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Internationaal Folklorefestival
“Een venster op de Wereld” van 9 tot 17 juli (zie blz. 40)



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

2 Snippers uit de gemeenteraad
en het schepencollege

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is
goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthiel-
den of tegenstemden), dan vermelden we gewoon: goedgekeurd.

Uit de gemeenteraad van 12 mei:

1. De lastenboeken voor volgende aan-
kopen zijn goedgekeurd (unaniem):
nieuwe tegels pastorie Anemonenlaan

(15.359 euro), tourguides voor Ten

Duinen (52.000 euro), aanpassen vijf

vuilniswagens (26.050 euro), bestelwa-

gen preventiebeambten (20.000 euro),

schijnwerpers voor cc CasinoKoksijde

(8.700 euro), speeltoestellen voor

speelpleinen (29.700 euro), ambulance

voor spoedgevallen (140.000 euro). 

2. Volgende aankoop is goedgekeurd
(unaniem): autoladder voor de brand-

weer (675.560 euro), 

3. De lastenboeken voor volgende
variërende investeringen zijn goedge-
keurd (unaniem): bodemonderzoek ter-

rein hof Ter Hille (9.554 euro), onder-

gronds brengen laagspanning Dijk,

Kortestraat en Oude Zeedijkstraat

(111.596 euro).

4. In volgende straten is voortaan alle
verkeer verboden in beide richtingen

met uitzondering van het plaatselijk ver-

keer en fietsen/bromfietsen klasse A

(unaniem): Langeleedstraat,

Ganzestraat, Conterdijk, Koningstraat,

Hazebeekstraat, Hof ter Hillestraat,

Labeurhoek, Burgweg, Zouavenstraat en

Nieuwstraat. (Unaniem.)

5. De eindfactuur voor de uitbreiding
begraafplaats Koksijde bedraagt

779.391 euro. Het toewijzingsbedrag

was 675.560 euro (unaniem).

6. De gemeente verkoopt de onder-
grond voor bouw ondergrondse garages

Zeedijk Koksijde-bad (fase III) voor

960.000 euro (unaniem).

7. De raad neemt unaniem de veldkapel
in de Kerkstraat jegens Elisabeth

Vanleke over uit erfgoedzorg.

8. De tussenkomst van de verenigingen in de

energiekosten voor gebruik sportinfrastruc-

tuur wordt afgeschaft, want de bewustma-

kingscampagne is geslaagd (unaniem).

9. Het muzikaal kun(n)stproject

Uitblazen krijgt een toelage van

25.000 euro (unaniem).

10. Personeel – Directeur Louis
Vandenberghe van de gemeenteschool

Oostduinkerke is eervol ontslag ver-

leend met ingang van 1 maart ’05

wegens oppensioenstelling. Didier
Clemme is benoemd op proef als mee-
werkend voorman wegen/dijk/strand.

Uit de gemeenteraad van 13 juni:

11. De lastenboeken voor volgende aan-
kopen zijn goedgekeurd (unaniem):
klasmeubilair voor de muziekschool

(24.000 euro), materiaal voor de zaal

Witte Burg (46.000 euro), zone 30-sig-

nalisatie (45.000 euro), voertuig voor

de rattenvanger (16.400 euro), strand-

matten voor zandweringswerken (6.957

euro).

12. Het lastenboek is goedgekeurd voor

het herinrichten van het parkbeheers-
gebouw Ten Duinen tot vergaderzaal
(9.060 euro), (niet unaniem).

13. De lastenboeken voor volgende
variërende investeringen zijn goedge-

keurd (unaniem): aansluitingen elektri-

citeit Ten Bogaerde (7.215 euro), ver-

vangen OV-palen Ammanswallestraat

(26.927 euro).

14. De lastenboeken voor volgende
variërende investeringen zijn goedge-
keurd (niet unaniem): restauratie ruïne

van de abdijkerk (396.876 euro) en van

het grote pand (441.846 euro) van de

abdij Ten Duinen.

15. Volgende aankopen zijn goedge-
keurd (unaniem): veiligheidskorf voor

hoogtewerker (2.940 euro), kiosk met

vacaturebank VDAB (6.867 euro).

16. De aankoop van het kunstwerk

“Brazil” van de wereldbekende kunste-

naar Panamarenko (125.000 euro) is

goedgekeurd (niet unaniem). Het kunst-

werk verbeeldt een piloot met

reusachtige vleugels. Het werk zal in het

nieuw gemeentehuis geplaatst worden.

17. De aanbesteding voor het bouwen

van een ondergrondse parkeergarage en
heraanleg van de Zeedijk tussen het
Lucionplein en het Grardplein moet
opnieuw uitgeschreven worden. Dat

komt omdat de prijs van de voorgestel-

de klinkerverharding een onverantwoor-

de meeruitgave van ca. 400.000 euro

zou betekenen. (Niet unaniem goedge-

keurd.)

18. Op volgende rotondes heeft het ver-

keer dat zich op de rotonde bevindt

voortaan voorrang: Koninginnelaan,

Vanlangenhovestraat, Tenierslaan,

Gulden Vlieslaan, Hoge Duinenlaan,

Schoonbergstraat, Schoondalstraat,

Vlinderweg (unaniem).

(Vervolg zie blz. 3)
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van de begraafplaats.

24. Tijdens de zomer zal er frequenter

controle gehouden worden rond het
achterlaten van hondendrollen op trot-

toirs en in de duinen.

25. Een gedeelte van het park van de
Duinenabdij zal opnieuw permanent

opengesteld worden voor het publiek

als wandelmogelijkheid in een groene

omgeving.

Procedure aanwerving
gemeentesecretaris

De procedure voor aanwerving van een

nieuwe gemeentesecretaris dient over-

gedaan te worden.

Zoals al bericht in een vorige Tij-dingen

gaat huidige gemeentesecretaris Freddy

Beun, na een ononderbroken gemeente-

lijke loopbaan van 38,5 jaar, met pensi-

oen per 1 januari 2006.

Na een eerste reeks examens, waarvoor

zich aanvankelijk 30 kandidaten inschre-

ven en waarvan er effectief ook 17 aan

de proeven deelnamen, bleek geen

enkele kandidaat geslaagd. De examens

werden begeleid door een selectiebu-

reau, meer bepaald de West-Vlaamse

Intercommunale voor Vorming en

Opleiding (WIVO).

Het gemeentebestuur ziet zich dus ver-

plicht de aanwervingsprocedure

opnieuw te organiseren van voor af aan.

Dat vraagt enige bestuurlijke beslissin-

gen en administratieve voorbereidingen

waardoor de eigenlijke examens niet

eerder dan in september ’05 georgani-

seerd zullen kunnen worden.

Folder elektronische
identiteitskaart

De federale overheid heeft een mooie

infofolder uitgegeven over de uitreiking

van de elektronische identiteitskaarten,

vernieuwing die momenteel in alle

Belgische gemeenten loopt. Deze folder

geeft bondig alle uitleg over hoe de

nieuwe elektronische ID-kaart moet

bekomen worden, en wat de vele voor-

delen ervan zijn. De folder is gratis te

bekomen in het gemeentehuis, dienst

Bevolking.

Over de digitale ID-kaart is daarnaast

ook een gratis brochure verkrijgbaar:

FOD Binnenlandse Zaken, Rijksregister,

Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000

Brussel, of bel 02/518.21.17.

19. Van 1 april tot 1 september zijn hon-
den op het strand en in het strandwater
wel toegelaten in volgende zones: tus-

sen grens met De Panne en Lucionplein,

van de glijbaan noord aan Ster der Zee

tot de Orchideestraat, tussen de

Vredestraat en Sint-André, tussen de

Fairybankhelling en de Westenwindhel-

ling (unaniem).

20. Het kustkunstproject Beaufort

2006 krijgt een gemeentelijke subsidie

van 49.618 euro (unaniem).

Uit de persbabbel van de

burgemeester:

21. Gevonden, en door de eigenaar niet

afgehaalde fietsen, zijn voortaan na 6

maand eigendom van de gemeente. Het

OCMW zal ze ter beschikking stellen van

minder bedeelden.

22. In Oostduinkerke-dorp is een roton-
de niet mogelijk. Wel wordt een vlotte

afslag richting Nieuwpoort overwogen

na afbraak van het huis Decuypere.

23. De gemeente kocht (125.000 euro)

het huis met erf naast het scoutslokaal
in Koksijde-dorp, deels voor de scouts

Zeedustra zelf, deels voor uitbreiding

Aanvragen erkenning en subsidiëring verenigingen

Sinds 2003 beschikt het gemeentebestuur over een subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociocultu-

rele verenigingen. Dat reglement werd opgesteld in het kader van het nieuwe decreet voor het stimuleren van een kwalitatief

en integraal cultuurbeleid. Elke vereniging die in aanmerking wenst te komen voor gemeentelijke subsidies, dient de formulie-

ren van aanvraag voor erkenning en subsidiëring uiterlijk op donderdag 7 juli volledig ingevuld terug te bezorgen op volgend
adres: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, t.a.v. Valerie Vandamme, Koninklijke Prinslaan 8.
Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren kunnen ook daar bekomen worden (bij Ann Dujardin, tel. 058/53.39.50).

Er wordt benadrukt dat enkel volledige dossiers zullen behandeld worden (incl. statuten, ledenlijst, verslag werkingsjaar 1 juli

2004 – 30 juni 2005).
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vooral op de werking van de PIT (de Muze,

jeugdhuis, workshops), in de zomer ver-

schuift de focus naar de Speelveugel en

SWAP. Gedrevenheid, inzet en enthousias-

me zijn dus van het allergrootste belang.”

De jeugd van vandaag is onhandelbaar en

losgeslagen, zo orakelt de goegemeente

vaak. Wat denkt jeugdconsulent Thierry

Boonefaes daarover? Hij antwoordt met

een beroemd citaat van de Griekse wijs-

geer Socrates, 2.500 jaar geleden, die zei:

“De jeugd van tegenwoordig houdt van

luxe, heeft slechte manieren, veracht alle

gezag, heeft geen respect en praat als ze

zou moeten werken. Jongeren spreken hun

ouders tegen, kletsen in gezelschap, kin-

deren zijn echte tirannen...”.

