigd
wordt. Hij zou het Boek der Vrede hebben gestolen, een magisch voorwerp dat
Syracuse moet beschermen. Sinbad
wordt ter dood veroordeeld, maar
Proteus, de kroonprins en vroegere
jeugdvriend, komt tussen en neemt zijn
plaats in. Hij gunt Sinbad tien dagen om
zijn onschuld te bewijzen. Als Sinbad
daarna niet terug is, zal Proteus in zijn
plaats terechtgesteld worden. Kaarten:
2,50 euro, drankje in. In samenwerking
met de jeugdraad. (Ook op vrijdag 7
januari.)

VRIJDAG 7 JANUARI:
* Kinderfilm
Om 14 u. is er voor de kinderen in zaal
JOC de Pit opnieuw de vertoning van de
film “Sinbad: de held van de zeven
zeeën”. (Ook op donderdag 6 januari.)
* Literatuur
In de bib is er om 20 u. de lezing: “De
Vlaamse letteren leven volop”.

* Kamermuziek
Om 20 u. speelt de professionele
kamermuziekgroep Arco Baleno een
prachtig concert in de theaterzaal. Het
tien jaar jonge ensemble brengt een
nieuw concertprogramma rond het
thema “Nocturne”. Deze 4 Vlaamse
componisten schreven een muziekwerk

DONDERDAG 6 JANUARI:
* Kinderfilm
Om 14 u. is er de voor de kleinsten in zaal JOC de PIT de kinderfilm Sinbad, de held van de
zeven zeeën. Deze film vertelt
voor fluit en strijkkwartet over de nacht.
Fragmenten van Mozarts Eine kleine
Nachtmusik worden gecombineerd met
poëzie, gebracht door Koen Stassijns. In
een nachtelijke sfeer worden muziek en
poëzie over leven, liefde en dood met
elkaar verweven tot één klanktapijt. Na
de voorstelling nagenieten tijdens de
receptie. Kaarten: 7,50, 8,50 en 10
euro.

Moderator Kurt Van Eeghem
debatteert met 3 uitmuntende
schrijvers: Dimitri Verhulst,
Erwin Mortier en Bart Moeyaert.
Ze zijn samen goed voor een
periode uit onze literatuur, succesvol en ook in het buitenland
verkrijgbaar. Ze praten met Kurt
over leven en werk, over schrijven en lezen, over verhalen en
dromen. Het beste van één
generatie in de theaterzaal van
cc CasinoKoksijde. Toegang:
3,50 euro (2,50 euro in voorverkoop) en CJP-houders gratis.
* Rap-wedstrijd
Ook om 20 u. is er in het jeugdcentrum
de Pit “Mc Battle of the West”. Een organisatie met de medewerking van de
jeugdraad. Enkele lokale rappers gaan
met elkaar in de clinch om de gunst van
het publiek te verwerven. Ze gaan een
verbale strijd aan tot er maar één meer
overblijft. Inschrijven op de Jeugddienst,
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in het jeugdhuis of via mail. Toegang: 2
euro voor leden en 3 euro voor nietleden.

ZATERDAG 8 JANUARI:
* Concertproductie
Om 20 u. houdt de alombekende concertproductie “West End Story” een
voorstelling in de theaterzaal. De 3
solisten, Hilde Norga, An Lauwereins en
Hans Peter Janssens, schitteren in een
programma met hits uit grote musicals

uit eigen werk als uit het werk van gerenommeerde dichters. Deze nacht wordt
stilaan een traditie en heeft zo een
eigen plaats gekregen in de plaatselijke
geschiedenis. Fransiss Browne, zanger
van de groep Pointless, leidt het hele
gebeuren. De toegang is gratis.

VARIA:
* Expo “Schrijversportretten”
Van 4 tot en met 25 januari loopt in de
bib een tentoonstelling met schrijversportretten van de Rekkemse fotograaf
David Samyn (°1973). Deze expo toont
25 Vlaamse en Nederlandse schrijvers

* Gratis gidsbeurten
Gratis rondleidingen in het cultureel
centrum, de bibliotheek en de jeugddienst zijn de hele feestweek mogelijk.
Neem contact op met het bespreekbureau (bibliotheek: 058/532953 / cultureel centrum: 058/532999 / jeugddienst: 058/532970) en er wordt een
afspraak gemaakt!
* Tentoonstelling Wasco-feest
De schoolgaande jeugd werd uitgenodigd om een verjaardagskaart te ontwerpen voor het jarige Casinocomplex.
Het resultaat van hun creativiteit wordt
in januari tentoongesteld in alle gebouwen van cc CasinoKoksijde. De winnaars
in de drie reeksen (6-8 j.; 8-10 j.; 1012 j.) worden bekendgemaakt en gelauwerd tijdens de voorstelling “Lodewijk
de Koningspinguïn” op zondag 2 januari.

(o.a. “The Phantom of the Opera”, “Les
Misérables”, “Chess”, “Miss Saigon”,
“Jekyll & Hyde”) en laten het publiek
ook kennismaken met minder bekend
repertoire. De solisten worden begeleid
door topmusici. Tickets: 15, 17 of 20
euro. Nakaarten tijdens de receptie in
de feestzaal.
* Poëzie
In het jeugdhuis de Pit is er om 21 u.
“Nacht van het woord”. Een 15-tal mensen, zowel jong als oud, brengen op een
unieke manier poëzie naar voor, zowel

vader die in Rekkem een fotowinkel uitbaatte en afstudeerde als meester in de
fotografie aan het Hoger SintLukasInstituut voor Beeldende Kunst te
Brussel. Sedert 1986 behaalt hij regelmatig eerste prijzen op fotowedstrijden.
Hij was ook actief als fotograaf voor de
tijdschriften “Ons Erfdeel”, “The Low
Countries” en “Septentrion”. Eenvoud is
kenmerkend voor zijn portretten. David
Samyn wil op de eerste plaats “de magie
van het moment” weergeven.

waaronder Tom Lanoye, Herman
Brusselmans, Kristien Hemmerechts,
e.a.…. De auteurs werden in hun vertrouwde omgeving opgezocht. David
Samyn trad in de voetsporen van zijn

Info: Ilse Chamon, PR Vrije Tijd,
Casinoplein 10 (tel. 058/53.29.82, fax:
058/53.29.82, ilse.chamon@koksijde.be

Cultuur/Kunst
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Week van de Amateurkunsten
Oproep aan amateurkunstenaars voor groepstentoonstelling 5-ART
Het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten organiseert van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei opnieuw de Week van de
Amateurkunsten (WAK).
Na tien edities blijft het succes 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 1.000 kunstevenementen die
plaatsvonden in 240 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 grijpt de groepstentoonstelling plaats in Alveringem.
Amateurkunstenaars uit Koksijde die daarvoor belangstelling hebben, mogen hun kandidatuur tegen uiterlijk 2 februari indienen bij het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (t.a.v. Ann Dujardin, Koninklijke Prinslaan 8, 8670 Koksijde, tel. 058/53 39 50 - e-mail:
secretariaat@tenduinen.be).
Voor de opmaak van de brochure rond deze groepstentoonstelling wordt van elke amateurkunstenaar gevraagd bij inschrijving
een korte tekst over zichzelf en hun werk voor te leggen, en ook enkele representatieve foto's.

Uitleendienst gemeentelijk kunstpatrimonium
Vanaf maart opent het gemeentebestuur zijn kunstcollectie voor het publiek. Noem het een kunstwerkenbibliotheek waar elke
particulier, handelaar of bedrijf een kunstwerk kan huren en hiermee zijn woning of zaak kan opsmukken.
Onze gemeente beschikt over een collectie van een driehonderdtal werken. Ze werden verkregen door tientallen jaren cultuurbeleid met een ruim tentoonstellingsaanbod, diverse aankopen en schenkingen. Van schilderijen in olieverf of aquarel over beeldhouwwerken in hout en brons tot wandtapijten en moderne foto’s.
De catalogus met de werken en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de dienst Cultuur. Hier dient ook de reservatie van
het kunstwerk te gebeuren.
Voor meer info, vanaf maart: dienst Cultuur (An Dieleman of Daisy Burki), Casinoplein 10, tel. 058/53.29.80, fax
058/53.29.85, e-post an.dieleman@koksijde.be.

Expositiekalender Keunekapel 2005
De werkgroep “Kunst in Baaltje” stelde volgende tentoonstellingskalender 2005 op voor de Keunekapel in Sint-Idesbald:
- 5 tot 13 februari: pastel op papier en beeldhouwwerken van Wim Porrez
- 4 tot 13 maart: aquarel op zijde van Herna Deleu
- 25 maart tot 10 april: olieverf op doek van Willy Vranckx
- 5 tot 15 mei: keramiek en mixed media van Piet en Sonja Verstraete
- 11 tot 19 juni: Izegemse kunstenaars in Koksijde, nl. Lindsay Declercq, Eddie Verfaille, Myriam Leenknecht, Rudy Duyck en
Frie Verkarre
- 8 juli tot 17 juli: schetsen tekeningen, aquarel op doek van Jacques Tavernier en sculptuurassemblage van Gilbert Degryse
- 23 tot 31 juli: mixed media van Pierre Staquet
- 10 tot 22 augustus: olieverf op doek van Arnolf Gysseling en groepstentoonstelling in de Kerkepannezaal met als thema
“Landschappen”
- 9 tot 18 september: olieverf en acryl op hout van Luc Vander Mynsbrugge
- 28 oktober tot 6 november: schilderijen, monotypes en grafiek van Wim Coppieters
- 19 november tot 27 november: schilderijen en tekeningen van Lieve Capiau
- 23 december 2005 tot 8 januari 2006: fotografie van Roland Vollekindt
Zoals de traditie gebiedt is er ook twee keer het jazzevenement “Jazz@Baaltje” in zaal Ruytingen, nl. 24th Jazz@Baaltje op
vrijdag 25 maart en 25th Jazz@Baaltje op vrijdag 9 september.

Bibliotheek
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Gedichtendag en kalligrafie over liefde
Op donderdag 27 januari is er in de bibliotheek “gedichtendag”. Om 20 u. brengen de dichters Diana Freys, Alain Delmotte,
Frank Decerf en Hugo Verstraeten een poëzieprelude rond het thema “Liefde of de geur van rood”. Gratis toegang.
Ook kunt u van 27 januari tot en met 19 februari tijdens de openingsuren genieten van kalligrafie, met gedichten over de liefde. Een selectie van de beste en origineelste werken uit de klas van Veronique Vandevoorde van de cursus VormingPlus Oostende
Westhoek wordt tentoongesteld. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 12 u. en van 16 tot 19 u., op woensdag en
zaterdag van 14 tot 17 u.

Nieuw op de AVM-afdeling
- Percussie: beginnende of gevorderde percussionisten kunnen hun technieken en ritmes oefenen met ceedees van o.a. Wofa,
Guem, Salif Keita, Adama Dramé, Safri Duo en de dvd “percu danse” van Guem percussielessen (djembe, bonga, congas en derbouka en lessen in Afrikaans dansen).
- Film: de Almodovar-box bevat maar liefst 9 filmparels van één van de grootste Europese regisseurs van de laatste twee decennia (Hable con ella, What have I done to deserve this?, Live flesh, Atame, The flower of my secret, Kika, Dark habits, High Heels
en All about my mother).
- Film: de Inspector Morse-box is dan weer op en top Engels. Morse is zo'n beetje de meest intrigerende tv-detective-serie ooit
gemaakt. Bovenal omdat de hoofdpersonages zulke menselijke karakters zijn. De universiteitsstad Oxford vormt het decor voor
onderzoek naar mysterieuze moordzaken. De box bevat volgende afleveringen: The Dead of Jericho, The Settling of the Sun, The
Last Enemy, The Secret of Bay 5B, Masonic Mysteries, Driven to Distraction, Fat Chance, Who Killed Harry Field?, Dead on Time,
Death of the Self en The Remorseful Day.
Meer info in de bibliotheek, Casinoplein 10, tel. 058/53.29.54, fax 058/53.29.52, e-post viviane.rys@koksijde.be

Jumelage

Jumelageprogramma 2005

I. Werkgroep Koksijde
Viering 50 jaar verbroedering : Koksijde-Bad Schallerbach
2005 is gewijd aan de viering van 50 jaar jumelage tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Het is de oudste jumelage tussen
Oostenrijk en België. In het weekend van 19 tot 22 mei brengt een grote delegatie van Bad Schallerbach een bezoek aan
Koksijde om deze belangrijke gebeurtenis te vieren. Europese vertegenwoordigers worden uitgenodigd om dit evenement bij
te wonen. Het tegenbezoek aan BS vindt plaats van 10 tot 13 oktober. Elke Koksijdenaar krijgt de gelegenheid om aan deze
uitstap deel te nemen.
Jeugdkamp te Konz
Het jumelagecomité organiseert een internationaal jeugdkamp voor jongeren geboren in ‘93-’94. Dit jaar is Konz de gaststad
van 30 juli tot en met 6 augustus. Een gevarieerd programma wordt aangeboden en voor velen is dit kamp een heuglijk terugzien met de deelnemers van vorig jaar. Alle info over dit kamp op adres hieronder. Inschrijven is nu al mogelijk. Voor inlichtingen over de activiteiten van de jumelage: voorzitter, Luc Deltombe, Lejeunelaan 38 (tel. 058/52.06.09 ’s voormiddags).

II. Werkgroep Oostduinkerke
Vijfstedentreffen te Oostduinkerke
Het jaarlijkse Vijfstedentreffen vindt plaats van 6 tot en met 8 mei in Oostduinkerke. Geïnteresseerde inwoners en/of verenigingen van onze gemeente kunnen zich nu al aanmelden bij de voorzitter of de jumelageleden. Tijdens het Vijfstedentreffen
wordt ook het traditioneel Spel zonder Grenzen gespeeld. Daaraan kunnen twaalf jongeren (14- à 16-jarigen) deelnemen.
Inschrijven op onderstaand adres.
Jeugdkamp te Wépion sur Meuse
Het jumelagecomité organiseert een internationaal jeugdkamp voor jongeren geboren in ‘92, ‘93, ‘94 en ’95. Dit jaar is
Wépion sur Meuse de gaststad, van zondag 31 juli tot en met dinsdag 9 augustus. Een gevarieerd programma wordt aangeboden en voor velen is het een heuglijk terugzien met de deelnemers van vorig jaar.
Alle informatie betreffende dit jeugdkamp: zie onderstaande infopunt. Inschrijven is nu al mogelijk.
Thuringen -Neustadt an der Orla
In samenwerking met CD-cars plant het comité in september een begeleide reis naar Neustadt an der Orla en de deelstaat
Thuringen. Naast deze grote activiteiten neemt het jumelagecomité Oostduinkerke deel aan diverse activiteiten in de verbroederde gemeenten. Een gedetailleerd programma is te bekomen bij voorzitter Ward Samyn, Pastoor Pypestraat 4a te
Oostduinkerke (tel. 058/23.55.20).

