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Duizenden bewonderen Flor Kos,
beplante reuzengarnaalvisser
te paard op de Gentse Floraliën…
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Snippers uit de gemeenteraad
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad.

Uit de gemeenteraad van 21 februari:
(Indien het besluit niet eenparig is
goedgekeurd, wordt dit vermeld.)
1. Volgende aankopen zijn goedgekeurd: schildersmaterieel (9.750 euro),
nadars (22.000 euro), plooistoelen en
transportkarren (15.000 euro), plantsoenen (12.461 euro), bomen (9.903
euro), polyestervormen voor bloembakken (20.691 euro), signalisatiemateriaal
(12.500 euro), aanhangwagen voor de
dienst Toerisme (9.000 euro), tweedehands bestelwagen met open laadbak
voor de technische dienst (14.000
euro), vuilniszakken (72.000 euro),
vuilniszakken voor de molokcontainers
(65.000 euro), gordijnen voor zaal
Witte Burg (16.000 euro), verreiker
(65.000 euro), slagbomen met toegangscontrole op uitgangen Zeedijk
(47.069 euro).
2. Volgende variërende investeringen
zijn goedgekeurd: renovatie stookplaats
domein Noordduinen (175.584 euro),
bouwen
zonneterras
Zeedijk/Zouavenplein (173.653 euro),
openbare verlichting Zeedijk, fase III
(66.262 euro), reinigen riolen
Groendijk (44.007 euro), herstellen
podiumelementen (20.000 euro), maaien wegbermen (63.284 euro).
3. Drie loten in het kader van de vernieuwing
van
het
Nationaal
Visserijmuseum gaan in aanbesteding:
aquatechnieken (738.790 euro), sanitair e.a. (915.869 euro), hoogspanningscabine (65.330 euro).
4. De raming van de sloop van de gasketel in de R. Vandammestraat bedraagt
45.000 euro, te recupereren door de
verkoop van het schroot.
5. De heropbouw (langs weg naar containerpark) van de gratis verkregen serres Lamote kost 50.612 euro.

6. Voor de restauratie en renovatie van
de abdijhoeve Ten Bogaerde zijn vijf
loten goedgekeurd: nieuw buitenschrijnwerk (115.013 euro), injecteren muren
(31.642 euro), riolering (34.550 euro),
diverse ruwbouwwerken (21.250 euro),
centrale verwarming (87.726 euro).
7. Volgende personeelsleden zijn vast
benoemd: Valerie Demets, Filiep
Lemayeur en Maarten Vandenbroucke
als administratief medewerker; Freddy
Durie als meewerkend voorman; JeanPierre Delancker als werkman.
Uit de gemeenteraad van 14 maart:
8. De realisatie van ondergrondse garages
onder de Zeedijk tussen het Lucionplein
en het Grardplein in Sint-Idesbald is
geraamd op 1,98 miljoen euro (ten laste
van de inschrijver). De heraanleg van de
bovenbouw is geraamd op 1,04 miljoen
euro (ten laste van de gemeente). Bij het
verlijden van de notariële akte gaat nog
150.000 euro naar de gemeente voor het
verwerven van de ondergrond. Daarnaast
rekent de gemeente ook nog op een
financiële tegemoetkoming van 200.000
euro (raming). De CD&V-minderheid
stemde tegen.
9. Volgende aankopen zijn goedgekeurd: een tractor (50.000 euro), ontwerpen van digitale infodragers op de
site van Ten Duinen (50.000 euro).
10. Blindengeleidehonden en andere
honden die andersvaliden begeleiden
mogen voortaan, van 1 juni tot 30 september, wel op het strand en in het
strandwater.
11. Strandvissers (met staande netten)
betalen voortaan 10 euro per persoon
(voorheen 2,5 euro). Zeilwagens en
buggy-kiten moeten rekening houden
met de strandvissers die op de zandbank hun vistuig plaatsen.

12. De gemeente koopt het kunstwerk
“Acqua Scivolo” (opgesteld bij het
strand aan Ster der Zee) voor 37.500
euro. Aanvankelijk vroeg kunstenaar
Poirier 198.000 euro. Het college van
burgemeester en schepenen hoopt dat
het kunstwerk uiteindelijk een plaats
vindt op het domein van de duinenabdij
aan het vroegere hoofdaltaar van de
kerk. De CD&V stemde tegen de aankoop.
13. Zes personen zijn benoemd tot
effectief brandweerman: Stéphane
Bossaert en Jonathan Dumont in
Koksijde; Grietje Busschaert, Franky
Desaever, Edwig Dolfen en Ronny
Dolfen in Oostduinkerke.
Uit de gemeenteraad van 11 april:
14. Voortaan moeten paarden op het
strand de waterlijn zo dicht mogelijk
volgen. Ze mogen deze lijn in geen geval
verlaten en ze moeten rekening houden
met de strandvissers.
15. Het is voortaan verboden strandcabines te plaatsen in onbewaakte
zones, behalve mits gemotiveerd besluit
van het college van burgemeester en
schepenen.
16. De kostprijs voor de lift in het nieuw
gemeentehuis is geraamd op 290.400
euro. Het wordt een glazen lift, met
open kijk. De CD&V onthield zich.
17. Volgende landbouwwegen worden
hersteld: Zouavenpad, Wulpendamme-,
Steendamme-, Allaertshuizen- en
Torreelestraat. Raming voor heel het
pakket: 74.729 euro.
18. Eervol ontslag is verleend aan brandwacht Maurice Legein en luitenant
André Declerck (post Oostduinkerke)
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Gemeentesecretaris Freddy Beun
voltooit loopbaan eind 2005
In zitting van 21 februari heeft de gemeenteraad kennis genomen van de aanvraag van gemeentesecretaris Freddy Beun tot eervol ontslag na een ononderbroken gemeentelijke loopbaan van 38 en een half jaar. Secretaris Freddy Beun verlaat het gemeentepersoneel op 31 december 2005.
Freddy Beun, licentiaat handels- en consulaire wetenschappen, vervoegde het
gemeentepersoneel als bestuurssecretaris op 24-jarige leeftijd op 16 mei
1967. Op 13 juni 1967 werd hij aangesteld als dienstdoend secretaris, en op
1 oktober 1969 als effectief gemeentesecretaris, functie die hij dus tot eind
2005 bekleedt.
Op de zitting van 21 februari las burgemeester Marc Vanden Bussche zijn ontslagbrief voor, waaruit volgende passages: “Dat dit ontslag gepaard gaat met

enige weemoed kan ik niet ontkennen.
Immers de taak van secretaris is een
opdracht die dagelijks een andere inhoud
krijgt en die rijk is aan variatie en verrassingen en dit reeds vanaf de eerste dag.
Dat hieraan een einde moet komen is
evenwel onvermijdelijk. Maar ik kan

getuigen dat ik de dienst zal verlaten als
een tevreden man, tevreden over de vele
mogelijkheden die mij werden geboden
om mede te werken aan de bloei van de
mooie gemeente Koksijde. Ik wil van de
gelegenheid gebruik maken om allen te
danken voor de goede en vaak aangename samenwerking welke ik mocht ondervinden met de verschillende besturen
welke ik tijdens mijn loopbaan heb
gekend. Ook het gemeentepersoneel wil ik
hierbij betrekken, want ik heb steeds
beseft dat een belangrijk gedeelte van de
draagkracht voor de goede werking van
de gemeente ligt bij de basis, het personeel.”
Later op het jaar komen we in Tij-dingen
uitgebreid terug op de loopbaan van
secretaris Beun.
Inmiddels is de procedure voor de aan-

werving van een nieuwe gemeentesecretaris volop aan de gang. Tijdens de
bekendmaking van 4 tot 29 maart
schreven zich 30 kandidaten in voor het
examen dat uit vier delen bestaat: twee
schriftelijke proeven, een assessmentproef (algemene beoordeling) en een
mondelinge proef. De eerste proef vond
plaats op 16 april, de laatste vindt
plaats op 11 juni. Voor de organisatie
van het aanwervingsexamen wordt
samengewerkt met een selectiebureau.
Het is de bedoeling dat de nieuwe
secretaris in dienst treedt op 1 juli,
meer bepaald als “directeur” om een
vlotte inloopperiode te realiseren. Op 1
januari 2006 volgt dan de officiële
indiensttreding als effectief secretaris.

Zo bent u klaar om op reis te vertrekken
De brochure “Reis Wijs!” kunt u consulteren via de webstek www.gezondheidspas.be, alsook op de site van de FOD
Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.be, klik op “Reis Wijs”). Deze brochure biedt vele interessante tips over o.m. volgende
onderwerpen: uw reisbureau, de beveiliging van uw woning tijdens uw afwezigheid, uw familie die in België blijft, wat er in België
gebeurt, de naleving van de wetten in het bezochte land (met name wat betreft wegverkeer, alcoholische dranken, fotograferen, drugs en verdovende middelen, cultuurgoed, religieuze voorwerpen, antiek, plant- en diersoorten, de leeftijd van uw seksuele partners, vrije meningsuiting,...), respect voor de gebruiken van het gastland, elementaire voorzorgsmaatregelen.
In “Reis Wijs” leest u ook een en ander over reisdocumenten. Om naar het buitenland te gaan hebt u officiële reisdocumenten nodig. Voor bepaalde landen volstaat de identiteitskaart. Andere vereisen een paspoort en een visum (hoe een nieuw paspoort aanvragen, wat met minderjarige kinderen, wat te doen bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart, paspoort of visum,
…?). Soms is ook een inentingsbewijs verplicht, of zijn andere bewijsstukken van doen.
Kent u ook de reglementering betreffende uw huisdieren of uw wagen? Soms moet u bij uw vertrek uit het land nog formaliteiten vervullen.
Uw ziekenfonds kan u inlichten over de dekking van de kosten voor gezondheidszorg en een ziekenhuisopname in het buitenland. Wees ook goed verzekerd op reis: denk aan een reisbijstandsverzekering, een verzekering voor risicosporten en voor uw
voertuig, een verzekering tegen diefstal, een rechtsbijstandsverzekering...
Vooruitziendheid en voorzichtigheid kunnen u dikwijls een hoop narigheid besparen. Maar tegenvallers zijn jammer genoeg nooit
uit te sluiten. In dat geval trachten de Belgische ambassades en consulaten u te helpen en kunt u consulaire bijstand krijgen.
Neem geen grote sommen geld mee op reis. Soms hebt u al geld nodig meteen bij aankomst, voor een taxi, een fooi of een
telefoontje bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat u niet alleen grote biljetten, maar ook kleine coupures mee hebt. U kunt ook betalen met een bankkaart, kredietkaart of reischeque.
Ongetwijfeld hebt u tijdens uw verblijf in het buitenland ook iets gekocht. Vergeet niet dat er op bepaalde producten douanerechten verschuldigd zijn.
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Openbaar onderzoek drie nieuwe
ruimtelijke uitvoeringsplannen
In uitvoering van het al goedgekeurde
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
(GRS), wenst de gemeente een plan op
te maken waar voor alle zonevreemde
gebouwen en constructies in agrarisch
gebied, in ruimtelijk kwetsbaar gebied
(natuurgebied, parkgebied,…), en in
verblijfsrecreatiegebied, een uitspraak
wordt gedaan over toekomstige bebouwings- en/of ontwikkelingsmogelijkheden. Huidige eigenaars van zonevreemde woningen, bedrijven, enz. hebben
vandaag immers te vaak moeilijkheden
om vlot een stedenbouwkundige vergunning te krijgen om uit te breiden, om
te renoveren, om te herbouwen of om
een milieuvergunning te verlengen.
Om het geheel overzichtelijk en werkbaar te houden, werd het buitengebied
van de gemeente Koksijde in 8 deelgebieden onderverdeeld. Voor elk van
deze deelgebieden zal een afzonderlijk
GRUP, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Eens
deze plannen goedgekeurd, zal het voor
de aanvrager niet alleen veel duidelijker
zijn wat de bebouwingsmogelijkheden
zijn, maar zal de gemeente alle aanvragen die conform zijn met dit plan, voortaan rechtstreeks kunnen vergunnen
(wat uiteraard heel wat tijd bespaart).
Inmiddels heeft de gemeenteraad al drie
van de acht gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen (GRUP) voor zone-

vreemde constructies voorlopig goedgekeurd.
In zitting van 21 februari was dit het
GRUP 7 voor landbouwgebied. Een
groot deel van het agrarisch gebied
(inclusief Wulpen) zit daarin vervat.
Over GRUP 7 loopt een openbaar
onderzoek, van 4 april tot en met 2 juni.
Op woensdag 27 april was er al een
infovergadering voor alle belangstellenden.
In zitting van 11 april keurde de gemeenteraad nog twee GRUP’s voor zonevreemde constructies voorlopig goed:
voor het natuurgebied Noordduinen

(GRUP 1) en voor de hele duinpolderovergang (GRUP 6). Ook voor deze
GRUP’s loopt een openbaar onderzoek:
van 2 mei tot 30 juni. De infovergadering
voor deze GRUP’s vindt plaats op
woensdag 1 juni om 19 u. in ‘t Oud
Schooltje (Koksijde-dorp, Kerkstraat).
Voor de drie genoemde GRUP’s liggen
de documenten tijdens de openingsuren
ter inzage bij de dienst Stedenbouw
(gemeentehuis annex, 2de verdieping).
Tijdens de vermelde periodes kunnen
uiteraard ook bezwaarschriften worden
ingediend.

Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan
voor rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen
De Provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 24 februari het ontwerp van het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan voor het zone-eigen maken van de
bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties in Wulpen voorlopig vastgesteld, conform
het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, gewijzigd bij diverse decreten, in het bijzonder artikel 45 §1 en artikel 70 §2.
Over dit plan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat nog loopt tot
12 mei. De plannen liggen ter inzage bij de technische dienst, gemeentehuisannex (2de verdieping), Zeelaan 44 in Koksijde-dorp, alsook in het provinciehuis
Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit, lokaal 3.01, Koning Leopold
III-laan 41 te Sint-Andries, elke werkdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u.
Als u bij deze plannen adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan
moet u die per aangetekende brief verzenden aan de Voorzitter van de Provinciale
Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01,
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, uiterlijk op 12 mei 2005.

T i j - d i n g e n
Tij-dingen is een uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
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Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten
Jaarabonnement 6 nummers van mei-juni 2005 tot en met maart-april 2006 (voor niet-gedomicilieerden): 10 euro (rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670
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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 (14)

Viviane Rys, bibliothecaris:
“Het aantal leden stijgt van jaar tot jaar!”
In deze 14de aflevering maken we kennis met de bibliotheek, gevestigd naast cc CasinoKoksijde. In vergelijking met de buurgemeenten is de Koksijdse bibliotheek vrij jong, nog maar 14 jaar. In die relatief korte tijd is de bib wel uitgegroeid tot dè gemeentelijke infobank bij uitstek. Bibliothecaris Viviane Rys vertelt ons een en ander over het reilen en zeilen in de bib.
jeugd en de kinderen. Dagelijks kan
men er acht kranten lezen: aan tijdschriften ook geen
gebrek: 180! Er is
ook een speciale
collectie groteletterboeken,
een
mooie
collectie
poëzie
en
V.l.n.r. Valérie Baert, Nele Vercoutter, Nancy Vyvey, Viviane Debruyne (vis- anderstalige werserijmuseum), Christine Samyn, Pacal Mares, Viviane Rys, Daisy Burki,
Claire Rombaut en PR Vrije Tijd Ilse Chamon. Nele Declerck, Nele ken, en een bijzonVandendriessche, Ginette Destadsbader en afdelingshoofd Vrije Tijd Ann- dere collectie voor
Sofie Beun konden niet aanwezig zijn.
adolescenten. Wie
De Koksijdse bib opende voor het eerst op zoek is naar een opleiding vindt
zijn deuren op paaszaterdag ’91, in de informatie in de educatieve wegwijzer.
benedenzaal van het voormalige Deze verzamelingen zijn ontsloten door
Casinogebouw. Begin ’93 werd de bib de catalogi van de bib zelf, maar men
officieel door de Vlaamse overheid kan ook on line boeken zoeken in de
erkend als subsidieerbare openbare bibli- West-Vlaamse Provinciale Centrale
otheek. Toen bestond de collectie, voor- Catalogus (WINOB PCC) en in de
namelijk romans, uit bijna 7.000 titels. Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC).
Geleidelijk werd ook de AVM-afdeling uit- Naast de boekencollectie is er op de
gebouwd met in het begin een groeiende eerste verdieping de afdeling Audio
collectie muziek-cd’s. Inmiddels was de Visuele Media (AVM). Die telt ruim
gloednieuwe “campus” cc CasinoKoksijde 7.000 muziek-cd’s, 630 cd-roms en 550
verrezen, waar de nieuwe bibliotheek, op dvd’s. In dit lokaal staan ook 15 pc’s ter
3 januari 2000 officieel geopend door beschikking waar leden naar hartelust
minister Bert Anciaux, nieuw comfortabel kunnen surfen op het internet. Sinds
kort is er ook een pc ter beschikking met
onderdak kreeg.
Bibliothecaris Viviane Rys: “Koksijde een programma tekstverwerking (Word)
zorgde voor een primeur in de Belgische en rekenbladen (Excel). Aan een projecbibliotheekwereld. Het was de eerste tiescherm met –apparatuur ontbreekt
bibliotheek die beschikte over een zelf- het evenmin.
uitleenbalie. In alle discretie kan de Viviane Rys over de opdrachten van het
lener zelf de geleende boeken registre- personeel: “Naast het aankopen, verren of verlengen. Er zijn geen lange werken en uitlenen van boeken, en het
wachtrijen meer aan de balie. Bovendien opzoeken van info organiseert de bib
kan het personeel, tien personen sterk tentoonstellingen en lezingen. We wermaar niet allen voltijds, zich ten volle ken vaak samen met andere organisaties
inzetten om de bezoeker wegwijs te of diensten. Zo hadden we n.a.v.
gedichtendag een prachtige expo met
maken in de veelheid aan informatie.”
De Koksijdse bib telt verscheidene afde- kalligrafische werken van leerlingen van
lingen. Er is vooreerst de klassieke bib de cursus Vormingplus Westhoek. Op
met ca. 30.500 boeken voor volwasse- gedichtendag zelf hadden we dichters te
nen en ca. 15.500 boeken voor de gast. Elk tweede zaterdag van oktober

leggen we onze klanten extra in de watten. We proberen verrassend uit de hoek
te komen en dat lukt ons aardig, want in
2003 kaapten we de nationale prijs weg
voor de origineelste activiteiten tijdens
de verwendag. We werden daarvoor
gehuldigd op de boekenbeurs in
Antwerpen. In elk geval, we proberen de
bezoekers altijd een extraatje te geven.”
Twaalf jaar geleden, in 1993, telde de
gemeentelijke bibliotheek 1.360 leden.
Eind 2004 zijn er dat in totaal 6.375,
waarvan o.m. 1.508 kinderen, 969 adolescenten, 2.758 volwassenen en 854
senioren. “In vergelijking met de andere
Vlaamse openbare bibliotheken, scoort
Koksijde gemiddeld beter. Bij ons stijgt
het aantal leners en ontleningen jaar na
jaar, wat in Vlaanderen zeker geen algemene tendens is. Ik neem dus aan dat
we goed bezig zijn”, aldus Viviane.
Ook in Koksijde is de tijd van de klassieke “fichebakken” allang voorbij. Alle
inventarissen zijn geautomatiseerd.
Viviane: “Meer dan de helft van de
leners gebruikt regelmatig de geautomatiseerde catalogi om materialen te
vinden en is heel tevreden over de
gebruiksvriendelijkheid van die computers. Voor uitleg kunnen de mensen
uiteraard ook altijd rekenen op de hulp
van het personeel. Het gebruik van de
internet-pc’s ligt overigens veel hoger
dan in andere bibliotheken. Dertig procent van onze leden komt bij ons vaak
surfen, tegenover slechts 10% in andere
bibliotheken. Op geregelde tijdstippen
organiseren we in de audio-visuele afdeling dan ook cursussen internet-initiatie
voor kleine groepjes van max. 10 personen met veel aandacht voor de praktijk.
In de vakantieperiodes worden de internet-pc’s ook heel vaak door toeristen
geraadpleegd, dan wordt de AVM-afdeling werkelijk overspoeld, zeker een extra
troef voor Koksijde!”
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Rationeel energiegebruik ook in 2005 beloond!
De gemengde distributienetbeheerder Gaselwest (alsook de zeven andere in Vlaanderen) kende vorig jaar via GeDIS (*) belangrijke premies toe aan huishoudelijke verbruikers, ondernemingen en openbare besturen die bereid waren te investeren in energiebesparende oplossingen. Deze maatregelen, bedoeld om het rationeel energiegebruik te bevorderen, kenden een groot succes. Ook in 2005 blijft het premiestelsel gelden.
Huishoudelijke verbruikers die een
condensatieketel, dakisolatie, een zonneboiler of domotica plaatsen, worden
voor deze extra inspanning beloond met
een premie. Op die manier wordt de
terugverdientijd voor de opgesomde
investeringen ingekort en speelt het
lagere verbruik sneller in het voordeel
van de klant.
- premie voor een condensatieketel op
aardgas: 125 euro
- premie voor een degelijke dakisolatie:
1,25 euro per m2
- premie voor een zonneboiler voor
warm water: tot 625 euro
- premie voor domotica gericht op energiebeheersing: 100 euro (nieuwbouw),
of 150 euro (bestaande woning)
De premies voor een condensatieketel
en dakisolatie zijn alleen van toepassing
in woningen die tenminste 5 jaar op het
elektriciteitsnet zijn aangesloten. Voor
de twee andere premies maakt het niet
uit of het om een nieuwe of een
bestaande woning gaat.
Minder gekend is de premie voor deelname aan een project klimaatwijk. Dat
is de verzamelnaam voor een wijk, een
vereniging of een groep gezinnen die de
uitdaging aangaat om in een welbepaalde periode 8% energie te sparen in vergelijking met het verbruik in dezelfde
periode van het voorafgaande jaar. De
8% slaat op de Kyotonorm om de uitstoot van CO2 te beperken. De betrokken verbruikers krijgen informatie en
hulp van een energiemeester, die expert

is in energiebesparing. Als een klimaatwijk de doelstelling haalt, kan ze rekenen
op een tegemoetkoming van GeDIS.
Beschermde afnemers krijgen een dubbele premie voor het plaatsen van een
condensatieketel (vervanging) en voor
het plaatsen van dakisolatie. Het gaat
om verbruikers die behoren tot een van
de volgende groepen: genieters van het
sociaal tarief voor elektriciteit en
aardgas, genieters van een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds,
alle personen in een collectieve schuldenregeling, alle personen met een budgetbegeleiding van het OCMW.
Ondernemingen kunnen een deel van
hun investering voor condensatieketels,
rechtstreekse aardgasverwarming, snelheidsvariatoren en motoren met hoog
rendement, zonneboilers, dakisolatie of
uitgevoerde energieaudits terugverdienen onder vorm van een premie. De
meeste premies zijn beperkt en kunnen
nooit meer dan 50 % van de investering
bedragen. Openbare besturen kunnen
van dezelfde voordelen genieten.
- premie voor installatie van één of meer
condensatieketels: 9 euro per kW
geïnstalleerd vermogen
- variabele premies voor rechtstreekse
toepassingen op aardgas: van 11,2 tot
25 euro per kW
- gebruik snelheidsvariatoren: 123,95
tot 3.750 euro; gebruik energiezuinige
motoren: 4 euro per kW vermogen
- premie voor een zonneboiler voor

warm water: minstens 625, hoogstens
6.250 euro
- premie voor dakisolatie: 1,25 euro
per m2
- premie voor een energie-audit: 0,05
euro per bespaarde kWh
De nieuwe premies zijn geldig vanaf 1
januari 2005. Een premie aanvragen is
eenvoudig. De procedure en de administratieve verplichtingen werden zo
eenvoudig mogelijk gehouden en staan
duidelijk vermeld op elke premieaanvraag. De formulieren zijn in januari
2005 gepubliceerd op de website
www.gedis.be. Vanaf deze website kunnen de premieaanvragen meteen worden
afgedrukt.
Wie niet over een internetverbinding
beschikt, kan terecht in de klantenkantoren van de distributienetbeheerders
of kan informatie vragen op het nummer
078/35.35.34.
(*)
GeDIS
(het
Gemeentelijk
Samenwerkingsverband
voor
Distributienetbeheer) bereidt voor de
acht bestaande distributienetbeheerders, waaronder Gaselwest, de strategische en vertrouwelijke aangelegenheden
van het distributienetbeheer voor.
Verder coördineert het de activiteiten
rond rationeel energiegebruik en de
sociale verplichtingen van deze openbare dienstverlening. Meer informatie op
www.gedis.be.
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Met Belgerinkel naar de Winkel
Van 7 mei tot en met 25 juni loopt ook in onze gemeente opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Dit is een
mobiliteitscampagne van de Bond Beter Leefmilieu vzw in samenwerking met Unizo, die mensen voor de korte ritten naar de
winkel op de fiets willen krijgen. Met deze actie vallen mooie prijzen te winnen.