Thierry: “Dit citaat is dus 2.500 jaar oud!!

Zo zie je maar dat de beeldvorming over

de jeugd al die eeuwen niet veranderd is.

De jeugd bepaalt nu eenmaal zijn iden-

titeit door ‘een zich afzetten tegen’,

meestal tegen de wereld van de volwasse-

nen. Dit uit zich meestal in onschuldig

gedrag als extravagante klederdracht, kap-

sels, eigen stijlen. Jongeren van vandaag

zijn ook mondiger dan vroeger. Ze kaarten

vlugger bepaalde problemen aan. Ze zijn

begaan met wat rond hen gebeurt.

Anderzijds zijn ze vaak conservatiever dan

we doorgaans denken. Zo stappen meer

en meer jongeren opnieuw in het huwe-

lijksbootje, kiezen liefst voor een goede

baan en dito salaris. Dus: er is soms te

weinig geduld en sympathie ten

opzichte van de jeugd. Omdat

men al te vlug vergeet dat men

zelf ook jong is geweest.”

De jeugddienst en JOC de PIT

hebben bijzondere toekomst-

plannen. Vooreerst de verdere

uitbouw van het informatiepunt.

Ten tweede de uitbreiding van

het muziekproject De Muze in

het kader van kunsteducatie met nog meer

workshops en het aantrekken van bekende

muzikanten die les geven. Ten derde het

zogezegd vindplaatsgericht werken: zelf

de jongeren op hun ontmoetingsplaatsen

opzoeken om te peilen naar wat er leeft.

Ten vierde de nieuwe tienerwerking in het

Duinenhuis voor jongeren van 12 tot 15

jaar. Ten slotte het leesbaar maken van het

jeugdwerkplan aan de hand van een foto-

boek.

In de jeugddienst en in de JOC de PIT is

het dus wel dagelijks en ook ’s weekends

opendeur. Thierry: “De bezoekers en

deelnemers komen vooral van Koksijde, De

Panne en Nieuwpoort. Maar er komt ook

publiek van veel verder: uit Oostende, uit

Rijsel, voor bijzondere activiteiten zelfs uit

Brugge en één keer uit Lier…”

Thierry besluit met een anekdote: “We

worden vaak verward met de dienst

Toerisme en het bureau van parkeerwacht

Rauwers. Hadden we al de boetes zelf

geïnd, dan zaten we gedrieën op een tro-

pisch eiland... En ooit belde iemand naar

de PIT om de beerput te laten ledigen.

Verkeerd doorverwezen zei ze: ’t is voe

mien pit… We zijn er niet op ingegaan…”

De jeugddienst met jeugdconsulent Thierry
Boonefaes (rechts), naast hem medewerker
Tom Quirynen, tweede van links medewerkster
Carine Baert. Ook op de foto afdelingshoofd
Vrije Tijd-cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie
Beun (midden) en PR Vrije Tijd Ilse Chamon
(links).

De Koksijdse jeugddienst werd in 1994

opgericht. Eén jaar later volgde de jeugd-

raad, en in ’99 vond de officiële opening

van het jeugdontmoetingscentrum JOC de

PIT plaats. De grote doelstelling is het bie-

den van een ruim en divers vrijetijdsaan-

bod en het verstrekken van informatie

over zowat alles wat jongeren bezighoudt.

Inspraak en participatie spelen daarbij een

belangrijke rol.

We grasduinen even in de activiteitenka-

lender van de jeugddienst en van JOC de

PIT: zomerspeelplein (ruim 300 inge-

schreven kinderen), jongerenwerking

SWAP (131 deelnemers), jeugdhuis (120

leden); van januari tot mei: 10 dansacti-

viteiten (148 deelnemers), 11 concerten

(848 bezoekers), 2 fuiven (120 bez.), 6

thema-avonden (840), 3 workshops (81),

6 keer film (426). Verder het muziekedu-

catief project De Muze: 60 à 70 cursisten

per schooljaar, 30 muzikanten repeteren in

de PIT. Maar er is nog meer: verhuur van

zaal en vergaderruimte (321% toename in

’03 en ’04), beheer van speelpleinen en

skateruimtes, de tienerwerkingen Yamakasi

en actielabo, uitleendienst, secretariaat

van de jeugdraad, jongereninfopunt,

inspraak en participatie, enquêtes, jeugd-

werkbeleidsplan in beeld (nieuw project),

ondersteuning jeugdwerk…

De vraag stelt zich als vanzelf hoe de

jeugddienst dat kan bolwerken met zijn

drie vaste personeelsleden… Thierry
Boonefaes: “In de zomer komen daar nog

35 monitoren-jobstudenten bij. Maar

eigenlijk moeten ook de vele vrijwilligers,

een 40-tal, extra in de verf gezet worden.

Zonder hen is het onmogelijk dit centrum

met drie mensen te runnen waarvoor onze

dank. Onze dienst kan ook regelmatig een

beroep doen op stagiairs voor nieuwe pro-

jecten of onderzoek. Zeker geen overbo-

dige luxe! In het schooljaar ligt de nadruk

Een blik op onze gemeentelijke diensten (15)

Thierry Boonefaes, jeugdconsulent
“Gedrevenheid, inzet en enthousiasme..!”

In deze 15de aflevering maken we kennis met de jeugddienst, gevestigd naast cc CasinoKoksijde, onder de bibliotheek. In Koksijde
maakt de jeugd (tot 25 jaar) 21,5% van de bevolking uit. Dit zijn bijna 4.500 kinderen en jongeren. Werk op de plank dus voor jeugd-
consulent Thierry Boonefaes en zijn vaste medewerkers Carine Baert en Tom Quirynen. Thierry leidt ons rond in het vele gemeentelijke
werk voor dat jonge geweld…
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Vlaams gebruikersonderzoek:
onze gemeentelijke bib scoort hoog

De Vlaamse bibliotheken werden onder-

verdeeld in 6 clusters die op basis van

hun aanbod met elkaar kunnen worden

vergeleken. Een eerste beschrijvende

analyse van de bibliotheken werd

bekendgemaakt, volgend jaar volgt een

2de rapport over het leengedrag van de

volwassen bibliotheekgebruikers. De bib

van Koksijde scoort alvast zeer goed

t.o.v. de andere bibliotheken.

Opvallend is dat de gebruiker van de

Koksijdse bib overwegend vrouwelijk is,

niet werkend, tussen de 45-60 jaar en

hoger opgeleid dan de gemiddelde

5

Vlaamse bibliotheekbezoeker. De bib

richt dan ook een warme oproep naar

het mannelijk deel van de bevolking die

de bib van Koksijde nog niet ontdekt

heeft.

Onze bibliotheekbezoeker is meer “lees-

beest” dan in andere bibliotheken in

Vlaanderen nl. 88% leest regelmatig tot

veelvuldig boeken t.o.v. 82 % in andere

bibliotheken.

Men komt vaker naar de bibliotheek niet

alleen voor de boeken maar ook omwil-

le van andere materialen en activiteiten

in de bibliotheek van Koksijde. 

De inrichting van de Koksijdse bib wordt

meer dan gewaardeerd door onze

leners. Over het algemeen is men tevre-

den over de dienstverlening en over de

openingsuren.

De Koksijdse bibliotheekbezoeker ver-

toeft langer in de bibliotheek dan de

gemiddelde Vlaamse bibliotheekbezoe-

ker. Men vindt het er aangenaam vertoe-

ven.

Een goede raad: loop er eens binnen, er

is altijd wat te zien en altijd wat te bele-

ven….

Onze bibliotheek is één van de 165 bibs die deelnamen aan het groot Vlaams gebruikersonderzoek waarin naar de mening van
de bibliotheekbezoeker werd gevraagd. Verspreid over heel Vlaanderen gaven 32.041 bezoekers telkens een antwoord op meer
dan vijftig vragen. In onze bibliotheek hebben 2.004 bezoekers die uitgebreide vragenlijst ingevuld, van januari tot juni. De vra-
gen peilden onder meer naar het bibliotheekgebruik, de tevredenheid en de verwachtingen van de klanten én naar hun vrije-
tijdsbesteding.

Tentoonstelling Europese Unie en grondwet

Om de burger vertrouwd te maken met de Europese grondwet stelde de werkgroep Europe Direct van het provinciebestuur

West-Vlaanderen een tentoonstelling samen over de Europese grondwet. Volgende zaken komen erin aan bod: een efficiënt

werkend Europa, democratie, solidariteit, positie in de wereld.

Deze expo is te bezichtigen in de bibliotheek tijdens de openingsuren: van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 12 u. In

de namiddag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u. Op woensdag en zaterdag van 14 tot 17 u.

De Grondwet is het resultaat van een langdurig proces dat werd ingezet met de Verklaring van Laken, waaraan met de Europese

Conventie een gevolg werd gegeven en dat werd afgerond door de Intergouvernementele Conferentie. Deze grondwet treedt

alleen in werking als alle lidstaten haar uiterlijk 1 november 2006 hebben geratificeerd. Maar inmiddels weten we al dat de

Franse en Nederlandse bevolking dat in referenda niet hebben gedaan…

Andere plaatsing tijdschriften

Wie regelmatig de bibliotheek bezoekt zal het al gemerkt hebben. De boeken bewegen en de tijdschriften staan niet meer

opgesteld zoals voorheen. De bib heeft de schikking van de tijdschriften veranderd in de hoop die specifieke dienstverlening

te verbeteren.

Wie op zoek was naar bijzondere informatie in de bib moest tot voor kort maar op één plaats zoeken. Alle materialen, boe-

ken, tijdschriften en naslagwerken, over één bepaald onderwerp waren op één bepaalde plaats te vinden. Dat is de zogeheten

geïntegreerde opstelling.