Abdijmuseum/Toerisme
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Abdijmuseum in boek “Abdijbieren”
Jef Van den Steen, verblijfstoerist te Koksijde, is een gepassioneerd brouwer en bierliefhebber. Dit resulteerde niet alleen in een
huisbrouwerij (te Erpe-Mere), maar ook in een aantal boeken. Vorig jaar verscheen zijn boek over de trappistenbieren. Maar er
bestaat ook een “tussencategorie” van abdijbieren, waarover hij recent ook een boek publiceerde. Het grote verschil tussen een
Trappist en een Abdijbier is dat een echte Trappist in of nabij een cisterciënzerabdij wordt gebrouwen door de monniken of onder
hun leiding. België telt er zes: drie in Vlaanderen (Westmalle, Achel en Westvleteren) en drie in Wallonië (Rochefort, Chimay en
Orval). Ondertussen is het label Abdijbier eveneens ontstaan. Hierbij dient een commerciële brouwerij een akkoord te hebben
met een abdij(site) en moet er een ristorno zijn van een bepaald percentage op de omzet ten bate van de culturele uitstraling
van de abdij(site). In België zijn er nu 19 bieren die het label Abdijbier mogen dragen. Ten Duinen zou het 20ste moeten worden. Van den Steen beschrijft in zijn boek 18 erkende abdijbieren, en 4 niet erkende. De vierde in deze lijst is Ten Duinen. Van
elk bier en elke abdij(site) wordt een korte historische schets gegeven, evenals duiding bij het bier en de brouwerij. Afsluitend
zijn er een paar culinaire tips. Het boek (176 blz.) van Jef van den Steen, Abdijbieren. Geestrijk erfgoed (Leuven, Davidsfonds,
2004; ISBN 90 5826 302 9), heeft dus een duidelijke link met Koksijde en dan vooral met het Abdijmuseum Ten Duinen 1138
(blz. 113-118). Een cadeautip voor Nieuwjaar?

Twee interessante excursies
In het kader van de 2de Gidsencursus van het Abdijmuseum wordt op zaterdag 15 januari een bezoek gebracht aan de cisterciënzersites Ter Doest en Ten Duinen te Brugge. Nadat de monniken van Ten Duinen in 1627 Koksijde verlieten, bouwden ze een
nieuwe abdij op de site van de oude refuge van hun dochter Ter Doest. De abdijsite van Ter Doest werd verder uitgebaat als uithof. Daar staat nog steeds een indrukwekkende abdijschuur, één van de mooiste in Europa. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de
bus. Wie snel is, kan eventueel nog mee. De excursie kost 40 euro (bus, gidsen, toegangen en lunch zonder drank inbegrepen).
Inschrijven via 058/53.39.50 of boekhouding@tenduinen.be.
Op zaterdag 5 maart volgt een uitstap naar de polders van Zeeuws-Vlaanderen, alsook een bezoek aan de kapel van
Kloosterzande en de refuge te Hulst. Deze gebouwen en de polders getuigen van de eeuwenlange inzet van de cisterciënzers van
o.a. Ten Duinen om de gekregen, gekochte en geruilde gronden aan de Westerschelde in ontwikkeling te brengen en er een
schatkamer van te maken. Deze excursie kost ook 40 euro (bus, gidsen, toegangen en lunch zonder drank inbegrepen).
Inschrijven via 058/53.39.50 of boekhouding@tenduinen.be. Het bedrag kan gestort worden op rek. nr. 091-0125672-86 van
Abdijmuseum Ten Duinen 1138.

Familiares de Dunis bezoekt expo in Antwerpen
Op zaterdag 22 januari gaan de Familiares de Dunis (de Vrienden van het Abdijmuseum), naar Antwerpen om er de tentoonstelling “Een zee van toegelaten rust” te bezoeken. Een selectie uit de rijke abdijbibliotheken van Averbode, Postel en Tongerlo
worden er samen met oude drukken uit de cisterciënzerabdijen van Bornem en Westmalle tentoongesteld. De reis gebeurt per
trein. Reis, toegang, gids en een koffie kosten voor leden 20 euro, voor niet-leden 23 euro, te storten op rek. nr. 380-010557311 van vzw Familiares de Dunis. Inschrijvingen op 058/52.18.14 of magda.vermeir@planetinternet.be

Winterstop
Het Abdijmuseum sluit zijn deuren voor de winterstop van 10 tot 31 januari. De administratieve diensten, zoals onder andere de
dienst reservering en de museumbibliotheek, blijven wel bereikbaar (tel. 058/53.39.50). Het museum is weer open vanaf dinsdag 1 februari.

Kerstboomverbranding Sint-Idesbald: 8 januari
Op zaterdag 8 januari om 19 u. is er de jaarlijkse kerstboomverbranding op het strand van Sint-Idesbald. Men kan er genieten
van een glühwein en lekkere warme chocolademelk.

Kerstboomverbranding Oostduinkerke: 15 januari
Op zaterdag 15 januari om 16 uur vindt op de Zeedijk te Oostduinkerke de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats. De nodige
animatie en eet- en drankkraampjes zorgen voor een aangename sfeer. Omstreeks 19 uur volgt het spetterende vuurwerk boven
het strand.

Toerisme
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24ste Sterrenstoet
Op woensdag 5 januari trekt de 24ste
Sterrenstoet door de straten van
Koksijde. De kinderen, verkleed als
Driekoningen, vertrekken met hun rommelpot en ster om 14.30 u. aan de
feestzaal ’t Oud Schooltje in de
Kerkstraat in Koksijde-dorp. De inschrijvingen gebeuren vanaf 13 u. ter plaatse.
De stoet volgt de Zeelaan tot aan het
Terlinckplein om dan via de Zeedijk en
de Jordaenstraat te eindigen voor
CasinoKoksijde.
De optocht start met het bootje “Mon

en Bertha” en een eerste groep kinderen
verkleed in Driekoningen met ster en
een rommelpot. Vanuit een gemeentelijke
wagen
zullen
ook
Driekoningenliederen ten gehore
gebracht worden. Dan volgt de sjees
met de Driekoningen Balthazar, Gaspar
en Melchior. Zij worden gevolgd door
dienstknechten met waaiers. In de feestzaal van CasinoKoksijde worden koeken
uitgedeeld. In drie ervan steekt een
boon. De drie gelukkige bezitters worden bekroond tot de Driekoningen van

het jaar en ontvangen een geschenk en
een diploma. Er worden ook prijzen uitgereikt
voor
de
mooiste
Driekoningengroep en vervaardigde
sterren. Vanaf 15 u. zorgt de clown
Rocky voor de kinderanimatie. Dit driekoningenfeest is gratis voor alle ingeschreven kinderen (niet verklede kinderen betalen 2 euro).
Organisatie: dienst voor Toerisme,
Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke (tel.
058/53.21.21 of 058/51.29.10) en
het feestcomité van Koksijde-bad.

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 zaterdag 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.

Valentijnfestival: van 11 tot 14 februari
Weet u al hoe u samen met uw geliefde Valentijn gaat doorbrengen? Wilt u hem of haar verrassen met een zelfgemaakte liefdesmaaltijd of wilt u liever genieten van een fantastische maaltijd in een gezellig romantisch restaurant? Vanaf 25 januari 2005
geeft de dienst Toerisme aan alle geïnteresseerden een gratis brochure waarin ieder restaurant zijn Valentijnsmenu presenteert.

Dienst Toerisme naar vakantiebeurzen
De dienst Toerisme is vertegenwoordigd zijn op verschillende vakantiesalons. Wie in de buurt is mag niet aarzelen om een
bezoekje te brengen:
- Vakanz Luxemburg: van 14 tot en met 16 januari
- Vakantiesalon Brussel: van 3 tot en met 7 februari
- Internationaal Vakantiesalon Antwerpen: van 12 februari tot en met 20 februari
- Vert Liège: van 15 tot en met 20 februari

Prijs

Lees verder blz. 15

Tamboer-majoor Jurrie Delporte van
El Fuerte nu ook nationaal kampioen!

El Fuerte viel een ontvangst op het gemeentehuis te beurt met hulde door het college van burgemeester en schepenen. Tamboer-majoor Jurrie
Delporte uiterst rechts zittend.

Toerisme/Verleden

Brochure over gemeentelijke
herinneringen aan wereldoorlogen
in onze gemeente hebben
achtergelaten”.
De samenstellers van deze
oorlogsbrochure zijn schepen en bezieler Joeri
Stekelorum, Jozef Ameeuw,
gemeentesecretaris Freddy
De samenstellers van de interessante oorlogsbrochure: André
Beun, André Declerck, Willy
Declerck, gemeentesecretaris Freddy Beun, Willy Moons,
schepen Joeri Stekelorum, Carlos Van Louwe en Luc Vanacker,
Moons, Luc Vanacker en
in gezelschap van Mieke Garnaal en eredame, en burgeCarlos Van Louwe die het
meester Marc Vanden Bussche.
idee leverde. Het boekje, rijOp woensdag 10 november, daags voor kelijk geïllustreerd, kan gebruikt worden
de herdenking van de Wapenstilstand, als fiets- of wandelgids doorheen de vier
vond in het nieuwe zaaltje ’t Oud kernen van de gemeente. Per deelgeSchooltje in Koksijde-dorp de voorstel- meente wordt een beschrijving gegeven
ling plaats van de brochure van de nog tastbare restanten van ’14“Herinneringen aan zestig jaar bevrij- ’18 of ’40-‘45. Aan de hand van een
ding Wereldoorlog ‘40-’44 / negentig kaartje kan de liefhebber ook zelf zijn
jaar begin Wereldoorlog ‘14-‘18”. Deze route uitstippelen.
brochure is een initiatief van de De voorstelling werd ook bijgewoond
gemeentelijke archiefcommissie. Het 72 door Don en Lois McColl, neef en aanbladzijden tellende boekje bevat een getrouwde nicht van de Australische
heel interessant overzicht van monu- piloot Rex Glasson die in de nacht van
menten, herdenkingszuilen, begraaf- 18 op 19 maart ’44 met zijn Lancaster
plaatsen en straatnamen in Koksijde, die Mk III in zee stortte ter hoogte van De
aan deze mijlpalen in de geschiedenis Panne. Ook de zeven andere bemanherinneren. Eén van de doelstellingen ningsleden kwamen daarbij om het
van de brochure is het opkrikken van de leven. Vijf van hen liggen begraven op
aandacht voor die herinneringen, want het Brits Militair Kerkhof in Koksijde,
“de huidige generatie heeft in het alge- waaronder ook piloot Rex Glasson. Don
meen nog slechts een vaag vermoeden en Lois McColl waren speciaal uit het
van de sporen die beide wereldoorlogen Australische Adelaïde voor één week op
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vakantie naar Koksijde gekomen om er
o.a. een bezoek te brengen aan het graf
van hun oom. Tijdens de voorstelling
kregen ze bijzondere aandacht. Ook
overhandigde burgemeester Marc
Vanden Bussche hen enkele geschenken
die aan Koksijde herinneren.
De oorlogsbrochure is tegen de geringe
prijs van 2,5 euro verkrijgbaar in de toerismekantoren van Koksijde, de bibliotheek en de gemeentelijke archiefdienst.

De voorstelling werd bijgewoond door Don en
Lois McColl, Australische familieleden van
piloot Rex Glasson die sneuvelde in maart ’44
en die in Koksijde begraven ligt. Hun gastheer
was Luc Vanacker (rechts).

Prijs
In het vorig nummer belichtten we al de steile opmars van de jongerendrumband El Fuerte (vurig en pit) en van zijn tamboermajoor Jurrie Delporte. Tot verbazing van de muzikanten zelf werd El Fuerte op 26 september in Otegem eerste in de eerste
afdeling, en dus Kampioen van West-Vlaanderen! Maar inmiddels hebben El Fuerte en zijn leider Jurrie Delporte een nog grotere hoofdvogel afgeschoten: op zondag 7 november behaalde de groep op de nationale kampioenschappen in Wevelgem
een Eerste Prijs in 1ste Afdeling met 81,5%. Dat is zoveel als grote of grootste onderscheiding. Ook verwierf de band de
SABAM-prijs voor de beste uitvoering van een Belgisch nummer. En ten derde werd Jurrie Delporte er met 93,5% uitgeroepen tot nationaal kampioen, of beste tamboer-majoor van heel het land! Beroepshalve inspecteur bij de politiezone
Westkust, genoot Jurrie een jarenlange muzikale opleiding aan de Stedelijke Muziekacademie van Veurne, waar hij zich
bekwaamde als trompet- en slagwerkspeler. Bij El Fuerte is hij niet alleen tamboer-majoor, maar ook componist en lesgever.
In Wevelgem behaalde hij 37 punten op 40 voor de uitstraling (persoonlijkheid, houding en exercitie), 38 op 40 voor zijn
leiderschap (samenwerking en communicatie met het korps), en 18,5 op 20 voor de show, de eigen stijl en de vaardigheid
met de mace (tamboer-majoorstick). In de toekomst zal El fuerte Koksijde heinde en verre nog meer vertegenwoordigen,
naast uiteraard de vele optredens in de thuisbasis Koksijde zelf. Proficiat!

Onderwijs
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Trio collega’s nam afscheid van gemeenteschool
De gemeenteschool van Koksijde nam op vrijdag 15 oktober afscheid van drie leerkrachten die met pensioen gingen: Raymond
Decelle, Erik Puype en Frans Spruytte. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Herwig
Vollon, en de oud-directeurs Charles Vannecke en Erik Devos. Huidig directeur Gilbert Rommelaere omschreef zijn drie vertrekkende collega’s als “cracks in de onderwijsdidactiek”.
Raymond Decelle (Genk, 1948), werd
door zijn ouders naar de Westkust
gestuurd, waar een tante non (Ster der
Zee) hem een onderwijzerspost bezorgde. In september ‘73 werd hij aangesteld tot tijdelijk onderwijzer in de
Koksijdse gemeenteschool, en in april
‘75 in vast verband benoemd. Als pedagoog paste hij de Spartaanse opvoeding
toe: streng en hard zowel voor zichzelf
als voor zijn leerlingen, maar met schitterende resultaten. Raymond was ook
op sportief vlak getalenteerd: als minivoetbalspeler, als loper en eenzame fietser in de Westhoek, in Frans-Vlaanderen,
het Brugse en Limburg.
Erik Puype (Diksmuide, 1938) maakte als
licentiaat lichamelijke opvoeding zijn
entree in december ’64. Zijn loopbaan
lang was hij een perfectionist: wat hij
deed moest af zijn. was zijn principe.
Hij kon als geen ander zijn turnles animeren. Dat naar Erik geluisterd werd kan
zeker niet ontkend worden. Nog steeds
wordt hij door het gemeentebestuur

In memoriam

gevraagd in de jury te zetelen bij de ten: geen enkele vogel of plantje is hem
afname van fysische proeven voor o.a. vreemd. Jaren aan een stuk was hij ook
kandidaat-politieagenten, enz.. Naar de ervaren gids voor het gemeenteperErik werd ook gekeken, want hij slaagde soneel bij de legendarische uitstappen
er vaak in op tv te komen, vooral bij wie- in de Ardennen, en verder was hij te verlerwedstrijden. Al bij al heeft hij een rijke eenzelvigen met de bosklassen in
carriere van 40 jaar bijeengeharkt.
Borzée. Nu houdt Frans van aquarellen
Frans Spruytte (Zarren, 1948), startte schilderen en van eigen wijn maken…
zijn loopbaan in
oktober ’69, met
vaste aanstelling
in september ’71.
Hij was boven alles
een getalenteerd
onderwijzer die
zich gedurende 35
jaar ten volle heeft
gegeven om de
leerlingen goed
voor te bereiden
op het secundair
onderwijs.
Als
natuurliefhebber De drie afscheidnemende leerkrachten Raymond Decelle, Erik Puype en
kan Frans zijn Frans Spruytte met directeur Gilbert Rommelaere en burgemeester Marc
Vanden Bussche.
woordje meepra-