Vorig jaar namen 130 gemeenten en
12.500 handelaars aan deze actie deel.
Samen fietsten de deelnemers 118 keer
virtueel rond de wereld. De gemeenten
ontvingen meer dan 43.700 gratis suggesties voor hun fietsbeleid. Ook
Koksijde kreeg een samenvatting van
deze punten. Ze werden uitvoerig
besproken in de verkeerscommissie van
31 januari.
Tijdens deze campagne krijgt u in de
deelnemende winkels een spaarkaart.
Telkens u tijdens die twee maanden per
fiets naar de winkel gaat, krijgt u een
stempel op uw kaart. Als die vol is dient
u hem in een van de deelnemende winkels in en krijgt u een nieuwe. Zo gaat
het twee maanden door. Op het einde
van de campagne worden dan uit alle
verzamelde spaarkaarten van heel de
gemeente een aantal kaarten geloot. De
eerste prijs is een fiets, dit jaar geschonken door de gemeente Koksijde, daar-

naast worden nog vele prijzen geschonken door de handelaarsorganisatie
Unizo en door enkele individuele handelaars.
De bedoeling van de campagne is de
mensen te stimuleren om voor de korte
ritjes naar de winkel de auto te laten
staan en te winkelen per fiets. Voor
mensen die al altijd fietsen is de campagne een extra beloning. Extra, inderdaad, want fietsen heeft vele voordelen!
Men hoeft geen parkeerplaats te zoeken noch ervoor te betalen. Fietsen is
veel gezonder dan autorijden: wist u dat
de uitstoot van giftige stoffen in de auto
3 tot 6 keer hoger ligt dan buiten de
auto?? Terwijl u daarentegen al fit wordt
van een half uur fietsen per dag, en
bovendien ontspannende ideeën
opdoet! Fietsen is ook veel goedkoper
dan autorijden: 5 kilometer autorijden
kost evenveel als een groot gesneden
brood!

Via deze actie werkt u ook mee aan de
leefbaarheid van uw gemeentekern. De
actie is immers ook een stimulans voor
de lokale handel, want in een tijd waar
de auto ons overal brengt, dreigen
buurtwinkels te verdwijnen door de concurrentie van de grootwarenhuizen aan
de rand van de gemeente.
Dus: met de fiets om boodschappen is
de boodschap. Fiets van 7 mei tot 25 juni
en win een prijs. Fiets vanaf 1 juli voor
altijd en win een duurzame, leefbare
leefomgeving!
Meer info bij: Nancy Deprez (secretaris
middenstandsraad,Zeelaan 44 in
Koksijde, tel. 058/53.30.42), bij schepen
van Lokale Economie Greta Suber-Delie
(greta.delie@skynet.be), en bij Unizo
(Duinkerkestraat 17 in Veurne), of bij de
Bond
Beter
Leefmilieu
vzw,
Tweekerkenstraat 47 in 1000 Brussel
(tel.
02/282.17.20,
jan.verschooren@bblv.be).

Energiebesparende maatregelen in gebouwen verplicht vanaf 2006
Zoals in alle Europese landen zal ook in Vlaanderen iedere bouwer en verbouwer binnenkort aandacht moeten schenken aan
energiebesparende maatregelen in de gebouwen. Alle gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2006 zullen een bepaald
niveau van isolatie en energieprestatie moeten behalen betreffende isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie,
enz.). In een nieuwbouwwoning zal ook een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn. Tot 31 december 2005 blijft
evenwel de huidige isolatieregelgeving van kracht.
De extra kosten bij het uitvoeren van die voorzieningen zijn beperkt en op korte termijn terugverdiend. Daarna is er de zuivere winst voor de gebruikers. De voordelen voor de bouwers en verbouwers zijn immers:
- jaarlijks besparen door een lagere energiefactuur
- een gezonde woning, hoger comfort
- een energiezuinige woning met een waardeverhoging op de verkoop- en de verhuurmarkt
- een beetje leefmilieu als iedereen zijn steentje bijdraagt om minder energie te gebruiken
Over deze nieuwe regelgeving heeft het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een gratis folder klaar, nl.
“Energieprestatieregelgeving vanaf 2006 – Op een mooie dag hebt ook u een energiezuinig huisje”. Deze folder is dus gratis
verkrijgbaar bij de Vlaamse overheid (tel. 02/553.46.00), e-post energie@vlaanderen.be).
Meer info op de webstekken www.energiesparen.be en www.energiesparen.be/energieprestatie.
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Onze gemeente (en ook de ruimere regio) staat aardig zijn mannetje op het vlak van monumenten- en landschapszorg. Dat blijkt
in elk geval uit het overzicht van beschermingen, opgemaakt door de afdeling Monumenten en Landschappen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met zijn 28 beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten, bekleedt
Koksijde de 99ste plaats op 308 Vlaamse gemeenten. Wat West-Vlaanderen betreft staat Koksijde 20ste op 64 gemeenten.
Uiteraard gaat het niet om een wedstrijd, maar het bewijst toch wel de aandacht van ons lokaal bestuur en de hogere overheid
voor ons bouwkundig en landschappelijk patrimonium.
beschermingen voor slechts 6% van de
West-Vlaamse bevolking!

De prachtige villa Loxley, gebouwd in Normandische stijl en beschermd op 11 juni 2001.

VLAANDEREN – Vlaanderen telde eind
2004 iets meer dan 11.500 beschermde objecten of gebieden. Koplopers in
die lijst zijn: 1. Antwerpen (1213) / 2.
Gent (647) / 3. Brugge (605) / 4.
Mechelen (425) / 5. Kortrijk (277) / 6.
Dendermonde (228). Buurstad Veurne
staat op een mooie 12de plaats met 157
beschermingen. Andere gemeenten uit
onze omgeving: 15. Oostende (122) /
27. Poperinge (76) / 40. Ieper (52) / 43.
Alveringem (51!) / 58. Diksmuide (39) /
87. Nieuwpoort (31) / 99. Koksijde
(28).
WEST-VLAANDEREN – Onze provincie
telt 2.392 beschermingen, of een aandeel van 20,8% t.o.v. geheel
Vlaanderen. Het gemiddeld aantal
beschermingen per gemeente in onze
provincie bedraagt 37,37%. Enkele blikvangers uit de “rangschikking”:

1. Brugge (605) / 2. Kortrijk (277) /
3. Veurne (157) / 4. Oostende (122) /
5. Knokke-Heist (102) / 6.
Blankenberge (90) / 7. Poperinge (76) /
8. Ieper (52) / 9. Alveringem (51) / 10.
Middelkerke (50).
Verder: 13. Diksmuide (39) /
19. Nieuwpoort (31) / 20. Koksijde
(28) / 24. De Panne (22) / 26. LoReninge (21).
REGIONAAL – Onze gemeente is partner in 5-Art, de intergemeentelijke culturele samenwerking, samen met de
buurgemeenten De Panne, Nieuwpoort,
Veurne en Alveringem. Die vijf gemeenten samen (ca. 60.000 inwoners) tellen
289 beschermde objecten of gebieden,
of 12,8% van de West-Vlaamse totaliteit. Voor onze kleine regio is dat dus
zeker niet slecht geboerd op dat vlak:
12,8% van het aantal West-Vlaamse

DE KOKSIJDSE LIJST
Voor de belangstellende lezer publiceren we hier de lijst van de beschermingen in onze gemeente.
1/ 20 februari 1939 – SintWillibrorduskerk (Wulpen) (BS 31 maart
1939)
2/ 29 januari 1952 – Hoeve Ten
Bogaerde (Koksijde), (beide eindgevels
vroegere schuur, kerkgebouw met twee
lage zijgebouwtjes met lessenaarsdak,
buitengevels woonhuis met twee lage
zijgebouwtjes met lessenaarsdak,
ingangspoort naar grote koer, overblijfselen van oude muren die de grote koer
afsluiten en vier wapenschilden waarvan
één bestaat uit drie aan elkander verbonden stenen (BS 9 maart 1952)
3/ 30 oktober 1973 – Silicostraat 3
(Koksijde), vissershuisje (gevels en
bedaking) in omgeving Hoge Blekker,
afgebroken zonder toestemming (BS 19
april 1974)
4/ 30 oktober 1973 - Silicostraat 8
(Koksijde), vissershuisje (gevels en
bedaking) in omgeving Hoge Blekker,
afgebroken zonder toestemming (BS 19
april 1974)
5/ 15 oktober 1974 – Van
Buggenhoutlaan (Koksijde), ZuidAbdijmolen, houten windmolen (BS 18
april 1975)
6/ 18 september 1981 – GroenendijkMonobloc (Oostduinkerke), (BS 1
december 1981, vernietigd Raad van
State 15 december 1990, BS 20 november 1990)
7/
22
oktober
1981
–
Houtsaegerduinen in Sint-Idesbald (BS
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23 december 1981)
8/ 11 april 1984 – Sint-Pieterskerk (BS
18 september 1984)
9/ 30 oktober 1985 – Svynxstraat
(Koksijde), veldkapel, zogeheten
Clercqskapelletje (BS 16 januari 1986)
10/ 30 oktober 1985 – Van
Buggenhoutlaan (Koksijde), veldkapel
Baaldjeskruis (BS 16 januari 1986)
11/ 7 november 1985 – Christiaenlaan
(Sint-Idesbald), Keunekapel (BS 11
februari 1986)
12/
23
december
1986
–
Archeologische site abdij OLV-terDuinen (Koksijde), (BS 25 maart 1987)
13/ 23 juli 1989 – Ruime omgeving van
de abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde),
(BS 27 april 1990)
14/ 18 mei 1993 – Duinengebied Ter
Yde (Oostduinkerke), (BS8 juni 1995,
vernietigd Raad van State 21 juni 2000,
BS 17 oktober 2001)
15/ 8 april 1993 – Duin Mieke Hill
(Sint-Idesbald), (BS 26 juni 1993, vernietigd Raad van State 24 maart 1994,
BS 7 februari 1996)
16/ 28 januari 1994 – Koninklijke Baan
1 (Koksijde), boothotel Normandie (BS
10 maart 1994)

17/ 10 maart 1994 – Albert I-laan 4
(Oostduinkerke), boothotel La Péniche
(BS 10 maart 1994)
18/ 23 november 1994 – Zeedijk 30
(Oostduinkerke), pand La Coursive (BS
16 maart 1995)
19/ 26 juni 1998 – Pastoor
Schmitzstraat 4 (Oostduinkerke), kustvissersvaartuig OD. 1 Martha (BS 14
oktober 1998)
20/ 2 mei 2001 – Duin- en polderovergang Ten Bogaerde (Koksijde), (BS 17
oktober 2001)
21/ 11 juni 2001 – Wilde Rozenvoetpad
(Koksijde), pand Casa Blanca (BS 17
oktober 2001
22/ 11 juni 2001 – Bauwenslaan 2-4
(Koksijde), panden Loxley en La
Guadeloupe (BS 17 oktober 2001)
23/ 11 juni 2001 – Senegalese wijk
(Koksijde), zijnde Lejeunelaan, Zonder
Zorgstraat,
Pierre
Sorellaan,
Schoonzichtstraat, Fastenaekelsvoetpad,
Bauwenslaan, Bronstraat, Familiestraat,
Wilde Rozenvoetpad, Condéstraat,
Albert Duboisstraat, Gulden Vlieslaan,
Maagdenpalmstraat,
Oasisstraat,
Zandstraat,
Steenbeukenstraat,
Koninklijke Baan (BS 17 oktober 2001)

24/ 12 juni 2001 – Koninginnelaan 53
(Koksijde), duinhuis Sursum Corda (BS
17 oktober 2001)
25/ 12 juni 2001 – Koninklijke Plaats 7
(Koksijde), duinhuis Ravensteen (BS 17
oktober 2001)
26/ 12 juni 2001 – Tulpenlaan 46
(Koksijde), vissershuisje (BS 17 oktober
2001)
27/ 12 juni 2001 – La Charitélaan 12
(Oostduinkerke), villa Belvédère (BS 17
oktober 2001)
28/ 9 mei 2003 – Verdedigingslaan 9,
La Vigie, cottage gebouwd op bunker
WO I (BS 18 juli 2003)
29/ 4 juni 2004 – Van Buggenhoutlaan,
OLV-ter-Duinenkerk (voorlopig)
Wie evenwel nog veel meer wil weten
over de bescherming van monumenten,
landschappen, stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen, hij of zij raadplege
dan de kersverse website van het
onlangs opgerichte Vlaams Instituut
voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), nl.
www.monument.vlaanderen.be.

Opendeur in de kerk en oproep voor expositie vijftig OLV-ter-Duinenkerk
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de OLV-ter-Duinenparochie in Koksijde-bad vindt op zondag 5 juni een opendeur plaats in de kerk. Belangstellenden kunnen er een kijkje nemen achter de schermen en enkele plaatsen bezoeken die
anders niet voor het publiek toegankelijk zijn. Die plaatsen zijn de verwarmingsinstallatie in de kelders, de volledige opbouw
van het kerkorgel, de sacristie met gewaden en gebruiksvoorwerpen, de crypte (die sedert de restauratie gesloten is). Al deze
plaatsen zijn dus te bezoeken van 11 tot 12 u., en van 14 tot 17 u. Iemand van de parochie zal steeds aanwezig zijn voor wat
uitleg.
Een tweede belangrijke activiteit ter gelegenheid van dit halfeeuwfeest is de tentoonstelling 50 jaar parochie OLV-ter-Duinen
tijdens de herfstvakantie. Die expo wordt opgezet in de winterkapel. Ze wil een beeld geven van de evolutie binnen de parochie gedurende de voorbije vijftig jaar. Om de expo te stofferen doet de parochieraad een beroep op alle inwoners van de
gemeente die kunnen helpen met het bezorgen van materiaal over de parochie: postkaarten, schilderijen, pentekeningen, krantenberichten, officiële documenten, foto’s, dia’s, kortom alles wat bruikbaar is om er iets moois van te maken. Deze oproep
geldt zowel voor de Sint-Antoniuskerk (de eerste kerk die zich bevond bij de rotonde de Poort), als voor de OLV-terDuinenkerk (de kathedraal van het licht).
De expostukken kunnen bezorgd worden aan Bernard Lust (L. Gerardstraat 2 te Koksijde-bad, tel. 05851.42.30) of aan Joost
Stroobant (Demyttenaerelaan 3 te Sint-Idesbald, tel. 058/51.98.03). Alle stukken worden terugbezorgd.
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museumfietsroute, erfgoedtochten, artotheek!
De gemeentelijke dienst Cultuur pakt uit met drie gloednieuwe projecten! Inwoners en bezoekers met een hart voor kunst en erfgoed worden in de watten gelegd. Maar ook aan de sportieve kunstliefhebber werd gedacht! De realisatie van deze initiatieven
kadert binnen het Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan Koksijde en de actieplannen Cultuur Koksijde 2004 en Cultuur Koksijde
2005 onder leiding van afdelingshoofd Vrije Tijd en cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun.

OP DE FIETS NAAR DE
KOKSIJDSE MUSEA!
Een
eerste
nieuw initiatief
is de museumfietsroute “7
om te beleven
op de fiets”.
Deze fietsroute
biedt 45 km
puur fiets- en
cultuurgenot in
KoksijdeOostduinkerke.
Zowel voor de
sport- als cultuurliefhebber
een aanrader!
Aan de hand van een prachtig geïllustreerde brochure en bijhorend plan in
een handig plastiek etuitje, wordt de
fietser door de wirwar van pittoreske
straatjes en hoekjes naar de mooiste
plekjes en musea van Koksijde gegidst.
Op vertoon van de bijhorende museumpas krijgt hij/zij toegang tot alle
Koksijdse musea aan een sterk verminderde prijs. (Uiteraard blijft voor inwo-

ners van Koksijde gratis toegang tot de
gemeentelijke musea Ten Duinen 1138 en
Nationaal Visserijmuseum op vertoon
van de identiteitskaart van kracht.)
De museumfietsroute kost slechts 2
euro en is te verkrijgen in alle kantoren
van de dienst Toerisme, in alle Koksijdse
musea en aan de balie van het cc
CasinoKoksijde.
Deze museumfietsroute is het 4de project in de rij onder de noemer “7 om te
beleven”. Vorig jaar realiseerde de dienst
Cultuur al drie vernieuwende initiatieven
omtrent de musea: a/ de uitgave van
een tijdloze, professionele luxebrochure
(foto- en kijkboek); b/ de uitgave van

een plooifolder in vier talen met alle
Koksijdse musea; c/ de uitbreiding van
de bewegwijzering naar de musea.
Bedoeling van deze initiatieven is de
naambekendheid van de onze musea te
vergroten en meer bezoekers naar
Koksijde te lokken.