Anderen zijn niet zo zeer op zoek naar specifieke informatie maar willen gewoon bijblijven en korte teksten lezen. De keuze

van het onderwerp speelt in dit geval een ondergeschikte rol. Men wil immers veeleer grasduinen in het aanbod aan tijd-

schriften. Bij een geïntegreerde opstelling komt die laatste groep bezoekers minder goed aan zijn trekken, want er is geen over-

zicht in het aanbod aan tijdschriften. De bib telt nogal wat tijdschriftenlezers die tot deze laatste groep behoren. Daarom werd

van de geïntegreerde opstelling afgestapt. Het is immers de bedoeling dat ook de tijdschriften optimaal geraadpleegd wor-

den. Door ze samen te plaatsen in plaats van verspreid hoopt de bib dit doel beter te bereiken.

(Vervolg op blz. 6)



Abdijmuseum Ten Duinen 1138

Witte monniken bezweren
de pest op 20 juli en 10 augustus!

In 1349 werden onze streken opge-

schrikt door een verschrikkelijke ziekte,

die als de pest geschiedenis zou schrij-

ven. Tussen 1338 en 1353 hakte deze

ziekte zich een weg door Europa en Azië.

Vermoedelijk bezweek 60 % van de

bevolking eraan.

Toen de pest door Europa voort-

schreed, werden er tal van oorzaken

gezocht. Een zondebok werd onder de

mensen gezocht, of het stond in de

sterren geschreven, of het was een straf

van God… Dat de pest voor vreselijke

angst zorgde, hoeft geen betoog. Ook

binnen de kloostermuren heerste er

schrik en onzekerheid. Net die aspecten,

wat men toen over deze ziekte dacht, is

het uitgangspunt van tableaux vivants

(re-enactment of living history als

gelijklopende termen) die van de zomer

in de ruïnes van Ten Duinen zullen opge-

voerd worden. 

Op de avonden van woensdag 20 juli en

10 augustus zullen de leden van de

toneelgroep InSpinazie in de kleren van

monniken, lekenbroeders, meiden,

knechten, molenaar en ridder kruipen

om, anno 1349, op verschillende loca-

ties in de ruïnes van gedachten te wisse-

len over de oorzaken van deze ziekte.

De opvoeringen gebeuren in het

Nederlands en in het Frans, vanaf 21 u.

Vooraf kan men het museum bezoeken met

een gids (om 19.15 u., om 19.45 u.

Franstalig). Nadien kan men nog een drank-

je nuttigen op het terras van de gasterie.

De prijs bedraagt 10 euro (volwassenen) of

7 euro (jongeren 12-18 jaar, kinderen jon-

ger dan 12 gratis) voor het geleid museum-

bezoek met pest-evocatie, of 7 en 5 euro

voor enkel de pest-evocatie.

Tijdens deze nocturnes treedt ook

lekenbroeder Hubert op. De uit

Oostduinkerke afkomstige acteur Koen

Vandenberghe verschijnt op de zondag-

namiddagen (17, 24 en 31 juli, 7, 14 en

21 augustus) tijdens de zomervakantie

ook als randanimatie op de site, evenwel

slechts als alleenstaande lekenbroeder

die er de pest in heeft.

Info: tel. 058/53.39.50, e-post info@ten-

duinen.be, website www.tenduinen.be.

Tijdelijke tentoonstelling
handschrift
Het Manuscript 2/7 van de Ten

Duinencollectie van het Grootseminarie

van Brugge ligt tot begin september

tentoongesteld in de geklimatiseerde

vitrine op de eerste verdieping. Het is

een bijbelcommentaar uit de 15de eeuw.

Om de lichtabsorptie van elk blad te

beperken, zullen in de loop van deze 4

maanden geregeld andere bladen uit

het manuscript worden getoond.
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De Zomer van het Spannende Boek
Voor de negende keer op rij vindt De Zomer van het Spannende Boek plaats, van 7 juni tot 6 augustus. Hèt moment om in

de koele kelder of op de frisse zolder te kruipen met een boek waarvan de spanning over je rug loopt. Ook in 2005 gaat in

de bibliotheek van Koksijde speciale aandacht naar misdaad, horror en thrillers. Voor deze Zomer van het Spannende Boek

werden 48 auteurs uitgekozen, zowel Belgen als buitenlanders, bekende en minder bekende namen, elk met hun genre: Pieter

Aspe, Benny Baudewyns, Jonathan Sonnst, Bob Van Laerhoven, Karin Fossum, John Grisham, Dennis Lehane, Ruth Rendell…

Voor elk wat wils want pure misdaad, horror of psychologische thriller, kidknapping, moord, verminking of diefstal, deze keer

mag je kiezen uit een misdaad zonder dat iemand achter je aanzit. Of toch niet?

Bibliotheek verruimt digitale informatie in volwassenafdeling
De Biblion-databank is al geruime tijd beschikbaar op de afdeling Beeld en Geluid maar nu is er ook een aansluiting op de

boekenafdeling. Een uitgebreid pakket aan digitale informatie wordt on line aangeboden. Dit aanbod bevat de volgende

bestanden:

- de Actuele Documentatiebank: ruim 5.000 krantenartikelen over actuele thema’s

- FictieRom: een overzicht van 65.000 Nederlandstalige romans (sinds 1983) met beknopte recensie

- LiteRom: meer dan 60.000 boekrecensies die verschenen zijn vanaf 1900

- JeugdLiteRom: ruim 6.500 recensies over jeugdboeken

- UittrekselBank: ruim 1.000 uittreksels van literaire werken en auteursportretten

- JeugdUittrekselBank: uittreksels van jeugdboeken voor jongeren uit het middelbaar onderwijs.

Het on line aanbieden van deze collectie in de volwassenafdeling biedt zowel voor de bibliotheek als voor de bezoeker heel

wat voordelen.

B i b l i o t h e e k (vervolg van blz. 6)
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Zomerse activiteiten in
Ten Duinen
Gidsbeurten - Tijdens de vakantiemaan-

den zijn er elke dag gratis gidsbeurten

(opgelet: alleen de gids is gratis, een

normale toegang dient betaald, maar

inwoners van de gemeente hebben

sowieso gratis toegang). Aanvang: om

14.30 u. (Franstalig) en om 15 u.

(Nederlandstalig).

Kinderateliers - Deze zomer organiseert

het Abdijmuseum een eerste workshop

voor kinderen. Er wordt klein begonnen

met de workshop wapenschilderen, waar

kinderen van 6 tot 12 jaar onder bege-

leiding van Sofie Maes, laatstejaarsstu-

dente Reno (Torhout), leren wat een

wapenschild is en er zelf ook één in

elkaar mogen knutselen. De workshop is

beperkt tot 20 deelnemers per keer. Er

zijn drie sessies, nl. op de zaterdagen 16
en 30 juli en op woensdag 10 augustus,
telkens van 14 tot 16 u. Inschrijven is

dus noodzakelijk, snel zijn is de bood-

schap. Inschrijven bij: Nathalie

Gyselinck (tel. 058/53.39.43, e-post

educatievedienst@tenduinen.be of via

www.tenduinen.be). De deelnameprijs

bedraagt 7 euro (materiaal en een

drankje inbegrepen).

Podiumconcert - In samenwerking met

het feestcomité van Koksijde-Bad wordt

op woensdag 27 juli om 21 u. een podi-

umconcert verzorgd door het Russische
muziekensemble Shomorocky.
Hetzelfde feestcomité organiseert op

woensdag 31 augustus om 20.30 u. een

middeleeuwse avond met het

Nederlands Gheselscap Goet ende Fyn.
De Oostduinkerkse visbakkers sluiten de

zomervakantie af met een visuitdeling.

Vuurwerk - De dienst Toerisme organi-

seert op zondag 31 juli om 23 u. een

vuurwerk in het ruïneveld.

Openluchtmis – De jaarlijkse open-

luchtmis in het ruïneveld van de

Duinenabdij vindt plaats op zondag 7

augustus om 10 u.

Internationaal
colloquium tegels
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober
organiseert het Abdijmuseum een inter-

nationaal colloquium rond tegels in

cisterciënzerabdijen. Naast Vlaamse

sprekers zullen ook Nederlandse,

Franse, Duitse en Engelse specialisten

het woord voeren. Ten Duinen komt

daarin uitgebreid aan zijn trekken, o.a.

met de voorstelling van studieresultaten

op een 100-tal heropgedoken tegel-

fragmenten uit de site. De internationa-

le vergelijking is onder andere optimaal

door de presentatie van de onderzoeks-

resultaten van twee recente doctoraten

over tegels, één rond Bourgondische

sites (Dr. M. Orgeur) en één rond

Noord-Engelse sites (Dr. J. Stopford).

Geïnteresseerden kunnen zich tot 31

augustus inschrijven aan het voordeel-

tarief van 150 euro (nadien 180 euro)

voor beide dagen (koffiepauzes, lun-

ches, receptie en vrijdagavondmaaltijd

inbegrepen, evenals het colloquium-

boek), of 80 euro (tot 31 augustus) per

dag (nadien 90 euro), te storten op

rekeningnummer 091-0125672-86 van

het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Op

vrijdagavond kan men de sprekers infor-

meel contacteren op een muzikaal wal-

king diner. Deelname aan dit avondmaal

kost (met dagticket) 35 euro. Voor stu-

denten geldt er een korting van 50% op

de inschrijvingsprijs.

Info: tel. 058/53.39.50; 

e-post info@tenduinen.be, 

website www.tenduinen.be.

Erfgoedwinkel groeit
De erfgoedwinkel van het museum

groeit langzaam. Een bijzonder item dat

men nu te koop aanbiedt, is een set

handgeschept papier (omslagen en

briefpapier). Een geschenkset, ideaal

voor liefhebbers van kalligrafie!

Natuurlijke zepen, gemaakt door de

Trappistinnen van Brecht, zijn eveneens

in de aanbieding. Leuk cadeau voor

moeder, dochter, of lief. Ook in het boe-

kenluik zijn er een aantal nieuwe titels in

de aanbieding bijgekomen, zoals Vie et

Légendes de Saint Bernard de Clairvaux.