Erepolitiecommissaris Henri Maeckelberghe

Helemaal onverwacht is ere-politiecommissaris Henri Maeckelberghe op zondag 19 december in de
Sint-Augustinuskliniek van Veurne na een kortstondige ziekte overleden. Hij was 71 jaar.
Henri Maeckelberghe zag op 14 december 1933 het levenslicht als zoon van Victor en Louisa Markey,
wonende aan de wijk Zevekote te Oostduinkerke. Vader was visser en kleine landgebruiker. Henri leek
voorbestemd om ook visser of zeeman te worden, maar in het VTI van Veurne leerde hij het vak van
schrijnwerker. Vervolgens werkte hij als jongeman in enkele Koksijdse timmerbedrijven. De zee liet
hem evenwel niet los: op 26-jarige leeftijd werd hij een tijdje strandredder.
In ’62 werd Henri aangeworven als politieagent. Na de verplichte politieschool, voegde hij er nog een tweede jaar aan toe
en behaalde het einddiploma met grootste onderscheiding, wat hem het brevet van politiecommissaris opleverde. Enkele
maanden later werd hij bevorderd tot eerstaanwezend politiecommissaris. Na de fusie van Koksijde met Oostduinkerke werd
hij op 16 februari ’81 bevorderd tot adjunct-commissaris en op 23 november ’90 tot politiecommissaris van het Koksijdse
korps. Na een loopbaan van 33 jaar ging hij eind ’95 met pensioen. Met zijn imposante verschijning en zijn Brits flegma
dwong commissaris Maeckelberghe respect en ontzag af, evenwel steeds open voor dialoog en vaderlijk wijzend op rechten
en plichten. Henri Maeckelberghe was de echtgenoot van Anna Dekeuninck, vader van drie kinderen en grootvader. De plechtige uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 24 december in de Sint-Pieterskerk, gevolgd door de bijzetting op de gemeentelijke begraafplaats van Koksijde. Het gemeentebestuur houdt eraan zijn oprechte gevoelens van medeleven te uiten aan zijn
echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen met wensen voor veel sterkte bij dit onverwachte heengaan.

Uitsmijter
Nieuwe bus wordt weldra geleverd
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Gemeentelijke bus reed half miljoen kilometer
Op dinsdag 16 november mocht de gemeentelijke schoolbus, samen met vele kinderen en met chauffeur Maurits Dorné, op de
foto omwille van liefst 500.000 km dienst! De huidige gemeentelijke schoolbus ziet er nog altijd voortreffelijk uit, enerzijds deels
door de goede zorgen van chauffeur Maurits (59) die er al 16 jaar mee rijdt, anderzijds door het goede onderhoud in de gemeentelijke werkplaatsen.
Al die jaren zorgt Maurits
een chassis van Scania, met
voor de bus als was het zijn
inoxen profielen. De voor en
eigen bezit. Hij reinigt de
achterkant zijn polyster, met
bus drie à vier keer per
kleppen in aluminium. Het
week al naargelang de
voertuig heeft een totaal verweersomstandigheden. Als
mogen van 352 PK, voor een
het regent en hij moet over
cilinderinhoud van 7.790 cc.
de landelijke wegen kindeEr wordt een dodehoek - en
ren in Wulpen ophalen, is
achteruitrijcamera ingebouwd.
het best begrijpbaar dat
De zetels zijn geïnstalleerd op
een extra kuisbeurt noodrails en voorzien van de wettezakelijk is. De bus wordt
lijk voorgeschreven gordels.
van buiten grondig gereiDe bekleding van de zetels
nigd, nadien worden bin- De memorabele schoolbus heeft er 21 levensjaren opzitten, en mag dus met bestaat uit brandvertragende
pensioen. Helemaal rechts burgemeester Marc Vanden Bussche en buschaufnenin de ramen opge- feur Maurits Dorné.
stoffen. De plafondlampen in
poetst, de zetels afgestoft
twee lichtbanen zijn mooi
en het plafond met een vochtige doek gemeenteraad in juni het beter om een ingewerkt in het plafond en er is ook
afgewassen. Zo’n reinigingsbeurt neemt nieuwe bus aan te kopen. Na verschil- een blauwe nachtverlichting aanwezig.
ongeveer 2 à 3 uren in beslag. Maurits lende prijsvergelijkingen werd een De bus, die een lengte heeft van 11,98
doet dit tussen de ophaalbeurten door.
bedrag uitgetrokken van 200.000 euro. m en een breedte van 2,55 m, beschikt
Omdat de bus inmiddels 21 jaar oud is Uiteindelijk werd de aankoop toegewe- over een volautomatische airconditioen 500.000 km heeft gereden, mag hij zen aan VDL Jonckheere Bus & Coach, ning. Radio-CD, micro’s en boxen zijn
met pensioen. Om de veiligheid van de voor de totale prijs van 219.131 euro. doordacht geïnstalleerd. In februari of
kinderen te garanderen oordeelde de De nieuwe bus wordt opgebouwd op maart wordt de bus geleverd.

Derde editie van de Drempelprijs toegankelijkheid gebouwen andersvaliden
In 2005 organiseert ons gemeentebestuur voor de derde 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 privé-gebouwen 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 anders-

vervolg op blz. 18

Politie/Verkeer

Politiezones Westkust en Charleroi
sluiten samenwerkingsakkoord

18

De politiezones van de Westkust en van Charleroi hebben onlangs een uniek samenwerkingsakkoord gesloten. Voortaan zullen
politiemensen van de Westkust hun collega’s van Charleroi bijstaan als er Vlaamse ploegen in Charleroi komen voetballen (op
niet-risico matchen), terwijl politiemensen van Charleroi anderzijds in juli en augustus naar de Westkust zullen komen om o.m.
te helpen bij de opstelling van pv’s als er Waalse toeristen met de politie in aanraking komen.
Dat akkoord werd op maandag 29
november in het gemeentehuis van
Koksijde plechtig ondertekend in aanwezigheid van beide procureurs
(Raymond Bonduwel van Veurne en
Marchandise van Charleroi), van beide
burgemeesters-voorzitters
(Marc
Vanden Bussche en Vangompel) en van
beide zonechefs (Nicholas Paelinck en
Francine Biot). Het akkoord voorziet dus
in de wederzijdse uitwisseling van manschappen.
De Politiezone Westkust zal Charleroi
bijstaan bij alle niet-risico (voetbal)wedstrijden (en evenementen) waarbij
Nederlandstalige ploegen op het grondgebied van Charleroi actief zijn.
Momenteel voorzien de richtlijnen
immers dat alleen bij risicowedstrijden
politiemensen van eigen regio de ploegen begeleiden. Bij andere wedstrijden
of gebeurtenissen is dat niet voorzien.
Manschappen van de politiezone
Westkust zullen instaan voor de ordehandhaving enerzijds en voor de onder-

steuning van hun Waalse collega’s
anderzijds. Daarnaast zullen zij instaan
voor
het
opmaken
van
de
Nederlandstalige pv’s en de opvang van
Nederlandstalige supporters. De
Politiezone Westkust zet voor deze bijstand telkens een sectie en een
commando in, 13 man in totaal.
Dat gebeurde een eerste keer
al op zaterdag 27 november.
Anderzijds zal de Politiezone
Charleroi de collega’s van de
Westkust gedurende de maanden juli en augustus op haar
beurt bijstaan met personeel.
Ze zullen in onze regio o.m.
patrouilleren, samen met de
politie van de Westkust zelf,
verder zullen ze hun collega’s
van de Westkust ook helpen bij het
opmaken van de Franstalige pv’s en bij
tussenkomsten met streekgenoten.
Gedurende de vakantiemaanden verblijven immers zeer veel mensen uit de
regio Charleroi aan de Westkust. De

Waalse collega’s logeren gedurende hun
opdracht op de basis Koksijde.
De Westkust en Charleroi gaan prat op
hun gastvrijheid. Dit unieke samenwerkingsakkoord past uitstekend in deze
visie.

Het protocol is getekend, de samenwerking
dus bezegeld. Op de foto van links naar rechts
commissaris Johan Geeraert, zonechef Nico
Paelinck, zonechef Francine Biot van Charleroi,
de procureurs des Konings Raymond
Bonduwel
(Veurne)
en
Marchandise
(Charleroi), de burgemeesters Vanden Bussche
en Vangompel.

vervolg van blz. 17
validen 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 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 andersvaliden-adviesraad,
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.

Hulp
19

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

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:
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 0900.10.500, te raadplegen van 9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)
De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet meer meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de
gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de
apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

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
04.11 en 16.29
04.50 en 17.12
05.36 en 18.06
06.34 en 19.11
07.41 en 20.17
08.47 en 21.23
09.51 en 22.25
10.49 en 23.21
11.43
00.12 en 12.33
01.01 en 13.22
01.49 en 14.10
02.36 en 14.58
03.23 en 15.48
04.11 en 16.39
05.01 en 17.33
05.53 en 18.29
06.51 en 19.31
07.56 en 20.43
09.09 en 21.54
10.19 en 22.56
11.21 en 23.49
12.12
00.33 en 12.52
01.09 en 13.26
01.41 en 13.57
02.11 en 14.28
02.43 en 14.59
03.15 en 15.30
03.47 en 16.03
04.21 en 16.40

laagwater
11.13 en 23.15
11.52 en 23.58
12.38
00.49 en 13.32
01.51 en 14.35
03.03 en 15.43
04.15 en 16.52
05.21 en 17.54
06.22 en 18.49
07.17 en 19.39
08.09 en 20.26
08.59 en 21.13
09.48 en 21.58
10.36 en 22.44
11.23 en 23.30
12.10
00.18 en 12.59
01.13 en 13.55
02.17 en 15.03
03.33 en 16.23
04.51 en 17.23
05.52 en 18.12
06.42 en 18.54
07.25 en 19.31
08.02 en 20.06
08.38 en 20.41
09.13 en 21.15
09.47 en 21.49
10.21 en 22.21
10.54 en 22.53
11.27 en 23.28

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

Zee
hoogwater
04.59 en 17.24
05.46 en 18.20
06.48 en 19.29
08.03 en 20.44
09.21 en 22.01
10.32 en 23.07
11.33
00.02 en 12.25
00.50 en 13.12
01.35 en 13.57
02.18 en 14.41
03.01 en 15.25
03.44 en 16.10
04.28 en 16.56
05.13 en 17.43
06.02 en 18.35
07.01 en 19.40
08.23 en 21.18
09.55 en 22.34
11.04 en 23.30
11.55
00.14 en 12.34
00.49 en 13.06
01.19 en 13.35
01.47 en 14.04
02.17 en 14.33
02.48 en 15.03
03.19 en 15.36

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

laagwater
12.04
00.11 en 12.50
01.03 en 13.49
02.13 en 15.02
03.37 en 16.23
05.00 en 17.37
06.11 en 18.36
07.09 en 19.27
08.00 en 20.14
08.47 en 20.58
09.32 en 21.40
10.16 en 22.21
10.26 en 23.01
11.36 en 23.42
12.16
00.26 en 13.01
01.24 en 14.03
02.42 en 15.26
04.08 en 16.48
05.27 en 17.49
06.26 en 18.36
07.09 en 19.14
07.44 en 19.48
08.17 en 20.21
08.49 en 20.54
09.23 en 21.28
09.57 en 22.00
10.30 en 22.31

Infrastructuur
20

Openbare werken: een stand van zaken
Riolerings-en verfraaiingswerken Wulpen
Zoals al gekend staan er ook in Wulpen grootscheepse werken op stapel: 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).
Op 13 oktober vond de aanbesteding plaats voor de eerste fase, nl. voor de weg en rioleringswerken op de Dorpsplaats en in
de Booitshoekestraat, en de afkoppeling van het oppervlaktewater. Op 8 december was er de coördinatievergadering. Deze eerste fase wordt verdeeld in drie delen:
1. Van de Dorpsplaats (zelf inbegrepen), tot aan het pompstation: start op 1 februari met het uitbreken van de voetpaden ten
behoeve van de nutsmaatschappijen voor het leggen van de leidingen. Einde vermoedelijk rond 1 maart. Daarna start van de
aanleg riolering onder de rijweg. Tegen de zomer zou het plein weer toegankelijk moeten zijn, alhoewel nog niet volledig afgewerkt.
2. Tussen de Veurnekeiweg en het Dorpsplein: vanaf half augustus.
3. Als deel 2 weer toegankelijk is, vat men het derde deel aan, tussen het pompstation en de Booitshoekestraat. Er wordt continu toegankelijkheid voorzien, in het bijzonder voor de landbouwers
De ondergrondse aanleg van twee nieuwe hoogspanningskabels door Elia (36.000 en 150.000 volt) is gepland in het voorjaar
van 2005. Eerst zal daarvoor een onderboring van het Langeleed en de Veurnevaart uitgevoerd worden. Deze onderboring is
ook nodig voor andere nutsmaatschappijen die hun leidingen moeten wegnemen van de zijkant van de voetgangersbrug. Pas
nadat alle leidingen van de brug weg zijn, en verlegd zijn, kan de bouw van de nieuwe brug beginnen, vermoedelijk september
‘05.
De tweede fase is de Dijk, de Kortestraat en de Oude Zeedijkstraat, de derde fase is de Conterdijk en een stukje Nieuwstraat,
start eind 2005.

Garages deel Zeedijk Koksijde-bad, tweede fase
De resterende werken in dit project, nl. de bouw van de ingang tot de garages, het installeren van de elektriciteit, de ventilatie
en de poorten binnen de ondergrondse garage, worden binnenkort beëindigd.

Garages deel Zeedijk Koksijde-bad, derde fase
De derde fase reikt van het Zouavenplein tot het Elisabethplein. Ondertussen zijn de werken ter hoogte van het Elisabethplein
al aangevangen. Vervolgens zullen in de maand januari, in het gedeelte tussen de Vredestraat en het Zouavenplein door de nutsmaatschappijen een nieuwe waterleiding (doorsnede 315 mm), en nieuwe middendrukgasleiding (doorsneden 300 mm), worden
gelegd. Van zodra deze in gebruik zijn genomen, kan men overgaan tot het aanbrengen van de damwand aan de kant van de
woningen. Pas nadien kan men beginnen met het graven van de eigenlijke put: 250 m lang, 25 m breed, 4 m diep.

Uitbreiding Hoge Blekkerzwembad
Zie rubriek Sport blz. 35

Fietspaden (Toekomstlaan) in Oostduinkerke
Om de rode asfalt van de fietspaden te kunnen gieten, is een temperatuur van minstens 15° C nodig. Het wordt dus nog even
wachten op de volledige afwerking. Inmiddels zullen wel de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zijn. Ook zijn de onderhandelingen bezig om het fietspad (westzijde) door te trekken over het Langeleed langsheen de westelijke voet van de grote
brug, rechtstreeks aansluitend op de Conterdijk, zodat het omrijden en oversteken van de Toekomstlaan met de fiets niet langer nodig zal zijn.