KOKSIJDE BEHOEDT ZIJN
ERFGOED!
Onze gemeente is sinds kort twee erfgoedwandelingen en een erfgoedfietsroute rijker. In het najaar verschijnt dan
weer in primeur een inventaris over het
waardevol bouwkundig erfgoed in
Koksijde. De realisatie van deze initiatieven sluit aan op de visie tot herwaardering van de architecturale waarde van de
Koksijdse leefomgeving.
Medio 2004 werd kunsthistorica Sarah
Willems voor bepaalde duur door het
gemeentebestuur aangesteld om een
inventaris van alle architecturaal waardevolle gevels, gebouwen en/of wijken en
beschermde
monumenten
en/of
beschermingswaardige gebouwen in
Koksijde op te maken. Haar taak
bestond erin in elke straat alle bouwkundig waardevolle gebouwen op fiche
te beschrijven, te fotograferen, enz.
Bovendien werd er aan elk gebouw een
waardebepaling gegeven. Ook moderne,
hedendaagse architectuur werd genoteerd. Eind 2004 werd deze opdracht
afgerond.
Aan de hand van die gegevens werden
twee erfgoedwandelingen (Cottagewandeling in Koksijde-bad en erfgoedwandeling in Sint-Idesbald) en de erfgoedfietsroute Architectuur na 1945 in
Koksijde-Oostduinkerke uitgewerkt.
Aansluitend zullen op vaste tijdstippen
ook gidsbeurten georganiseerd worden.
De wandelingen en fietsroute zijn te

bekomen bij de dienst Toerisme en aan
de balie van cc CasinoKoksijde.
In september verschijnt daarenboven de
in 2004 opgemaakte inventaris in boekvorm. De publicatie zal een kunsthistorisch overzicht van de bebouwing in
Koksijde geven, van de eerste bebouwing tot de hedendaagse architectuurcreaties. Het wordt een vulgariserende
uitgave, geïllustreerd met veel kaarten,
mooie kleurenfoto’s, grondplannen en
oude postkaarten. Doel van het boek is
inwoners en toeristen sensibiliseren
voor de waarde van het eigen bouwkundig erfgoed.
Een andere doelstelling is het aanreiken
van een handig werkdocument aan de
dienst Cultuur en aan de West-Vlaamse
administratie
Monumenten
&
Landschappen. Ook de gemeentelijke
dienst Stedenbouw zal de inventaris als
basisdocument bij bouwaanvragen kunnen gebruiken. Zo komt er een koppeling tot stand tussen de inventaris en
het Gemeentelijk Informatiesysteem
(GIS). Bij een aanvraag tot verbouwing
of sloping kan aldus de waarde van het
gebouw worden nagegaan, en kan dus
doelgericht met het erfgoed worden
omgesprongen. Bij een bouwaanvraag
kan er ook rekening gehouden worden
met de context. Concreet zal de dienst
Stedenbouw in het GIS per gebouw een
link realiseren met de fiche en de foto
uit de inventaris. De gebouwen op het
GIS-plan zullen ingekleurd worden volgens hun waardecode. Bovendien worden op die manier ook de meest
waardevolle zones binnen de gemeente
gelokaliseerd en worden er op basis
daarvan ruimtelijke uitvoeringsplannen
gemaakt.
In 2006 staat de uitwerking van nog eens
3 erfgoedwandelingen op het programma.
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(vervolg van bladzijde 10)

ARTHOTEEK OF
KUNSTUITLEENDIENST
Onze gemeente stelt voortaan zijn
kunstwerken ter beschikking van allen
die kunst weten te waarderen. Vanaf
heden kan elke inwoner of firma van
Koksijde één of meer kunstwerken uit
het gemeentelijk patrimonium (schilderijen, beeldhouwwerken etc.) aan een
zeer voordelige prijs ontlenen.
Het gemeentebestuur wist doorheen de
jaren door aankoop of afstand (tentoonstellingen) vele kunstwerken te verzamelen, van talrijke kunstenaars, in de
meest uiteenlopende stijlen. Koksijde
wil promotie voeren voor deze collectie
en meer belangstelling voor kunst creëren bij een zo breed mogelijk publiek.
Zo groeide het idee om de bevolking de
mogelijkheid te bieden één of meer
stukken uit die collectie voor een
bepaalde periode én aan een zeer
democratische prijs te ontlenen. Drie
partners halen daar voordeel uit: de
gemeente ontsluit zijn collectie voor
een breed publiek, de ontlener kan zijn

woning of bedrijf aan een lage prijs met
een kunstwerk opsmukken, en de kunstenaar geniet een nieuw podium.
De gemeentelijke artotheek telt momenteel liefst 168 kunstwerken die kunnen
ontleend worden. Ze zijn volgens twee
criteria geselecteerd: kwaliteit en uitleenbaarheid. Het gaat zowel om schilderijen, grafisch werk, sculpturen en
foto’s. De ontlener kan zijn keuze maken
uit drie stijlvolle catalogi, die telkens een
overzicht geven van tien jaar kunst:
1970-1979, 1980-1989 en 19901999. Bedoeling is om de collectie ook
vanaf 2000 verder te inventariseren in
een catalogus.
Geïnteresseerde Koksijdenaars die een
kunstwerk wensen te lenen, contacteren
de dienst Cultuur (Casinoplein 10/11,
tel. 058/53.29.99, fax 058/53.29.85,
e-post cc.casino@koksijde.be). Een
reglement ligt ter inzage. Wie lid wenst
te worden van de gemeentelijke arthoteek betaalt hiervoor een jaarlijks lidgeld
van 25 euro (drie catalogi inbegrepen).
De uitleentermijn bedraagt 4 maanden

(maar kan verlengd worden). Leden krijgen het eerste werk gratis en betalen
vervolgens 25 euro bij een volgend uit
te lenen kunstwerk. Belangstellenden
kunnen ook gewoon één of meer catalogi kopen als verzamel-item (10 euro per
catalogus).
Meer info over deze drie projecten:
PR Vrije Tijd Ilse Chamon, Casinoplein
10/11
(tel.
058/53.29.82,
fax
058/53.29.85,
e-post
ilse.chamon@koksijde.be).

Oproep zomerexpo Kerkepannezaal en kunstkalender honderd jaar Keunekapel
Van 10 tot 22 augustus organiseert de werkgroep “Kunst in Baaltje” traditiegetrouw zijn grote zomerexpo in de
Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Het thema luidt dit jaar “De wereld is een landschap”! Aan deze tentoonstelling kunnen maximaal 100 kunstenaars deelnemen die elk één werk mogen indienen. De organisatie richt nu al een oproep tot belangstellende kunstenaars en –verzamelaars om in te schrijven (tot 14 juli) bij cultureel ambassadeur Raymond Van Duüren, Strandlaan
273 te Sint-Idesbald (tel. 058/51.30.50). Het inschrijven moet schriftelijk gebeuren met vermelding van materiaal, waarde
(verzekering), titel, naam en adres van de eigenaar. Wie inschrijft ontvangt op tijd en stond alle verdere nuttige gegevens.
In 2006 viert de werkgroep “Kunst in Baaltje” honderd jaar Keunekapel (1906-2006). Om die verjaardag in het daglicht te
stellen wil de werkgroep een kunstkalender verwezenlijken. Daarom zoekt de werkgroep twaalf kunstwerken die geschikt zijn
om die kalender te sieren. Deze bijzondere viering wordt een samenwerking van de VVV, de dienst Cultuur, het feestcomité
en de handelaarsbond van Sint-Idesbald, en de werkgroep “Kunst in Baaltje”.
Voor alle inlichtingen: Raymond Van Duüren (zie adres in de tekst).

Activiteiten cultuurraad
De cultuurraad wenst nu al een korte oproep mee te delen voor twee activiteiten in oktober:
- 3 oktober: infoavond voor verenigingen over het subsidiereglement voor de socio-culturele verenigingen, theaterzaal cc
CasinoKoksijde
- 8 oktober: vrijetijdsmarkt in de feestzaal van cc CasinoKoksijde
Info bij de dienst Cultuur cultuurdienst of bij voorzitster Marijke Louwie van de cultuurraad (tel. 058/51.58.28).

Levend verleden
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Orde van de Paardevisser:

mooie herinnering aan pausbezoek
Het overlijden van Paus Johannes
5000 toehoorders. Bij de perPaulus II weekte overal heel wat hersoonlijke audiëntie gaf Paus
inneringen en verhalen los, ook in
Johannes Paulus II blijk van een
Koksijde. Tien jaar geleden, in 1995,
wijze belangstelling voor garnalen
stonden diverse prominenten van
en de wijze waarop ze gevist woronze gemeente oog in oog met de
den. Hij herhaalde tijdens de
vorige kerkvader. Het betrof burgegesprekken de woorden “paardenmeester Marc Vanden Bussche, 1ste
visser”, “senator”, “burgemeester”.
schepen Jan Loones, huidig ereburDe oudste garnaalvisser te paard,
ger en oudste paardenvisser Henri
Henri Durant is een leeftijdsgeDurant en erevoorzitter van de Orde
noot van de paus die bedacht
van de Paardenvisser Raymond
werd met een terra-cotta paardenCoupillie. In ’95 brachten zij een
visser van Oostduinkerke en een
bezoek aan het Vaticaan, een per- De Koksijdse delegatie Henri Durant, Raymond Coupillie, boek over de wereldvermaarde
soonlijke audiëntie bij de paus inbe- 1ste schepen Jan Loones en burgemeester Marc Vanden kunstenaar Paul Delvaux. De Paus
Bussche tien jaar geleden in audiëntie bij wijlen Paus
grepen.
eindigde het bezoek met de woorJohannes-Paulus II
De delegatie verbleef van 21 tot 24
den “hartelijk dank”. Een onvergenovember 1995 in Rome, en werd er
telijke en ondertussen historische
eerst ontvangen op de Belgische naast de Sint-Pietersbasiliek een alge- gebeurtenis voor de Koksijdse delegaambassade. Later volgde in een zaal mene audiëntie, in aanwezigheid van tie.

Vorser zoekt “jong meisje” dat in mei 1940 gecrashte piloot verzorgde
Geert Beelaert uit Maldegem is op zoek naar een mevrouw die op 29 mei 1940 de Nieuw-Zeelandse piloot Allan C. Deere verzorgde nadat die met zijn Spitfire neergestort was op het strand van Oostduinkerke. Het verhaal van de h. Beelaert gaat als volgt.
Bij het debacle van Duinkerke maakte RAF-piloot wing commander, toen luitenant Allen C. Deere (een Nieuw-Zeelander) een
onzachte landing op het strand van Oostduinkerke, op 29 mei 1940 om 5 u. Vermoedelijk crashte toen ook een ander toestel, een Dornier 17, die Deere even daarvoor met zijn sectie had aangevallen.
Flight luitenant Allan Deere bestuurde toen een Spitfire met het logo Kiwi I. Hij maakte deel uit van het 54ste squadron code
KL. Allan Deere had een gapende wonde aan de wenkbrauw opgelopen en werd toen verzorgd door een jong meisje uit
Oostduinkerke. Zij kreeg uit dank vervolgens zijn Mae-West, zijn reddingsvest, met daarop zijn naam en rang, Flying Officer
Deere, in rode letters.
De h. Beelaert is thans op zoek naar het bewuste “jong meisje” of naar mensen die van die zaak iets afweten, of die in het
beste geval in het bezit zijn van de reddingsvest van Allan Deere. Hij verricht namelijk onderzoek naar piloten en omstandigheden aangaande het 485 NZ Spitfire Squadron waarvan Allan Deere deel uitmaakte.
Voor inlichtingen: Geert Beelaert, Brielstraat 16 te 9990 Maldegem (tel. 0494/08.57.18, e-post beelaertg@skynet.be).

Opendeur Vrienden der Blinden
Het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden “Vrienden van de Blinden” organiseert op zaterdag 4 juni opnieuw de jaarlijkse opendeur, vanaf 14 u. De bezoekers kunnen er kennismaken met het centrum en demonstraties met de blindengeleidehonden bijwonen. Er is weer rommelmarkt, barbecue, Straffe Hendrik, Trappist van ’t vat en reuzentombola met veel prachtige
prijzen. Daarnaast zijn er ook optredens van Sandra Van Vaerenbergh en Günther Van den Troost (zoals vorig jaar). Verder
wordt ook opgetreden door Yvan (2de van de Sound Mixshow) en door Michael Duane die eveneens finalist was. De ochtendvangst van de garnaalkruiersclub De Slepers wordt op de opendeurdag gekookt en verkocht ten voordele van het centrum. Voor de barbecue dient wel vooraf ingeschreven, tel. 058/51.00.01 (’s namiddags). Het gemeentebestuur verleent
opnieuw zijn logistieke steun en hulp bij het parkeren.
Alle inlichtingen op het secretariaat van de Vrienden der Blinden, Ganzestraat 9 te Oostduinkerke, of bij voorzitter Raymond
Van Duüren, Strandlaan 273 in Sint-Idesbald (tel. 058/51.30.50).

Levend verleden
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Sint-Idesbald 1914: tastbaar oorlogsgevaar…
VVV-voorzitter en Baaldjenaar Dirk Dawyndt is een verwoed verzamelaar van oude postkaarten. Zijn zorgvuldig bewaarde verzameling is indrukwekkend en brengt de geschiedenis van onze gemeente visueel in beeld. Dirk heeft daarnaast ook bijzondere interesse voor geschiedenis in het algemeen en de wereldoorlogen (en de gevolgen daarvan in onze contreien) in het bijzonder. In die zin werd zijn aandacht getrokken door een merkwaardige postkaart die hier ook afgedrukt staat.
De kaart toont een historisch beeld van
Sint-Idesbald. U ziet de oude stoomtram
die bouwmaterialen vervoert naar de
prille badplaats en ook het in 1906
opgerichte “Hotel des Dunes” (links).
Maar wat zeker in het oog springt is de
unieke boodschap op de voor- en
achterkant van de kaart. Lees even met
ons mee!
We bevinden ons in het jaar 1914, meer
bepaald op 19 augustus, en lezen de
boodschap van een dochter aan haar
ouders in Brussel, de h. en mevr.
Clerbois, 33 Rue de la Régence. We
hebben de tekst meteen in het
Nederlands vertaald.

“Sint-Idesbald, 19 augustus 1914
11 uur ’s morgens - Liefste ouders,
Deze ochtend is de angst overal merkbaar, geen nieuws, geen kranten... Wat is
er aan de hand? Is Brussel in gevaar?
Alarmerende geruchten doen de ronde...
Als dat waar was, zou ik hier niet rustig
kunnen blijven zitten, dan zou ik dicht bij
jullie zijn. Tenzij jullie beslissen om naar
hier te komen - wat denken jullie hiervan
in geval van gevaar? Er zijn hier kamers
en appartementen die ik zou kunnen krij-

gen aan spotprijzen - zeg het door aan
de vrienden die Brussel zouden willen
ontvluchten.
Er heerst hier een ijzingwekkende kalmte.
De mensen hebben ongelijk om niet te
profiteren van het moment waarop alles
goedkoop is aan de kust en waar ze een
beetje kalmte en frisse lucht krijgen. Het
is waar dat we allemaal heel onrustig en
bang zijn. Maar we worden tenminste
niet geconfronteerd met de drukte en
heisa van de stad.

Ik wacht ongeduldig op nieuws van jullie.
Ik ben ongerust omdat ik nog niks
gehoord heb van mijn arme Georges.
Doen jullie hem de groeten van mij?
2 uur - We krijgen op dit moment te
horen dat de treinen van het NoordStation niet meer rijden?? Zou ik hier
lang vastzitten? Laat me a.u.b. zo snel
mogelijk iets weten.
6 uur - De telegraaf werkt niet meer. Wat
moet ik doen??”
Uit de tekst blijkt duidelijk dat de ongerustheid sterk groeit naarmate de tijd
verstrijkt. Die bezorgdheid bleek
terecht, want exact op 20 augustus
1914 marcheerde het Duitse leger
Brussel binnen!
De postkaart werd op 22 augustus 1914
afgestempeld in het postkantoor van De
Panne en is blijkbaar nooit in Brussel
geraakt.
Mensen die meer zouden weten van
deze familie of meer informatie zouden
hebben over dit uitzonderlijke verhaal
kunnen terecht bij Ilse Chamon, PR Vrije
Tijd, Casinoplein 10 in Koksijde (tel.
058/53.29.82, fax 058/53.29.85, e-post
ilse.chamon@koksijde.be).

Levend verleden
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Nieuws van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138
Gratis gids in het weekend
De komende maanden kan elke toerist en inwoner elke zaterdag en zondag om 15 u. het museum en de archeologische site onder
leiding van een (gratis) gids bezoeken. De geschiedenis van de Orde van Cîteaux en van zijn lokale abdijsite, de film onder regie
van Stijn Coninx, de archeologische site komen in een begeleide wandeling in het museum en de ruïnes nog meer tot hun recht.
Meer info: www.tenduinen.be of 058/53.39.50.

Twee zomerevocaties “De pest in Vlaanderen in 1349”
Het museum organiseert van de zomer twee nocturnes, op woensdag 20 juli en woensdag 10 augustus. Onder het thema Levend
Verleden brengen de acteurs van de groep InSpinazie een evocatie van de pest in Vlaanderen in 1349. De evocatie van deze
moordende epidemie biedt immers de mogelijkheid om het publiek kennis te laten maken met hoe de mensen in die tijd met de
dreigende dood omgingen. De acteurs proberen de angst en het onbegrip rond deze ziekte op 7 plaatsen tot leven te brengen.
Telkens wordt een aantal eigentijdse opvattingen over het ontstaan en de verspreiding van de ziekte gegeven. Het geheel eindigt in een apotheose in het pand.
Reserveren is nu al mogelijk aan de balie van het museum van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 u., op zondag van 14 tot 18
u., niet op maandag. Meer info op www.tenduinen.be of 058/53.39.50.

Internationaal colloquium over tegels
In 2000 organiseerde het abdijmuseum zijn eerste colloquium in het kader van de totale vernieuwing. Nu het museum als Ten
Duinen 1138 operationeel is, wordt die draad heropgenomen. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober staan op een internationaal colloquium de tegels (gevonden tijdens opgravingen), centraal. Ze worden gesitueerd binnen een algemeen overzicht van
de middeleeuwse tegelproductie en –gebruik. Er wordt ook aandacht besteed aan de tegels in West-Europese cisterciënzer abdijen. Niet alleen de middeleeuwse toestand wordt belicht, ook de latere vervanging door majolicategels en het doorleven van de
middeleeuwse motieven in de 18de tot vroeg 20ste eeuwse Vlaamse tegelproductie. De internationale scharnierfunctie van
Vlaanderen zal extra in de verf gezet worden via twee recente doctoraatsthesissen: uit Bourgondië en Yorkshire.
Iedereen kan aan het colloquium deelnemen, voor één dag of voor beide. Contact en discussie met de sprekers is ook mogelijk,
informeel zelfs op vrijdagavond tijdens een buffet. Voor Koksijdenaars en voor de leden van de Familiares geldt een lager inschrijvingsbedrag. Wie nu al inschrijft, betaalt 150 euro voor het geheel (koffie, 2 lunches, 1 avondbuffet, receptie, documentatiemap
en de handelingen van het colloquium in de reeks Novi Monasterii). Wie maar één dag komt, betaalt 80 euro. Geïnteresseerden
in het informeel contact met de sprekers kunnen aan het avondbuffet van vrijdag deelnemen voor 35 euro. Studenten 50%
reductie. Storten op 091-0125672-86 van het museum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 8 te Koksijde. Info:
058/53.39.50.

Dagarrangement Ter Doest / Ten Duinen
Voor groepsbezoeken is een dagarrangement uitgewerkt dat de restanten van dochterstichting Ter Doest (1174-1624) en uithof Ter Doest verbindt met de moederabdij Ten Duinen te Koksijde. Socio-culturele groepen kunnen een pakket boeken met
rondleidingen in Lissewege en Koksijde. Info: 058/53.39.50.

Daguitstap op 21 mei naar Oost-Vlaanderen
Op zaterdag 21 mei gaan de Familiares de Dunis (de Vrienden van het Abdijmuseum), op daguitstap naar Oost-Vlaanderen. In
de voormiddag bezoek aan de archeologische site van de benedictijnerabdij Ename. Na het middagmaal bezoek aan de sites van
de cisterciënzerinnen en bernardinnen van Pamele en Oudenaarde. De dag wordt beëindigd in brouwerij Huyghe te Melle. Niet
in de Koekoekstraat, maar er zal wel getoond worden hoe en waar het abdijbier Ten Duinen en de voorloper Sint-Idesbaldus tot
leven komt. Vertrek van de bus om 8.15 u. aan het museum. Kostprijs (alles in) 42 euro voor leden en 46 euro voor niet-leden,
te storten op rek. nr. 380-0105573-11. Meer info bij Daniël Degryse op 058/52.18.14 of magda.vermeir@scarlet.be.

Lezing Baksteenarchitectuur
Op zondag 5 juni heeft de derde aperitieflezing van 2005 van de Familiares de Dunis plaats in de abdijhoeve Ten Bogaerde. Om
10 u. spreekt Johan Termote er over de baksteenarchitectuur van en rond Ten Duinen. Toegang 4 euro voor leden en 5 euro
voor niet-leden, drankje achteraf inbegrepen. Info: Daniël Degryse op 058/52.18.14 of magda.vermeir@scarlet.be.

Bibliotheek
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Nieuwsjes uit de bib …
Cursus internet-initiatie
Internet is hèt hedendaagse medium, het biedt een schat aan informatie. Vanuit je eigen huis, of de bibliotheek, kan je alle informatie opzoeken, de actualiteit volgen, een reis voorbereiden…, kortom, de wereld op je scherm. Voor iedereen die al wat basiservaring met computers heeft maar zich nog niet waagde aan surfen op het internet organiseert de bib een initiatie op dinsdag 17
en donderdag 19 mei van 13.30 tot 16 u. De lesgever start vanaf “nul” en eindigt met het aanmaken van een eigen e-mail adres.
Kostprijs: 6 euro (voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek). Opgelet: snel inschrijven is de boodschap, maximum 10 deelnemers.

Nieuw voor bib-leden: zelf documenten of tabellen opstellen en afdrukken
De bib stelt vanaf heden, naast de 15 internet-computers, ook een computer ter beschikking met een tekstverwerkingsprogramma (Word) en rekenbladen (Excel).
- Deze computer kan men enkel gebruiken na reservering met eigen lidkaart
- Reservering kan tijdens de openingsuren aan de balie van de afdeling Beeld en Geluid, of telefonisch (058/53.29.50) of per
e-mail (net-bibbing@koksijde.be) met opgave van het lidkaartnummer
- Men kan tegen betaling gegevens afladen op een in de bibliotheek gekochte diskette (1 euro)
- Men kan ook gegevens afprinten: 0,10 cent per pagina
- Beginnende pc-gebruikers worden in de mate van het mogelijke geholpen, de medewerkers zijn wel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden.

Week van de Zee
Nog tot 8 mei staan de zee, de duinen en het strand in de kijker. De bibliotheek heeft zeekoffers ter beschikking met alle informatie over het maritieme leven. De koffers bestaan uit een mix van prentenboeken, verhalen en informatieve boeken voor kinderen van
4 tot 12 jaar. Ideaal voor leerkrachten en voor liefhebbers die eens een themadag in hun vakantieprogramma willen steken.

Vaderdag en moederdag
Op zoek naar een mooi boeket, een lief gedicht, een modern gebed? Eens iets anders voor moederdag en vaderdag? Een manier om een
communiefeest of een lentefeest een extraatje te geven? Kom ideetjes opdoen in de bib, de boeken popelen om uitgeleend te worden.

De bib biedt veel voor weinig geld
Het lidmaatschap van de bibliotheek kost haast niks en is zelfs gratis voor jongeren tot en met 18 jaar. Volwassenen betalen 2,50
euro per jaar. Voordelen van een lidmaatschap, het hele jaar door, elke dag: gratis boeken lenen, gratis gebruik van internet, gratis raadplegen van kranten en tijdschriften, gratis hulp bij het zoeken in het enorm aanbod aan informatie en literatuur, gratis
toegang tot de tentoonstellingen, dag na dag keuze uit muziek-cd’s voor slechts 0,50 euro leengeld /stuk, een ruime keuze aan
cd-rom’s en dvd’s voor slechts 1 euro per stuk, gratis gebruik van de zelfuitleenbalie, privacy van de uitleen verzekerd.
De bib is behalve op zondag elke dag open, ’s morgens van 10 tot 12 u., op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ook van
16 tot 19 u., en op woensdag en zaterdag ook van 14 tot 17 u.