Création, diffusion, réception (XIIe-XXe

Siècles). Verplichte goddelijke lectuur

voor elke geïnteresseerde in de figuur

van Bernard van Fontaine! Voor de alge-

mene geschiedenis is het inleidend werk

van Léon Pressouyre, Le rêve cistercien

aan te bevelen.

Museale aanvulling
In mei werd de collectie van het museum

permanent verruimd met een origineel

stuk maaswerk dat in de zaal

“Onvoltooid verleden” werd geplaatst.

Het is een nog intacte driepasboog of

klaverbladboog. Dit stuk werd opgegra-

ven in de oostelijke pandgang. Daar

werden nog andere fragmenten, uit

Doornikse steen, van één of meer tym-

panen gevonden. Het betreft evenwel

kleinere brokstukken, die moeilijker te

presenteren zijn. Op basis van dit en

andere gelijkaardige stukken werd de

site van de vroegere cisterciënzerabdij

van Noirlac als locatie voor de museum-

film gekozen.
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Ontdek Koksijde vanuit de ogen
van Paul Delvaux en de Zouaven!

In juli en augustus pakt de dienst Cultuur uit met een nieuwe primeur: erfgoedwandelingen! Recent realiseerde de dienst
Cultuur, in het kader van het Cultuurbeleidsplan 2003-2007, twee erfgoedwandelingen en één erfgoedfietstocht in brochure-
vorm. Tijdens de zomermaanden kunnen geïnteresseerden nu ook elke vrijdagvoormiddag, afwisselend in Koksijde en Sint-
Idesbald, deelnemen aan een erfgoedwandeling onder leiding van een professionele gids.

De erfgoedwandeling Vanuit de ogen

van Paul Delvaux vertrekt aan het

stranddienstencentrum (kantoor dienst

Toerisme, Zeedijk) in Sint-Idesbald en

wijst de weg naar de cottages, de vis-

sershuizen, de art-deco-architectuur en

de villa’s in hoevestijl die er in de loop

der jaren in de duinen opdoken.

In de erfgoedwandeling Vanuit de ogen

van de Zouaven (vertrek aan cc

CasinoKoksijde, kantoor dienst

Toerisme) wordt de aandacht gevestigd

op het verbazend grote aantal villa’s in

cottagestijl uit de periode van toen de

Zouaven nog in Koksijde verbleven, en

die tot vandaag bewaard zijn gebleven,

met als absoluut topstuk de zogeheten

Village Sénégalais. In deze wandeling

wordt bijzondere aandacht besteed aan

de realisaties van architect Gaston

Lejeune die met zijn oeuvre als het ware

de ruggengraat van de architectuur in

onze badplaats heeft gevormd.

De erfgoedwandelingen vangen telkens

stipt aan om 10 u. en duren zo’n 2 uur.

Reserveren op voorhand is overbodig.

De uitleg gebeurt in het Nederlands.

Voor anderstaligen wordt ter plekke

door de gids een korte vertaling gege-

ven. Deelname: 2,5 euro per persoon.

Gratis voor kinderen en jongeren tot 18

jaar. Voor die prijs ontvangt men ook de

wandeling in brochurevorm (afhankelijk

van deelname aan de wandeling in Sint-

Idesbald of in Koksijde-bad).

Voor de sportievelingen is er ten slotte

nog de erfgoedfietsroute Koksijde van

nu - een selectie van gebouwen door

Sarah Willems. Deze tocht leidt u door-

heen de badplaats en toont de pareltjes

van de hedendaagse Koksijdse architec-

tuur. Ook een primeur! Deze erfgoed-

route kunnen geïnteresseerden op eigen

initiatief rijden. De brochure kost

2,5 euro.

Verdere info: dienst Cultuur (cc

CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11, tel.

058/53.29.99, fax 058/53.29.97, e-

post cc.casino@koksijde.be) of in alle

kantoren van de dienst Toerisme (tel.

058/53.21.21, fax 058/53.21.22, e-

post toerisme@koksijde.be).
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Z e eGetijdentafels juli-augustus
dag hoogwater laagwater

1 juli 09.51 en 22.13 04.24 en 16.52

2 juli 10.54 en 23.15 05.33 en 17.57

3 juli 11.51 06.28 en 18.51

4 juli 00.12 en 12.43 07.15 en 19.39

5 juli 01.03 en 13.30 07.57 en 20.23

6 juli 01.49 en 14.12 08.36 en 21.05

7 juli 02.29 en 14.48 09.14 en 21.45

8 juli 03.05 en 15.22 09.50 en 22.24

9 juli 03.40 en 15.55 10.27 en 23.02

10 juli 04.14 en 16.29 11.02 en 23.38

11 juli 04.48 en 17.04 11.37

12 juli 05.23 en 17.40 00.12 en 12.10

13 juli 06.01 en 18.21 00.45 en 12.47

14 juli 06.47 en 19.10 01.23 en 13.30

15 juli 07.44 en 20.11 02.09 en 14.25

16 juli 08.47 en 21.18 03.07 en 15.34

17 juli 09.53 en 22.24 04.13 en 16.47

18 juli 10.58 en 23.26 05.22 en 17.55

19 juli 11.58 06.27 en 18.58

20 juli 00.22 en 12.52 07.25 en 19.55

21 juli 01.14 en 13.41 08.16 en 20.48

22 juli 02.02 en 14.28 09.05 en 21.38

23 juli 02.49 en 15.14 09.53 en 22.28

24 juli 03.36 en 16.00 10.39 en 23.16

25 juli 04.25 en 16.48 11.25

26 juli 05.15 en 17.36 00.03 en 12.11

27 juli 06.08 en 18.28 00.50 en 12.59

28 juli 07.03 en 19.24 01.38 en 13.51

29 juli 08.02 en 20.26 02.30 en 14.51

30 juli 09.09 en 21.37 03.33 en 16.03

31 juli 10.23 en 22.52 04.50 en 17.23

dag hoogwater laagwater

1 augustus 11.32 06.00 en 18.32

2 augustus 00.00 en 12.31 06.55 en 19.27

3 augustus 00.57 en 13.20 07.41 en 20.14

4 augustus 01.42 en 13.59 08.21 en 20.53

5 augustus 02.19 en 14.33 08.56 en 21.29

6 augustus 02.50 en 15.03 09.31 en 22.04

7 augustus 03.20 en 15.33 10.06 en 22.38

8 augustus 03.50 en 16.04 10.40 en 23.12

9 augustus 04.21 en 16.35 11.12 en 23.43

10 augustus 04.51 en 17.06 11.41

11 augustus 05.23 en 17.40 00.12 en 12.12

12 augustus 06.01 en 18.20 00.45 en 12.49

13 augustus 06.50 en 19.13 01.25 en 13.36

14 augustus 07.54 en 20.28 02.18 en 14.40

15 augustus 09.09 en 21.49 03.28 en 16.06

16 augustus 10.30 en 23.06 04.51 en 17.30

17 augustus 11.42 06.08 en 18.44

18 augustus 00.10 en 12.40 07.11 en 19.45

19 augustus 01.03 en 13.28 08.04 en 20.37

20 augustus 01.50 en 14.12 08.52 en 21.25

21 augustus 02.34 en 14.55 09.37 en 22.10

22 augustus 03.18 en 15.38 10.20 en 22.54

23 augustus 04.02 en 16.20 11.02 en 23.37

24 augustus 04.46 en 17.05 11.44

25 augustus 05.33 en 17.50 00.17 en 12.25

26 augustus 06.22 en 18.40 00.59 en 13.10

27 augustus 07.15 en 19.40 01.44 en 14.05

28 augustus 08.19 en 20.59 02.43 en 15.22

29 augustus 09.53 en 22.33 04.05 en 16.51

30 augustus 11.13 en 23.47 05.32 en 18.12

31 augustus 12.14 06.36 en 19.13

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Koksijdse Horse Kos in Horseparade Belgium 2005
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Onze gemeente haalt opnieuw een paradepaard van stal om zijn unieke garnaalvissers te paard te eren. De VVV kreeg de vraag
om deel te nemen aan de Horse Parade en kocht daarom het beeld van een blanco trekpaard. De technische dienst (werf
Oostduinkerke) onder leiding van Pierre Dalle toverde dat dode beeld om tot een levensechte garnaalvisser te paard, die meteen
“Horse Kos” werd gedoopt. Hèt visitekaartje van de gemeente Koksijde-Oostduinkerke valt van 21 juni tot 21 september op vele
plaatsen doorheen het land te bewonderen (zie www.horseparade.be).

In 2003 kon het evenement Art on

Cows (kleurrijk beschilderde koeien

overal in Brussel) op heel wat

(media)belangstelling rekenen. Dit jaar

wordt een vervolg gebreid aan dit eve-

nement. In het kader van 175 jaar België

en 25 jaar federalisme werd voor

paarden geopteerd. Daarom trekt een

echte Horse Parade door België, meer

bepaald van 21 juni tot en met 21 sep-

tember.

De organisatie van Horse Parade con-

tacteerde zelf de gemeente na zijn fel

opgemerkte deelname met Flor Kos aan

de Gentse Floraliën. VVV-voorzitter Dirk

Dawyndt was direct geïnteresseerd en

de ploeg technici onder leiding van

Pierre Dalle zag het zitten om mee te

werken. Allen met één doel: de naambe-

kendheid van onze paardenvissers nog

te vergroten. Een blanco trekpaard

(gefabriceerd in Zwitserland) werd aan-

gekocht en in een mum van tijd omgeto-

verd tot een levensechte garnaalvisser

te paard. Hij werd gedoopt: Horse Kos-

paardenvisser.