Nieuw gemeentehuis in Koksijde-bad
De bouw van het nieuw gemeentehuis op de plaats waar vroeger het oud-Casino stond, vordert gestadig verder. Echt belangrijk
nieuws valt er momenteel niet te melden. Tijdens de maanden januari en februari wordt verdergewerkt aan de ruwbouw van de
ondergrondse en de gelijkgrondse verdieping. Uitvoerder is de bouwonderneming Strabag uit Gent.
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Openbare werken: een stand van zaken (2)
Ontsluiting ruïnes Duinenabdij (fase 4.1b)
Op alle plaatsen in de ruïnes waar in de Middeleeuwen verharding was (dus bv. vloeren binnen in de vroegere gebouwen), worden momenteel
de huidige graszoden afgegraven, en vervangen door gebroken steengranulaten, zodat de bezoekers meteen een beter beeld krijgen van alle
vroegere verharde gedeelten in de abdij (woonvertrekken, gangen, enz.). Dit werk startte begin december.

Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale vernieuwing en uitbreiding van het Nationaal Visserijmuseum verloopt volgens schema. Officieel
luidt het dossier als volgt: “Het zeil wordt in de top gezet – Cultuurtoeristisch project ter revalorisatie van de maritieme erfgoedsite
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke”. Na de afbraak, die begon op 18 oktober, is de grote bouwput allang gegraven, en is inmiddels
ook al de vloerplaat van de kelderverdieping gegoten. In januari volgt de ruwbouw van het keldergedeelte.

Ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-bad
In het ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-bad start op 24 januari een verbouwingsproject: de tweede verdieping
wordt er omgebouwd tot klaslokalen voor de Stedelijke Academie Woord en Muziek, afdeling Koksijde. Er worden volgende ruimten voorzien: 4 klaslokalen, 6 oefenlokaaltjes, secretariaat en polyvalente ruimte voor toneel, orkest, ballet. Uiteraard wordt ook
het nodige sanitair gebouwd. De uitvoeringstermijn bedraagt 270 kalenderdagen. Het project wordt gerealiseerd door aannemer Monument Vandekerckhove naar een ontwerp van Bureau Cnockaert uit Wervik. Het aannemingsbedrag is 616.623,01 euro.

Verfraaiingswerken
* Maeterlinckstraat en Uilenspiegelstraat in Koksijde-bad - Bij het verschijnen van dit nummer zullen waarschijnlijk alle werken
uitgevoerd zijn.
* Hegerplein te Koksijde-dorp – Op het voegen van de stenen na (3 maanden na het metsen), is dit project voltooid.
* Zijstraatjes Zeedijk te Koksijde-bad – Ook deze werken zullen omstreeks eind december beëindigd zijn.
* Uitbreiding parking Houtsaegerlaan - Zoals men kan vaststellen is deze parking al in gebruik genomen. Er zijn ook vier speciale parkeerplaatsen voor personen met een handicap, en twee voor bussen.
* Heraanleg Kursaallaan tweede fase (van Koninklijke Baan tot Zavelplein) – Dit project is dus de voortzetting van het al uitgevoerde project van de Zeelaan tot Koninklijke Baan. De aanbesteding is voorbij. Begin januari zullen de werken aanvatten.
Vooreerst zal men de kasseidelen opbreken om de nutsmaatschappijen de mogelijkheid te geven hun kabels te vernieuwen. Pas
nadien kunnen de eigenlijke verfraaiingswerken uitgevoerd worden.

Verdere aanleg rioleringen
* Rioleringsdossier deel Koninklijke Baan, deel Koninginnelaan, Geraniumstraat en Burgondiëstraat in Koksijde-bad – Dit project omvat het plaatsen van riolen in de Geraniumstraat, Burgondiestraat, en Koninklijke Baan tussen Ster der Zee en
Koninginnelaan. Verder de heraanleg van de riolering in de Koninginnelaan tussen Koninklijke Baan en Charleroistraat, alsook
volledige vernieuwing van de bovenbouw van de Koninginnelaan en van een deel van de Vanlangenhovestraat tot de Zeedijk. Tot
op heden werden de werken langs de Koninklijke Baan uitgevoerd, en is ook de Vanlangenhovestraat, op de toplaag asfalt na,
uitgevoerd. De aanleg van de rioleringen in de Koninginnelaan, Geraniumlaan en Charleroistraat, gaat verder. Van zodra deze zijn
volledig uitgevoerd, zal ook hier de bovenbouw van de straat heraanlegd worden.
* Rioleringsdossier Majoor D’Hooghelaan tussen Tennislaan en Prins Boudewijnlaan - Dit dossier is aanbesteed en wordt eerstdaags gecoördineerd. Vermoedelijke aanvang in het voorjaar '05.
* Dossiers in ontwerpfase – 1. Heraanleg Bliecklaan: de bouwvergunning is aangevraagd. Er is geopteerd voor éénzelfde profiel
als in de nieuwe Lejeunelaan; vermoedelijke aanbesteding in het voorjaar / 2. Regenwaterriool in de Ammanswallestraat: dit werk
wordt gezamenlijk gepland met de aanleg van hoogspanningskabels door Elia; aanbesteding is voorzien in het voorjaar / 3.
Riolering in de Westdiephelling (vak Albert I-laan- Zonneplein), Trapegeersweg en Huldelaan (vak TimmersmanslaanBroersbankhelling): dit dossier is bij de hogere overheid voor goedkeuring van de subsidiëring. Uitvoering 2005.
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 begraafplaats
is een oase van rust en bezinning
Tijdens een serene plechtigheid vond op zaterdag 30 oktober de officiële inwijding plaats van het nieuwe gedeelte van de
begraafplaats in Koksijde-dorp. Dat nieuwe deel is een prachtvoorbeeld van moderne en functionele landschapsarchitectuur:
het nieuwe domein is harmonisch geïntegreerd in de omgeving en biedt daarnaast alle mogelijkheden die van een begraafplaats
verwacht worden: discretie, rust, bezinning… Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de nieuwe begraafplaats en de herinrichting van de bestaande was immers de sereniteit en waardering voor de overledenen.
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Knus kerstlicht in onze gemeente
IJslandplein,
De technische
E u r o p a dienst onder
plein,…).
leiding
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In het oog
S t e p h a n
springt zeker
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k e r s t b o o m Eén van de blikvangers in de feestelijke kerstverlichting van onze gemeente is eens te meer de De Poort Oostduinkerke
aan de rotonde Terrasse in Koksijde-bad. Op de foto herkent u met wat goeie wil van links naar rechts
omgeven door o.m. ingenieur Stephan Wydooghe, PR Vrije Tijd Ilse Chamon, leider technisch onderhoud Rudy Baelen, en werd omgek n i p p e r e n d e 1ste schepen Jan Loones, Burgemeester Marc Vanden Bussche, leider technici Pierre Dalle, secretaris Freddy ven door schitarmaturen
is Beun en chef Groendienst Ides Leys.
terend groen.
een
streling
Volgende plaatvoor het oog. Dit kerstkunstwerk werd Oostduinkerke worden de bezoekers sen dienen ook te worden “belicht”:
ontworpen door Pierre Dalle en begroet door de stralende neon-verlich- CasinoKoksijde, stranddienstencentrum
gemaakt met afgewezen straatmeubilair. ting. De hoofdstraten van de gemeente Sint-Idesbald, gemeentehuis KoksijdeHet geheel werd versierd met 500 werden verlicht met blauwgele ijssterren dorp, Ten Bogaerde, Hoge Blekkerbad,
meter tubeverlichting en is goed voor of groene kerstbomen. Maar ook alle Vissersboot Wulpen, Conterdijk.
15.000 Watt. Het oorspronkelijke ont- rotondes en pleinen in Koksijde werden En om het met de lichtwensen op de
werp was nog grootser, maar diende in een kerstjasje gehuld (rotonde wieken van de Zuid-Abdijmolen te zegopgeborgen te worden door een tekort Zeepanne, Ster der Zee, Bad gen: “Vrolijk kerstfeest en gelukkig
aan stroom.
Schallerbachplein,
Teirlinckplein, Nieuwjaar”.
Aan alle invalswegen van Koksijde - Grardplein, Konzplein, Fabiolaplein,

Een oproep van het Rode Kruis
De Koksijdse afdeling van het Rode Kruis is op zoek naar een verantwoordelijke voor de bloedafnames in onze gemeente.
Die afnames gebeuren drie à vier maal per jaar in Sint-Idesbald, Koksijde en Oostduinkerke.
Wie anderzijds bestuurslid van de Rode Kruis-afdeling wil worden, of vrijwilliger bij de hulpdienst, kan zich eveneens melden
bij voorzitter Frank Devulder (058/52.37.72) of bij ondervoorzitter André Vanbelleghem (058/51.08.65).
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste
kalender in uw bus. Indien u dat wenst kunt u die data ook raadplegen op de gemeentelijke website
(www.koksijde.be/info/milieu/afval).

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 12 en 26 januari, 9 en
23 februari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 19 januari en woensdag 16 februari

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 13 en 27 januari, donderdagen 10 en 24 februari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 20 januari en donderdag 17 februari

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 14 en 28 januari, 11 en
25 februari
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 21 januari en vrijdag 18 februari

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 14 en 28 januari, 11 en
25 februari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 18 januari en dinsdag 15 februari

Ophaling kerstbomen
Wie na de feestdagen zijn kerstboom kwijt wil, kan een beroep doen op de gemeentelijke ophaaldienst die zo’n ophaling organiseert op de dinsdagen 11, 18 en 25 januari. Hiervoor dient een afspraak gemaakt met de gemeentelijke Milieudienst, uiterlijk
daags voordien vóór 12 u.
Opgelet! In januari (en ook in december 2005) is er geen ophaling voorzien voor groenafval in tuincontainers, composteerbare
tuinafvalzakken en snoeihout. Met uw tuinafval kunt u wel altijd in het gemeentelijk containerpark terecht
Openingsuren Milieudienst: van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 u., op dinsdagnamiddag ook van 13.15 tot 17 u. (in
juli en augustus van 13.30 tot 16 u.)
Openingsuren containerpark: van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 11.45 u., en van 13 tot 16.45 u. Het containerpark is
gesloten op zaterdag 1 januari

Pmd-zakken: gebruik maken van ophaling huis-aan-huis
Vanaf 1 januari wordt het PMD-afval op het gemeentelijk containerpark uitsluitend aanvaard in officiële PMD-zakken! Maak dus
gebruik van de tweewekelijkse PMD-ophaling huis-aan-huis.
Maak ook zoveel als mogelijk gebruik van de huis-aan-huis inzameling van papier en karton.

Ophaling restafval
Opgelet! Er is geen ophaling voorzien op zaterdag 1 januari.

Ontwerp gemeentelijk milieubeleidsplan 2005–2009
Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” met het Vlaamse Gewest dient
de gemeente uiterlijk op 1 januari 2005 een gemeentelijk milieubeleidsplan ter kennis te brengen van het Vlaamse Gewest. Alle
inwoners en belanghebbenden kunnen tijdens het openbaar onderzoek schriftelijke opmerkingen bezorgen aan het college van
burgemeester en schepenen. Het openbaar onderzoek loopt van 20 december 2004 tot en met 17 februari 2005.
Op dinsdag 11 januari is er om 19.30 u. in de Kerkepannezaal een info-vergadering voor alle belangstellenden.
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Vogels voeren en beloeren
In een natuurlijke tuin valt voor de merel en de roodborst altijd wel wat te vinden! Maar in een koude nacht kan een winterkoning wel 10% van zijn lichaamsgewicht verliezen. Bovendien zijn de dagen kort, waardoor er weinig tijd is om voedsel te zoeken.
Allemaal redenen om het de vogels iets makkelijker te maken. Daar komt bij dat het een bijzonder leuke manier is om je tuinvogels beter te bekijken.
Acht punten voor een rijk gevulde vogeltuin:
1. Plaats een voedertafel waarop je een hoog energierijke zadenmengeling strooit. Dierlijk vet, kaas- en fruitrestjes kan je voederen op de grond of op de tafel.
2. Hang voederbuizen of zakjes met zonnebloem, zonnebloempit of ongezouten gepelde pinda.
3. Zorg voor een drinkplaats: een vijver is ideaal. Vogels eten sneeuw. Maar als het hard vriest, kan je het ijs afschrapen, de vogels
eten de schilfers op.
4. Lijsters, merels en roodborstjes eten graag rottend fruit. Je kan schijfjes appel verwerken in een snoer met ongepelde pinda’s.
5. Voor gespecialiseerde soorten als boomkruiper of goudhaan kan je ongezouten vet ophangen of in de schors van een boom
wrijven.
6. Laat je nestkast ook tijdens de winter hangen, kleine vogels en zelfs de grote bonte specht gebruiken kasten als slaapplaats.
7. Plant besdragende struiken in je tuin: meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, rozenbottel, vlier en braam.
8. Heb je de ruimte, reserveer dan een deel van de tuin voor wilde kruiden en grassen. Hoe klein ook, dit plekje wordt een eldorado voor zaad- en insecteneters.
Wat en waar eten vogels graag? Enkele tips:
1. Merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster en spreeuw: brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, allerlei soorten bessen, gekookte aardappelen. Op de grond, sneeuwvrij, een open plek met beschutting dichtbij.
2. Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees en staartmees: vetbollen, slingers ongebrande en ongezouten
pinda’s, halve kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempitten. Op de voedertafel, voederbuis, opgehangen in bomen of struiken.
3. Specht, boomklever en boomkruiper: ongezouten pinda’s en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korst. Eventueel
vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plek.
4. Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep en groenling: bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, zonnebloempitten. Op de grond, voedertafel, voederbuis.
5. Winterkoning, heggenmus en roodborst: universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels, maden en larven, ongekookte
havermout. Op de grond, sneeuwvrij, mag ook beschut onder heggen en struiken.
Tips tegen ongewenste gasten:
1. Katten: ook al krijgen katten voldoende te eten, toch blijven ze jagen. Stekelig struikgewas biedt een goede vluchtplaats aan
vogels. Als je de kat laat steriliseren of castreren, zal hij of zij minder vaak behoefte hebben om op jacht te gaan.
2. Knaagdieren: Voer niet te veel tegelijk en liefst ’s morgens vroeg en later op de dag nog een keer. Zorg dat de voederplek leeg
wordt gegeten. Overdadig voeren trekt muizen en ratten aan. In het veld is dit niet zo’n bezwaar, het helpt soorten als de torenvalk en uilen. In de woonomgeving is het natuurlijk niet wenselijk
3. Kraaiachtigen en duiven: niet iedereen is even gelukkig met de grote aantallen kraaiachtigen en duiven die vaak als eerste met
het voedsel weg zijn. Met draad voor een tuinafspanning kan je gemakkelijk een
kooitje maken met openingen van ongeveer 6 op 6,5 cm. Kleinere vogels kunnen erdoor maar grotere niet. Door meer struiken te planten kan je voorkomen
dat de jonge vogels de prooi van een ekster of kraai worden. In dicht struikgewas hebben jonge vogels meer kans om te ontsnappen
4. Schimmels en bacteriën: het is belangrijk dat je de voedertafel regelmatig
schoonmaakt met heet water en een borstel. Dit voorkomt dat vogels ziek worden van beschimmeld en rottend voedsel. Daarnaast kan een vervuilde voederplank een besmettingshaard zijn waar vogels elkaar besmetten met ziektekiemen.
Leg het voedsel gewoon op de grond, wissel dan af en toe van plaats.
Tijdens de koude winterdagen is er voor vogels weinig tijd
om voedsel te zoeken. De mens kan ze een brokje toesteken.
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Vermijd pesticiden, gebruik tuinnetten:
vanaf nu met toelage!
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest
“Milieu als opstap naar duurzaam ontwikkeling” heeft onze gemeente beslist
om het gebruik van tuinnetten te promoten via een subsidiëringsreglement.
Tuinnetten worden vooral in moestuinen
aangebracht om de gewassen te
beschermen tegen o.a. insecten. Dit
alternatief bestrijdingsmiddel wordt
vanaf 1 januari voor 30% gesubsidieerd,
met een maximum van 30 euro per jaar.
Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij
de Milieudienst.
Voorwaarden
1. De subsidie wordt uitsluitend aan
gedomicilieerde inwoners van
Koksijde toegekend.