Vurige Latino passie op zondag 3 juli
Omdat het vroeg in juli valt hier al enige publiciteit voor de activiteit Koksijde Latin Club, op zondag 3 juli op het strand van
Koksijde. Deze eerste editie brengt de vurige Latino passie naar het grote publiek. Koksijde Latin Club zal de zintuigen verwennen met Salsa en Merengue, Zuiderse keuken, pittige wijnen en fris getapt bier.
Het programma vermeldt diverse optredens vanaf ’s namiddags:
- Sonbacan - Deze loeizwoele band (zowel Zuid-Amerikaanse musici uit Cuba, Ecuador, Martinique, als Europese musici)
brengt aanstekelijke merengue, strakke salsa, plakkerige bolero, enz. Perfecte balans tussen stijl, interpretatie, sublieme
improvisaties en technische hoogstandjes.
- El Truco Mexicano - Een enthousiaste 6-koppige salsa-band met 6 verschillende nationaliteiten! Deze energieke band doet
de toehoorder vanaf de eerste noot meebewegen op hun opzwepende ritme. Originele eigen composities en fusie van verschillende muziekgenres!
- Vuurwerk om 23 u.
- Randacticiteiten - Salsa-workshop, zuiderse hapjes bereid door de chef van Carpe Diem, wijnstand door WineTime en afterparty in de Barbu met de zwoelste latino hits.
Algemene organisatie: Koksijde Music Club

Westhoekacademie
Gemeentelijke Westhoekacademie:
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expo’s en activiteiten eindeschooljaar
De gemeentelijke Westhoekacademie organiseert op het einde van het schooljaar traditiegetouw een lange reeks tentoonstellingen en andere activiteiten. Hier volgt het overzicht.
1. Week van de Amateurkunsten Opendeur in de ateliers, een woordje
uitleg, een babbel met de leerkrachten
en de leerlingen; toegankelijk op vrijdag
29 april van 14 tot 20 u., op zaterdag
30 april van 10 tot 12 en van 14 tot 17
u., op maandag 2 mei van 14 tot 17 u.
en op woensdag 4 mei van 18 tot 20 u.
2. Tentoonstelling (oud)leraars - De
(oud)leraars stellen tentoon in de kapel
Ster der Zee van vrijdag 29 april tot
zondag 1 mei, en van donderdag 5 tot
zondag 8 mei, elke dag van 14 tot 18 u.
3. Modeshow - Er is modeshow op
zaterdag 28 mei om 20.30 u. in de
kapel Ster der Zee.
Evocatie - De middelbare graad Koksijde
presenteert een evocatie op zaterdag 4
en zondag 5 mei van 14 tot 17 u. in de
kapel Ster der Zee.
4. Afdeling Nieuwpoort - In zaal Berquin

loopt op zaterdag 4 en zondag 5 juni van 14
tot 17 u. de tentoonstelling met werken van
de leerlingen uit de lagere en de middelbare
graad van de afdeling Nieuwpoort.
5. Afdeling De Panne – Tentoonstelling
van de werken van de leerlingen uit de
lagere en de middelbare graad van de
afdeling De Panne in zaal Scharbillie van
zaterdag 11 juni tot maandag 20 juni,
elke dag van 14 tot 17 u.
6. Cc Taf Wallet - De leerlingen van de
hogere graad, specialisatiegraad, middelbare graad en de ateliers initiatie volwassenen
tonen hun werk in cc Taf Wallet (Veurnelaan
109 te Sint-Idesbald), van vrijdag 17 tot
zondag 19 juni tijdens de schooluren.
7. Afgestudeerden - Het werk van de
afgestudeerden hogere graad en specialisatiegraad kan men bewonderen van
vrijdag 17 tot zondag 19 juni in de kapel
Ster der Zee, van 14 tot 17 u.

8. Noordduinen - In de toneelzaal, de
lokalen en de gangen van het centrum
Noordduinen
(Helvetiastraat
in
Koksijde-dorp) hangen de werken te kijk
van de leerlingen lagere en middelbare
graad, op zaterdag 18 juni van 14 tot 18
u., op zondag 19 juni van 10 tot 12 en
van 14 tot 18 u.
9. Kerk van Oeren - De afdeling
Alveringem (Hoogstade) toont zijn werken op zaterdag 18 en zondag 19 juni
van 14 tot 18 u. in de kerk van Oeren.
10. Veurne - Ten slotte is er de expo met
werken van de leerlingen van de lagere en
middelbare graad afdeling Veurne op zaterdag 25 en zondag 26 juni in het klooster
van de Blauwe Nonnen, Pannestraat.
Voor alle verdere info: gemeentelijke Westhoekacademie, Veurnelaan 109 Sint-Idesbald
(tel. 058/51.65.27, fax 058/52.27.72, epost westhoekacademie@koksijde.be).

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

hoogwater
06.52 en 19.33
08.20 en 20.55
09.43 en 22.15
10.56 en 23.18
11.52
00.07 en 12.36
00.50 en 13.17
01.31 en 13.57
02.10 en 14.35
02.49 en 15.13
03.27 en 15.50
04.05 en 16.26
04.44 en 17.02
05.24 en 17.42
06.11 en 18.32
07.14 en 19.36
08.27 en 20.52
09.48 en 22.12
10.51 en 23.08
11.38 en 23.52
12.17
00.31 en 12.54
01.09 en 13.32
01.48 en 14.11
02.28 en 14.52
03.10 en 15.35
03.54 en 16.22
04.44 en 17.14
05.41 en 18.16
06.54 en 19.25
08.07 en 20.35

laagwater
01.28 en 13.57
02.42 en 15.19
04.05 en 16.50
05.30 en 18.03
06.34 en 18.55
07.23 en 19.38
08.04 en 20.18
08.43 en 20.56
09.21 en 21.35
09.57 en 22.15
10.33 en 22.53
11.06 en 23.29
11.39
00.06 en 12.15
00.48 en 13.00
01.53 en 14.25
03.09 en 15.45
04.12 en 16.46
05.12 en 17.41
06.06 en 18.28
06.51 en 19.09
07.32 en 19.49
08.13 en 20.31
08.54 en 21.14
09.37 en 21.58
10.20 en 22.45
11.05 en 23.34
11.53
00.27 en 12.46
01.28 en 13.49
02.35 en 15.04

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

hoogwater
09.19 en 21.45
10.27 en 22.47
11.24 en 23.41
12.13
00.29 en 12.58
01.13 en 13.41
01.55 en 14.21
02.35 en 14.59
03.14 en 15.36
03.52 en 16.11
04.30 en 16.47
05.08 en 17.26
05.51 en 18.10
06.40 en 19.02
07.39 en 20.03
08.41 en 21.08
09.45 en 22.10
10.44 en 23.06
11.35 en 23.55
12.22
00.41 en 13.08
01.27 en 13.53
02.12 en 14.39
02.59 en 15.26
03.47 en 16.15
04.39 en 17.07
05.36 en 18.03
06.37 en 19.02
07.40 en 20.03
08.44 en 21.08

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

laagwater
03.47 en 16.23
05.04 en 17.34
06.07 en 18.28
06.57 en 19.14
07.39 en 19.56
08.19 en 20.37
08.56 en 21.18
09.33 en 21.59
10.10 en 22.39
10.46 en 23.18
11.21 en 23.56
11.57
00.35 en 12.37
01.19 en 13.27
02.13 en 14.39
03.13 en 15.48
04.11 en 16.45
05.09 en 17.38
06.04 en 18.30
06.56 en 19.20
07.45 en 20.09
08.32 en 20.58
09.18 en 21.47
10.05 en 22.38
10.53 en 23.29
11.42
00.22 en 12.33
01.16 en 13.30
02.13 en 14.32
03.14 en 15.39
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Twee muzikale salons met optredens van zes groepen
Voortbouwend op het succes van vorig jaar (Tuinsensaties, 22 en 23 mei) organiseert cultuurpromotor Alex Vandebril uit de
Capucijnenlaan 14 opnieuw een culturele manifestatie. Zijn tweede Koksijds geesteskind heet Muzikale Salons, op zondagnamiddag 29 mei in twee privé-woningen en op vier locaties in Koksijde-dorp.
Wie niet houdt van grote muziekevenementen met veel volk, een wachtende rij
voor de vestiaire en een schoteltje bij de
ingang van de toiletten, kan op 29 mei
knus genieten van heerlijke muziekpareltjes in andermans woonkamer of in een
uitgelezen locatie van ’t dorp. Waar de
deelnemers precies terechtkomen blijft
een verrassing. In ruil voor een kaartje
van 5 euro brengen muzen hen achtereenvolgens naar 3 verschillende plekjes,
waar hen boeiende, originele concertjes
van talentrijke musici wacht. De verrassing is dus drieledig: de gastlocatie, de
muziek én de sofa van de Koksijdse buur.
Uiteraard kan men na ieder optreden
honderduit met de muzikanten babbe-

len. Afsluitend (17 u.) offreert het feestcomité van Koksijde dorp een drink in ’t
Oud Schooltje, waar de sfeer verzorgt
wordt door de Westhoekacademie en de
muziekschool van Koksijde .
Belangstellenden kunnen dus kiezen
tussen twee muzikale salons.
Muzikaal Salon 1 (drie keer twintig personen): optredens van Daan et ses
ami(e)s-Brassens (Frans chanson); het

Hobotrio van het Nationaal Orkest van
België en Bacalhau (Portugese fado).
Muzikaal Salon 2 (drie keer vijftig personen): optredens van Alain Bourgois
(orgel); Peter Paelinck & co (fusie tussen
folk en etnische muziekinstrumenten)
en Dark Rose (rhythm & blues).

Het evenement begint om 13.30 u. aan
’t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijdedorp. Reservatie (tot 15 mei) is geboden door storting van 5 euro per persoon op PCR 000-0107960-96 van
Alexander Vandebril, met vermelding
van uw keuze: MS1 of MS2. Deelname is
beperkt tot 220 personen. Dit cultuurproject wordt gesteund door het
gemeentebestuur, de cultuurraad en het
feestcomité van Koksijde-dorp.
Verdere info bij organisator Alex
Vandebril (e-post vandebril.alex@belgacom.net of gsm 0485/05.78.26) en
op www.koksijde.be.

Natalia live in cc CasinoKoksijde!
Natalia, runner up van Idool 2003, is op vrijdag 27 mei om 20 u. met haar band live in concert in de feestzaal van het cc CasinoKoksijde. Sinds Natalia Druyts finaliste werd van het populaire muziekprogramma
Idool, davert het Vlaamse muzieklandschap op zijn grondvesten. Na de Idool-hype, kwam Natalia‘s eerste
single uit, Without you, meteen goed voor goud. Na één jaar heeft Natalia tal van ijzersterke singles op
haar palmares staan, waarvan I have only begun to fight de soundtrack werd van de film Team Spirit 2.
Vorige zomer scoorde ze met haar ballade I want you back, waarmee ze weken op nummer 1 stond.
Toegangsprijs: 15 euro in voorverkoop (balie cc CasinoKoksijde, tel. 058/53.29.99), 20 euro aan de
deur.

Attentie: toneel met speciale dimensie!
Onder de werktitel ’t Attention gaat acteur Kasper Vandenberghe ook dit jaar op zoek naar een manier om zijn publiek te verwonderen. Op 12 en 19 augustus wordt het publiek om 20.30 u. verwacht aan het Casinoplein in Koksijde maar de uiteindelijke bestemming blijft onbekend. Reserveren (5 euro) voor dit unieke gebeuren is noodzakelijk op telefoonnummer
058/51.23.64 (Jokkebrok). Net zoals vorig jaar met het strandproject “sweet-suite” wordt duidelijk dat plaatsen inspirerend
werken. Bezoekers worden per bus opgehaald aan het Casinoplein en naar een geheime locatie gebracht om te worden rondgeleid in de ergernis, de twijfel, de bekrompenheid en herkenbaarheid van een andere wereld of is het toch de onze…?

Trefpunt en Teletekst
Trefpunt - Ook in mei en juni is Koksijde te bewonderen op Focus/WTV in het programma
Trefpunt. Op donderdag 19 mei wordt de veiligheid in de gemeente belicht met een bezoekje aan
politie Westkust. Op donderdag 16 juni staan de garnaalfeesten van eind juni in de kijker en is er
aandacht voor het op til staande zomerseizoen. Afstemmen dus op Focus, iedere derde donderdag van de maand om 18 u. en telkens na de nieuwsuitzendingen (behalve juli en augustus).
Teletekst - Nieuwe berichten over de gemeente zijn ook consulteerbaar op de teletekstpagina’s
410-414 op Focus/WTV of u kunt ook op de dagtelevisie van Focus/WTV nagaan wat er in
Koksijde op stapel staat!
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Vier boeiende daguitstappen met de bus
De dienst Toerisme organiseert in de komende maanden vier boeiende daguitstappen met de bus (CD-cars) naar heel interessante bestemmingen. Voor alle inschrijvingen: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke, tel. 058/53.21.21.

Donderdag 12 mei - Magie van
het glas in Arques en charme van
Boulogne…
- opstapplaatsen: parking SintNiklaaskerk in Oostduinkerke-dorp (8
u.), gemeentehuis Koksijde-dorp (8.10
u.), hoek Zeelaan-Westendestraat te
Koksijde-bad (8.15 u.), Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald
(8.25 u.)
- korte ontbijtstop (koffie met croissant), 10.30 u. bezoek (anderhalf uur)
aan het centrum voor glasproductie
ARC International in Arques (geschiedenis, film, technieken, van zand tot afgewerkt product, bezoek aan de winkel)
- vrij middagmaal
- 13 u., rit naar Boulogne, gegidste wandeling door de oude stad om 16 en 17
u. (twee groep, duur: 1 uur)
- 18 u., terugreis, halte onderweg, thuiskomst om 21 u.
- prijs per persoon: 26 euro (busreis,
gids, koffie met croissant en bezoek Arc
International inbegrepen)

Donderdag 26 mei - Kent,
“de tuin van Engeland” en Anne
Boleyn…
- opstapplaatsen: parking SintNiklaaskerk in Oostduinkerke-dorp
(7.30 u.), gemeentehuis Koksijde-dorp
(7.40 u.), hoek Zeelaan-Westendestraat
te Koksijde-bad (7.45 u.), Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald
(7.55 u.)

Maandag 16 mei:
Zouavenfeest
Op pinkstermaandag 16 mei herdenkt
Koksijde de 8.000 Franse Zouaven die
in de Westhoek hun leven lieten tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Oud-strijders
uit die wereldbrand zijn er niet meer.
Vandaag worden zij vertegenwoordigd

- van Calais met de ferry naar Dover
(anderhalf uur), om 10 u. lokale tijd rit
naar Ashford (100.000 inwoners); gegidste wandeling, gezellige markt, nauwe
steegjes waar drukke cafés contrasteren
met de middeleeuwse huizen
- vrij middagmaal
- door het mooie platteland naar
Tenterden en Pashley Manor (1262);
bezoek aan een oude, typisch Engelse
tuin met terras, klaterend water, vogeltjes en mooie zichten op de landelijke
omgeving. Er is ook een mooie tuinterras. Anne Boleyn (2de vrouw van Henry
VIII) bracht hier haar kinderjaren door.
- 16.30 u., vertrek naar Dover, thuiskomst omstreeks 21.30-22 u.
- prijs per persoon: 35 euro (busreis,
ferry, gids, toegang tuin)

Vrijdag 17 juni - Smokkelen in Rye
en de tuin van Great Dixter…
- opstapplaatsen: parking SintNiklaaskerk in Oostduinkerke-dorp
(7.30 u.), gemeentehuis Koksijde-dorp
(7.40 u.), hoek Zeelaan-Westendestraat
te Koksijde-bad (7.45 u.), Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald
(7.55 u.)
- van Calais met de ferry naar Dover
(anderhalf uur), om 10 u. lokale tijd rit
door het mooie platteland naar Rye,
alwaar wandeling van 45 minuten, eventueel bezoek aan de Mermaid Inn, oudste smokkelaarskroeg
- vrij middagmaal
door de vaderlandslievende verenigingen en oud-strijders uit de Tweede
Wereldoorlog van de Westhoek en
Noord-Frankrijk. Tijdens die plechtigheid brengen ze hulde aan hen die hun
leven gaven voor de vrede. Het feest
wordt opgeluisterd door de Zouaven
van Walcourt die in hun originele
kostuums en met hun typische paradepas een authentiek tintje aan deze her-

- gegidst bezoek aan de tuin van
prachtige exotische tuin van Great
Dixter, geboorteplek, residentie en passie van de schrijver over tuinen,
Christopher Lloyd.
- 16.30 u., vertrek naar Dover, thuiskomst omstreeks 21.30-22 u.
- prijs per persoon: 35 euro (busreis,
ferry, gids, toegang tuin)

Donderdag 30 juni Cruiseschepen en schatkamers
van Antwerpen…
De metropool Antwerpen is als grootste
stad van Vlaanderen een geheel van vele
boeiende en verscheiden kleine buurten,
volkse wijken en toeristische zones. Stad
van Rubens, industriële haven en één
van de snelst groeiende culturele cruisebestemmingen in Europa.
- opstapplaatsen: parking SintNiklaaskerk Oostduinkerke-dorp (8 u.),
gemeentehuis Koksijde-dorp (8.10 u.),
hoek Zeelaan-Westendestraat Koksijdebad (8.15 u.), Oostendelaan t.h.v. het
Grardplein, Sint-Idesbald (8.25 u.)
- boottocht op de Schelde, poort naar
de wijde wereld, over het water kwamen
mensen, ideeën en goederen…
- vrij middagmaal
- geleide stadswandeling met bezoek
aan het Rubenshuis (2 uur), waarna
pauze of shoppingtijd
- thuiskomst omstreeks 21 u.
- prijs per persoon: 28 euro (busreis,
gids, boottocht en toegang museum)
denking verlenen. Om 10 u. bloemenhulde aan het Frans Militair kerkhof in
Koksijde-dorp en om 11 u. bloemenhulde
en
toespraken
aan
het
Zouavenmonument in Koksijde-bad. Op
de Zeedijk loopt van 11.30 tot 15 u. een
tentoonstelling van oldtimers militaire
voertuigen.
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Weekend 28 en 29 mei:
20ste Internationaal
Vliegerfestival

ter
feestcomité
Koksijde-dorp
(0498/10.69.03). Prijs: 6 euro per 6
meter voor de rommelmarkt, gratis voor
het hobbyfestival.

Voor de 20ste maal vindt op het strand
van Oostduinkerke het Internationaal
Vliegerfestival plaats, meer bepaald op
zaterdag 28 en zondag 29 mei.
Eénlijners, stunters, vechtvliegers, buggy’s, luchtfotografen en windmuzikanten: er is plaats voor iedereen. En wie
het strand niet breed genoeg vindt, die
kan nog altijd op zee gaan kite-surfen.
Extra voor deze 20ste uitgave: Tony
Cartwight uit Engeland nodigt iedereen
uit om een vlieger mee te brengen waarmee men twintig jaar geleden vliegerde.
Voor diegenen die pas later met vliegeren begonnen, mag het ook hun eerste
vlieger zijn. Daarnaast is er ook de
“Coupe Philippe Gallot”. Deze Rokkaku
wedstrijd is bedoeld voor kinderen uit
het publiek. Zij mogen deelnemen aan
een écht luchtgevecht met de vlieger
van een ervaren vliegeraar, die ook de
nodige instructies geeft. In samenwerking met het gemeentebestuur en het
feestcomité van Oostduinkerke-bad.

Kermis in Koksijde-dorp

Hobbyfestival en
rommelmarkt
Het 16de hobbyfestival Gouden
Handen vindt plaats op zaterdag 28 mei
van 14 tot 19 u., en op zondag 29 mei
van 10 tot 18 u., in de gemeentelijke
sporthal en in de zaal voor vloersporten
in Koksijde-dorp. Honderd en twintig
amateur-kunstenaars, verdeeld over 95
standen, demonstreren hun hobby en
stellen hun werken voor. Er is gelegenheid tot deelname aan workshops.
Gratis toegang.
De rommelmarkt vindt plaats op zondag
19 juni. Inschrijven voor beide activiteiten is verplicht: bij voorzitter feestcomité Koksijde-dorp Noël Deprez, voorzit-

Zaterdag 11 juni:
- 18 u., officiële opening van de kermis
aan het gemeentehuis, gevolgd door
een optocht doorheen de kermis
- 18.30 u., het “blauwe fabriekje” op ‘t
dorp verandert van naam in “FINTRO”
en dit wordt beklonken met een drankje,
aangeboden door de hr. Becquart aan
het bankkantoor
- 19.30 u., met de harmonie naar de
Silicowijk langsheen de Pylyserlaan
- 20 u., officiële inhuldiging speelplein
Silicowijk met drankje en kinderanimatie

vanaf de late namiddag
- 21 u., langsheen de Galloperstraat
naar ‘t Oud Schooltje (Kerkstraat) voor
afsluitende receptie met paëlla.
Zondag 12 juni:
- 11 u., eerstesteenlegging Hoge
Blekkerbad Koksijde met receptie, cafetaria zwembad
- om 16 u. wandelconcert door de
muziekmaatschappij van Woumen
Maandag 13 juni: om 10 u. eredienst
voor de overleden parochianen in de
Sint-Pieterskerk
Maandag 13 juni: om 19 u. intermaatschappijen (spelprogramma onder verenigingen)
Donderdag 16 juni: om 17 u. avondmarkt, om 19 u. wandelconcert
Zondag 19 juni: vanaf 8 u. rommelmarkt

Nieuwe natuurbrochure:
“Yde Duinen”!
De dienst Toerisme heeft een gloednieuwe brochure klaar die alle natuurgebieden in de badplaats bundelt
onder de naam Yde Duinen. Alle gebieden samen genomen bezit de gemeente Koksijde het grootste natuurareaal
aan de kust (701 ha). Niet iedereen
kent deze gezellige en groene plekjes
van de gemeente, de brochure wordt
daarvoor de perfecte handleiding. De
foto’s met beknopte uitleg maken de
brochure tot een aardig geheel.
De uitgestrekte natuurgebieden zijn
één van de grootste troeven van
Koksijde. In de brochure staan ze mooi
beschreven. Ze worden onder een gezamenlijke naam naar buiten gebracht,
“Yde Duinen”, als verwijzing naar het
derde grootste duinencomplex van de
kust. Bovendien vind je er ook een
overzicht van alle geleide wandelingen en fietstochten in 2005, een kaartje en de
periodes waar en wanneer honden in de duinen mogen wandelen. Het boekje is
drietalig en is gratis te verkrijgen in alle kantoren van de dienst Toerisme.