Voor werfleider Pierre Dalle en zijn tech-

nici was dat de zoveelste uitdaging,

bovendien nog maar kort na de realisa-

tie van de beplante gigantische Flor Kos

op de Gentse Floraliën. Pierre, zoon

Peter en collega’s dachten dat het nu

wel eventjes rustiger mocht, maar

meteen keken ze tegen een nieuwe grote

opdracht aan, bovendien te realiseren

op amper drie weken tijd. Maar ook die

uitdaging werd tot een goed einde

gebracht. “Als we ons land maar het

mooiste gemeentelijke visitekaartje kun-

nen voorleggen”, dacht Pierre.

Werfleider Pierre Dalle beschouwt

Horse Kos als een eerbetoon aan wijlen

Amandus “Mang”

Vanbillemont.

“Ik heb hem goed

gekend”, vertelt

Pierre. “Hij was

een goede vriend

van mijn schoon-

vader en kon ver-

tellen over de zee

als geen ander.

Mang was voor mij altijd een boegbeeld

van de paardenvisserij. Met Horse Kos

wordt daarom hulde aan hem gebracht.”

Horse-Kos is opnieuw klaar om ons land

en de media te veroveren. De technici

die dit pronkstuk realiseerden zijn Pierre

Dalle, Peter Dalle, Patrick Delanghe en

Els Desaever.

Op onze foto v.l.n.r. gehurkt VVV-ondervoorzit-
ter Frederic Devos, Peter Dalle, Pierre Dalle,
Patrick Delanghe en Els Deasever. Staand:
adjunncthoofd dienst Toerisme Christiane
Moncarey, VVV-ondervoorzitter Bob Rossel, PR
Vrije Tijd Ilse Chamon, afdelingshoofd Vrije
Tijd-cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun,
schepen Joeri Stekelorum, schepen Greta
Suber-Delie en VVV-voorzitter Dirk Dawyndt.

T i j - d i n g e n

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

Redactie: Jan Huyghe
Fotografie en kaftontwerp: Fernand Schreel, Jan Huyghe en ingezonden foto’s

Tekeningen: Dirk Deman
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten
Jaarabonnement 6 nummers van juli-augustus 2005 tot en met mei-juni 2006 (voor niet-gedomi-
cilieerden): 10 euro (rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670
Koksijde met vermelding “Jaarabonnement Tij-dingen”)

Koksijde op internet: http://www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen!)
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde
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Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2005
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IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTEBESTUUR, EN MET TAL VAN ANDERE VERENIGINGEN, WERKTE HET GEMEENTELIJK
ELFJULICOMITÉ VOLGEND PROGRAMMA UIT NAAR AANLEIDING VAN DE VIERING VAN DE VLAAMSE FEESTDAG.

VRIJDAG 8 JULI:

- 16 u., Oostduinkerke, Zeedijk / 19 u.,

Koksijde, Casinoplein / optreden van

het straattheater Les Moutons van

Corpus uit Canada

- 19.30 u., Oostduinkerke, binnenplein

Nationaal Visserijmuseum, 11de
Festival van het Volkslied aan Zee met

optredens van de groepen:

Scheldeloodsenkoor uit Antwerpen
en Smitlap uit Frans-Vlaanderen (org.

festivalcomité, het Elfjulicomité, de

VVV, i.s.m. de Vrienden van het

Visserijmuseum en het Estaminet In de

Peerdevisscher). Gratis toegang.

VAN ZATERDAG 9 TOT

ZONDAG 17 JULI:

Gratis internationaal folklorefestival
“Een venster op de wereld”: elke avond
in Koksijde-bad optredens van folklore-
groepen met internationale uitstraling!
Gratis toegang! Organisatie: feestcomité
Koksijde-bad. Voor het gedetailleerde
programma: zie bl. 40.

ZATERDAG 9 JULI:

- 9-10.30 u., Oostduinkerke, strandwa-

teren en Zeedijk (centraal), 7de
Vlaams Kampioenschap garnaalkru-
wen voor clubs en individuele kru-
wers met o.m. volgend programma:

gratis inschrijving vanaf 7 u. in café ’t

Sluddertsje, Dorpsstraat 38 te

Oostduinkerke-dorp - 8 u. verzame-

ling in De Rozenkrans, Albert I-laan

54 te Oostduinkerke-bad - 8.45 u.

stoetsgewijze naar de Zeedijk (zwem-

bad) – effectieve wedstrijd van 9 tot

10.30 u., gevolgd door weging, koken

en gratis uitdeling van de buit, opge-

luisterd door het gezelschap Bleksje

Treksje met vissers- en zeemansliede-

ren – vanaf 13 u. barbecue in café ‘t

Sluddertsje. (12 euro, inschrijven tot

3 juli, tel. 058/51.60.70 of

0474/20.22.03) - aldaar prijsuitrei-

king om 15.30 u. (org. garnaalkru-

wersclub de Spanjaardbank i.s.m.

gemeentelijk Elfjulicomité, feestcomi-

tés Oostduinkerke-dorp en –bad,

logistieke steun gemeentebestuur –

info: José Vanhoutte, 058/51.67.83,

e-mail jvanhou3@versateladsl.be)

- 14-18 u., Oostduinkerke, Zeedijk

(centraal), neem deel aan de Vlaamse
volkssporten bolling met de bolders-

gilde De Eendracht (info: Maria

Depuydt, tel. 058/31.50.09), en

schuiftafel met de schuiftafelclub De

Trokkers (info: Guido Vermeersch),

inleg 50 cent, vele mooie prijzen te

winnen…

- 20 u., Sint-Idesbald, Grardplein,

optreden van de Country Band Baton

Rouge

- 20 u., Oostduinkerke-bad, optreden

van de concertband Sint-Martinus uit

Hombeek

ZONDAG 10 JULI - FEEST VAN

DE VLAAMSE GEMEENSCHAP:

- 10 u., Oostduinkerke, Sint-

Niklaaskerk, Elfjulimis opgeluisterd

door het Beauvarletkoor Koksijde
(org. Davidsfonds)

- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg,

officiële Elfjuli-ontvangst, met o.a.

officiële Elfjuli-toespraak door gewe-
zen minister-president Luc Van den
Brande van de Vlaamse regering,
gelegenheidstentoonstelling met
werk van de gemeentelijke culturele

ambassadeurs Fernand Florizoone en
Bert Bijnens, receptie en specialitei-
ten van de Oostduinkerkse paarden-
vissers

- De duivenmaatschappij De
Verbroedering viert de Vlaamse feest-
dag met volgend programma in het

gebouw Ameubla (Leopold II-laan 98)

te Oostduinkerke: bij goed weer los-

sen van de duiven om 7.30 u. in

Clermont voor prijsvlucht
“Duivenvlucht Goedendag
Vlaanderen 2005” / vanaf 10.30 u.

grote tentoonstelling “De duivensport

in het algemeen” (materialen, uitsla-

gen, kampioenen, diploma’s, enz., gra-

tis toegang) / vanaf 11 u., openen van

de constateurs / om 19 u. breugel-

maaltijd / om 20.05 u. uitslag van de

prijsvlucht en overhandiging van de

trofee geschonken door het

Elfjulicomité (org. duivenmaatschappij

De Verbroedering, info: Roger

Beernaert, tel. 058/51.26.14)

- Wulpen, Grote Elfjuliloop, om 13.30

u. kinderloop (afstand volgens leef-

tijd, gratis) / om 16 u. 11,7 km-loop

voor adolescenten en volwassenen

(inschrijvingsrecht vanaf 18 jaar: 5

euro) (org. SOS Wulpen – info: André

Mercier 058/31.43.83, e-mail

andre.mercier@pandora.be)

- 14-18 u., Oostduinkerke, Zeedijk

(centraal), neem deel aan de Vlaamse
volkssporten bolling met de bolders-

gilde De Eendracht (info: Maria

Depuydt, tel. 058/31.50.09), en

schuiftafel met de schuiftafelclub De

Trokkers  (info: Guido Vermeersch),

inleg 50 cent, vele mooie prijzen te

winnen…

- 15 u., Oostduinkerke, binnenplein



Nationaal Visserijmuseum, muzikale
feestnamiddag “Oostduinkerke Zingt”
met concert door de Harmonie
Vrienden van de Brandweer
Oostduinkerke (15 u.), en optreden

van Dezjoskanniekomme (Vlaamse

meezingers, 16.45 u.) / gratis toegang

(org. Elfjulicomité en Estaminet In de

Peerdevisscher)

- 15-18 u., Steenkerke, Lovaart (van

Kortewildebrug-Millebrug), “Grote
open hengelwedstrijd Elfjuliprijs
2005” – 3 trofeeën, 500 euro aan

prijzen – inschrijven van 13 tot 14 u.

in herberg ’t Sluddertsje, Dorpsstraat

38 te Oostduinkerke – volwassenen 4

euro, jongeren 2,50 euro - prijsdeling

om 19.30 u. in ‘t Sluddertsje (org.

Elfjulicomité i.s.m. De Noordvissers

Adinkerke – info: Maurits Boucquez,

gsm 0476/66.52.83)

- 16 u., Koksijde-dorp, Kerkstraat, bij

café De Welkom (alwaar inschrijving,

1 euro per vogel, vanaf 15 u. en prijs-

uitdeling om 18 u.), Grote Elfjuli-vin-

kenzetting (org. De Paradijsvogels

Veurne, 058/31.27.29)

- 21 u., Oostduinkerke, Zeedijk (cen-

traal), optreden van de expressie-

groep Vredon uit Aalst

VRIJDAG 15 JULI:

- 21 u., Wulpen, Spiegeltent, optreden

van het West-Vlaams Gemiengeld
Vintekoor (met humorliedjes uit nieu-

we CD) – Toegang 5 euro in vvk (’t

Schiptje, 058/31.43.95) of 7 euro

add. (org. feestcomité Wulpen en

Wulpen Events)

ZATERDAG 16 JULI:

- 14-19 u., Wulpen, Dorpsplaats,

Landelijk Feest met veeprijskamp en
animatie met roofvogelshow en

straattheater in en rond de

Spiegeltent (org. feestcomité Wulpen,

Landbouwcomice en Wulpen Events)

- 21 u., Wulpen, Spiegeltent, café-

chantant met Esbattement van

Ooigem, gratis toegang (org. feestco-

mité Wulpen en Wulpen Events)

- 23 u., Wulpen, feestelijk vuurwerk

ZONDAG 17 JULI:

- 11 u., Wulpen, spiegeltent, humo-
ristisch aperitiefconcert met Brut

(5 muzikanten), gratis toegang

- 12.30 u. Wulpen, spiegeltent, mid-

dagmaal paëlla (inschrijven bij

Wilfried Vanhoucke, tel.