2. De tuinnetten moeten gebruikt worden op gronden van de aanvrager,
gelegen in Koksijde, om zijn gewassen te beschermen, ter vervanging
van milieuschadelijke tuinproducten.
3. De tuinnetten kan men vrij aankopen
bij VELT of bij een erkend tuincenter
en ze moeten uitsluitend gebruikt
worden voor gewasbescherming.
4. De aankoop is gebeurd tijdens het
lopende kalenderjaar.
5. Datum, bedrag en product worden
duidelijk vermeld op factuur/aankoopbewijs.
6. Het college van burgemeester en
schepenen behoudt zich het recht
voor de subsidie te weigeren als de
aanvraag onduidelijk is of niet conform aan het reglement. Ook kan de

subsidie teruggevorderd worden bij
oneigenlijk gebruik van de netten.
Tip
Span het net zo strak mogelijk aan en
gebruik uitsluitend fijnmazige tuinnetten, bijvoorbeeld insectengaas, om te
voorkomen dat vogels en egels in het
net verward raken!
Meer info: in de boeken “Ecologisch
tuinieren: de moestuin” van VELT, of “De
ecologische siertuin” van Rosette van
Cauteren en John Rigaux, of bij de verenigingen VELT (Vereniging voor
Ecologische Leef- en Teeltwijze), tel.
03/281.74.75, webstek www.velt.be of
VLACO (Vlaamse Compostorganisatie),
webstek www.vlaco.be.

De energiemeter: meet uw elektrisch verbruik
In uitvoering van de cluster Energie van de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” met
het Vlaamse Gewest, wil de Milieudienst de inwoners informeren over duurzaam energiegebruik.
Meer en meer mensen worden zich bewust van het feit dat we zuinig moeten omspringen met energie. Niet alleen omdat
energie schaarser wordt, maar ook omdat elk gebruik ervan gevolgen heeft voor het leefmilieu. Dit wil niet zeggen dat we de
klok moeten terugdraaien, want met veel minder energie kan toch éénzelfde graad van comfort bereikt worden. Waarom dus
meer verbruiken als het ook met minder kan? Maar wat is meer en wat is minder? Wanneer zijn een koelkast, een wasmachine, een diepvriezer,… echt zuinig?
Om dat te weten moet je aan twee voorwaarden voldoen: het verbruik nauwkeurig kunnen meten, en de resultaten kunnen
vergelijken met andere toestellen.
Om het energieverbruik te kunnen meten, stelt de distributienetbeheerder gratis 5 energiemeters ter beschikking van de
gemeente. Zo’n apparaat kan precies meten hoeveel een bepaald toestel verbruikt. Dat verbruik kan dan vergeleken worden met gegevens uit de folder die bij
de energiemeter geleverd wordt. Op deze manier kan elke netgebruiker weten of
hij over een zuinig of een minder zuinig toestel beschikt.
Elke netgebruiker kan voor een beperkte periode (maximum 2 weken) een energiemeter voor elektrische toestellen bij de gemeentelijke milieudienst lenen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel wordt er een waarborg van 20 euro
gevraagd.
Wilt u weten hoeveel uw wasmachine, linnendroger, diepvriezer, vaatwasmachine,
koelkast of televisietoestel verbruikt? Bel dan met de Milieudienst op het nummer 058/53.30.27.

Met de energiemeter kan men precies meten hoeveel een bepaald toestel verbruikt.
De gemeente beschikt over vijf dergelijke apparaatjes.
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Verpakkingen: laat je niet inpakken!
De discussie over de milieueffecten van
drankverpakkingen heeft de voorbije
jaren al vele tongen beroerd en al ettelijke liters inkt doen vloeien. Toch is iedereen het eens over de volgende hiërarchie, gebaseerd op de principes van de
Ladder van Lansink: 1. Probeer waar
mogelijk verpakkingen te voorkomen /
2. Verkies hergebruik / 3. Lukt dit niet,
vergeet dan zeker niet te sorteren met
het oog op recyclage / 4.
Wegwerpverpakkingen die gestort of
verbrand worden, moeten zeker vermeden worden.
Als u toch regelmatig met een leeg voertuig naar de winkel rijdt, geef dan de
voorkeur aan flessen met statiegeld. Let
wel: wegwerp glazen flessen vormen
zeker geen milieuvriendelijker alternatief
voor PMD-verpakkingen.
1. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om allerhande verpakkingen te vermijden of te beperken:
Koop bij voorkeur niet-verpakte produc-

ten of producten met zo weinig mogelijk
verpakking. Zo kunt u heel wat afval vermijden. Losse, verse producten (zoals
groenten en fruit) geven niet alleen minder afval, maar zijn bovendien vaak
gezonder. Heeft u al eens een
(bio)groentepakket overwogen: verser
en goedkoper kan het niet! Info op
www.biodichtbijhuis.be
of
tel.:
03/281.74.75.
Enkele concrete voorbeelden van te vermijden en betere verpakking:
Te vermijden: apart in plastic verpakte
sponsen / Beter: verpakt per twee met
kartonnetje
Te vermijden: verpakt fruit (of groenten) / Beter: bulk fruit (of groenten)
Te vermijden: voedsel in plastic verpakking met kartonnetje rond / Beter: minder verpakt voedsel
2. Leidingwater is nog steeds het milieuvriendelijkste verpakte drinkwater.
Bovendien moet de kwaliteit van leidingwater niet onderdoen voor die van flessenwater! U kunt het desgewenst nog
altijd nafilteren: daarvoor zijn speciale

filterkannen met eenvoudig te vervangen filterpatroon op de markt.
3. Opteer zoveel mogelijk voor verpakkingen op maat van het gezin. Vooral de
eenpersoonsverpakkingen jagen de
afvalberg snel de hoogte in.
4. Kies bij voorkeur voor navulbare verpakkingen: een navulbare zeepdispenser
met een handpompje of een deo-roller
zijn beter dan hun soortgenoten in een
wegwerpspuitbus met drijfgas.
5. Koop geconcentreerde wasproducten. De verpakking ervan is veel kleiner.
6. Neem een drinkbus of thermos mee
op uitstap, naar de sporthal of naar het
werk. Geef ook uw kinderen een drinkbus mee naar school. Liever dat dan een
blikje of drank in wegwerpplastic- of
brikverpakking.
7. Sommige aluminium, plastic of kartonnen doosjes kunt u hergebruiken als
opbergdoosje, om voedsel in te vriezen
of te bewaren.
Voor verdere vragen kunt u steeds
terecht
bij
de
gemeentelijke
Milieudienst (tel. 058/53.30.98).

Vermijd rondwaaiend karton
Bij het aanbieden van papier en karton gebeurt het nog te vaak dat onvoldoende maatregelen worden genomen tegen windstoten, die, zoals iedereen wel weet, aan de kust meer
regel dan uitzondering zijn. Dit heeft als vervelend gevolg dat, na iedere winderige ophaaldag, onze straten ontsierd worden door rondwaaiend papier.
Enkele tips:
- Stop papier, dagbladen en tijdschriften in een kartonnen doos en zorg voor voldoende
gewicht.
- Bind het papier samen met een touwtje (géén kunststof) in dikke, zware zakken.
- Combineer beide systemen en stapel alles zoveel
mogelijk op elkaar, het zwaarste bovenop.
- Steek je papier NIET in plastic zakken. Ze worden
niet meegenomen.
Met dank voor de medewerking.

Bind een stapel papier samen met
een touw.

Papier en karton je ook in een doos
stoppen.

Ongebonden of niet ingepakt papier
en karton waait natuurlijk de straat
op…
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Boek over geschiedenis domein Cabour/IWVA
Van de hand van Norbert Desiere, gemeenteraadslid in De Panne en IWVA-bestuurder, verschijnt rond deze jaarwende naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de IWVA het boek “Gedenkschrift Charles Cabour WO 1-WO 2 – Historiek 80 jaar IWVA Duinflora en -fauna - Hydrogeologie - Omgeving van Cabour”. Ook onze gemeente Koksijde verleende zijn steun aan dit project.
Dit merkwaardige werk is 192 bladzijden
dik, opgenaaid en luxueus afgewerkt op
A4-formaat met harde linnen kaft met
goudstempeling en geplastificeerde
stofwikkel in quadri. Het is rijk geïllustreerd met meer dan 350 foto’s en
tekeningen, zowel in kleur als in witzwart. In het boek zijn ook gedichten en
tekeningen opgenomen van kunstenaars
en kunstzinnige vrienden: Fernand
Florizoone, Theo Mariëns, Will Van
Steene, Luc Jongbloet en William
Carton. De voornaamste medewerkers
zijn Guido Mahieu, Frans Vanlerberghe,
Levien Vieren, Emmanuel Van Houtte,
Rika Driessens, René Billiau, Germain
Dezeure en het voltallig Historisch
Comité.
Het werk bevat zes delen, achtereenvolgens de geschiedenis van het domein
zelf, de historiek van de waterleidings-

maatschappij IWVA, de fauna en flora in
de Cabourduinen, de historiek van de
waterwinning in de duinen, de hydroge-

ologie van Cabour, de omgeving van
Cabour.
Bij inschrijving vóór 26 januari kan het
boek bekomen worden aan de voordelige prijs van 18 euro mits overschrijving
op het rekening nummer 119-602052549 met vermelding “Gedenkschrift
Cabour – 80 jaar IWVA”. Nà 26 januari
wordt de verkoopprijs 25,50 euro,
zolang de voorraad strekt. Bestellen kan
ook
via
e-post
naar
norbertdesiere@tiscalinet.be, maar vergeet evenwel niet uw volledige coördinaten te bezorgen in dit geval.
In maart worden de boeken geleverd.
Voor verdere info: Norbert Desiere,
Duinhoek 16 te 8660 Adinkerke, of
Zeelaan 42 te 8660 De Panne (tel.
0475/71.34.06, of fax 058/41.23.03 of
058/42.06.66).

Uitslag wedstrijd moestuinen 2004
In het vorige nummer publiceerden we de uitslagen van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Elk jaar vindt er evenwel ook een wedstrijd voor moestuinen plaats, georganiseerd door De Volkstuin, in samenwerking met het comité Koksijde in de Bloemen. In onze
gemeente telt De Volkstuin 215 leden. Zij krijgen het jaar door allerhande advies over het optimaal telen van groenten, over technieken, ziektebestrijdingsmiddelen, enz. Dat gebeurt via het vakblad, maar ook tijdens voordrachten, zo bijvoorbeeld op 15 oktober over “Ervaringen in de moestuin bij de opkweek van planten gedurende het voorbije seizoen” door de h. Tack, teeltoverste
van de provinciale tuinbouwschool van Kortrijk. Na de voordracht vond de prijsuitreiking van de jaarlijkse wedstrijd plaats: 49
deelnemers wonnen een prijs. Bovendien werd de avond afgerond met een tombola voor sierplanten en bloembollen voor de
winter.
De eerste tien van de uitslag: 1. Georges Haelewyck, 96% / 2. Herman Defoer, 95% / 3. Frans Derycke, Camiel Pieters en Frans
Decoodt, 93% / 6. Marcel Coulier, Joseph Vandewoude, Gerard Hennebel en René Meirlevede, 92% / 10. Daniel Mahieu, Patriek
Hennebel en Maria Zepherin, 90%.

Voor iedereen een shopping bag
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” met het Vlaamse Gewest
wil de Milieudienst een campagne organiseren om de afvalberg te verkleinen. Als alternatief voor de plastic-zakjes stelt de
Milieudienst de Shopping Bag voor, een herbruikbare draagtas met bamboehandvat, die door het gemeentebestuur aan alle
inwoners zal aangeboden worden.
Hou dus de volgende edities van Tij-dingen goed in het oog want de campagne en de manier waarop je in het bezit kan
komen van zo’n boodschappentas zal erin toegelicht worden.
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Doe mee aan het Boompjesweekend: ook uw
boompje in het “Kom-op-tegen-kanker-bos”!
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Kom op tegen Kanker, de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen vzw bundelen hun krachten voor de tweede editie van het Boompjesweekend dat plaatsvindt op 20 maart. Ook onze
gemeente, meer bepaald de Groendienst verleent aan die actie zijn medewerking. Belangstellenden kunnen inschrijven voor een
boompakketje dat 5 euro kost.
In elke Vlaamse provincie komt er een
“Kom-op-tegen-kanker-bos”. In deze
bossen worden jonge boompjes geplant
die aan de burger verkocht werden
tegen de prijs van 5 euro. In Koksijde
gaan daarvoor géén vrijwilligers rond
van deur tot deur. Wel staat onderaan
dit artikel een strookje waarmee men
zich voor een boom kan inschrijven. Alle
inschrijvingen worden gebundeld en
vervolgens aan de organisatie overgemaakt.
In Koksijde worden de boompjes niet
aan huis geleverd. Ze worden wel in
groep naar de plaats van het toekomstige provinciale Kom-op-tegen-kankerbos gebracht. Voor West-Vlaanderen is
dat het Preshoekbos in Menen.
Nochtans mag elke inschrijver op zondagvoormiddag 20 maart op die plaats
zijn eigen boompje planten. Lukt het
niet om zelf aanwezig te zijn, dan wordt

zijn/haar boom geplant door jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden.