De evenementenbrochure Lentekriebels in Koksijde-Oostduinkerke is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme.
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Viering 50 jaar verbroedering
met Bad Schallerbach
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2005: vijftig jaar verbroedering tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Deze unieke verjaardag kan niet ongemerkt voorbijgaan.
Daarom vieren de inwoners van Koksijde en Bad Schallerbach feest: van donderdag 19 tot en met zondag 22 mei 2005! In 1955
kwam de eerste jumelage tot stand tussen België en Oostenrijk. Tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Stichters ervan waren de
burgemeesters Jaak Van Buggenhout en dr. Franz Krammer.

Zo kort na de Tweede Wereldoorlog was
het niet evident een dergelijke verbroedering te beginnen aangezien beide landen in de oorlog uit elkaar vijandige
kampen kwamen. Niettemin durfde
toenmalig senator en Koksijds burgemeester Jaak Van Buggenhout, die de
Europese gedachte hoog in het vaandel
voerde, deze verbroedering te starten.
Na een ontmoeting met dokter
Krammer, burgemeester van Bad
Schallerbach, op een bijeenkomst in
Italië, werden de eerste plannen
gesmeed.
In de loop van 50 jaar verbroedering
groeide een vriendschapsband in alle
lagen van de beide bevolkingen. BadSchallerbach is in Koksijde een begrip
en wordt door Koksijdse gezinnen vaak
als reisdoel gekozen. Omgekeerd ook!
Een delegatie van 76 personen komt
naar Koksijde om dit te vieren. Wenst u
mee te vieren? U bent welkom om aan
onderstaand programma deel te nemen.
Vrijdag 20 mei
- 11 u., bezoek aan de wekelijkse markt

op het Kerkplein met optreden van Lucy
Loes, koningin van het visserslied,
mogelijkheid tot het nuttigen van
Vlaamse karbonaden met friet en een
pintje bier, gezellig samenzijn.
- 19 u., academische zitting in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde, gevolgd
door feestmaaltijd in het Casino (aperitief met hapjes / gestoomde griet met
Mechelse asperges, preislierten, rieslingsabyon en pestou / kalfsoester met
primeurgroenten van eigen bodem,
aardappellasagne met sesam, kaneelsaus / gebakje van bittere chocolade,

panna cotta met exotisch fruit en sorbet van passievrucht / mokka en versnaperingen / aangepaste wijnen) –
muzikale animatie door het bekende
orkest The Johnny’s Band – Wie het
feest wil bijwonen wordt gevraagd
vooraf in te schrijven door storting van
40 euro/persoon op rekening 1460553547-06 van het Jumelagecomité
Koksijde, tot uiterlijk 15 mei. Verdere
info: secretaris Greta Cambier (tel.
058/51.11.62, e-post greta.cambier@skynet.be)
Zaterdag 21 mei
- 21.30 u., Zeedijk Sint-Idesbald, wandelconcert door de drumband El Fuerte
- 22.45 u., strand Sint-Idesbald, groot
vuurwerk ter gelegenheid van 50 jaar
verbroedering, drankje aangeboden in
de Bikinibar
Zondag 22 mei
- 11 u., bezoek aan de Duinenabdij, aperitiefconcert door de Gemeentelijke
Harmonie van Koksijde

Jaarlijks Vijfstedentreffen
Het jaarlijkse Vijfstedentreffen onder de gemeenten Oostduinkerke, Biedenkopf-an-der-Lahn, La Charité-sur-Loire, Wépionsur-Meuse en Neustadt-an-der-Orla vindt plaats op zaterdag 7 mei met volgend programma:
- 10 u., Oostduinkerke-bad, eerste deel van het Spel zonder Grenzen
- 10-18 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, verbroederingsmarkt met specialiteiten uit de diverse verbroederde
gemeenten
- 14 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, tweede deel van het Spel zonder Grenzen, en optredens van de folkloredansgroep oud-IJslandvaarders, Trachtentanzgruppe uit Biedenkopf en zangkoor uit Duisburg, om 17.30 u. prijsuitreiking van het
Spel zonder Grenzen
- 20 u., zaal Witte Burg, gezellig samenzijn en dansavond, opgeluisterd door Jan Parent en zangeres Elfi.
Org.: jumelagecomité Oostduinkerke, i.s.m. feestcomité Oostduinkerke-bad en –dorp en gemeentebestuur.

Groendienst

Flor Kos was hèt paradepaard
op de 33ste Gentse Floraliën..!
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Flor Kos is zijn naam en hij lijkt wel de tweelingbroer van Kos, de reuzengarnaalvisser te paard. Met dat verschil dat zijn gelaat
gemaakt is naar het gezicht van reus en IJslandvaarder Ko Legein, en dat zijn huid, paard inbegrepen, beplant is met maar liefst
19.000 mozaïekplantjes. Dit ongeëvenaard werkstuk is het zoveelste paradepaard van de technische dienst en van de groendienst. Van vrijdag 15 tot zaterdag 24 april sierde deze Koksijdse parel de Gentse Floraliën in Flanders Expo en genoot er de
bewondering, verwondering en verbijstering van honderdduizenden bezoekers!
Voor elke editie gaat de organisatie van
de Gentste Floraliën op zoek naar vernieuwing. “Alle Vlaamse steden en
gemeenten werden aangeschreven om
eventueel een bijdrage te leveren”, vertelt hoofd van de groendienst Ides Leys.
“Een klein aantal gemeenten diende een
voorstel in. Maar uiteindelijk haakten ze
één na één af, behalve Koksijde, onder
impuls van het schepencollege en extra
motivatie via schepen van Groen Jan
Loones. Ons voorstel werd in dank aangenomen: een beplante reuzengarnaalvisser te paard. Voor onze diensten
opnieuw een grote uitdaging, met een
enorme publiciteit als beloning!”
De betrokken diensten hebben in elk
geval al heel wat ervaring op het vlak van
gigantisch stuntwerk. Naar een ontwerp
van Ides Leys hanteerden reuzenbouwer
Peter Dalle en zijn medewerkers onder
leiding van chef Pierre Dalle opnieuw het
smeedijzer om het geraamte van Flor Kos
ineen te zetten. Ze maakten hem naar
het voorbeeld van zijn oudere broer Kos,
maar inwendig wel heel anders, want Flor
Kos draagt geen kleren, maar planten. En
opdat die zouden leven, moest voor zijn
binnenwerk een heel ingenieus systeem
uitgedokterd worden.
Ides Leys, Pierre en Peter Dalle: “Er is
uiteraard het stalen geraamte dat het
geheel schraagt, maar de zogezegde
“huid” bestaat uit een dubbelwandige
constructie van ca. 15 cm dik. In die
wand is een geprepareerd plantensubstraat geperst. Daarin lopen tientallen
irrigatiekanaaltjes om de plantjes te
bevloeien. Het irrigatiesysteem kan
natuurlijk extern op de gewone waterleiding aangesloten worden. Het irrigeren
is noodzakelijk, om de drie avonden. Eén
keer per week wordt Flor Kos ook preventief bespoten met een schimmelwerend product tegen ziektes.”

Zoals zijn voorganger Kos is ook Flor
Kos een ferm uit de kluiten gewassen
paardenvisser geworden: 5 m hoog,
5,5m lang, 2 m breed, voor een totaal
gewicht van 7 ton. Per vierkante meter is
hij met 450 plantjes bekleed, zo’n
19.000 in totaal. Ze groeiden prachtig
toe tot een aaneengesloten geheel, en
werden verder regelmatig bijgeknipt.
Op de Gentste Floraliën was de beplante garnaalvisser er niet zomaar neergepoot. Nee, hij bevond er zich op vertrouwd terrein, meer bepaald in een
standduindecor over een oppervlakte
van 155 m2, waarvoor 30 ton zeezand
en ongeveer evenveel ton teelaarde
werd aangebracht. Het decor bestond
aldus uit een zicht op Zeedijk en strand,
uit 101 houtbussels en 603 helmplanten. Aan de benen van het paard scharrelt in het zand ook een reuzenkrab, ook
al met mozaïekplantjes bekleed.
Paard en man werden gebouwd op de
werf in Oostduinkerke, vervolgens met
plantjes bekleed in het serrecomplex in
Koksijde, en op 6 april met een bijzonder transport naar Gent vervoerd. Daar
werkte een ploeg van de Groendienst
vervolgens drie en een halve dag aan de
definitieve opbouw van decor en Flor
Kos zelf. Het was en is werkelijk merk-

Een fiere schepen
van Groen Jan
Loones met de
scheppers van Flor
Kos op 6 april, dag
van transport van
Koksijde naar Gent.
(zie ook foto op de
frontpagina)

waardig om zien hoe gedetailleerd
levensecht Peter Dalle en Ides Leys er
met hun medewerkers in geslaagd zijn
de beplante Flor Kos op de wereld te
brengen, accessoires zoals manden,
gareel, net, koorden, enz. inbegrepen.
Daarmee is het verhaal echter niet afgelopen: op 6, 7 en 8 mei pronkt Flor Kos
heel waarschijnlijk op de Tuindagen in
Beervelde (kasteeldomein). Die manifestatie is zowat de moeder van alle Vlaamse
tuindagen. Van de zomer zal Flor Kos een
prominente plaats in het straatbeeld van
de eigen gemeente krijgen, en hij is ook al
uitgenodigd om over twee jaar deel te
nemen aan de Floraliën van Sjanghaï!
Vandaar dan ook felicitaties van het
gemeentebestuur aan alle personeelsleden en externe personen die deze uitdaging tot een goed einde, en KoksijdeOostduinkerke weer op de kaart hebben
gebracht. Dat waren in alfabetische
volgorde: Luc Brutsaert, Peter Dalle,
werkleider Pierre Dalle, Patriek
Delanghe, Els Desaever, Martin
Desaever, Freddy Durie, Carlos Legein,
Michel Leyre, diensthoofd Ides Leys,
Geert Lingier, Danny Pauweleyn, Ronny
Calcoen, Johan Claerebout, Nick
Claerebout, Chris Vanbuckhave, Eric
Vieren en Pros Weiss.
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Gemeente overhandigt tweede architectuurprijs
Ons gemeentebestuur heeft op woensdag 23 februari zijn tweede architectuurprijs uitgereikt. De laureaten zijn de h. en mevr.
Christophe en Inge Bakeroot–Descamps. De jury bekroonde de uiterst geslaagde verbouwing van hun villa, Horizontlaan 11, oorspronkelijk ontworpen door architect Gaston Lejeune. Bij die verbouwing respecteerden de eigenaars immers zoveel mogelijk
het authentieke karakter van de woning. Ze kregen als prijs een cheque van 1.000 euro overhandigd.
Patrick Verbrugge, Erwin Vermeesch,
Denis Declerck, Frederik Lahousse, Jan
Van Coillie en Carlos Van Louwe.
Volgende criteria werden gehanteerd
bij de beoordeling van de projecten:
éénvormigheid in stijl, tijdloosheid, vernieuwend, relatie binnen-buiten, integratie in de omgeving, graad van detaillering, gebruik van materialen, meerwaarde voor Koksijde en de relatie met
het openbaar domein.
Het project in de Horizontlaan werd
unaniem gekozen tot laureaat. De motivering van de jury: “Dit project wordt
geprezen omwille van het feit dat men
CATEGORIE
er wonderwel in geslaagd is om de
Voor het jaar 2004 opteerde jury voor
authenticiteit van de woning te behoude categorie “vernieuwbouw ééngeden. De uitbreiding (garage) is,
zinswoningen”. Drie kandidaturen werondanks de meer hedendaagse stijl,
den ingediend: project Willem
volledig geïntegreerd in het geheel. De
Elsschotlaan 7a in Koksijde, project
bouwheer heeft bewust gekozen voor
Bitterzoetlaan 26 in Oostduinkerke, en
behoud van de typische raamindeling
het winnende project Horizontlaan 11
en andere typische stijldetails. Het dak
in Koksijde.
werd vernieuwd met kleine pannen
De tienkoppige jury bestond uit burgewaardoor een tijdloos karakter ontmeester Marc Vanden Bussche, schestaat. De bestaande relatie binnen-buipen Joeri Stekelorum, afdelingshoofd
ten is grotendeel behouden. Het protechnische dienst Siska Stockelynck,
ject kan een sneeuwbaleffect tot stand
afdelingshoofd Vrije Tijd-cultuurbebrengen t.a.v. de omliggende woonwijk.
leidscoördinator Ann-Sofie Beun,
Deze verbouwing toont aan dat een
oudere woning
Na de verbouwing blijft de villa zijn authentieke stijl bewaren.
tot een geslaagde
leefbare woning
kan
verbouwd
worden. Het is
een perfect voorbeeld van hoe het
a r c h i t e c t u ra a l
patrimonium op
een waardevolle
manier kan geherwaardeerd worden.”

De h. en mevr. Christophe en Inge Bakeroot-Descamps werden de laureaten van de tweede
gemeentelijke architectuurprijs. We zien hen in het midden op de foto in gezelschap van burgemeester, schepenen en andere Koksijdse prominenten.

Op initiatief van de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening (de
Gecoro), en van het college van burgemeester en schepenen wil onze
gemeente sinds vorig jaar een jaarlijkse
architectuurprijs uitreiken aan een
bouwproject. Doel is het bekronen van
waardevolle architecturale projecten
die een meerwaarde betekenen voor de
stedenbouwkundige omgeving, voor de
openbare ruimte, enz. Zo worden
bouwheren en architecten aangespoord om creatief te zijn en mee te
werken aan de opbouw van een kwalitatieve leefomgeving.
De villa vòòr de verbouwingswerken.
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Openbare werken: een stand van zaken (1)
Riolerings-en verfraaiingswerken Wulpen
In Wulpen begon de dorpskernvernieuwing op 1 februari. Over een lange periode gaat het om riolerings- en verfraaiingswerken
(met o.m. een volledig nieuw dorpsplein) enerzijds, de bouw van een nieuwe brug over het kanaal Nieuwpoort-Veurne in de dorpskom anderzijds. Deze investeringen worden gedragen door het gemeentebestuur van Koksijde, de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) en de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ).
Momenteel is men volop bezig met de aanleg van een vuilwater- en regenwaterriool op de Dorpsplaats. In het gedeelte tussen
de Dorpsplaats tot voor het pompstation in de Wulpendammestraat zijn de riolen al gelegd, en is de buurt weer toegankelijk. In
dit gedeelte zijn ook alle nutsleidingen al ondergronds gebracht.
De verdere planning:
Fase 1, deel 2 - Gelijkaardige werken tussen de Veurnekeiweg en het Dorpsplein vanaf half augustus.
Fase 1, deel 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.
Hoogspanningskabels – De onderboringen van het Langeleed en de Veurnevaart, voor de ondergrondse aanleg van twee nieuwe hoogspanningskabels door Elia (36.000 en 150.000 volt), is inmiddels voorbij. Intussen is de aannemer al gestart met de
graafwerken voor het leggen van deze hoogspanningskabels in de Nieuwstraat. Het graven van de sleuven op het traject van de
kabels, en het inbrengen ervan, zal mekaar snel opvolgen, aangezien alle kabelwerken tegen de grote vakantie voltooid moeten
zijn, zodat de kabels op het eind van de zomer in gebruik kunnen genomen worden.
De 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.

Nieuw gemeentehuis
De bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat gestadig verder. Tijdens de maanden mei en juni wordt voortgewerkt aan de ruwbouw. Omstreeks eind mei of begin juni zal men starten met “het ei”, de merkwaardige centrale constructie waar de zittingen van
de gemeenteraad zullen plaatsvinden. Inmiddels zijn ook al de eerste technici op de werf verschenen. Uitvoerder is de bouwonderneming Strabag uit Gent.

Garages deel Zeedijk Koksijde-bad, derde fase
De ruwbouw van de garages nadert zijn einde, de aanleg van de bovenbouw kan beginnen. Eerst zal het voetpad langs de gebouwen aangelegd worden, daarna de rijweg, en ten slotte de brede wandelstrook. Het blijft steeds de bedoeling de werken af te
hebben tegen het zomerreces.

Zonneterras langs de Zeedijk thv het Zouavenplein
Het dossier betreft het bouwen van een zonneterras op het strand, aansluitend met de Zeedijk. De aanbesteding hiervoor vond
plaats op 27 april. De coördinatievergadering voor de werken zal eerstdaags plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd het terras
klaar te krijgen tegen de zomer, zoniet zal het Pasen volgend jaar worden.

Garages deel Zeedijk Sint-Idesbald, eerste fase
Het bouwen van deze ondergrondse parkeergarage en de heraanleg van de Zeedijk betreft het deel tussen Lucionplein en
Grardplein. Het gaat wel om koopgarages. Het ontwerp omvat ook de aanleg van een basketbalplein ter hoogte van het
Lucionplein, waar ook de inrit tot de garages zal zijn.
Ondergronds komen ook enkele lokalen voor de sportdienst, voor opberging van de materialen voor de zomersporten. Verder
zal het wandelgedeelte tussen Lucionplein en einde Mieke Hill, evenwijdig met de Pieterlaan, vernieuwd worden met een houten
bevloering (nu dallen). Deze werken worden binnenkort aanbesteed, de bouwaanvraag is lopende om uiteindelijk te kunnen
beginnen in het najaar. Het werk kan pas beginnen als aan alle administratieve voorwaarden is voldaan. Is dit niet het geval, dan
is uitstel mogelijk.

Ontsluiting ruïnes Duinenabdij (fase 4.1b)
In het park is de aanleg van de banen voor de typische Middeleeuwse spelen zoals kegelbaan, beugelbaan en bolbaan voltooid.
Het park is dus ook weer opengesteld voor de bezoekers.
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Openbare werken: een stand van zaken (2)
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”. De werken vorderen naar wens.
Wat de ruwbouwwerken betreft is de stand van zaken als volgt:
- het niveau –1 van de nieuwe vleugel is af (deze kelderverdieping krijgt de naam Het Rijk van Neptunus)
- de vloerplaat van het bezoekerscentrum en van de evenementenruimte is gegoten
- de opbouw van het gelijkvloers van de nieuwe vleugel is bezig
De toewijzing voor de restauratie van het schip “Martha”, dat in het museum zal gezet worden, kon nog niet plaatsvinden.
Het plan om de aquaria te voorzien van zeewater dat zou opgepompt worden uit de ondergrond langs het Langeleed te Wulpen,
moet verlaten worden omdat het zoutgehalte ervan onvoldoende is, maximaal 17 g/l. Noordzeewater heeft een zoutgehalte tussen 30 en 35 g/l. Zeezout toevoegen zou te duur worden, namelijk 1.400 euro per maand. In de plaats daarvan is gekozen voor
zeewater dat via ingegraven drainagebuizen op het strand zal opgezogen worden ter hoogte van het openluchtzwembad.
Transport via een pijpleiding naar het museum is echter onmogelijk door de bestaande bebouwing en de afstand. Het opgepompte water zal bij het zwembad in een buffertank worden opgeslagen. In het museum wordt een tweede ondergrondse tank
met een inhoud van 20.000 liter aangebracht. Conservator Willem Lanszweert schat dat er dagelijks ongeveer 3% aquariumwater moet ververst worden, of 1.800 à 2.000 liter per dag. Een tankwagen zal dus met vaste regelmaat instaan voor het bijvullen van de “zeewaterput” in het museum.
Op dinsdag 10 mei start het archeologisch onderzoek van het binnenplein, waar zich dus vroeger de dorpskerk van
Oostduinkerke bevond. Archeoloog Marc Dewilde van het Vlaamse Instituut Onroerende Erfgoed (VIOE) hoopt er de fundamenten van de kerk te kunnen blootleggen. Dat onderzoek zal vier weken duren. Over de bevindingen ervan wordt daarna een
kleine expo opgezet in het Estaminet De Peerdevisscher.
De eerstesteenlegging van het nieuwe museum vindt plaats op zaterdag 28 mei.

Uitbreiding Hoge Blekkerzwembad
De Berlinerwand is geplaatst. Zo’n wand bestaat uit stalen platen die de wanden van de bouwput en de grondpakketten in de
onmiddellijke omgeving beschermt, zodat naastliggende gebouwen niet kapseizen. De vloerplaat van de kelder is klaar en men
is bezig met het fabriceren van de keldermuren. Daarna wordt de vloerplaat van de gelijkvloerse verdieping gegoten met uiteraard
uitsparing van de ruimten waar de baden zullen komen. Het vernieuwde zwembad zou moeten openen met de krokusvakantie
2006.

Fietspaden (Toekomstlaan) in Oostduinkerke
Om het rode asfalt van de fietspaden te kunnen gieten, is een temperatuur van minstens 15°C nodig. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn daarvoor uitgevoerd, alsook voor de doortrekking van het fietspad (westzijde) over het Langeleed langsheen de
westelijke voet van de grote brug, rechtstreeks naar de Conterdijk (waardoor het omrijden en oversteken van de Toekomstlaan
met de fiets niet langer nodig zal zijn). Het brugje over de Conterdijk zal vermoedelijk in de tweede helft van mei geplaatst worden, vanaf dan is de verbinding een feit. Voor het rode asfalt dus nog even wachten op een periode aanhoudend goed weer.

Ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-dorp
In het ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-bad wordt de tweede verdieping 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. Op 18 april werd
een aanvang genomen met het plaatsen van metalen verstevigingsprofielen in de raamopeningen. Daarna volgt de uitvoering van
de technieken. Einde der werken is voorzien in december.

Verfraaiingswerken
* Heraanleg Kursaallaan tweede fase (van Koninklijke Baan tot Zavelplein) – Nu het leggen van de nutsleidingen beëindigd is,
kan men starten met de aanleg van de funderingen, enerzijds voor het brede voetpad dat later in klinkers wordt aangelegd, en
anderzijds voor de asfaltweg. Aan de kant zuid worden nog enkele parkeerplaatsen in betonklinkers aangelegd. Ook deze werken zouden klaar moeten zijn tegen de zomer.
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Openbare werken: een stand van zaken (3)
* Heraanleg Bliecklaan in Koksijde-bad - Fase I (deel van de rotonde De Poort tot aan kruispunt met de Vlaanderenstraat): er
wordt eerst asfalt gegoten zodat in de zomer normaal verkeer mogelijk is. Tijdens de vakantie worden de voetpaden aangelegd,
in functie van veilig verkeer voor de kinderen als het nieuwe schooljaar begint. Fase 2 (vanaf de Vlaanderenstraat tot aan de
Koninklijke Baan) wordt dan aangevangen vanaf september. Er is geopteerd voor éénzelfde profiel als in de nieuwe Lejeunelaan.
* Nieuwe asfaltlaag - Binnenkort wordt een nieuwe asfaltlaag gegoten in de Hazebeekstraat, in de Doornlaan en op het
Zaveplein.