058/31.43.95)

- vanaf 14.30 u., Wulpen, Dorpsplaats

en omgeving, humoristisch theater-
tornooi met groepen uit Ooigem,

Vilvoorde, Schellebelle, Wulpen en

Genk (org. feestcomité Wulpen en

Wulpen Events)

Cultuur & Toer isme

Vlaanderen feest: Elfjuliviering 2005
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Bevlaggingsactie

Laat op zondag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Davidsfonds en het Elfjulicomité stellen gratis vlaggen ter

beschikking. Contacteer zo vlug mogelijk Herman Vanheste (058/51.38.87).

Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (Ives Boullet, Jan Huyghe, volksvertegenwoordiger en 1ste schepen Jan

Loones,)

Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 24 te Koksijde, tel. 058/53.30.82

Nieuwe openingsuren Doornpanne

Aangesproken door het succes van het bezoekerscentrum Doornpanne van de waterleidingsmaatschappij IWVA, wenst ons

gemeentebestuur mee te werken aan de uitbreiding van de dienstverlening in dat centrum. Sedert zondag 19 juni helpt ons

bestuur aan het uitbouwen van openingstijden op zondagen en feestdagen.

Vandaar dat het IWVA-bezoekerscentrum Doornpanne tijdens vakanties nu ook open is op zondag -en feestdagen van 14 tot

16 u. In juni en september op zon- en feestdagen ook van 14 tot 16 u., en in juli en augustus op zon- en feestdagen zelfs van

14 tot 17 u.

Op weekdagen is het centrum dagelijks open van 10 tot 12, en van 14 tot 16 u., in juli en augustus op weekdagen tot 17 u.

Het bezoekerscentrum biedt een permanente tentoonstelling over de waterwinning in de duinen en de fauna en de flora van de

Doornpanne. Je vindt er ook info over de wandelmogelijkheden.

Info: bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 2 te Koksijde (tel. 058/53.38.33, www.iwva.be
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Toppers tijdens de zomervakantie

Vurige Latino-passie op het strand!
Dankzij Koksijde Music Club wordt het weer bloedheet op het strand van Koksijde want op 3 juli vindt Koksijde Latin Club plaats.
Deze eerste editie brengt de vurige Latino-passie naar het grote publiek. Koksijde Latin Club zal de zintuigen prikkelen met salsa
en merengue, zuiderse keuken, pittige wijnen en fris getapt bier.
Programma:

* Azucar Salsa Dansschool (14-17 u.) - Gratis initiatieles salsa en demonstratie van

diverse zuiderse dansstijlen

* DJ Bartolomeo (17-18.50 u.) - Warm-up sessie van topklasse

* El Truco Mexicano (19-20.45 u.) - Een enthousiaste 6-koppige salsa-band met 6

nationaliteiten! Deze energieke band doet de toehoorder vanaf de eerste noot mee-

bewegen op het opzwepende ritme. El Truco Mexicano brengt enkel originele eigen

composities.

* DJ Bartolomeo (20.45-21.15 u.) - Warm-up sessie van topklasse

* Sonbacan (21.15-23 u.) - De kans is groot dat u ze al aan het werk zag. Deze loeizwoele band is de laatste 5 jaar nauwelijks weg

te slaan van de feestpodia. Festivals, salsafeesten, fiestas latinas, kroegentochten, … steeds opnieuw laat deze band grote menig-

ten en kleinere publieken dansen met hun aanstekelijke merengue, strakke salsa, plakkerige bolero, mooie son en sterke cumbia.

De band bestaat uit zowel Zuid-Amerikaanse (Cuba, Ecuador, Martinique) als Europese musici. Hierdoor bereikt Sonbacan de

perfecte balans tussen stijl, interpretatie, sublieme improvisaties en technische hoogstandjes.

* Vuurwerk (23-23.30 u.) - Koksijde Music Club verlicht de hemel met knallend vuurwerk op het strand.

* Daarnaast zijn er volgende randactiviteiten:

- Salsa-workshop: zuiderse hapjes op diverse stands, bereid door de chef van Carpe Diem

- Wijnstand door WineTime

- After-party in de Barbu waar de dj de zwoelste latino-hits speelt.

Koksijde-bad: internationaal folklorefestival van 8 tot 18 juli
In Koksijde-bad vindt van zaterdag 9 tot zondag 17 juli het vierde gratis folklorefestival plaats met als thema “Een venster op de

wereld”, in een organisatie van het feestcomité van Koksijde-bad. Er wordt uitgepakt met optredens van internationale folklore-

groepen met uitstraling. Programma: zie laatste bladzijde van dit nummer.

Rommelmarkt in het Krekelhof
Tot en met eind september is er in het Ambachten- en Rariteitenkabinet het Krekelhof, elke zaterdag en zondag van 10 tot 17

u. een bijzondere rommelmarkt met verkoop van overtollige en dubbele bibelots, reproducties, schilderijen, antiquiteiten, raritei-

ten enz. Per aankoop van 5 euro per persoon, krijgt betrokkene gratis toegang tot het museum.

Info: het Krekelhof, Koninklijke Baan 237 te Koksijde (aan de tramhalte Ster der Zee), e-post hotel@sollcress.be.

BLUE BLOT op 5de editie Toogenblik Bluesfestival
Op zaterdag 13 augustus organiseert het Toogenblik Bluescomité de 5de editie van het Toogenblik Bluesfestival in de festival-

tent op de parking achter het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke. Vanaf 15.30 u. tot in de vroege uurtjes treden niet minder

dan 6 groepen op. The Refugee’s (B), Mister V and the Alcoholics (B), The Steve Burns Big Band (B) en The Kingsnakes (NL)

treden in die volgorde op. Als afsluiter is er dit jaar het exclusief optreden van de meest legendarische Belgische bluesband aller

tijden, nl. Blue Blot, die dit jaar aan de kust enkel in Oostduinkerke zal optreden. De band van wijlen Luke Walter Jr. treedt op

met de meeste originele bandleden. De zang is in handen van de fantastische blues en soulzangeres Larry (Laurence Putman).

Tussen de optredens door spelen telkens de Bee Brothers (B) op het buitenpodium.

Toegang 7 euro in voorverkoop (alle toerismekantoren), 10 euro aan de deur.

Meer info: www.toogenblik-blues.be.

Op vrijdagavond 12 augustus vindt in dezelfde festivaltent de 2de editie van Rock in de Marge plaats met o.m. volgende groe-

pen: Dub & Dr. Ova (Reggae), Mogul (Stonerock).

12
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Toppers tijdens de zomervakantie (2)
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Wulpen 16/17 juli: landelijk feest en “humoristische zondag”
Het typische polderdorp Wulpen beleeft op zaterdag 16 en zondag 17 juli opnieuw zijn traditionele hoogdagen.

OPTREDEN - De breugheliaanse tweedaagse begint evenwel al op vrijdag 15 juli met een optreden van ‘t Westvlaams Gemiengeld
Vintekoor (met humorliedjes uit nieuwe CD) om 21 u. in de Spiegeltent op de Dorpsplaats. Toegang 5 euro in vvk (’t Schiptje,

058/31.43.95) of 7 euro add. (org. feestcomité Wulpen en Wulpen Events)

LANDELIJK FEEST EN VEEPRIJSKAMP - Op zaterdagnamiddag 16 juli staat het dorp dan opnieuw op zijn kop ter gelegenheid van

de 29ste editie van het Groot Landelijk Feest, vanaf 14 u.. In een mooi kader en een volks-enthousiaste sfeer wordt onder de

gerestaureerde kerktoren een stukje nostalgie uit de jaren 1900 geëvoceerd. Een ware duik in het landelijk verleden. Op het

dorpsplein herleven de ouderwetse huis- en vlijtnijverheden, waaronder het karnen van boter, het vlechten van manden, kant-

klossen, kloefenkappen, vlas bewerken met boothamer, brakel, hekel, enz. Een modelhekken met geroot vlas wordt getoond.

Zoals het een echt Vlaams boerenfeest past, wordt er te Wulpen ook gesmuld en gedronken. Boerenbrood, ovenkoeken, koe-

kenbrood, pannenkoeken, boerenworsten, verse boter en eieren uit de streek van Bachten de Kupe zullen in leuke ouderwetse

marktkraampjes worden aangeboden. Volksmuziekgroep Sinksenbruid brengt vrolijke deuntjes en liedjes over de polders en de

zee. Muziekkorpsen en volksdansgroepen zorgen voor een muzikale en kleurrijke noot. Om 16 uur is er animatie met gooche-

laars, jongleurs en straatacteurs in en rond de spiegeltent. De dorpsraad van Wulpen zal met enkele verrassingsacts het publiek

een voorsmaakje geven van het humoristisch theatertornooi op zondag 17 juli. Vanaf 18 u. is er dans en humor met heuse tra-

vestie-show in de spiegeltent.

Tegelijk is er in de belendende weide traditionele veeprijskamp, die voor het eerst in 1926 gehouden werd! Tientallen pracht-

exemplaren van het rood West-Vlaams ras worden er gekeurd. Ook het witblauw ras en een aantal stamboekdieren kunnen

bewonderd worden. Tussen het grotere vee is er ook nog plaats voor kleinere neerhofdieren zoals schapen, geiten, eenden, enz.