STEUN AAN EIGEN
GROENPROJECT
Maar er is nog meer! Door de aankoop
van een boompje voor het “Kom-optegen-kanker-bos” in Menen, steunt
men ook een groenproject in Koksijde
zelf. De afdeling Bos & Groen van het
Ministerie
van
de
Vlaamse
Gemeenschap engageert zich immers
om voor elke verkochte boom een subsidie van 1 euro te voorzien voor een
plaatselijk groenproject. Bijvoorbeeld:
als 500 Koksijdenaars een boompje
kopen voor het “Kom-op-tegen-kankerbos”, dan zal de afdeling Bos & Groen
500 euro uitkeren aan de gemeente
Koksijde voor een groenproject in
Koksijde zelf. U steunt dus meteen ook
onrechtstreeks een groenproject in uw

woonplaats! Welk project dit is, moet
nog door ons bestuur bepaald worden.
En er kan nog een extra-prijs van de kar
vallen: de winkelketen Spar geeft 1.500
euro aan het origineelste groenproject
in elke provincie.
Met dit initiatief, het “Kom-op-tegenkanker-bos”
tijdens
het
Boompjesweekend, worden dus verschillende partijen beter. Vijf nieuwe bossen
in de Vlaamse provincies zorgen voor
schone en gezonde lucht, de gemeenten
werken aan een extra-groenvoorziening
en Kom op tegen Kanker kan met de
opbrengst tegemoetkomen aan de
noden van de kankerpatiënten en hun
omgeving. Vermelden we nog waar de
opbrengst naartoe gaat: 0,50 euro naar
de aankoop van plantmateriaal voor de
vijf Kom-op-tegen-kanker-bossen, en
4,50 euro naar Kom op tegen Kanker
voor financiering van hun projecten.

✂
Inschrijvingsstrook
(tot uiterlijk vrijdag 4 februari zenden aan Gemeente Koksijde,
Groendienst, t.a.v. de h. Ides Leys, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde)
Ja, ik doe mee aan het Boompjesweekend en koop dus één of meer bomen om op zondag 20 maart te laten planten in het
West-Vlaamse “Kom-op-tegen-kanker-bos” in Menen.
Mijn naam en adres, telefoon:

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

Ik koop …………. (boom/bomen) aan 5 euro per stuk, en schrijf het overeenstemmende bedrag van ……………. euro over
op rekeningnummer 091-0002295-93 van Gemeente Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde, met vermelding
“Boompjesweekend”. (De gemeente zal de totale inschrijvingssom doorstorten aan de organisatie van het
Boompjesweekend.) Er kan ingeschreven worden tot uiterlijk vrijdag 4 februari.
Ik zal aanwezig zijn / niet aanwezig zijn op zondag 20 maart in Menen om mijn boompje te planten (aub markeren wat past).

OCMW/Welzijn
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OCMW-Koksijde als één der eersten actief met
de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Op 1 oktober ’04 kreeg het OCMW-Koksijde de toestemming om definitief gebruik te mogen maken van de gegevens van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Ons OCMW is daarmee één van de eerste Vlaamse OCMW’s die dergelijke toestemming verwerft. De KSZ is een “knooppunt” waar alle instellingen zoals de RSZ, de RVA, de RVP, de OCMW’s, de mutualiteiten, enz. informatie over personen naartoe zenden, en waar die instellingen omgekeerd ook alle informatie over personen kunnen verkrijgen.
Het doel van de KSZ is niet het spelen
van Big Brother, maar wel het vermijden
van dubbel gebruik en fouten:
- via de KSZ is de kans veel kleiner dat
één persoon door meer dan één OCMW
als hulpbehoevend wordt erkend, omdat
er gewerkt wordt met het rijksregisternummer dat voor iedere burger uniek is
- ook wordt de kans op administratieve
vergissingen, en het aantal per post te
verzenden documenten aanzienlijk
beperkt omdat alles elektronisch
gebeurt
Aangezien de communicatie met de KSZ
altijd over de gegevens van personen
gaat, die elk hun recht op privacy hebben, spreekt het voor zich dat alle contacten met de KSZ uiterst omzichtig

moeten gebeuren. Zo moet een OCMW
aan tal van veiligheidsvoorwaarden voldoen om met de Kruispuntbank te
mogen werken. Die voorwaarden zijn
o.a. het aanstellen van een veiligheidsconsulent, het opmaken (en opvolgen)
van een veiligheidsplan, het succesvol
uitvoeren van vele testen.
Het OCMW van Koksijde heeft
inmiddels al die stappen achter de rug:
- op 7 november ’01 werd Paul De
Klerck aangesteld als veiligheidsconsulent
- op 14 november ’03 mocht het
OCMW-Koksijde van start gaan met het
uitvoeren van testen met de KSZ
- op 14 april ’04 richtte het OCMWKoksijde een informatieveiligheidsdienst

op (die bestaat uit de OCMW-secretaris, de veiligheidsconsulent zelf, de
systeembeheerder en de OCMW-voorzitter)
- op 14 april ’04 keurde de OCMW-raad
het betrokken veiligheidsplan goed en
later volgde ook de goedkeuring van dat
plan door de dienst Informatieveiligheid
van het ministerie voor Sociale Zaken
Uiteindelijk kreeg het OCMW-Koksijde
als één der eerste Vlaamse OCMW’s de
toestemming om definitief van start te
mogen gaan met de communicatie met
de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid. Elk OCMW wordt in de toekomst verplicht zich in dat netwerk in te
schakelen.

25 jaar OCMW-heilgymnastiek..!
De heilgymnastiek van het Koksijdse OCMW bestaat 25 jaar! Inderdaad, op 7 november mocht de vereniging zijn zilveren
verjaardagstaart aansnijden want precies een kwarteeuw eerder vond de geboorte van deze turnclub voor senioren plaats…,
op een woensdagnamiddag, in de turnzaal van het gemeenteschooltje in Oostduinkerke.
In het najaar van ’79 trokken enkele toenmalige OCMW-raadsleden, waaronder de nog immer actieve Georges Delanghe,
naar Ed Dedrie met de uitnodiging mee te werken aan het nieuwe initiatief “Heilgymnastiek voor bejaarden”. De turnsessies
zouden plaatsvinden in vier centra en Ed werd gevraagd of hij voor Oostduinkerke en Wulpen kon instaan. De club kende
echter niet zo’n groot succes in Wulpen en Sint-Idesbald. In Wulpen waren er maar 2 deelnemers. Ze kwamen al vlug meeturnen in Oostduinkerke.
In die vele jaren werd op verschillende plaatsen geturnd: de sportzaal van de gemeenteschool, het parochiehuis, de sportzaal van de Rozenkrans, van de RTT, van het MPI, Hazebeek. Er werd ook nog buiten geturnd (zelfs op het strand) en bij Ed
Dedrie thuis. Lange jaren was de zaal Witte Burg de plaats van afspraak. Nu wordt er wekelijks boven het brandweerarsenaal
geturnd.
Het boegbeeld van de turnclub is nog steeds Georges Delanghe die al 25 jaar zowel letterlijk als figuurlijk zijn beste beentje
voorzet. Het motto van Ed Dedrie is altijd geweest: niet alleen turnen en oefenen is belangrijk, maar ook het sociale contact
en de vriendschap… De bewegelijkheid van de gewrichten, de spierkracht, circulatie, coördinatie, concentratie, ontspanning
zijn van grote tel maar alles moet kunnen in een sfeer van amusement, spel en kameraadschap. En omdat de leden van de
turngroep dus echte vrienden zijn, gingen ze ook samen een paar keer op reis: naar La Roche, Retie, Spa, Nassogne… Ed
Dedrie beschouwt het wekelijkse uurtje turnen met de senioren dan ook als pure ontspanning, dankzij de deelnemers zelf en
het OCMW!
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Gemeente ondertekent motie tegen GATS
De gemeenteraad keurde in zijn zitting van 15 november eenparig de motie goed tegen het GATS. Deze
motie werd ingediend door de dienst Internationale Samenwerking. GATS staat voor “General Agreement
on Trade in Services”. Of in het Nederlands: algemeen akkoord op de handel in diensten. Onder diensten
vallen gezondheidszorg, onderwijs, watervoorziening en dergelijke meer. Door het ondertekenen van de motie
tegen GATS sluit de gemeente Koksijde zich aan bij de wereldwijde en nationale beweging van lokale besturen die zich verzetten
tegen het verhandelen en privatiseren van diensten, basisbehoeften en mensenrechten. Het komt hierop neer dat die lokale
besturen, waaronder nu dus ook Koksijde, zich verzetten tegen de privatisering van bijvoorbeeld water. Dergelijke privatisering
maakt water alleen maar duurder, vaak zelfs onbetaalbaar voor arme mensen in ontwikkelingslanden, terwijl water als een gewoon
elementair recht beschouwd wordt.
Meer hierover op de webstek van de dIS: www.koksijde.be/dIS en op www.11.be. Meer info ook bij schepen van Internationale
Samenwerking Jan Loones (058/53.31.12) of bij Fien Leerman van de dienst Internationale Samenwerking (P. Schmitzstraat 3 te
Oostduinkerke, fien.leerman@koksijde.be, tel. 058/51.08.92).

Gezondheid! Damiaanactie van 28 tot 30 januari
Damiaanactie organiseert eind januari zijn jaarlijkse campagne. Met toestemming van het
gemeentebestuur gaan de vrijwilligers van Damiaanactie op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari weer op stap voor de huis-aan-huis verkoop van voornamelijk stiften. De campagne loopt onder het sleutelwoord
“Gezondheid!”. Dat woord gebruiken wij vooral om een toast uit te brengen bij een drink, maar in veel regio’s wereldwijd heeft
het woord “Gezondheid!” een dramatisch karakter, omdat het een strijd op leven en dood uitdrukt.
Iemand écht gezondheid toewensen. Dat is wat Damiaanactie al 40 jaar doet. Met de middelen die ze heeft, bindt Damiaanactie
onvermoeid de strijd aan tegen armoedeziektes zoals lepra en tuberculose. Want lepra verminkt en tuberculose doodt. Deze
strijd in 17 landen werpt vruchten af. In 2003 heeft Damiaanactie 212.000 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld: 73.437
leprapatiënten, 134.707 tuberculosepatiënten en 3.579 slachtoffers van leishmaniasis (berglepra). Jaarlijks worden er 8 à 10 miljoen mensen besmet door tuberculose, waarvan 2 à 3 miljoen mensen sterven. Lepra eist jaarlijks 600 à 800.000 nieuwe slachtoffers. Sinds 1964 werden er door de medische teams van Damiaanactie miljoenen zieken gered. Ook dankzij de vrijgevigheid
van de Vlaamse bevolking. Een behandeling tegen lepra of tuberculose kost immers gemiddeld 40 euro, niet meer!
Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, webstek www.damiaanactie.be, pcr 000-0000075-75 (giften vanaf 30 euro zijn
fiscaal aftrekbaar).

Congo wil groeien!
Op uitnodiging van het decanaat Veurne verzorgt Ina Herman, een 23-jarige politicologe uit Koksijde, op woensdag 26 januari
om 19.30 u. in de Germanazaal, Rozendalstraat 2 te Veurne een voordracht over drie Congolese voedselprojecten die door
Broederlijk Delen gesteund worden. Gemeenschappen op het platteland in Congo willen zich organiseren en voldoende voedsel
produceren. Organisaties die er werken aan mensenrechten en democratisering willen gehoord worden. De partners van
Broederlijk Delen in Congo willen hun plannen uitvoeren. Ina Herman bezocht voor Broederlijk Delen gedurende zes maanden
deze projecten. Muziek en vormgeving zorgen voor een Congolese sfeer. Heel wat ideeën worden aangereikt voor plaatselijke
solidariteitsavonden, vieringen, school- en verenigingsactiviteiten.

Schepencollege proeft derdewereldproducten
Fien Leerman van de dienst Internationale Samenwerking organiseerde op dinsdag 30 november voor het college van burgemeester en schepenen een proeverij-avond “producten uit de Wereldwinkel”. Dat gebeurde in samenwerking met Oxfam
Wereldwinkel (Frank Vandooren). Bedoeling van de proeverij was aantonen dat producten uit de Wereldwinkel, “eerlijke” handelsproducten dus, niet duurder zijn dan gewone producten, en bovendien even lekker. Vanuit de milieudienst en vanuit de dIS
(als voortrekker) wil men ervoor zorgen dat de gemeente eerlijke producten schenkt op gemeentelijke recepties en binnen de
gemeentediensten. Dit is een pijler in het convenant en een actie uit het actieplan 2003 en 2004. De gemeente, die dicht bij
de bevolking staat, heeft op dat vlak ook een voorbeeldfunctie. Op die manier kan ze een signaal sturen. Het voltallige schepencollege was aanwezig, samen met de voorzitter van de adviesraad KOKOS & WULLOKS, Cyriel Caudron. Eerste schepen Jan
Loones leidde de proeverij in. De reacties waren unaniem lovend, vooral wat de witte wijn en de fruitsap betreft. De yucca chips
kon ook op aanhangers rekenen, samen met de klasrijke rode wijn. Koffie werd niet geproefd, gezien het late uur.
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Vijf jaar JOC de PIT
Van 10 tot 13 november vierde jeugdhuis de PIT zijn vijfjarig bestaan.
Jeugdontmoetingscentrum de PIT ging namelijk al in november 1999 open.
Voor zijn vijfde verjaardag trok JOC de PIT alle registers open. Het centrale
thema van het gebeuren was feest! Alle vrijwilligers werden opgetrommeld om
het weekend de nodige glans te geven. Een taak waarin ze meer dan geslaagd
zijn. Bijna 500 bezoekers hebben kunnen proeven van de meerdaagse. Het
feestweekend heeft dan ook een grote impuls gegeven aan de jeugdhuiswerking. Heel wat nieuwe medewerkers kwamen de rangen vervoegen. Dit kan enkel
maar leiden tot een bestendiging van de werking. De Jeugddienst wenst dan
ook alle vrijwilligers te bedanken voor hun vrijblijvende (en jarenlange) inzet.
De jeugd in feestroes ter gelegenheid van 5 jaar JOC de PIT.
Jongeren etaleren hun vaardigheden en acteertalent.

Nieuwe kern leidt jeugdhuis de PIT 2005 binnen
Op vrijdag 26 november werd de nieuwe kern van het jeugdhuis verkozen. De kern
bestaat grotendeels uit nieuwe aanwinsten. Aan het roer van de achtkoppige
bemanning staat Suzan Maertens die de fakkel heeft overgenomen van Denis
Monsieur. Suzan maakt nog niet lang deel uit van het jeugdhuis, maar ze zal
deze taak zeker met verve vervullen. Zij wordt bijgestaan door Eline Vermeir die
penningmeester wordt en Thomas Casselman als nieuwe secretaris. Sophie
Vanhomwegen blijft de Yamakasivoorzitter en dat is de werking voor jongeren
vanaf 14 jaar. Binnen de kern zijn een aantal nieuwe functies opgenomen. Zo
werd Steve Dierinck tot promovoorzitter verkozen, Kara Supeley en Denis Monsier
zijn als los kernlid opgenomen. De kern vergadert maandelijks en is van plan om van
2005 een hoogvlieger te maken. De Jeugddienst wenst de nieuwe kern alvast veel succes!

Transcript: een groot succes!
De tweede editie van Transcript was een voltreffer. Acht jonge amateurkunstenaars kregen de kans om hun werk aan een breed
publiek te tonen. Alle kunstvormen mochten tijdens Transcript aan bod komen: van fotografie tot poëzie. Dit jaar was er zelfs
een wedstrijd verbonden aan de tentoonstelling. De winnaar krijgt een eigen tentoonstelling in het cultureel centrum.
In totaal brachten in amper één week tijd 275 personen hun stem uit. Winnares werd Maaike Delanghe uit Kortrijk. Haar grijszwart werkstuk met afbeelding van een gezichtenkoppel kreeg 110 voorkeurstemmen De datum van haar tentoonstelling wordt
binnenkort bekend gemaakt. Ook dit jaar werd er samengewerkt met de bibliotheek. Op de verwendag van de bib (16 oktober)
brachten enkele jongeren op een eigenzinnige manier gedichten naar voor in de leeszaal van de bibliotheek, een ruimte waar normaal de stilte heerst.