Verdere aanleg rioleringen
* Rioleringsdossier deel Koninklijke Baan, deel Koninginnelaan, Geraniumstraat en Burgondiëstraat in Koksijde-bad – Bij het
verschijnen van dit nummer zouden de werken op enkele details na voltooid moeten zijn. Op de bijgaande foto’s ziet u links de
nieuw aangelegde Koninginnelaan, en rechts de nieuwe rotonde met de Charleroistraat, de Vanlangenhovestraat en de
Tenierslaan.

* Rioleringsdossier Majoor D’Hooghelaan tussen Tennislaan en Prins Boudewijnlaan - Het betreft het vervangen van de slechte
riolering. Dit project zal uitgevoerd worden van zodra er enige ruimte is in het geheel van het werkpakket van zowel de nutsmaatschappijen, van de aannemer en van de gemeente als bouwheer. In elk geval wordt het project in 2005 uitgevoerd.
* Regenwaterriool in de Ammanswallestraat – Dit werk wordt gezamenlijk uitgevoerd met de aanleg van hoogspanningskabels
door Elia. Netmanagement heeft zijn leidingen al aangelegd in de berm. Intussen is de aannemer volop bezig met het leggen van
de regenwaterriool in de Koningsstraat en vervolgens verder richting Ammanswallestraat. Als het leggen van de riolen voorbij is,
zal Elia op z’n beurt zijn leidingen in dit tracé realiseren. Dit zal vermoedelijk eind mei, begin juni plaatsvinden.
* Dossier Riolering en opschikking Kol. D’Haenenlaan (vak Albert I-laan 14), Nachtegaalweg (vak Kol. D’HaenenlaanNoordzeedreef), Duinpieperdreef en Kievitweg - De hogere overheid heeft een subsidie van totaal 165.449 euro toegekend,
respectievelijk 75 en 100% van de rioleringskosten. Dit laat de gemeente toe de werken aan te besteden op 25 mei, zodat uitvoering volgt in het najaar. Het betreft het leggen van nieuwe riolen en nieuwe bovenbouw.
* Dossiers in ontwerpfase – 1. Riolering en wegenis in de Westdiephelling (vak Albert I-laan- Zonneplein), Trapegeersweg en
Huldelaan (vak Timmersmanslaan-Broersbankhelling): dit dossier is bij de hogere overheid voor goedkeuring van de subsidiëring. Uitvoering 2005 / 2. Riolering en wegenis in de Trapegeersweg, Overbankhelling, Broersbankhelling en Huldelaan
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.

Ruimwagen op maandag
Momenteel wordt de gemeentelijke ruimwagen op maandag en donderdag ingezet om septische putten op privé-domein te
ledigen. Uit de cijfers blijkt evenwel dat het aantal aanvragen de voorbije jaren flink gedaald is: van 756 in 1998 naar 153 in
2004. Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft dat de gemeentelijke ruimwagen voortaan
enkel op maandag zal ingezet worden voor het ruimen van septische putten op privé-domein.
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Lenteprik: alle kustgemeenten gaan
voor een proper en ecologisch strand!
Op zaterdag 5 maart trotseerden meer dan 200 vrijwilligers (een 30-tal in Koksijde) koude en wind om 6,5 km van de Vlaamse
stranden schoon te maken. De buit bedroeg 1.446 kg afval. Negen kustgemeenten namen deel. Al het “onnatuurlijk” materiaal,
afval dus, werd verzameld en gewogen. De natuurlijke aanspoelsels (schelpen, dode kwallen, zeewier, eikapsels van wulk)
mochten blijven liggen, want ze horen thuis op het strand. Deze actie geeft het signaal dat onnatuurlijk afval op stranden een
probleem is, maar ook dat tè intensief machinaal reinigen het strand een stuk armer maakt en kan beschadigen. Handmatig reinigen wordt in alle gemeenten aangemoedigd. De organisatie van deze “lenteprik” lag bij het Coördinatiepunt Geïntegreerd
Beheer van Kustgebieden.
Op de gereinigde stukjes strand van
Koksijde werden volgende zaken gevonden: touw en textiel (21,5 kg), plastiek
(8,5 kg), metaal en blikjes (5 kg) en
restafval (7 kg). De minst voorkomende
afvalfracties waren glas en papier. Een
totaal van 42 kg afval. Natuurlijk was er
weer een bijzondere vondst: een schoen
vol zeepokken.
Zeker tijdens de winter spoelt er heel
wat afval aan op de stranden. Maar ook
de strandbezoekers laten troep achter.
Vlaamse kustgemeenten ruimen ’s
zomers 6 à 80 ton afval per maand op!
Afval is niet enkel vies, maar kan ook een
gezondheidsprobleem bij dieren veroorzaken. Zo werden bij maaganalyses van
Noorse stormvogels gemiddeld 74 stukjes plastiek per maag teruggevonden.
België scoorde hiermee het slechtst van
alle Noordzeelanden (Nederland: 42
stukjes plastiek, Noord-Frankrijk: 58)!
Er is een sterk vermoeden dat plastiek in
de maag mee verantwoordelijk is voor
de dood van dieren.
De minst toeristische, en meteen ook de
meest natuurlijke strandzones stonden
extra in de kijker. In de toeristische
strandzone heeft de gemeente een snelle en efficiënte oplossing om het strand
proper te houden: de strandreinigingsmachine. Maar waar het strand tegenover meer natuurlijke stukken duin gelegen is laten we die machine liefst op stal.
Op die plaatsen wordt een handmatige
reiniging van het strand gestimuleerd.
De vloedlijn (plaats waar de zee het
hoogst komt op het strand) op het
strand is immers heel nuttig. Het is een
voedselbron voor vogels en allerlei kleine beestjes. Zeeklassen en speurneuzen

vinden er interessante strandvondsten.
Onderzoekers vinden er materiaal om
verontreiniging op te volgen. Planten
kunnen er zich op vestigen en stimuleren zo de natuurlijke vorming van duinen.
Alle kustgemeenten maakten van de
Lenteprik veel meer dan enkel een
opruimactie. In Koksijde brachten
strandgidsen boeiende verhalen over de
vondsten. Verder waren er strandwandelingen, een demonstratie van het vogelopvangcentrum Oostende, het dominospel “Domino–Noord Zeeleven” en sorteren van het afval per fractie na manuele opkuis. Waarna aan de vrijwilligers
een drankje en een hapje werd aangeboden door het gemeentebestuur.
Is handmatig reinigen niet veel duurder
dan met de machine? Onze gemeente
nam de proef op de som en werkte tijdens de zomer van 2004 mee aan een

proefproject op de stranden tegenover
de Schipgat- en de Zeebermduinen. De
tijdsinvestering en de hoeveelheden
afval waren veel beperkter dan verwacht! Bij machinaal reinigen wordt
namelijk meer materiaal (niet enkel afval
maar ook zand en organisch materiaal)
opgehaald. Dit brengt dan weer een
hogere kost voor verwerking en vervoer
met zich mee. De lagere hoeveelheid
opgehaald “echt” afval (maandelijks 4 à
12 zakken over 2 km strand) betekent
dus duidelijk een besparing voor de
gemeente. Maar ook in personeelsinzet
was er een besparing. In plaats van
dagelijks met de machine te passeren,
waren 2 mandagen per maand voldoende om 2 km strand proper te maken. De
gemeente Koksijde beoordeelde het
proefproject alvast positief en besliste
zelfs de zone voor handmatig reinigen in
2005 uit te breiden.

IJverige milieuhanden hebben tijdens de Lenteprik op 5 maart 42 kg zwerfafval van de Koksijdse
stranden verwijderd!
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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).
Hou de restafvalkalender goed bij en plaats de restafvalzakken altijd op de juiste dag buiten!

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 4 en 18 mei, 1, 15 en
29 juni
Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Koninklijke Baan en de tussenliggende
straten: vrijdagen 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
Ophaaldata papier en karton: woensdag 18 mei en 22 en woensdag 22 juni

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdag 4 mei en donderdag 19
mei, donderdagen 2, 16 en 30 juni
Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Koninklijke Baan en de tussenliggende
straten: vrijdagen 13 en 27 mei, vrijdagen 10 en 24 juni
Ophaaldata papier en karton: donderdag 19 mei en donderdag 23 juni

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 mei, 3 en 17 juni
Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Albert I-laan en de tussenliggende straten: vrijdagen 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 20 mei en vrijdag 24 juni

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 mei, 3 en 17 juni
Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Albert I-laan en de tussenliggende straten: vrijdagen 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 17 mei en dinsdag 21 juni

PMD-ophaling Toeristisch Project (TP)
De milieudienst stelt vast dat er verwarring is omtrent de PMD-ophalingen. Er zijn 2 soorten PMD-ophalingen:
- de gewone PMD-ophaling om de twee weken (raadpleeg hiervoor uw selectieve kalender)
- de bijkomende TP-PMD-ophaling, dit is een extra ophaling op vrijdag sedert april tot en met september in het kader van het
Toeristisch Project voor Zeedijk, Koninklijke Baan, Albert I-Laan en de tussenliggende straten;
Let wel: de PMD-zakken buiten plaatsen de avond na 21.00 uur voordien.

Gebruikte injectienaalden in de naaldcontainer
Gebruikte naalden zijn nergens zo veilig als in een naaldcontainer. In zo’n naaldcontainer mag de insulinespuit, het bloedlancet
en de pennaald. Stop ze er meteen na de prik in. Zo vermijdt men dat men zichzelf of iemand anders in huis kwetst. Bovendien
is de naaldcontainer ook veiliger voor de mensen die dit afval ophalen en verwerken. De container voor gebruikte naalden is te
koop bij de apotheker, de medische speciaalzaak en de Vlaamse Diabetes Vereniging. Van zodra de naaldcontainer vol is, kunnen
diabetespatiënten ermee naar het containerpark (bij het klein gevaarlijk afval.

Gebruikt injectiemateriaal van professionele zorgverleners kan niet via dit circuit verwijderd worden!

Mini-zoo Strandlaan bestaat niet meer
De zogezegde strook mini-zoo van Sint-Idesbald aan de Strandlaan is onlangs van eigenaar veranderd. Alle dieren werden verwijderd en naar een andere bestemming gebracht. De mini-zoo was zo langzamerhand uitgegroeid tot een attractie vooral voor
de kinderen die de dieren brood- en groenteresten brachten. Nu de dieren er niet meer zijn heeft het aanbrengen van voedsel
uiteraard geen zin meer. Vriendelijk verzoek dus niets meer over de omheining te gooien.
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Juni Compostmaand: onze activiteiten!
Van de zomer vindt voor de tweede maal “Juni Compostmaand” plaats, een maand waarin de compostmeesters en hun verhaal
centraal staan. In heel Vlaanderen organiseren de compostmeesters samen met de gemeente of het intergemeentelijke samenwerkingsverband demonstraties, workshops, uiteenzettingen en tentoonstellingen. Juni Compostmaand is een gemeenschappelijk initiatief van OVAM, Vlaco vzw, de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de compostmeesters.
Het centrale thema van Juni
Compostmaand 2005 is “afval brengt
leven in de tuin”, een verhaal dat geen
enkele tuinier onberoerd kan laten. Of
wat denkt u van:
- minder snoeien zodat insecten en
vogels zich te goed kunnen doen aan
de zaden van de struiken?
- dode stengels laten staan die een
beschutting vormen voor insecten en
mooi berijmen in de winter?
- van takkenwallen vlechten met snoeihout, om egels een overwinterplaats te
bieden?
Het resultaat is niet enkel een mooie
tuin waar de natuur zelf het werk doet,
maar ook heel wat minder tuinafval.
Ook in Koksijde valt er heel wat te beleven in het kader van Juni Compostmaand.

Programma op zaterdag 18 juni, op het
gemeentelijk containerpark:
* 13.30 u., openingswoord door schepen van Leefmilieu Joeri Stekelorum
* 13.35 u., start educatieve activiteiten:
- voorstelling “hoe maak ik compost en
hoe te verwerken?” door compostmeester Roger Van der Maelen
- kinderactiviteit “ieder knutselt zijn
Jerom De Compostworm” door Katrien
Driesse van de Milieudienst
- “Kriebelbeestjes onder de loep” door
Johan Depotter
- balkonpotten met originele combinaties door Ides Leys van de Groendienst
- verhakseld snoeihout “wat doe je
ermee?” door Roger Van der Maelen
- zaaien van een verrassingplantje in een
gratis mee te nemen composteerbaar

potje door Dorine De Coster van de
Milieudienst
- voorbeelden van tuinafsluiting met
gevlochten snoeihout, kippen in ren
(verwerkers keukenafval)
* 16 u., einde, elke deelnemer/bezoeker
krijgt een zakje compost mee naar huis.
Een drankje wordt u aangeboden door
het gemeentebestuur Koksijde.
Info: gemeentelijke milieudienst (tel.
058/53.30.98). Om te weten welke
activiteiten in andere gemeenten plaatsvinden, kan je de Vlaamse Infolijn bellen
op 0800/3.02.01 of surfen naar
www.vlaco.be.

Vogels gaan leuke lente tegemoet
Alhoewel onze gemeente een gelukkige uitzondering is op de verstedelijking, hebben ook de Koksijdse vogeltjes het alsmaar
moeilijker om een geschikte broedplaats te vinden. Ook de kinderen van het Medisch Pedagogisch Instituut beseffen dat.
Daarom hebben 24 onder hen (5de en 6de leerjaar) iets gedaan aan de huisvesting van mezen, mussen, vliegenvangers en
andere boomklevers en –kruipers. Ze beantwoordden de oproep van de ornithologische verenigingen om nestkastjes in
mekaar te timmeren. Onder de kundige begeleiding van een veldornitholoog van K.B.O.F. en vogelliefhebbers knutselden ze
heel wat nestkastjes in mekaar. De kastjes werden in verschillende modellen gemaakt zodat bijna elke vogel in de tuin of de
buurt een geëigend plekje zal vinden. Ze maakten ook een aantal speciale kasten voor uilen en spechten.
Volgens de vogelliefhebbers is het belangrijk dat de kinderen weten dat
vogels deze hulp nodig hebben. Ze mogen ook het gebruik van hun nestkastjes controleren en kregen specifieke richtlijnen mee om de beestjes
tijdens het broeden niet te storen. Een keer per week is meer dan voldoende, en dan nog moet men wachten tot de broedvogel het nest verlaten heeft. Elk kastje krijgt ook een nummer zodat men precies weet
waar welke vogel gebroed heeft. Die informatie wordt dan geïnventariseerd en verder verwerkt op nationaal vlak. Info: de Roodmus, Fernand
Ticket (tel. 058/51.20.57).
Schepen Joeri Stekelorum, Fernand Ticket en Patrick Mortier brengen de nestkastjes
aan.
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Aangespoelde wieren verdwenen als vanzelf…
Tijdens het laatste weekend van september 2004 spoelde aan onze kust
heel wat zeewier aan, waarbij de vraag
rees: worden deze wieren nu best machinaal van het strand verwijderd of niet?
Op advies van het Vlaams Instituut voor
de Zee en het Coördinatiepunt
Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden
besloot Koksijde de wieren te laten liggen. Ze zouden wel vanzelf verdwijnen
door natuurlijke processen, zo werd
gesteld.
Om na te gaan hoé snel dit gebeurt,
werd de evolutie nauwgezet opgevolgd.
Wat bleek? Na zes weken was de situatie
volledig genormaliseerd en was er helemaal geen spoor meer van de wieren.

Een groot deel werd door de golven
weer meegenomen in zee. De wieren die
op het strand achterbleven, droogden
snel op en geraakten ondergestoven.
Van geurhinder was er geen sprake.
Dit snelle afbraakproces geldt echter
enkel als de wieren blijven liggen zoals
ze aanspoelden, namelijk verspreid over
een grote oppervlakte. Als ze op één
hoop gegooid worden, dan verloopt het
onderstuiven en de natuurlijke compostering veel moeilijker. Ook is er dan
veel meer kans op vieze geurtjes omdat
de wierenmassa gaat rotten. Een mooi
neveneffect is trouwens dat de wieren
het zand vasthouden en zo eigenlijk
voor een natuurlijke verhoging van het

strand zorgen, een actie die van mensenhanden een grote inspanning vergt.
En ook heel wat vogels en kleinere diertjes vinden tussen de wieren hun kostje.
Het laten liggen van de wieren betekent
tenslotte ook een enorme besparing
voor de gemeente. De technische dienst
berekende dat voor het opruimen een
50-tal containers nodig zouden geweest
zijn. Aan een kostprijs van 10 euro per
container, met bovendien de kosten
voor personeel, brandstof en de verwerking, dan komen we toch snel uit op een
besparing van 800 euro. Een pluim dus
voor de gemeente Koksijde die besloot
om de wieren te laten liggen!

Resultaten voor drinkbekers en koekjesdozen!
Onder het logo “Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt!” hebben de
leerlingen
van
de
vrije
basisscholen
Koksijde
(Helvetiastraat/Bliecklaan), gemotiveerd door directie en leerkrachten, vorig schooljaar een contract ondertekend met Joeri Stekelorum
van Leefmilieu. Hierbij beloofden ze hun door de milieudienst
geschonken drinkbekers en koekjesdoosjes te gebruiken, zodat de
afvalberg in hun scholen kleiner zou worden. Schepen Stekelorum
vernam dat ze daar aardig in gelukt waren, daarom heeft hij op 23
maart nog een bezoekje aan beide scholen gebracht. En wat blijkt: de
leerlingen zijn er in geslaagd om hun PMD-fractie van een gemiddelde van 44 kg (vòòr de actie) te verminderen tot 4 kg Proficiat aan
de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders voor ondersteuning
van het project.
Schepen van Leefmilieu Joeri Stekelorum kijkt vol bewondering naar de zak
PMD, met amper 4 kg inhoud, vòòr de actie was die inhoud 44 kg!

Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling
De tweede samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” beoogt een nog meer integrale aanpak dan de eerste. Ze start in 2005 en geldt opnieuw voor drie jaar. Het Vlaamse Gewest legt de provincies en gemeenten
een aantal verplichtingen op die gegroepeerd zijn in verschillende (milieu)clusters: instrumentarium (de basisvoorzieningen
die nodig zijn om een goed milieubeleid te voeren zoals verantwoordelijken, structuren, doelgroepen,
enz…), vaste stoffen, natuurlijke entiteiten, water, energie, hinder en mobiliteit.
Elke cluster kan op twee niveaus worden ondertekend. Bij elk niveau liggen de eisen van het Vlaamse
Gewest wat hoger, maar staan er ook hogere subsidies tegenover. Er bestaat ook een niveau 3. Onze
gemeente ondertekende alle clusters op niveau 1.
Intussen werd ook het milieujaarprogramma 2005 én het definitieve milieubeleidsplan 2005–2009
door de gemeenteraad goedgekeurd en overgemaakt aan de diverse betrokken overheden.
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Bestrijdingsmiddelen: een vergiftigd geschenk?
De laatste tijd is er heel wat commotie rond de toepassing van pesticiden of bestrijdingsmiddelen. Chemicaliën houden altijd een
zeker risico in. Ze zijn nu eenmaal ontworpen om te doden. De Vlaamse overheid besefte dit gevaar en keurde hierover een
decreet goed. Vanaf 2004 mogen openbare besturen in principe geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken, tenzij ze dit in een
reductieplan grondig motiveren. Ook onze gemeente ijvert voor de reductie van het pesticidengebruik.
In ieder geval wijzen heel wat studies uit
dat sommige pesticiden schadelijke
effecten kunnen hebben op ons lichaam.
Volgens recent onderzoek wordt het
jaarlijkse aantal kankerdoden in België,
te wijten aan pesticiden, geraamd op
meer dan 1.000. Pesticiden worden ook
dikwijls in verband gebracht met leukemie, een verminderde vruchtbaarheid,
de ziekte van Parkinson en allerhande
ongemakken zoals hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid, slapeloosheid, verwarring en concentratiestoornissen.
Daarom besliste het Vlaams Parlement
om vanaf 2004 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het
beheer van openbare ruimtes te verbieden. Enkel de diensten die kiezen voor
een stapsgewijze afbouw kunnen dat
verbod nog even uitstellen. Ook onze
gemeente heeft zich geëngageerd om
tot een nulgebruik te komen. Bepaalde
delen van parken, plantsoenen of trottoirs zullen er voortaan misschien wat
‘wilder’ of groener uitzien. Dit betekent
dus niet dat het beheer van die plekken
door de gemeente wordt verwaarloosd,
maar het is louter een gevolg van de uitvoering van het decreet waardoor er
minder of helemaal niet meer “gespoten” mag worden.