Om 23 uur wordt het landelijk feest met een spetterend vuurwerk afgesloten.
HUMORISTISCHE ZONDAG – De tweedaagse vervolgt op zondag 17 juli, helemaal in het teken van de humor. Vanaf 11 u. is het

alvast lachen geblazen tijdens het humoristisch aperitiefconcert van Brut (5 muzikanten) in de spiegeltent. Om 14.30 u. start

dan op de Dorpsplaats en in de omgeving het humoristisch theatertornooi met groepen uit Ooigem, Vilvoorde, Schellebelle,

Wulpen en Genk.

Kinderfestival “kid’s village” en smurfenparade op 15 augustus
Op maandag 15 augustus verwelkomt Koksijde alle kinderen voor een dag vol ambiance, animatie en muziek. Op die dag vindt

het gratis Kinderfestival “Kid’s Village” plaats, een spectaculair kinderdorp op het Kerkplein te Koksijde-bad. Van 10 tot 22 u.
kunnen alle kinderen zich uitleven op tal van superleuke attracties zowel voor de allerkleinsten als voor de tieners. Een greep uit

het aanbod: een opblaasbaar speelbed, springkastelen, grote glijbaan, hindernissenparcours, ballenbad, piratenschip, reuzenge-

zelschapsspelen, quads, rodeo, human bowling, enz.

Vanaf 18 u. vinden optredens plaats van Dynamite, Laura Lynn, Brahim, Elsie Moraïs en Milk Inc.

Alle attracties en optredens zijn GRATIS toegankelijk!

Diezelfde dag zijn ook de Smurfen in onze gemeente te gast. Om 16 u. vertrekt de grote Smurfenparade op het Hegerplein in

Koksijde-dorp, en stapt door de Zeelaan naar Koksijde-bad. Zes reuzesmurfenballonnen, gestuurd door telkens 20 personen,

gaan mee in deze unieke optocht. De smurfen hebben een hoogte van maar liefst 15 meter, een breedte van 6 tot 8 meter en

een inhoud van telkens 350 m
3

heliumgas. Grote Smurf, de vrolijke Smurfin, normale Smurf, Babysmurf, Supersmurf en Lolsmurf

zullen erbij zijn. En de akelige Gargamel zal natuurlijk ook weer op de loer liggen! Samen met andere smurfenattracties, clowns

en showbands zal de Smurfenparade zorgen voor een uniek en onvergetelijk evenement.

Meer info: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21, fax 058/53.21.22, toerisme@koksijde.be,

www.koksijde.be)

Voor de Smurfenparade is de dienst Toerisme nog op zoek naar smurfendragers om mee de ballonnen te helpen sturen.
Voel je je geroepen, wens je mee te smurfen en ben je minstens 15 jaar? Contacteer dan de dienst Toerisme: tel. 058/53.21.21,
fax 058/53.21.22, e-mail toerisme@koksijde.be
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Sint-Idesbald in Vuur en Vlam

Op zondag 21 augustus vindt opnieuw Sint-Idesbald in Vuur en Vlam plaats, met volgend programma.

* 19 u., Zeedijk, wandelconcert El Fuerte – De inmiddels al befaamde groep jongeren uit Koksijde die onder leiding van Jurrie

Delporte vele slaginstrumenten bespelen. Discipline en een uitgebreid repertoire percussie.

* 20-20.30 u., Grardplein, optreden Northsea Dixielandband - De Northsea Dixielandband uit Koksijde bestaat al meer dan 25

jaar en brengt nummers uit de beginperiode van de jazz. De groep telt zes muzikanten met de gebruikelijke instrumenten (trom-

pet, klarinet, trombone, bastuba, banjo en slagwerk).

* 20.30-22.30 u., Grardplein, optreden van Bem Brasil - Deze Braziliaanse groep

brengt met traditionele instrumenten en piano, accordeon, gitaar en sax de tra-

ditionele Forro. Dat is een verzamelnaam voor de populaire dansmuziek uit

noordoost Brazilië (xaxado, coco, baiao), met invloeden uit de samba en de

bossa nova.

* 22.30 u., strand, uniek spektakel – De belangrijkste troeven van Koksijde en

Oostduinkerke komen met vuur en muziek tot leven. Met als afsluiter een gran-

dioos vuurwerk.

Info: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21, fax
058/53.21.22, e-post toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be).

Vlaams-Roemeense avond

Op dinsdag 16 augustus vindt om 20 u. in de OLV.-ter-Duinenkerk een optreden plaats van het befaamde 45-koppig meisjes-

koor Corul Symbol uit Roemenië, afgewisseld met poëtische intermezzi uit het werk van Anton van Wilderode. Deze Vlaams-

Roemeense avond, die de titel kreeg “Aarde van mijn geheugen - Tarimul memoriei mele”, is een organisatie van het

Europeadecomité Vlaanderen, de Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode en de gemeente Koksijde. Kaarten in voor-

verkoop: 5 euro (dienst Toerisme), de avond zelf 6 euro.

Vierdaagse van de IJzer

Van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 augustus vindt opnieuw de internationale wandeltocht Vierdaagse van de IJzer plaats.

Traditiegetrouw is de openingsplechtigheid in Oostduinkerke, op dinsdag 23 augustus.

* 17-20 u.: parasprongen op de Zeedijk ter hoogte van het Astridplein

* 18–18.45 u.: optreden van de Harmonie Vrienden van de Brandweer

* 18.15 u.: bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden in de Vrijheidstraat in Oostduinkerke-dorp

* 18.30 u.: optocht militaire pelotons en genodigden naar het Astridplein onder begeleiding van de Militaire Muziekkapel van

de Marine

* 19 u.: aankomst en opstelling van de troepen op het Astridplein

* 19.15 u.: toespraak en opening van de Vierdaagse 2005

* 20 u.: afmarcheren van de militaire pelotons en defilé

Leuk intermezzo met een Drillpeloton en om 20.15 u. einde van de openingsplechtigheid.

De eerste marsdag, woensdag 24 augustus, biedt volgend traject (32 km): Koksijde, Veurne, De Panne, Sint-Idesbald, Koksijde,

Oostduinkerke. De tocht van 16 km gaat van Koksijde naar Oostduinkerke, Nieuwpoort-bad, Nieuwpoort, kwartier Lombardsijde.

De tweede wandeldag situeert zich rond Poperinge, de derde rond Diksmuide, de slotdag rond Ieper. Elke wandeldag kan geko-

zen worden voor 32 of 16 km.

Info: Vierdaagse van de IJzer, Matrozenlaan 16 te Nieuwpoort (tel. 058/22.36.90, fax 058/22.36.89, e-post info@vierdaag-

se.be, webstek www.vierdaagse.be.

De volledige evenementenbrochure juli-augustus is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme.
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Kalenders garnaalvissers, wandelingen,
fietstochten, vuurwerken

15

Onze garnaalvissers
TE PAARD, ASTRIDPLEIN-STRAND, OOSTDUINKERKE

Vrijdag 1 juli om 15.30 u. Vrijdag 5 augustus om 8 u. (*)

Donderdag 7 juli om 8 u. (*) Maandag 8 augustus om 9.30 u.

Vrijdag 8 juli om 8.30 u. Woensdag 10 augustus om 10.15 uur

Dinsdag 12 juli om 10.30 u. Donderdag 11 augusuts om 10.00 uur

Donderdag 14 juli om 12.15 u. Dinsdag 16 augustus om 16.15 uur

Vrijdag 15 juli om 13.15 u. Maandag 22 augustus om 09.00 uur

Maandag 18 juli om 16.30 u. Dinsdag 23 augustus om 9.45 uur

Vrijdag 22 juli om 8 u. Woensdag 24 augustus om 10.15 uur

Maandag 25 juli om 10 u. (*) Donderdag 25 augustus om 11.00 uur

Dinsdag 26 juli om 10.45 u. Vrijdag 26 augustus om 11.45 uur

Donderdag 28 juli om 12.30 u. Maandag 29 augustus om 15.30 uur (*)

Vrijdag 29 juli om 13.30 u. Dinsdag 30 augustus om 17.00 uur

(*) gevolgd door het koken en verkopen van de garnalen op de Zeedijk.

TE VOET, ASTRIDPLEIN-STRAND, OOSTDUINKERKE

Zaterdag 9 juli - 9 u.: 7e Vlaamse kampioenschappen garnaalkruien voor clubs en individuele kruwers

Garnaalkruiersclub De Slepers: zondag 10 juli om 8.30 u., zaterdag 23 juli om 8 u., zaterdag 6 aug. om 7.45 u., zondag 21 aug.

om 8 u.

Garnaalkruiersclub De Spanjaardbank: zaterdag 2 juli om 16.15 u., zaterdag 30 juli om 14.15 u., zaterdag 13 aug. om 12 u.

De geleide wandelingen en geleide fietstochten
De zeer uitgebreide lijst met de geleide wandelingen en geleide fietstochten vindt u in het feestprogramma uitgegeven door de

dienst voor Toerisme en eveneens in de brochure “Yde Duinen”. Beide brochures zijn te verkrijgen in alle toerismekantoren en

bij de dienst Pers & Com (hoek Zeelaan/Houtsaegerlaan in Koksijde-dorp).

Elke week artistiek en spectaculair vuurwerk!
Koksijde-bad: zondag 3 juli (23 u.), donderdag 21 juli ((23 u.), zondag 14 augustus (22.30 u.)

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138: zondag 31 juli (23 u.)

Koksijde , Kerkplein - O.L.V Ter Duinenkerk: zondag 28 augustus (22.30 u.)

Oostduinkerke-bad: zondag 10 juli (23 u), zondag 7 augustus (23 u.)

Sint-Idesbald: zondag 24 juli (23 u.), zondag 21 augustus (23 u.)

Wulpen: zaterdag 16 juli (23 u.)

Dorpsfeest met wereldrecordpoging beha’s!
Op zaterdag 13 augustus vindt vanaf 14 u. in Oostduinkerke-dorp de gebruikelijke braderie plaats, het jaarlijks grote dorps-

feest met bijzonder veel animatie: straattoneel, optredens van muziekgroepen, verklede dorpsfiguren, kermiskraampjes voor de

kinderen, streekgastronomie, kunstenaars aan het werk, enz.