Subsidies mogelijk voor nieuwe initiatieven
Vernieuwende initiatieven voor en door jongeren verdienen terecht steun. Jaarlijks kent het schepencollege, na advies van de
jeugdraad, een subsidie toe aan vernieuwende initiatieven. Voor 2005 werd deze subsidiepot verhoogd tot 2.000 euro zodat
meer jongeren in hun ontplooiing worden gesteund. De MC Battle die hierboven werd aangekondigd is een rechtstreeks gevolg
van die steun.
Om van de subsidie te kunnen genieten hoeven jongeren geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. Ze moeten enkel hun initiatief aan de jeugdraad voorstellen. De Jeugddienst begeleidt hen dan bij de aanvraag, want er moet immers een budgettering
gemaakt worden. Ook via de provincie West-Vlaanderen is steun voor nieuwe projecten mogelijk. Voor meer info: de Jeugddienst,
tel. 058/53.29.70 of e-post jocdepit@koksijde.be.
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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 men kinderen op een zinvolle manier kan entertainen. Na het volgen van een cursus, en
stage op een speelplein of in een jeugdvereniging krijgt men een attest “animator in het
jeugdwerk”. De gemeentelijke speelpleinwerking de Speelveugel biedt jongeren de kans om
een dergelijke stage te volgen. Ze worden er begeleid door een ervaren monitor, die bijstuurt
waar nodig. Een hele week worden de stagiairs ondergedompeld in een fantasiewereld en
leren ze er kennismaken met een fantastische monitorenploeg. Wie stage loopt op de
Speelveugel krijgt bijna de helft van het cursusgeld terug.
Enkele monitoren stellen hun spel voor.

MC Battle of the West
Enkele jongeren uit JOC de PIT hebben een werkgroep hip hop opgericht: de “Iron
Fist Crew”. De MC battle is hun eerste activiteit en zij hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de Jeugdraad. Op vrijdag 5 november kwamen ze hun project voorstellen op de jeugdraad.. Omdat dit een nieuw en degelijk initiatief is, heeft
de jeugdraad hen een subsidie van ¤ 992,00 toegekend. Daarmee kunnen ze deze
activiteit en toekomstige activiteiten financieren. De jongeren worden ondersteund
en begeleid door de Jeugddienst.
De Battle vindt plaats op 7 januari, tijdens 5 jaar casino. De avond start om 20 u.
en vindt plaats in zaal JOC de PIT. Tijdens een dergelijke battle bekampen de deelnemers elkaar met muzikale verzen. Via een afvallingssysteem wordt er een winnaar gekroond. Een voorproefje van dit soort wedstrijden kun je zien in de film “8 Miles” met Eminem. De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden.

100% PUUR: voor de 3de keer pop uit de provincies in de PIT
Op vrijdag 4 februari vindt opnieuw 100% PUUR plaats. Een avond met twee finalisten uit de provinciale rock-en popconcours
van 2004. Bij het ter perse gaan van dit artikel waren de namen nog niet bekend. De avond gaat van start om 21 u. met een
lokale muziekgroep. De toegangsprijs bedraagt 1 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. Organisatie jeugdhuis de PIT. Voor
meer info: www.depit.be.

Elektronica in de PIT met release night van Je M’en Fish collectief
Op zaterdag 26 februari vindt in JOC de PIT de release night plaats van de “Je M’en Fish sampler 2005”. Je M’en Fish-label brengt
die avond een mooie greep uit wat België te bieden heeft op het gebied van elektronische muziek. In het eerste deel van de
avond tonen de livebands Sutrastore en Motel 03 een staaltje van hun kunnen. Sutrastore brengt een mengeling van elektronische experimenten en samples met de meer traditionele instrumenten als gitaar en percussie. De band was al te zien in de 4AD,
het Kultuurkaffee, de Cactusclub en op de Gentse Feesten. Motel 03 is een jongere groep en zorgt zowel voor groovy dansritmes als voor intieme sfeermuziek. Ze brengen een totaalconcept met diaprojecties en videobeelden. Ze zijn winnaar van de provinciale popwedstrijd Frappant en op die manier geselecteerd voor 100% puur, pop uit de provincies.
Tijdens het tweede deel van de avond brengen Eega X en Azil Bug Foundation live elektronische acts. Eega X is een live laptop
performance waarbij twee leden hun eigen muziek op het podium live mixen en samplen. Ze brengen instrumentale muziek met
breakbeats, D’n’B invloeden, experimentele sounds en elektronica. De centrale thema’s zijn feest, dansbare muziek brengen en
het publiek uitdagen om niet stil te blijven staan. Azil Bug Foundation o.l.v. Kamizool dee ForcE gebruikt bij live-sets tal van
geluidsbanken en computergestuurde apparatuur. De foundation brengt drum ‘n’ bass, elektro en breakcore. Vorig jaar verzorgden ze de afterparty bij het optreden van Galatasaray in het Kultuurkaffee. Feest gegarandeerd.
De avond start om 21u. stipt. De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Organisatie door jeugdhuis de PIT en de Muze. Meer info op www.depit.be en www.jemenfish.be.
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Competitiekalender thuiswedstrijden
KVV COXYDE (VOETBAL 2de PROV.) (sportpark te Koksijde-dorp)
Zondag 16 jan.:
Zondag 30 jan.:
Zondag 13 feb.:

KVVC – SV Veurne, 15 u., GROTE DERBY! ALLEN OP POST!!
KVVC – VV Tielt, 15 u.
KVVC – FC Veldegem, 15 u.

KVV OOSTDUINKERKE (VOETBAL 2de PROV.) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zondag 23 jan.:
Zaterdag 5 feb.:
Zondag 20 feb.:
Zondag 27 feb.:

KVVO – VV Kortemark, 15 u.
KVVO – KVC Wingene, 19 u.
KVVO – KVP Gits, 15 u.
KVVO – VC Ichtegem, 15 u.

COXY LADIES WULPEN (VOETBAL) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zaterdag 22 jan.:
Zaterdag 5 febr.:
Zaterdag 26 febr.:

CLW 3de nat. – K. Achterbroek VV, 15 u.
CLW 3de nat. – K. Olsa Brakel, 15 u.
CLW 3de nat. – SK V. Zwevezele, 15 u.

BBC KOKSIJDE (BASKET) (sporthal te Koksijde-dorp)
Zondag 9 jan.:
Zondag 16 jan.:
Zondag 23 jan.:
Zondag 30 jan.:
Zaterdag 5 febr.:
Zondag 13 febr.:
Zondag 20 febr.:
Zondag 27 febr.:

BBCK heren – Izegem, 16.30 u. (1ste provinciale)
BBCK dames – Bredene, 17 u. (2de landelijke)
BBCK heren – Mibac, 16.30 u.
BBCK dames – Aalst, 17 u.
BBCK heren – Melco Ieper, 20 u.
BBCK heren – Holstra Wevelgem, 16.30 u.
BBCK dames – Deerlijk, 17 u.
BBCK heren – Power Wevelgem, 16.30 u.

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 8 jan.:
Zaterdag 16 jan.:
Zaterdag 29 jan.:
Zaterdag 8 febr.:
Zaterdag 26 febr.:

VTNK heren – VC Loppem 1 om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames – Pervol Ruiselede om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK heren – Volley De Haan 1 om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames – Volley Bredene om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK heren – VT Diksmuide 2 om 20.30 u. (2de prov.)

TTC OOSTDUINKERKE (TAFELTENNIS) (lokaal Schoolstraat 6 te Oostdk.)
Zaterdag 15 jan.:
Zaterdag 22 jan.:
Zaterdag 29 jan.:
Zaterdag 5 febr.:
Zaterdag 19 febr.:
Zaterdag 26 febr.:

Oostduinkerke A – Lauwe B, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke B – Bredene C, 19 u. (2de prov.)
Oostduinkerke A – Lichtervelde A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A – Gullegem B, 19 u. (2de prov.)
Oostduinkerke B – Roeselare A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A – Zandvoorde C, 19 u. (1ste prov.)

KBC OOSTDUINKERKE (KRACHTBAL) (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 15 jan.:
Zaterdag 29 jan.:
Zaterdag 26 feb.:

1ste nat. dames – ’t Klaverken Buggenhout A, 20 u.
1ste nat. dames – Sporting Brugge, 20 u.
1ste nat. dames – Maldegem-Donk, 20 u.

NORTHSEA BOWL (afdeling 4A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)
Vrijdag 14 jan.:
Vrijdag 4 febr.:
Vrijdag 18 febr.:
Vrijdag 25 febr.:

Northseabowlers – OST 3 ADMB Verzekering, 20.30 u.
Northseabowlers – Zuidpand 2 Demuynck, 20.30 u.
Northseabowlers – Izegem I, 20.30 u.
Northseabowlers – ’t Zwin 2 De Babbelaer, 20.30 u.

6de Neverest Coast Race
Op zondag 27 februari valt om 13 u. op het strand van Oostduinkerke het startschot van de gezamenlijke massastart van de
Neverest Coast Race. Afstanden 22 of 44 km. Info & organisatie: ATB Neverest, tel:058/51.96.56, webstek: www.neverest.be.
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Succesvolle 21ste Zwemweek was meteen ook
afscheid van Hoge-Blekkerbad uit 1973
Met 4.000 deelnemers kende de 21ste Vlaamse Zwemweek van Koksijde weer een succesvol verloop. De zwemweek was zo’n
beetje de laatste groet aan het Hoge-Blekkerbad van 1973. Uit die groet bleek dat veel kinderen de suisbuis misten, immers al
gesneuveld in functie van de voorbereiding van de werken. Volgend jaar opent het gloednieuw zwem- en recreatiebad de deuren en belooft de zwemweek een uiteraard weer een grandioos succes te worden.
voor de scholen en beleefden ze
De zwemmarathon voor de leerde schattenjacht mee.
lingen van de Koksijdse basisOp dinsdag waren de 55-plusscholen is vol enthousiasme versers aan de beurt voor een ontlopen, met deelname van alle
spannend zwemuurtje en een
schoolnetten. Uiteindelijk kwam
uitgebreide
koffieklets.
de Vrije Basisschool De Ark als
Woensdag was de hoogdag voor
winnaar uit de sportieve strijd
de windkracht 10-fans, die het
met 3360 meter. De Letterzee,
materiaal van de duikers van het
de vrije basisschool van
40e smaldeel Heli even uitproOostduinkerke en de gemeentebeerden onder instructie van de
scholen van Koksijde en
redder-duikers.
Oostduinkerke hadden evenOp donderdag was het hindereens hun inbreng in de totale
niszwemmen geprogrammeerd.
afgelegde afstand: 16.390 De winnaars van de hoofdprijzen met rechts tussen schepen van Een gesmaakte omloop diende
Sport Pat Stockelynck en zwembadbeheerder Marc Supeley, direcmeter.
als behendigheidstest. Bij de
teur Jan Andries van de vrije basisschool De Ark die de zwemmaDe extra zwemlessen voor kleu- rathon van de basisscholen won.
groepen legde De Dreve uit
ters bereikte het maximum toeVeurne 3.115 meter af. Hun
gelaten deelnemers, nl. 18. Op zater- Pieter Ahtchiev, Thomas Saubain, Jasper inspanningen werden nadien ruim wegdagmorgen waren een 80-tal vroege Ocquet, Mathias Saubain, Stephanie gespoeld tijdens een gezellige babbel in
vogels present voor het ontbijtzwem- Pylyser, Louisiana Mees, Lore Deneffe, het cafetaria.
men. Ook de andersvaliden hebben Daphne Plaetevoet en Wendy Desaever Op zaterdag konden de andersvaliden
genoten van hun eigen uurtje.
zetten in hun respectievelijke categorie een uurtje invullen en tijdens de namidOp zondagmorgen waren de condi- de scherpste tijden neer.
dag was het recreatiezwemmen aan de
tiezwemmers op post. Vanaf 10.30 u. De andersvaliden zetelden op maandag- beurt. Het geheel werd plechtig afgeslostartte Jo Arend zijn aperitiefconcert, dat middag aan de koffietafel op de muzikale ten op zondagmiddag. Schepen van
uitmondde in een danspartij. ‘s Avonds tonen van Danny Geryl. Intussen konden Sport Pat Stockelynck reikte de hoofdwas er hinderniszwemmen: Lukas Oyaert, ze genieten van de recreatienamiddag prijzen uit.

Hoge-Blekkerbad sluit tijdelijk op 10 januari
Na de laatste werkvergadering werd beslist het zwembad tijdelijk te sluiten op maandag 10 januari (vlak na de kerstvakantie) tot beëindiging der werken. Vanaf die dag wordt het zwemwater (580.000 liter) uit beide baden verwijderd, zodat de
druk op de ondergrond verminderd wordt. Zo zal de kleilaag die zich onder het bestaande gebouw bevindt, een serieuze
drukvermindering ondergaan. Daarna kunnen de eigenlijke uitbreidingswerken definitief beginnen.
Als alternatief gaat op zaterdag 26 maart (begin Paasvakantie) het verwarmd openluchtzwembad (29°C) in Oostduinkerke
weer open, elke dag van 9 tot 12.30 u. en van 13 tot 17.45 u. (bad verlaten om 18.15 u.).
Het zwembadpersoneel begint op maandag 10 januari met het onderhoud van het oud gedeelte van het Hoge-Blekkerbad
om daarna de voorbereiding van het openluchtbad aan te vangen. De cursus Bloso-redder vindt plaats in het openluchtbad
(praktijk) en in de Hotelschool (theorie) vanaf 25 maart (toelatingsproef).
Info: directeur zwembaden Marc Supeley, tel. 058/51.27.08.
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Jeugdsportacademie
In de jeugdsportacademie die plaatsvindt op woensdagnamiddag in de sporthal Hazebeek
worden reeksen sportinitiatie georganiseerd. Na triatlon, badminton, hockey en muurklimmen, loopt een vijfde reeks op woensdag 12, 19 en 26 januari met als discipline basketbal. De
deelnameprijs (verzekering inbegrepen) bedraagt 4,50 euro. Het aanbod ziet er als volgt uit:
van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar; van 15.15 tot 16.30 voor het 4de tot 6de leerjaar.
In de zes reeks die loopt op woensdag 16 en 23 februari staat frisbee op het programma. Deelnameprijs voor deze twee lessen
is 3 euro (verzekering inbegrepen).
In maart wordt nog een lessenreeks tennis voorzien. Info en inschrijvingen bij de Sportdienst van Koksijde (tel. 058/53.20.01)
via www.sport.koksijde.be. Opgepast men schrijft zich in per reeks, en men is pas definitief ingeschreven na betaling..