TIPS EN WEETJES
Het is uiteraard niet de bedoeling dat u
nu zelf uw stoep met (onkruid)verdelgers te lijf gaat. Het zou echt zonde zijn
mochten alle inspanningen van de openbare diensten om het gebruik van pesticiden te verminderen voor een groot

deel teniet gedaan worden door de burger. De onderstaande tips en leuke
weetjes kunnen alvast als eerste inspiratie dienen:
* Ongewenst opschietend kruid groeit
niet op stenen, maar wel waar aarde en
zand zich ophopen. Veeg regelmatig het
trottoir en de greppel voor uw eigen
deur en u hoeft geen pesticiden meer te
gebruiken.
* Nestkastjes en struiken met bessen
lokken vogels. Ze pikken tegelijk ook
heel wat schadelijke insecten mee op.
* Ongewenst opschietend kruid gedijt
het best op onbedekte grond. Gebruik
daarom snelgroeiende bodembedekkende planten zoals klimop. Ook rode klaver (niet te verwarren met de witte variant) is een uitstekende bodembedekker
en woekert bovendien niet uit naar aanpalende percelen. Door de factor “licht”
uit te schakelen, weert u meteen het
gros van de onkruiden. Opgelet: het
strooien van houthaksel blijkt veelal
slechts een tijdelijke oplossing om
onkruid terug te dringen. Het kan op
termijn zelfs een verrijking van de
bodem betekenen, waardoor kruiden
plots talrijk opschieten. Beter is tijdens
het ontwerp voor bepaalde (hout)soorten te kiezen en nadien gebruik te
maken van hun natuurlijk verval (o.a.
bladverlies) om de bodem te bedekken.
* Het mos dat op schaduwrijke plaatsen
in het gazon spontaan ontstaat, kunt u
vervangen door verschillende bodembedekkers voor schaduwplaatsen zoals
gewone ereprijs en gewone klimop.
* Pas in uw groentetuin de ecologische
basisprincipes toe. Gebruik compost

i.p.v. kunstmest. Kies rassen met een
goede resistentie en denk aan vruchtwisseling. Elk jaar groenten van dezelfde
plantenfamilie op hetzelfde plekje telen,
werkt plagen in de hand.
* Zet geen woekeraars (bv. klimop)
naast trage groeiers (bv. lavendel). Zet
de juiste plant op de juiste plaats.
* Strooi sparrennaalden, lavagruis,
gemalen schelpen of eierschalen tussen
of rond kwetsbare percelen. Zo blijven
slakken op afstand.
* Ingegraven potjes die voor de helft
gevuld zijn met zoet bruin bier trekken
slakken aan en doen ze verdrinken. Een
afdakje boven het potje voorkomt verdunning door regenwater.
* Gebruik compost voor uw kamerplanten. Als u duurdere kunstmest gebruikt,
groeien de planten sneller, maar trekt u
bladluizen aan.
* Kunstmest is denken op korte termijn,
zonder oog voor bodemleven.
Organisch bemesten met compost zorgt
voor een gezonde bodem en een voorraad voedingsstoffen. Het VLACO-label
garandeert een compost die milieuhygiënisch en tuinbouwkundig aan alle kwaliteitsparameters voldoet.
* Een stevige laag boenwas zorgt ervoor
dat uw hout beveiligd is tegen houtworm.
* Mieren houdt u buiten door alle zoetigheid zorgvuldig en luchtdicht op te
bergen. Het paadje dat de mieren volgen
om binnen te komen kunt u bestrooien
met witte peper of insmeren met knoflook. Mieren hebben ook een hekel aan
verse houtskool, houtzaagsel, koffiedik,
keukenzout en tomatenplanten.

Jeugd

Het zomeravontuur voor de kinderen:
de gekke wereld van de Speelveugel
Het gemeentelijk zomerspeelplein de
Speelveugel presenteert gebruikelijk in
mei zijn zomermenu. Het speelplein de
Speelveugel is er voor alle kinderen en
jongeren van 6 tot 14 jaar. Ze worden
begeleid door goed opgeleide en creatieve monitoren. Het zomerspeelplein
dompelt de kinderen onder in een
“aparte wereld”: dinosauriërs komen in
contact met een speciale afdeling van
het Belgische leger, elfen moeten proberen enkele trollen te slim af te zijn en het
is altijd opletten voor die kabouters die
er met je vieruurtje vandoor gaan. Er
worden regelmatig uitstappen georganiseerd van een filmzaal tot Bellewaerde.
Zo blijft de bonte bende in contact met
de “normale wereld”.
De Speelveugel is elke dag open van 9
tot 17 u. Er is bovendien voor de
opvang (vanaf 8 u.) en erna (tot 17.30
u.) opvang voorzien. Op 1 en 21 juli,op
15 en 31 augustus is er geen speelpleinwerking.

Inschrijven is verplicht, ook voor wie er
vorig jaar al bij was. De inschrijvingen
vinden plaats van woensdag 1 juni tot
en met maandag 27 juni op de
Jeugddienst (JOC de PIT) Kursaallaan
28 in Koksijde-bad. De Jeugddienst is
elke werkdag open 8 tot 12 en 13.15 tot
17 u., op vrijdag is de dienst open tot
19 u., ook op zaterdag kunt u er terecht
van 16 tot 19 u. Vergeet niet het telefoonnummer van de huisarts, een kleefbriefje van de mutualiteit en de datum
van de laatste tetanusinenting van de
kinderen mee te brengen!
De prijs bedraagt 5 euro voor een dagje
Speelveugelland. Warme maaltijd in het
restaurant en een vieruurtje op het zonneterras zijn daarbij inbegrepen. Het
restaurant Chez Speelveugel biedt ook
vegetarische maaltijden aan voor wie
dat wenst. Met de Speelveugelkaart kan
men ook een halve dag komen spelen
voor de prijs van 2,50 euro. De speelpleinwerking beschikt over twee soorten

kaarten: één van 10 euro (2 volle of 4
halve dagen) en één van 25 euro (5
volle of 10 halve dagen).
Nieuw! Aanvragen voor sociaal tarief
(gedurende de inschrijfperiode), meer
info bij de Jeugddienst.
Op de speelruimtes van de Silicowijk en
de Voorduinen komen de speeltrappers
regelmatig lang. Dit zijn geen voetballers, maar professionele monitoren met
een kar vol spelmateriaal. Let op: de
monitoren zijn geen opzichters zijn. Via
strooibriefjes krijgen de inwoners van
deze twee wijken meer info.

SWAP zomert er op los
Zoals elke zomervakantie is de SWAP-werking “the place to be” voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Omdat
men bij SWAP een VIP-behandeling krijgt, moet men wel over een speciale pas beschikken om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. Die SWAP-pas is te verkrijgen op de Jeugddienst aan de democratische prijs
van 4 euro. Naast een lokaal programma krijgt men er een nationaal programmaboekje bovenop. Enkele
plaatselijke handelaars geven ook korting aan de leden van SWAP: North Sea bowling, Oostduinkerke;
Bowlingstones De Panne, cc CasinoKoksijde, Calimero, JOC de PIT, Karting in de Kerkstraat.
Het aanbod van deze zomer bevat een uitgebreid gamma aan activiteiten met klassiekers als de driedaagse, de vlottentocht, bowling en kajakken. Daarnaast zijn er heel wat nieuwe activiteiten zoals je eigen
kortfilm maken, Bobbejaanland, elektronische muziek, paintball en Zuid-Amerikaans muurschilderen.
Voor elk wat wils dus!
Voor elke activiteit moet wel op voorhand worden ingeschreven. Voor de activiteiten die vallen in de periode van 4 tot en met
15 juli kan men reserveren vanaf dinsdag 14 juni.
Openingsuren jeugddienst: elke werkdag van 8 tot 12 en 13.15 tot 17 u., op vrijdag tot 19 u., op zaterdag van 16 tot 19 u.

Wat-doe-jij-na-de-examens-fuif
Naar jaarlijkse gewoonte toveren de scouts van Koksijde (VVKSM Zeedustra) Ster der Zee om in een fuifcomplex. Dat jaar
gebeurt dit op vrijdag 1 juli. De ideale gelegenheid om de examenstress weg te dansen. Vanaf 21 u. nemen de ledematen het
over van de veelgeplaagde hersencellen… Toegangsprijs: 4 euro in voorverkoop, 5 euro aan het tentzeil.

Dance battle
Op zaterdag 7 mei organiseert MovementX de eerste dance battle aan de Westkust. Vanaf 21 u. nemen dance crews het tegen elkaar
op om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Het wordt een dance off waarbij de teams proberen om elkaar te overtreffen. Het publiek
beslist wie doorgaat naar de volgende ronde. MovementX, dat zelf over heel wat danstalent beschikt, geeft ook enkele demonstraties. Na de wedstrijd is er nog een fuif. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. De dance battle werd, na een positief advies van de jeugdraad, gesubsidieerd door het gemeentebestuur. Vooral omdat het om een uniek en vernieuwend project gaat.
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Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking
Het gemeentebestuur heeft in
samenwerking met de dienst
Internationale Samenwerking een
nieuw gemeentelijk subsidiereglement internationale en ontwikkelingssamenwerking
(GESIO) uitgewerkt. Het is een
transparant en eenduidig reglement, bedoeld voor organisaties
die internationale samenwerking in
het vaandel voeren. Er is een kader
gecreëerd waarbij op een objectieve en
coherente wijze subsidies toegekend
worden. Het reglement biedt het
bestuur de zekerheid dat dat objectief
en verantwoord gebeurt. Op die manier
wordt ook de kwaliteit en duurzaamheid
binnen de ingediende projecten gesti-

muleerd.
Met dit reglement wil het
bestuur vermijden dat
de financiële
of
logistieke
steun beperkt
wordt tot één
dorpsgemeenschap, of één Koksijdse
missionaris of één ontwikkelingshelper.
Want zo’n visie heeft onvoldoende oog
voor het grotere geheel van de ontwikkelingsproblematieken kan zelfs andere
acties afremmen.
Het nieuwe GESIO is dus bedoeld voor

alle Koksijdse projecten of particulieren
die werken rond internationale ontwikkelingssamenwerking en dit op een
duurzame wijze, actief naar de Koksijdse
bevolking toe. Subsidies worden voortaan dus enkel via dit reglement gegeven. Uw aanvraag en alle bijhorende
documenten moeten binnen zijn tegen
uiterlijk 1 juli 2005. Meer informatie,
het GESIO en het aanvraagformulier zijn
te vinden op de webstek van de dIS
www.koksijde.be/dIS of aan te vragen bij
Fien Leerman op de dIS, Pastoor
Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke,
fien.leerman@koksijde.be,
tel.058/51.08.92 of 0494/502.847.
Schepen voor internationale samenwerking is Jan Loones.

Wedstrijd “DemoDunia”: Wereldfeest zoekt muzikaal talent!
In 2005 wordt de tweede editie van het Wereldfeest gepland op vrijdag 29 juli, voorafgaand aan de 20ste editie van de Beach Party van de scouts Casa, op het strand van
Oostduinkerke. Dit jaar zullen er opnieuw mondiale klanken de hemel vullen via live optredens. Naast twee geboekte groepen geeft de dIS inwoners van Koksijde en omstreken, die
in een bandje spelen of solo, en geplaatst kunnen worden onder de noemer “wereldmuziek”, de kans om op te treden op een heus podium met professionele klankondersteuning.
U hoeft niet al jaren bezig te zijn of professioneel te klinken. U hebt enkel nood aan een
portie muzikaliteit, durf en een vleugje aardbol. Durf je de uitdaging aan? Stuur dan snel
een demootje of een proef van je kunnen, vergezeld van een kleine band/persoonsbeschrijving op naar de dIS, Fien Leerman, Pastoor Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke (epost fien.leerman@koksijde.be). Dat kan tot uiterlijk 15 juni. Het geluidsfragment mag op
cd, cd-rom, video, dvd, cassette of mp3 geplaatst worden. Originaliteit en enthousiasme
worden eveneens beloond.
Alle inzendingen zullen gejureerd worden. De beste inzending krijgt een prijs en mag het
wereldfeest muzikaal openen!

(vervolg van blz. 31)
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Website jeugdhuis vernieuwd
Begin augustus 2004 ging de site van het jeugdhuis on line. De site werd heel interactief gemaakt en afhankelijk van het
engagement binnen het jeugdhuis krijgt men meer mogelijkheden. Ondertussen staan al bijna 700 foto’s on line en in de
loop van de maand maart bezochten per dag gemiddeld 78 bezoekers de site.
Het werd dan ook tijd om de site in een geheel nieuw en modern jasje te steken. Sinds eind april is die nieuwe site on line.
Webmaster van dienst is de ex-voorzitter van het jeugdhuis Denis Monsieur. Voor info over voorbije en toekomstige activiteiten, algemene vragen, voorstellen en ideeën kan men nu dus terecht op www.depit.be.

Internationale samenwerking
Koksijde zendt zijn zonen en dochters uit!

Eva Verstraete vertelt vreugde en verdriet
bij bevallingen in afgelegen bergdorpje
Ons gemeentelijk infoblad wil af en toe ook het verhaal brengen over een Koksijds project in verband met internationale en ontwikkelingssamenwerking. Sommige van de mensen die deze projecten belichamen, kan je volgen in de rubriek “Verhalen uit de
Wereld” op de webstek www.koksijde.be/dIS. In deze editie laten we Eva en Hanne, van het Guatemalteekse project “Viver en
Amor- Leven in Liefde” een verhaal vertellen. De Koksijdse Eva Verstraete (28) en de Roeselaarse Hanne Dejonckheere (29) trokken in 2001 naar Guatemala. In Yalanhuitz, een klein en moeilijk bereikbaar bergdorpje, bouwen ze een gezondheidspost uit. Ze
krijgen daarvoor ook financiële steun van ons gemeentebestuur. Eva vertelt.
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alle vier te wenen, ook ik
kon mijn tranen niet de
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weeën en kreunde van de pijn.
In het vliegtuigje voelde ik vergeefs
vele keren aan de navelstreng en het
“Op een namiddag kwam Juan plots in handje, maar… alles was stil. In Playa
paniek naar ons kliniekje: zijn vrouw is Grande reden we naar een primitief zieeen kindje aan het krijgen, maar het kenhuisje, maar waar ze keizersneden
handje komt er eerst uit. Ik trommelde kunnen doen. De verpleegsters waren
dokter David op, en al snel waren we bij heel grof en bruut tegen Maria en gaven
Maria. Het was haar 6e kindje. Altijd had Juan onmiddellijk alle schuld. We
ze ze alleen ter wereld gebracht. Het moesten nog een heel eind wachten
babyhandje kneep in mijn vinger, een vooraleer de dokter kon komen. Toen ze
moment dat ik nooit meer vergeet. De het kindje eruit haalden, was het heel
navelstreng was er jammer genoeg met blauw, en was er geen leven meer. Het
een lus ook uit gegleden. David pro- was een meisje. De mama vroeg me
beerde die en het handje terug te enkele keren of het nog leefde, maar ze
duwen, en vroeg Maria enkele keren kreeg snel korte reacties van de
goed te persen. Maar, dit was teveel anesthesiste dat ze moest zwijgen en stil
voor het kindje, want achteraf bleken er liggen. Ik trachtte stilletjes Maria te vergeen harttoontjes meer te zijn in de tellen dat het kindje een meisje was,
navelstreng die er toch steeds weer uit- maar gestorven was, en gaf haar enkele
gleed. We belden vliegensvlug Roberto. handdrukken. Ik ging met het kindje
Hij was juist in de buurt met zijn vlieg- mee, om het wat te wassen en aan de
tuigje en kon in 10 minuten in Ixquisis papa te tonen, wat ook niet gebruikelijk
landen. Maria was heel sterk. Ze gaf was in het ziekenhuis. De papa kon zijn
haar andere kinderen instructies voor de dochtertje wat in zijn armen houden, en
komende dagen terwijl zij naar het zie- vertelde me dat ze het Juana zouden
kenhuis zou gaan. De kindjes begonnen noemen. Toen ik terug ging kijken naar

de mama, waren de dokters uit volle
borst aan het zingen “son cosas de la
vida…, ’t zijn dingen van het leven”,
maar het getuigt van weinig respect
voor een moeder die net haar kindje
verloor. Een intriestige ervaring. Juana
werd na na haar doop begraven. Bij het
grafje lieten we brandende kaarsjes achter onder een stukje golfplaat die ze
voor wind en regen zou beschermen.”
“Een andere bevalling, van Eulalia, verliep gelukkig heel goed! Prachtig om
daarbij te kunnen bij zijn, in hun houten
huisje, boven de aarden vloer, naast het
houtvuur. Bij de volledige ontsluiting
steunde Rufino zijn vrouw Eulalia. Ze
klampte zich vast aan zijn hals, maar perste eigenlijk niet zo goed. Ze duwde zich
steeds naar boven, in plaats van alle
kracht te gebruiken om het kindje naar
onder uit te duwen. Plots voelde ik het
hoofdje zo dicht tussen mijn vingertoppen, maar was er kracht te kort om het
er echt uit te duwen. Ik riep kordaat
tegen Eulalia ‘Stop stop! Luister goed,
pers naar beneden!” Het hielp, Eulalia
perste 3 keer beter en heel geleidelijk
werd hun flinke zoon geboren. O, zo
mooi! Het kindje gaf al snel felle
schreeuwen en hing dampend in mijn
ene hand terwijl ik met m’n andere hand
slijmpjes uit zijn mondje zoog. Ik sneed
de navelstreng door, toonde de baby
aan de mama, waarna de grootmoeder
het in doeken wikkelde. Ook de placenta werd normaal geboren. Zo was Eulalia
klaar en kon ze voor een maand in bed
blijven liggen, wat hier de traditie is.
Iedereen was heel gelukkig dat alles zo
goed verlopen was.”

33

Bevolking
34

Burgerlijke stand februari-maart
GEBOORTEN
Quirijn Bonhomme (Veurne, 25 januari), zoon van Peter en van Patricia Beddeleem uit Oostduinkerke
Ortwin Van Laeren (Oostende, 2 februari), zoon van Siegfried en van Dragana Radosavljevic uit Koksijde
Arno De Clerck (Veurne, 7 februari), zoon van Frank en van Carole Goës uit Koksijde
Lenny De Meyer (Veurne, 11 februari), zoon van Michel en van Elisabeth De Langhe uit Koksijde
Maurice Bleyen (London, 14 februari), zoon van Joris en van Annelies Avermaete uit Oostduinkerke
Fien Rooms (Veurne, 15 februari), dochter van Miguel en van Katrien Dezeure uit Oostduinkerke
Lotte Duerinckx (Veurne, 15 februari), dochter van Alain en van Dorine Dhondt uit Oostduinkerke
Lars Delheye (Oostende, 17 februari), zoon van Peter en van Lotte Ramman uit Oostduinkerke
Laura Vande Velde (Veurne, 19 februari), dochter van Tom en van Lydie Pomier uit Koksijde
Maxim Benoot (Veurne, 20 februari), zoon van Jonathan en van Isabelle Vanhercke uit Oostduinkerke
Jade Delcambre (Veurne, 22 februari), dochter van Matthieu en van Marie Georis uit Koksijde
Byron Depuydt (Veurne, 25 februari), zoon van Yorick en van Sylvie Nowé uit Oostduinkerke
Jolien Calcoen (Oostende, 27 februari), dochter van Bart en van Sabine DeRoo uit Oostduinkerke
Thirza Van Tricht (Veurne, 3 maart), dochter van Peter en van Sylvie Piens uit Oostduinkerke
Juan-Carlos Pineda Cruz (Veurne, 4 maart), zoon van Salvador en van Marleen Casteleyn uit Koksijde
Arno Van Ceulebroeck (Veurne, 4 maart), zoon van Tim en van Liselot Barrezeele uit Oostduinkerke
Sylvester Durant (Ieper, 8 maart), zoon van Geert en van Deirdre Angillis uit Oostduinkerke
Dylan Bafo Bitsi (Veurne, 10 maart), zoon van Michel en van Nathalie Marouse uit Koksijde
Jade Persyn (Poperinge, 20 maart), dochter van Nico en van Els Catrycke uit Oostduinkerke
Fee Andries (Veurne, 24 maart), dochter van Klaas en van Mieke Duyck uit Koksijde
Tristan Declercq (Veurne, 24 maart), zoon van Mike en van Stephanie Vancayseele uit Koksijde
Megane Delsaut (Veurne, 31 maart), dochter van Olivier en van Magali Delicque uit Koksijde
Tessa Delahaye (Veurne, 31 maart), dochter van Christian en van Sandy D’hert uit Oostduinkerke
Silke Braem (Roeselare, 2 april), dochter van François en van Ann Touquet uit Koksijde

HUWELIJKEN
Luc Fiers en Rita Mombaerts, beiden uit Koksijde
Guillaume Brichaux uit Brugge en Françine Milleville uit Koksijde
Bart Desaever en Sofie Beyens, beiden uit Koksijde
Mike Proost uit Merelbeke en Laurence Lahousse uit Koksijde
Hendrik Pyfferoen uit Koksijde en Anne Maes uit Middelkerke
Guy Wathelet en Nicole Vandenberghe, beiden uit Koksijde
Hugo Ruysseveldt en Myriam Verfaillie, beiden uit Koksijde
Eric Cooremans uit Koksijde en Najat Koudia uit Grimbergen
Xavier De Paepe uit Dendermonde en Sien Vermander uit Koksijde
Xavier Vercaemst uit De Haan en Inge Decuypere uit Koksijde

OVERLIJDENS
René Van der Donckt (89 jaar), echtgenoot van Anna Stijven / Bernadette De Laet (46 jaar), echtgenote
van Michel Zailachi / René Pitchen (64 jaar), weduwnaar van Micheline Spreutel / Jean-Pierre Vanthuyne
(58 jaar), echtgenoot van Jenny Verscheure / Roger Pattyn (84 jaar), echtgenoot van Simonne Christeyns
/ Jacques Wyngaert (77 jaar), echtgenoot van Michelle Castil / Gilbert Mahieu (79 jaar) / Kathleen Maes
(36 jaar), echtgenote van Dany Buysschaert / Fernand Lemaire (72 jaar), weduwnaar van Jacqueline
Vincke / Patrice Dourlens (39 jaar) / Berthe Eerebout (78 jaar), echtgenote van Marcel Dobbelaere /
Marcel Dobbelaere (76 jaar), weduwnaar van Berthe Eerebout / Leontine Blondé (96 jaar), weduwe van
Juliaan Legein / Jan Tuyls (60 jaar), echtgenoot van Arlette Costermans / Roger Jonckheere (68 jaar),
echtgenoot van Therese Vermeire / Maria Mollet (81 jaar), weduwe van Ernest Malaise / Jozef Van
Bockstaele (66 jaar), echtgenoot van Johanna Verbeken / Germania Van Diest (87 jaar), weduwe van Eugeen De Laet / Achiel
Mortelé (78 jaar) / Angela Baert (91 jaar), ongehuwd / Paulus Wybo (88 jaar), weduwnaar van Marie Mailliard / Marguerite
D’Hulster (70 jaar) / Louis Devry (76 jaar), echtgenoot van Yolande Duron / Ludovicus Van Esbroeck (85 jaar), weduwnaar
van Albertine Ecabert / Maria Jonckheere (82 jaar), weduwe van Roger Cattrysse / Leonie Lems (89 jaar), weduwe van Frans
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Motortoertocht door Frans-Vlaanderen

Op zondag 19 juni organiseert de
gemeentelijke Sportdienst i.s.m. de
sportraad en de plaatselijke feestcomités de 6de motortoertocht van

Koksijde. Er is keuze uit 2 unieke toertochten, namelijk de vernieuwde tocht
door Frans-Vlaanderen over 220 km, en
de tocht oorlogsmonumenten en kerkhoven in de Westhoek over een afstand
van 110 km. Deze toeristische rondritten
wordt verreden op roadbook, met het
zeer gebruiksvriendelijk bolletje-pijltjesysteem. Er is mogelijkheid tot downloaden van beide routes op een Garmin
GPS.
Inschrijven van 8.30 tot 12 u. in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 te SintIdesbald. De inschrijving voor één van

beide tochten bedraagt 4 euro voor de
piloot en 2,50 euro voor de duozitter.
Volgende zaken worden door de organisatie gratis ter beschikking gesteld: koffie
en koffiekoek bij inschrijving, consumptie
bij aankomst, tombola met voor 5.000
euro aan prijzen, depannagedienst.
De motorclub met het hoogst aantal
ingeschreven leden (met lidmaatschapskaart) krijt bovendien een cheque van
500 euro!
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01,
webstek www.sport.koksijde.be).