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De Sportdienst en de sportraad organiseren sedert 1 oktober Sport overdag, anders gezegd
de sport- en seniorenacademie. Tot 25 maart 2005 kan men iedere vrijdag (behalve tijdens
de vakanties) 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 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter
beschikking gesteld. Meer info: Sportdienst,

6de petanquetornooi voor senioren van Koksijde
Op donderdag 3 februari organiseert de Sportdienst een recreatief petanquetornooi voor senioren uit de gemeente Koksijde op
de binnenpistes van de petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi start om 14 u. en wordt met vaste tripletten
gespeeld. Vorig jaar namen er 26 ploegen deel. Na een spannende eindstrijd wonnen Vlops 5 (Michel Lantsoght, Gilberte
Monteyne en Roland Hollevoet), gevolgd door Vlops 2 (Valeer Mortagne, Rik Marcelis en Etienne Synaeve). De derde plaats
werd door de Vlaamse senioren 5 veroverd (Carlos Vanrolleghem, Gaston Desaever en Jos Pelgrims). Alle deelnemers ontvangen
een aandenken, deelnemen is gratis. Inschrijven kan op de Sportdienst tot 24 januari (Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke, tel.
058/53.20.01).

11de Mountainbiketoertocht
De Sportdienst en de sportraad van Koksijde organiseren op zaterdag 5 maart i.s.m. ATB
Neverest een unieke Mountainbiketoertocht. De afstanden bedragen 15, 33 of 45 km (33 en
45 km rijden langs het strand). In de vorige editie (28 februari ’04) reden in helse weersomstandigheden (storm en sneeuw) niet minder dan 574 mountainbikers de grootste onafhankelijke toertocht van West-Vlaanderen. 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.
Inschrijving en start van 10.30 tot 14 u. in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 3 euro (verzekering inbegrepen), inschrijven kan enkel de dag zelf.
Wie niet in het bezit is van een mountainbike kan er één huren aan 10 euro door vooraf te reserveren op de Sportdienst
058/53.20.01 of ’s avonds 058/51.70.70.
Info & organisatie: Sportdienst en sportraad Koksijde, tel 058/53.20.01, fax 058/53.20.00, Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke,
www.sport.koksijde.be.
Zaterdag 26 februari: De Geeraert-wandeltocht (org. WTC Nieuwpoort 303, tel. 058/24.17.05)
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Burgerlijke stand
GEBOORTEN
Kelsey Garez (Veurne, 16 september), dochter van Dirk en van Annick Bury uit Koksijde
Henri Breyne (Veurne, 26 september), zoon van Tom en van Lies Vander Stichele uit Koksijde
Estelle en Guillaume Wouters (Veurne, 29 september),
dochter en zoon van Jacques en van Catherine Vercaemst uit Oostduinkerke
Fabian Deconinck (Gent, 29 september), zoon van Bart en van Petra van der Meulen uit Koksijde
Margaux Viste (Veurne, 2 oktober), dochter van Sébastien en Caroline Dath uit Oostduinkerke
Jelle Coffyn (Veurne, 4 oktober), zoon van Franky en van Wendy Geryl uit Koksijde
Thibo Gunst (Veurne, 18 oktober), zoon van David en van Iris Noyelle uit Koksijde
Avasin Tayçimen (Veurne, 19 oktober), dochter van Mete en van Elif Tayçimen uit Koksijde
Ariyan Moradi (Veurne, 20 oktober), zoon van Peyman en van Marina Kitanovska uit Koksijde
Helena Darras (Leuven, 22 oktober), dochter van Jochen en van Catherine Anrys uit Oostduinkerke
Clarys Mathijs (Oostende, 25 oktober), zoon van Patrick en van Linda Ollieuz uit Oostduinkerke
Cesar Van Geluwe (Leuven, 26 oktober), zoon van Filiep en van Martine Swinnen uit Koksijde
Emma Blondeel (Veurne, 12 oktober), dochter van Francis en van Benedicte Dalle uit Koksijde
Oker Tilmant (Oostende, 22 oktober), dochter van Olivier en van Stefanie Geryl uit Oostduinkerke
Mathieu Lahousse (Veurne, 28 oktober), zoon van Frederik en van Maaike Darras uit Oostduinkerke
Lucka Bouttefeux (Oostende, 28 oktober), zoon van Mike en van Charlotte Verbrugghe uit Oostduinkerke
Pacôme Coulon (Veurne, 28 oktober), zoon van Claude en van Nicole Pyls uit Koksijde
Vic Oyaert (Veurne, 29 oktober), zoon van Patrick en van Hilde Cambier uit Wulpen
Arend Segaert (Veurne, 30 oktober), zoon van Johan en van Sigrid Huyghe uit Koksijde
Gauthier Decoussemaeker (Brugge, 30 oktober), zoon van Carine Decoussemaeker uit Koksijde
Ella Verbanck (Veurne, 9 november), dochter van Douglas en van Michele Simoen uit Oostduinkerke
Laurie Herreman (Veurne, 5 november), dochter van Johan en van Sabine Bacquet uit Koksijde
Storm Vandaele (Veurne, 16 november), zoon van Wannes en van Stéphanie Anseeuw uit Oostduinkerke
Sarah Decock (Oostende, november), dochter van Steven en van Ann Jonckheere uit Oostduinkerke
Thomas Debecker (Brugge, 22 november), zoon van Pierre en van Veerle Andries uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Jonas Fabel en Marieke Devoghel, beiden uit Koksijde
Emmanuel Numugesera uit Koksijde en Jeanne Mukabyagaju uit Rwanda
Frederik Corneillie en Vanessa Debusscher, beiden uit Koksijde
Bernard Gaytant en Danielle Scheerens, beiden uit Koksijde
Michaël Aucoin en Isabelle Ingelbrecht, beiden uit Koksijde
Karel De Blanck uit Blankenberge en Lusine Sargsyan uit Koksijde
Philippe Rappelet en Isabelle Debaenst, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Charles Christiaen (84 jaar), echtgenoot van Arsène Bauwens / Roland Lehouck (50 jaar), ongehuwd /
Karel Rathé (81 jaar), weduwnaar van Mariette Boonefaes / Godelieva Viaene (82 jaar), weduwe van
François Moreau / Juliane Romboux (81 jaar), weduwe van Gilbert Pion / Gerard Mol (86 jaar), echtgenoot van Marie Van Zeveren / Emile Vanuxem (82 jaar), weduwnaar van Marie-Elizabeth Dekeyrel / Joseph
Joncheere (90 jaar), echtgenoot van Julia Jonckheere / Joanna Schobbens (84 jaar), weduwe van Ademar
Van Overmeire / André Vandenberghe (71 jaar), echtgenoot van Suzanne Pyliser / Raphaël Van Damme
(72 jaar), echtgenoot van Babette Vanhemelryck / Gisèle Mertens (66 jaar), echtgenote van Serge
Dewaerts / Camillus Marchand (85 jaar), weduwnaar van Marguereta Willaert / Henri Dedoncker (78
jaar), echtgenoot van Anne Bourlet / Paula Maes (74 jaar), ongehuwd / Jacques Pollefliet (65 jaar), echtgenoot van
Christiane Noppe / Denise Deletelaere (73 jaar), ongehuwd / Sandra Callens (35 jaar), ongehuwd / Eric Vanpraet (54 jaar),
ongehuwd / René Regnier (82 jaar), echtgenoot van Georgette Pouilly / Maurits Myny (79 jaar), echtgenoot van Gabriella
Debreus / Marcel Persyn (81 jaar), echtgenoot van Clara De Coster / Jacques Nuyttens (79 jaar), weduwnaar van Gilberte
Reniers / Anna Peeters (97 jaar), weduwe van Georges Tonnon / Leon Bonte (83 jaar), ongehuwd /
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Julien en Francine
Julien Vanneuville en Francine Stevelinck smaakten op zaterdag 9 oktober het geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. De gelukkige jubilarissen werden door een delegatie van het college van burgemeester en
schepenen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke ontvangen. De
fiere jubilarissen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Hubert en Marie
Zaterdag 23 oktober was een feestdag voor de familie van het echtpaar
Hubert Pylyser en Marie Cordier ter gelegenheid van de viering van de
gouden huwelijksverjaardag. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke,
en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Alfons en Julienne
Alfons Van Der Maelen en Julienne De Cock zijn 50 jaar gehuwd. In het
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke werd het gelukkige echtpaar op
zaterdag 30 oktober een receptie aangeboden. Ze werden er door het college van burgemeester en schepenen gelukgewenst namens de bevolking, en ontvingen de gebruikelijke geschenken.

Achille en Roberte
Op woensdag 20 oktober was het de beurt aan de echtgenoten Achille
Vandewiele en Robert Duby om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren. Het jubilerende echtpaar werd in het gemeentehuis van
Koksijde begroet door een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen
hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

André en Gabrielle
Het echtpaar André en Gabrielle Lips-Lammerant vierde op zaterdag 30
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.

Georges en Suzanne
Zestig jaar gehuwd of de diamanten bruiloft! Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar Georges Gosselin-Suzanne
Duvinage viel deze heuglijke verjaardag eveneens op zaterdag 30 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.

vervolg: burgerlijke stand
Rose Desilly (83 jaar), weduwe van Mathieu Verteneuil / Margaretha Tanghe (90 jaar), weduwe van
Honoré Keereman / Jean-Paul Mélice (57 jaar), ongehuwd / Hubert Van de Casteele (74 jaar), echtgenoot van Monika Derez / Magdalena Zonnekein (93 jaar), weduwe van Edouard Mahieu / Angèle Liebaert
(78 jaar), echtgenote van Vital Vanhercke / Marcelle Bisschop (75 jaar) / Julien Debergh (88 jaar), echtgenoot van Suzanna Verstraete / Paul Marquillie (59 jaar) / Martha Perquy (90 jaar), weduwe van Aimé
Devriendt / Carolus De Winter (89 jaar), echtgenoot van Theresia Pauwels / Santely Hiele (96 jaar),
weduwe van Gregorius Vanelverdinghe / Ghislaine Gérard (66 jaar), weduwe van Gabriel Matthys / Maria
De Boeck (75 jaar), weduwe van Gaston Delhaye / Alfred Dujardin (77 jaar), echtgenoot van Kateline Van
Werveke / Gertrude Panis (84 jaar), weduwe van Michel Weynen / Demetrie Demeulenaere (84 jaar), weduwe van Leon
De Meyer / Gilbert Vuylsteke (72 jaar), weduwnaar van Monique Notredame / Paula David (90 jaar), weduwe van Robert
Elsen / Rafaël Verschueren (69 jaar), echtgenoot van Francina Heysse
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Wilfried en Raymonde
Ook Wilfried Houbaert en Raymonde Bekaert zijn 50 jaar gehuwd. Nog
twee echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Wilfried en Raymonde viel die blijde dag op zaterdag 6
november. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de
gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Camiel en Agnès
Camiel Helsmoortel en Agnès Dasseville zijn eveneens zestig jaar
gehuwd! Goed voor een diamanten feest! Er viel hen en de familie dan
ook een feestelijke ontvangst door het college van burgemeester en
schepenen in het gemeentehuis van Koksijde te beurt. Woensdag 24
november was de onvergetelijke dag!

Willy en Odette
De echtgenoten Willy Vanden Broucke en Odette Pladys werden eveneens op zaterdag 27 november in het gemeentehuis van Koksijde een
ontvangst aangeboden ter gelegenheid van de viering van het gouden
huwelijksjubileum. De jubilarissen werden er gefeliciteerd door een
afvaardiging van het gemeentebestuur, kregen bloemen en geschenken.

Walter en Juliana
Gouden palmen waren er ook voor het echtpaar Walter Tahon-Juliana
Casier ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag. Het feest
startte op zaterdag 11 december met een gezellige ontvangst in het
gemeentehuis van Koksijde, alwaar een afvaardiging van het college van
burgemeester en schepenen de jubilarissen hartelijk feliciteerde.

André en Maria
André Cardinael en Maria Becelaere beloofden elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van die huwelijksband viel het echtpaar op zaterdag 20 november een feestelijke ontvangst in oud-gemeentehuis van Oostduinkerke te beurt. Een delegatie
van het college van burgemeester en schepenen bood het gouden koppel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

Raoûl en Yvonne
Vijftig jaar geleden stapten Raoûl Leclercq en Yvonne Suys in het huwelijksbootje. Op zaterdag 27 november werd het echtpaar hartelijk ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde. De jubilerende echtelingen
werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen, geschenken en voorwaar een
nieuw trouwboekje…

François en Lucienne
Ook het echtpaar François Loveniers en Lucienne Peleman smaakte het
geluk samen met de familie het gouden huwelijksfeest te mogen vieren.
In het gemeentehuis van Koksijde werd het diamanten echtpaar op
zaterdag 27 november door het gemeentebestuur gefeliciteerd en bovendien bloemen en geschenken overhandigd.

Hilaire en Flora
Tenslotte vierden ook Hilaire Pylyser en Flora Hostens hun gouden huwelijksjubileum, meer bepaald op woensdag 15 december. Naar aanleiding
van deze blijde verjaardag werd het echtpaar een ontvangst in het oudgemeentehuis van Oostduinkerke aangeboden. Het echtpaar ontving felicitaties en werd de gebruikelijke geschenken overhandigd.

CARNAVAL 2005
Van donderdag 3 februari tot en met zaterdag 19 februari zijn er in onze gemeente weer carnavalfeesten. Het carnavalcomité van Oostduinkerke dient niet minder dan vijf manifestaties op. Koksijde anderzijds pakt uit met een groot kindercarnavalfeest.

I. TE OOSTDUINKERKE:
Hoogtepunt van carnaval in Oostduinkerke is uiteraard de stoet op zondag 6 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:
Donderdag 3 februari: 14 u., zaal Witte Burg, SENIORENCARNAVAL met verkiezing van seniorenprins en
–prinses 2005, animatie met de Westhoekaccordeonisten, dj Gilbert en dansmuziek uit de oude doos
– toegang 3 euro, met gratis basisconsumptie
Zaterdag 5 februari: 14 u., kroegentocht in Oostduinkerke-dorp met in de herbergen bijzondere praktische proeven voor de kandidaten, om 16.30 u. in Estaminet In de Peerdevisscher OFFICIELE AANSTELLING VAN KEIZER DANIEL EN ZIJN HOFMAARSCHALKEN JOHNY EN JORDI
Zondag 6 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 8 februari: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE in Oostduinkerke-dorp (maskerwedstrijd
met een prijzenpot van 620 euro voor de 40 beste maskers, jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro, start aan cafetaria sporthal Hazebeek), om 23 u. AFSLUITFUIF met dj Piet De Clerck
in zaal Witte Burg (toegang 3 euro voor wie niet deelnam aan de maskerwedstrijd)
Zaterdag 19 februari: 20 u., zaal Witte Burg, CARNAVALFEEST VAN DE ORDE VAN DE GROENDIJK
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 KOKSKIJDE:
Woensdag 9 februari: KINDERCARNAVALSTOET en -FEEST, vertrek van de stoet om 15 u. aan ’t Oud
Schooltje in Koksijde-dorp; vooraf inschrijven in de toeristische kantoren, of de dag zelf in ’t Oud
Schooltje (Kerkstraat), 2,50 euro per verkleed kind; omloop van de stoet: Zeelaan, Koninklijke Baan,
Zouavenplein, Zeedijk, Kursaallaan, Casino; 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
2005 van Groot-Koksijde, bijgestaan door Prins Carnaval van België en een 50-tal carnavalprinsen.
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)