Andere belangrijke sportmanifestaties
Zondag 8 mei:
- Tourrit en mini-slalom voor auto’s in de Prof.Blanchardlaan in Koksijde (org. Automobielclub Leopard, tel. 058/31.28.16)
Zondag 15 mei:
-10-16 u., strand Oostduinkerke ter hoogte van Groenendijk, Buggy board wedstrijd (org. surfclub Windekind en BBA, tel.
058/23.51.83)
Zaterdag 21 en zondag 22 mei:
- strand Oostduinkerke ter hoogte van Groenendijk, Euro Kitesurf Cup 2005, topcompetitie met Europese kitesurfers (org. surfclub Windekind en VYF, tel. 058/23.51.83)
Woensdag 25 mei:
- 14 u., Oostduinkerke, watertoren Groenendijk, doortocht 1ste rit (Oostende-Oostende) Ronde van België (eliterenners met
contract, org. Ocatgoncis, tel. 011/45.99.35)
Zaterdag 18 juni:
- 9.30 u., geleide wandeling in het reservaat Doornpanne, start aan de Hoge Blekker (org. dienst Toerisme, tel. 058/53.21.21)
Zaterdag 25 juni:
- 9.30 u., geleide duin- en schelpenwandeling, start op het Zouavenplein (org. dienst Toerisme, tel. 058/53.21.21)

Peerdevisscher zaalvoetbaltornooi
Op zaterdag 4 en zondag 5 juni organiseert de sportraad m.m.v. minivoetbalploeg Mozart het 3de Peerdevisscher zaalvoetbaltornooi in de sporthal Hazebeek. De toegang is gratis, de wedstrijden worden gespeeld tussen 10 en 18u. Voor meer info: secretariaat sportraad 058/53.20.01.

Competitiekalender thuiswedstrijden
Rosseel / Henri Casier (78 jaar), echtgenoot van Nelly Trappeniers / Gustave Münster (89 jaar), weduwnaar van Madeleine
Oswald / Lionel Vanherweghe (67 jaar) / Gisèle Delaunois (87 jaar), weduwe van Jean Leclère / Angela Houtaeve (74 jaar),
weduwe van Michiel Bruneel / Ivo Van Muylder (50 jaar), ongehuwd / Eddy Vanparys (45 jaar) / Jeannine Dupont (69 jaar),
weduwe van Marcel Baelde / Marcel Colpaert (81 jaar), weduwnaar van Maria Van Wynsberghe / Freddy Meirlevede (55 jaar),
echtgenoot van Liliane Pirlot / Henri Degrieck (59 jaar), ongehuwd / Michel Lenoir (89 jaar), echtgenoot van Angela Benoot
/ Regina Broux (89 jaar), weduwe van Gilbertus Galleyn / Marcel Verheye (73 jaar), weduwnaar van Josepha De Deken /
Hendrik Vanden Bavière (98 jaar), echtgenoot van Solange Delamillieure / Françoise Barbieux (61 jaar), echtgenote van
Pierre Liénart / Georges Truyens (78 jaar), echtgenoot van Maria Vojtech / Maurice Dewilde (91 jaar), echtgenoot van
Ludowina Vansevenant / Robert Martin (77 jaar), echtgenoot van Augusta Stichelbout / Jean-Louis Charles (73 jaar), echtgenoot van Rose-Marie Defossez / Marie-Louise Niels (73 jaar), echtgenote van Jan De Greef / Pieter Boeve (86 jaar), echtgenoot van Symonne Florizoone
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NORTHSEA BOWL (afdeling 4A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)
Vrijdag 20 mei: Northseabowlers – Airport Bwl I, 20.30 u.
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Kwarteeuw spots op sport!
Onze gemeente heeft op sportief vlak heel wat te bieden. Van het jaar viert de gemeentelijke sportdienst haar 25-jarig bestaan.
Daarom is 2005 hèt sportjaar bij uitstek. Iedere topsportactiviteit in de gemeente wordt “gepatroneerd” door een sportieve meter
of peter. Een bekende sportfiguur brengt dan een bezoekje aan de gemeente om de activiteit nog meer uitstraling te geven. Naar
aanleiding van het themajaar “Sport” is ook een nieuwe brochure uitgegeven “Koksijde 2005: Spots op Sport”.
Op 1 januari 1981 stelde het toenmalig
schepencollege (met sportschepen
Laurent De Coninck) Willy Degraeuwe
aan als sportfunctionaris. Zijn taak:
beheer van de sportaccommodaties en
promotie van de sport in de gemeente.
Onmiddellijk werden tal van initiatieven
genomen om de recreatiesport uit te
bouwen en de competitiesporters verder te ondersteunen. Vooral de jeugd
werd met sportkampen, jeugdsportacademies, veldlopen, enz. gesensibiliseerd.
“De jaarlijkse massajogging groeide uit
tot de grootste strandloop van de
Vlaamse kust met het absolute record
van 2.200 deelnemers eind de jaren
’80. Ook de mountainbiketoertocht met
900 bikers en de motortoertocht met
meer dan 700 motards zijn jaarlijkse
hoogtepunten”, aldus Willy.
In ‘87 werd de sportdienst uitgebreid
met Viviane Delanghe, regentes lichamelijke opvoeding. Ze werd aangesteld
als administratief medewerkster en als
lesgeefster van de vele sportpromotionele acties.
In ‘89 opperde Marcel Houvenaghel,
voorzitter van Veloclub Koksijde, het
idee om het WK Cyclocross naar
Koksijde te halen. Samen met toenmalig
burgemeester Rik Dewulf, sportfunctionaris Willy Degraeuwe en Etienne Maes

werd zwaar gelobbyd. Met de steun van
de KBWB en dankzij een goed uitgekiend dossier bij de UCI haalde werd
onze gemeente uiteindelijk door de UCI
aangesteld als organisator van het WK
Cyclocross ‘94.
Sportfunctionaris Willy Degraeuwe: “Het
werd het absolute hoogtepunt voor de
gemeentelijke Sportdienst die instond
voor de coördinatie van heel het gebeuren. Meer dan 20.000 toeschouwers,
100 persmensen waaronder 8 TV-stations en een prachtige winnaar, Paul
Hereygers, die de Nederlander Richard
Groenendaal op zijn nummertje zette. Na
enkele wereldbekerwedstrijden werd in
2002 het BK Cyclocross georganiseerd
met de onvergetelijke spurt van Mario
Declercq nog vers in het geheugen.”
Inmiddels kwam een tweede sportfunctionaris, Peter Dieleman, de Sportdienst versterken. Onder burgemeester Marc Vanden
Bussche werden de banden met de
Driedaagse van De Panne-Koksijde nauwer
aangehaald dankzij meer financiële steun.
De aankomst van een rit in Koksijde en de
tijdrit zijn hoogtepunten voor de sport in
onze gemeente, waarbij de Sportdienst
een coördinerende rol speelt.
Op het vlak van accommodatie beschikt
Koksijde over drie prachtige stranddienstencentra, twee sportparken en twee

VRT- wielercommentator Michel Wuyts krijgt een paardenvisser overhandigd uit handen van burgemeester Marc
Vanden Bussche. Op de foto verder Henri Suber, luitenantkolonel vlieger Rudy Thys van de Basis Koksijde en hoofd
dienst Sport Willy Degareuwe.

sporthallen. Eén van de prioritaire
sportprojecten van het gemeentebestuur is de aanleg van een publieke ecogolf “Hof ter Hille”in Oostduinkerke, bij
het sportpark Hazebeek. De golf zal 18
holes tellen, een oefenterrein en een
driving range. De golf is ontworpen in
samenwerking met de wereldvermaarde
golfarchitect Jeremy Pern. Veel aandacht
wordt besteed aan ecologische aspecten en recreatief medegebruik.
In Koksijde is 2005 dus het Jaar van de
Sport. Daarom komt op elke gemeentelijke topsportactiviteit een sportfiguur
in de kijker. Voor de recente driedaagse
was dat Sporza-commentator Michel
Wuyts, die voor onze gemeente een
boontje heeft: “Ik versloeg in Koksijde
één van mijn eerste wereldkampioenschappen veldrijden en bracht toen zelfs
winnaar Paul Hereygers naar huis. Ik kom
hier elk jaar graag terug!”
Nog naar aanleiding van het themajaar
geeft de dienst Toerisme, in samenwerking met de Sportdienst, een nieuwe
gratis brochure uit “Koksijde 2005:
Spots op Sport”. In die brochure worden
de grote sportevenementen voor 2005
in beeld gebracht aan de hand van veel
fotomateriaal en informatie. Gratis in alle
kantoren van de dienst Toerisme en bij
de Sportdienst (sportpark Hazebeek).

In Koksijde is 2005 het Jaar van de Sport. Op de foto sportfunctionaris Peter Dieleman, schepen van Sport Pat Stockelynck,
burgemeester Marc Vanden Bussche, diensthoofd Willy
Degraeuwe, PR Vrije Tijd Ilse Chamon en Viviane Delanghe.
Afdelingshoofd Ann-Sofie Beun kon niet aanwezig zijn.

Sport
37

Gilbert Matrak nam afscheid van de politieklak!
Afscheid nemen van politieagenten die met pensioen gaan, gebeurt traditiegetrouw tijdens de eindejaarsreceptie binnen het
korps. Maar voor agent Gilbert D’Hooghe, geboren in ’47 werd een uitzondering gemaakt. Op woensdag 30 maart, zijn laatste
werkdag, regelde hij het koersverkeer voor de aankomst in Sint-Idesbald van de Driedaagse De Panne-Koksijde. Omdat net het
wielrennen Gilberts tweede biotoop is, kon dit afscheid niet onopgemerkt voorbijgaan.
jarenlang de kuiten van
Merckx kneedde. Gilbert
trok ook veel op met
Belgische groepen, de
laatste jaren ging hij zelfs
de internationale toer op
voor o.m. het Franse La
Francaise des Jeux, het
Italiaanse Lampre, het
Zwitserse Phonak. Ook
voor andere wielerteams
was hij de geknipte persoon om renners af te
halen aan de luchthaven
Gilbert D’Hooghe werd samen met zijn vrouw tijdens de receptie
van de KBC Driedaagse De Panne-Koksijde passend in de bloe- in Zaventem of Rijsel,
metjes gezet door burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen hen naar hun hotel te rijPat Stockelynck en zonechef Nico Paelinck. Ook voor VRT sport- den en de nodige schikcommentator Michel Wuyts is Gilbert Matrak geen onbekende!
kingen te treffen voor de
Veel renners en oud-renners kennen komende wielerwedstrijden.
Gilbert beter als “Gilbert Matrak”. Zelfs Vòòr en na de wedstrijd staat Gilbert in
in
Italië,
Frankrijk,
Duitsland, voor de nodige massagebeurten. De
Zwitserland en Amerika is hij in de wie- dag van de wedstrijd draait hij eten en
lermiddens een “aaibare” figuur. proviand in aluminiumfolie, haalt sportJarenlang was hij suppoost en soigneur dranken en stopt ze in de gekende zakbij bekende wielerteams, nu doet hij het jes. Tijdens de wielerronden rijdt hij met
nog sporadisch. Hij leerde het knijpen de bagage van de renners van hotel naar
van de spieren aan bekende soigneurs hotel en zorgt dat de kledij kan gewaszoals de legendarische Jef Dhondt, die sen worden. De Ronde van Frankrijk kon

hij nooit volgen, nu komt daar misschien
verandering in.
Tijdens de zomermaanden was het voor
een politieagent in een kustgemeente
moeilijk om zolang verlof te krijgen. Om
vrijaf te kunnen bekomen voor de andere
ronden wisselde hij werkschema’s met
collega’s. Hij deed ook veel nachtwerk.
Na de affaire Festina in de Ronde van
Frankrijk en het losgebarsten schandaal
met de verzorgers, zette Gilbert een
stapje terug. Toch bleef en blijft hij actief,
zij het minder intensief dan vroeger.
Toen Erik De Vlaeminck nog bondscoach was, was Gilbert ook masseur van de
veldrijders. Als Sven Nys, Sven
Vantourenhout of Bart Wellens in de
streek zijn, lopen ze even bij Gilbert
langs om de benen en rug een goeie
beurt te geven. En thuis ontvangt hij
nog heel wat wielrenners, ook motorcrossers zijn voor hem geen onbekenden. Wielrennen en motorcross zijn voor
Gilbert de sporten bij uitstek. Thuis verzamelt hij truien, petjes, bidons en
posters van wielrenners, wielerploegen
en motorcrossers. In deze werelden
voelt Gilbert zich de koning te rijk.

11de Sportdriedaagse voor Senioren
De elfde Sportdriedaagse voor Senioren vindt plaats op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 juni. Deze driedaagse wordt
georganiseerd door de sportraad en de seniorenraad, in samenwerking met het gemeentebestuur en het feestcomité
Koksijde-dorp.
* Maandag 6 juni, 14 u. - Geleide wandeling met vertrek en aankomst aan het brandweerarsenaal in Koksijde-dorp. Er wordt
gewandeld naar De Paardenhoeve (Groenendijk in Oostduinkerke), via de Langeleedstraat, Conterdijk, Hof ter Hillestraat en
Nieuwpoortsteenweg. In de Paardenhoeve wordt een verfrissing aangeboden waarna terugkeer met huifkar (gratis) of te voet
voor wie nog de moed heeft. Na de terugtocht wordt door het feestcomité Koksijde-dorp eveneens een verfrissing aangeboden.
* Dinsdag 7 juni, 14 u. - Petanquetornooi in Ameubla (hoek Leopold-II-laan/Demeyerelaan) in Oostduinkerke-dorp. Met
ploegen van 3 spelers, vooraf inschrijven bij de deelnemende seniorenverenigingen.
* Woensdag 8 juni, 14 u. - Geleide fietstocht met start en aankomst aan de vloersportenzaal (gemeentelijk sportcentrum in
Koksijde-dorp). Er wordt 30 km (richting Nieuwpoort) gefietst aan een rustig tempo met een halte waar een verfrissing
wordt aangeboden. Bij de terugkeer in Koksijde-dorp trakteert het feestcomité.
De deelname aan de activiteiten is gratis, info 058/51.51.09 en 058/53.30.71.
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Mario Legrand fietst 405 km!
Op de laatste bladzijde van het vorige nummer van Tij-dingen kondigden we het voornemen aan van Oostduinkerkenaar Mario
Legrand om op zaterdag 2 en zondag 3 april twee maal het traject van De Ronde van Vlaanderen te rijden, 512 km, heen en
terug van Brugge en Ninove. Mario had dat plan opgevat als een persoonlijke steunactie voor Kom op tegen Kanker, nadat hij
de voorbije maanden zelf herstelde van lymfeklierkanker. Sympathisanten konden hem sponsoren aan 0,10 cent per kilometer.
Jammergenoeg is Mario niet in zijn opzet geslaagd. De eindmeet in Brugge heeft hij niet kunnen halen, na liefst 405 km heeft
hij de actie moeten staken.
Mario: “Het was niet meer verstandig om in deze omstandigheden verder te fietsen. Toch ben ik niet ontgoocheld en heb ik een
goed gevoel over gehouden aan deze onderneming. Ik weet zeker van mezelf dat ik er alles aan gedaan heb om dit tot een goed
einde te brengen. Het kankerfonds belde me op om te melden dat er momenteel 4623,58 euro of 186.514,75 fr. op de rekening staat. Dit is voor mij buiten alle verwachtingen en de actie heeft zijn doel niet gemist. Hieruit kan ik ook beslissen dat de
actie zeer goed was. Jammer dat er geen bloemen zijn, maar daar kan ik mee leven.”
Twee keer het volledige traject bleek dus net iets te ver. Toch houdt het gemeentebestuur eraan Mario Legrand te feliciteren voor
zijn vechtlust en zijn doorzettingsvermogen, want 405 km fietsen is op zich al een hele prestatie. Proficiat Mario!

Minivoetbaltornooi
De Sportdienst organiseert in de sporthal Hazebeek traditiegetrouw zijn minivoetbaltornooien voor het 6de jaar voor het
basisonderwijs, meer bepaald op woensdag 11 mei voor de 3de graad. Het tornooi start om 13.30 u.
Een ploeg bestaat uit 5 spelers en maximaal 3 reserves. Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen, elke school kan onbeperkt ploegen inschrijven.

Dokters mei-juni

Hulp

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 mei-juni
(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
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Gerard en
Margaretha
Gerard Hommey en Margaretha Coopman smaakten op zaterdag 19
februari 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.

Willy en Fanny
Zaterdag 12 maart was een feestdag voor de familie van het echtpaar
Willy Duym en Fanny Verhaert ter gelegenheid van de viering van de
gouden huwelijksverjaardag. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en bood
hen feestwensen en geschenken aan.

Jean en
Christiane
Jean Wibaut en Christiane Rogge zijn 50 jaar gehuwd. In het gemeentehuis van Koksijde werd het gelukkige echtpaar op zaterdag 9 april een
receptie aangeboden. Ze werden er door het college van burgemeester
en schepenen gelukgewenst namens de bevolking, en ontvingen de
gebruikelijke geschenken.

Renatus en
Maria
Op zaterdag 26 februari was het de beurt aan de echtgenoten Renatus
Meirlevede en Maria Volckaert om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren. Een afvaardiging van het college van burgemeester
en schepenen ontving het jubilerende echtpaar in het gemeentehuis van
Koksijde. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

Georges en
Marie
Het echtpaar George en Marie Schaheys-Bonnet vierde op woensdag 16
maart de 50ste huwelijksverjaardag. Ter gelegenheid van dit heuglijk
feest werd het echtpaar ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde,
waar ze geschenken en felicitaties in ontvangst mochten nemen.

Gerard en
Maria
Ook Gerard Vermoote en Maria Dekeuninck zijn 50 jaar gehuwd. Nog
twee echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Gerard en Maria viel die blijde dag op zaterdag 9 april.
Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Zuster Angelique
honderd jaar!

Marcel en
Bernadette
Marcel Rommelaere en Bernadette Nuitten beloofden elkaar 50 jaar geleden eeuwige trouw. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van die
huwelijksband viel het echtpaar op woensdag 13 april 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.

Zuster Angelique, in het
gewone leven Lucie Neyrinck,
vierde op woensdag 2 maart
haar 100ste verjaardag! Een
eeuw eerder zag ze het
levenslicht in Ichtegem. In
1923 trok ze naar het klooster van de Zustergemeenschap van de
Heilige Vincentius in Kortemark, waar ze voor kleuterleidster studeerde.
Daarna was ze kleuterleidster in Uitkerke en Westende. Na 41 jaar dienst
ging zuster Angelique op pensioen. In 1994 verhuisde ze naar het
klooster van de Heilige Vincentius aan de Bliecklaan in Koksijde. Daar
hielp ze in de keuken, haakte dekens voor de missies en vulde de rest
van haar dagen met rust en gebed. Zuster Anglique vierde haar eeuwfeest in grote helderheid van geest. Een afvaardiging van het college
van burgemeester en schepenen bracht haar een gemeend huldebezoek!

Van 17 tot 26 juni 2005:

Programma 56ste Garnaalfeest
VRIJDAG 17 JUNI:
- 20 u., zaal Witte Burg, feest van
d’Oostduinkerkse paardenvissers met
voorstelling Mieke Garnaal en eredames
2005 (inschrijvingen en info: toeristische
dienst, tel. 058/53.21.21)

ZATERDAG 25 JUNI:
- 9.30 u., start van de wedstrijd garnaalvissen voor de paardenvissers, de kruiersverenigingen De Spanjaardbank en De
Slepers; ook wedstrijd voor de kinderen; na
het wegen van de vangst worden de garnalen op het Astridplein gekookt en verkocht
(ca. 11.30 u.); de volgende dag ontvangen de
winnaars hun diploma.
- van 11 tot 18 u., Fabiolaplein, snuffelmarkt
“De Visserij en de oude Ambachten”
- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en verkopen
van de paardenvisserssoep, org. Orde van
de Paardenvisser
- 15 u., Fabiolaplein, optreden folkloregroep
“De Garnaaltjes”

ZONDAG 26 JUNI:
- 11 u., Astridplein, folkloristische dansen en muziek - demonstratie visbakken
- om 14 u. te Oostduinkerke-bad en na de stoet te Oostduinkerke-dorp: terras- en straatanimatie met vissers- en zeemansliederen door het gezelschap Bleksje Treksje
- 15.15 u., Astridplein, uitreiking van de diploma’s garnaalwedstrijd
- 15.30 u., GROTE FOLKLORISTISCHE 56ste GARNAALSTOET, omloop: Oostduinkerke-bad / IJslandplein, Zeedijk,
Europaplein, Albert I-laan, Leopold II-laan, Oostduinkerke-dorp
- 17 u., 2de GROTE GARNALENWORP vanop de pui van het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke; de “winnende”
namaakgarnalen geven recht op een portie verse garnalen op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum

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

Wie volgen Lynn, Karlien en Ketty op als Mieke Garnaal en eredames 2005?
Beschermengelen van het Garnaalfeest zijn elk jaar opnieuw Mieke Garnaal en haar eredames! Sedert ’95 zoekt de VVV de meisjes onder de vele bloeiende verenigingen van Koksijde.
Vandaar deze oproep tot de verenigingen om drie meisjes voor te stellen tot Mieke en eredames. Enige voorwaarden om Mieke en/of eredame te worden is 16 jaar zijn en de gemeente af
en toe op een manifestatie willen vertegenwoordigen. In ruil: heel wat prijzen voor het trio en
persaandacht voor de vereniging. De kandidaturen worden ingewacht tot 1 juni bij de toeristische dienst, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke.