Het dorpsfeest verloopt elk jaar in een bijzonder thema. Deze keer gaat de organisatie de stoute toer op. Er wordt immers

een poging ondernomen om het wereldrecord beha’s te kloppen. Bedoeling is dat in de Leopold II-laan honderden, nee, dui-

zenden beha’s zigzag over straat gehangen worden. Dat record, overigens opgenomen in het Guiness Book of Records, staat

nu op naam van de Kempense gemeente Tongerlo waar vier jaar geleden liefst 8.000 beha’s bijeengebracht werden die samen-

gespannen een aaneengesloten lint van zo maar eventjes 5,7 km vormden.

Aan Oostduinkerke-dorp thans om dat record te breken! Alle afgedragen, gekrompen, gerokken, gescheurde, verkleurde beha-

’s van om het even welk model en grootte (van cup A tot Z…) worden vanaf heden dus ingewacht bij mevr. Marina Legein,
Lingerie Bodice, Leopold II-laan 35 in Oostduinkerke-dorp. Dat kan zelfs anoniem want op het trottoir staat een grote doos

waarin men de al dan niet pittige textieltjes kan deponeren.

Alle nog bruikbare beha’s worden achteraf bovendien overgemaakt aan de vzw Cross to Romania om volgend jaar als hulp-

goederen naar de Roemeense adoptiedorpen Andreneasa en Borzia gebracht te worden.



Cultuur en Toer isme

Verstandig zonnen…
Houdt u ook van de zon die alles zo lichter en draaglijker maakt, die een goeie scheut

natuurlijke energie geeft, ons naar buiten lokt voor een barbecue, een feest of een

fietstocht? Weet dan dat u zich best ook beschermt, want langdurig zonnen is niet

zonder risico’s voor de gezondheid. Zonnebrand doet ons het best herinneren aan de

kracht die van de zon uitgaat en de pijn die ermee gepaard gaat. Op termijn kan over-

matige blootstelling gedurende het leven huidkanker veroorzaken.

Verstandig zonnen is dus de boodschap! Door een aantal tips onder ogen te nemen,

wordt de zon een vriend:

- zoek tussen 12 en 15 uur de schaduw op

- draag een zonnebril met goede UVA- en UVB-bescherming

- beweeg liever dan te bakken in de zon

- gebruik de juiste zonnecrème voor uw huidtype

Met de campagne “verstandig zonnen” wenst de provincie West-Vlaanderen te sensi-

biliseren tot verstandig zonnen. Via diverse kanalen zal dan ook de aandacht worden

getrokken op deze preventieve boodschap. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Meer info: www.verstandigzonnen.be of tel. 050/40.33.97.

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 ver-

wonderen. 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…?

Kasper Vandenberghe licht toch even een tipje van de sluier. Augustus ’93 stond het besluit en de toelating vast dat 12 men-

sen, lid van de “Anatomie der Verrukking”, zich mochten vestigen op Belgisch grondgebied ter vervolmaking van hun utopisch

project. In ruil voor de toegewezen geheime locatie, stelde deze gemeenschap zich ten dienste van de wetenschap. Antropoloog

en documentairemaker André De Mey volgde nauwgezet twaalf jaar lang deze samenlevingsvorm en laat het publiek nu, ter afron-

ding van zijn onderzoek, kennis maken met de leden van “Anatomie der Verrukking”. Deze voorstelling is een productie van

HetVoer, i.s.m. de cultuurdienst van Koksijde.

Gravelines: bezoek kerncentrale en oude stad
5-art, het cultureel samenwerkingsverband tussen Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, Veurne en Alveringem, organiseert op zater-
dag 3 september een daguitstap naar Gravelines (Grevelingen in Frans-Vlaanderen). Het programma omvat een geleid bezoek

aan de kerncentrale, la Maison du Sauvetage en een artisanale visrokerij. Daarna is er vrij bezoek, eventueel aan het Musée de

l’Estampe.

Vertrek om 8.15 u. aan de carpool bij het Bakkerijmuseum in Veurne, terugreis om 18 u. Deelnemingsprijs: 26 euro (toegang tot

de kerncentrale, de 2 geleide bezoeken, middagmaal en vervoer).

Inschrijven noodzakelijk bij de dienst Toerisme en Cultuur van Alveringem (tel. 058/28.88.81, e-post toerisme.cultuur@alver-

ingem.be tot 22 augustus. Reservatie is pas definitief na overschrijving op 068-2173757-14 van 5-art, of na betaling bij de

Dienst voor Toerisme en Cultuur, gemeentehuis, Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem. Deze dagreis is de aanloop naar een debat-

avond op 30 september “Kernenergie, toekomst of verleden?” en kadert in het 5-art thema “S.O.S. – maatschappij op drift”.
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Kleinveebond sluit de boeken na één eeuw!
17

De Koksijdse Kleinveebond, vermoedelijk de oudste vereniging in de gemeente, houdt op te bestaan… Door de verandering van
de leefgewoonten en de tijdsgeest zijn haar doelstellingen volledig voorbijgestreefd. Daarom heeft het bestuur besloten de ver-
eniging te ontbinden. Omdat de Kleinveebond precies honderd jaar geleden ontstond vanuit een typische sociale nood, willen
we er in Tij-dingen nog even aandacht aan besteden.

De Kleinveebond van Koksijde werd in

1905 opgericht. Toen bestond de

Koksijde bevolking uit een 300-tal

gezinnen die in hun levensonderhoud

voorzagen via de landbouw en de visse-

rij. Ook werden geiten gehouden voor

de melk en het vlees, en men kweekte

konijnen. De geit werd toen en nog vele

jaren later de “koe van de armen” of de

“koe van de werkman” genoemd. Om de

houders van dit kleinvee beter te leren

omgaan met hun dieren en de

opbrengst te verbeteren werd een

onderlinge maatschappij voor de verze-

kering tegen de sterfte der geiten onder

de benaming “Vooruitzicht is spaar-

zaamheid” opgericht. Wie een geit ver-

loor door ziekte werd dankzij die maat-

schappij vergoed. Ook een bond van

geiten- en konijnenkwekers zag het

levenslicht: de Geiten- en

Konijnenbond.

Enkele veelsprekende wetenswaardighe-

den uit het archief:

- Een rekening van 1909 vermeldt 74

werkende leden met 95 verzekerde gei-

ten waarbij 4 leden werden schadeloos

gesteld voor het verlies van een geit.

- De bond beschikte over een geitenbok

die ter beschikking werd gesteld van de

leden om hun geiten van nakomelingen

te voorzien.

- In 1941 telde men 68 werkende leden

en waren er 70 geiten en 15 schapen

verzekerd waaronder enkele die toebe-

hoorden aan inwoners van

Oostduinkerke, De Panne en Veurne.

- In 1951 waren er 47 werkende leden

en waren 66 geiten en 9 schapen verze-

kerd.

- Vanaf de jaren vijftig, ingevolge de toe-

nemende welvaart, verminderde het

aantal houders van geiten snel. In 1960

was het aantal werkende leden vermin-

derd naar 16 en werden nog 23 geiten

en 1 schaap verzekerd. De laatste reke-

ning van de verzekering voor het jaar

1967 vermeldt nog amper 4 werkende

leden die samen 7 geiten en 1 schaap

verzekerden. In 1969 werd de onderlin-

ge verzekering wegens gebrek aan inge-

schreven dieren stopgezet. In die tijd

werd ook de Geiten- en Konijnenbond

omgevormd naar een Kleinveebond

waarbij de leden zich vooral toelegden

op het kweken van diverse rassen van

konijnen en pluimvee. Er werden prijs-

kampen en tentoonstellingen georgani-

seerd, er werd deelgenomen aan avond-

markten, provinciale en nationale kampi-

oenschappen, kortom de bond kende

een nieuw elan met een aangroei van

het ledenaantal (80 in 1995, waaronder

22 werkende leden, houders van klein-

vee). Vijftien leden werden met één van

hun dieren tot Belgisch kampioen

gekroond.

- In 1972 werd de bond zwaar beproefd

toen de geitenbok door ziekte buiten

dienst was en de jonge geitenbok over-

leed. De leden dienden zich te wenden

tot de bokhouders van Veurne of

Oostduinkerke…

- In 2002 waren nog 53 leden inge-

schreven maar de jongeren tonen geen

belangstelling meer en de ouderen zien

op tegen het verder organiseren van

activiteiten. Daarom besliste het

bestuur al in 2003 om één minishow te

organiseren, en om de vereniging te

ontbinden in 2005, één eeuw na de

oprichting.

Na honderd jaar is het landelijk karakter

van de gemeente en zijn bevolking dus

grondig gewijzigd. De gemeente is voor

een deel verstedelijkt door de toeristische

expansie waardoor veel ruimte voor het

kweken van kleinvee niet meer voorhan-

den is. Door de toegenomen welvaart is

ook de noodzaak verdwenen om kleinvee

te houden in functie van voedselvoorzie-

ning. Ten slotte hebben jongeren moder-

nere vrijetijdsbestedingen gevonden. Al

bij al heeft de Kleinveebond dus groten-

deels zijn bestaansredenen verloren. En

daarom hebben voorzitter Guido

Dejaegher en ondervoorzitter André

Calcoen het archief van de vereniging

onlangs in bewaring gegeven bij de

gemeentelijke archiefdienst. Een stukje

lokale folklore is definitief voorbij….

Een jeugdige André Calcoen met een fiere geit,
vroeger ook wel “de koe van de werkman”
genoemd…

Niet met een lange arm, wel met lange oren
door het leven…
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Onze gemeentescholen, toffe scholen!

Onze gemeente telt sinds jaar en dag

twee gemeentescholen:

de gemeenteschool van Koksijde
(Abdijstraat 101)
de gemeenteschool van Oostduin-
kerke-Wulpen
(Dorpsstraat 4)

Beide gemeentescholen bieden kwali-

teitsvol onderwijs. De kinderen genieten

er o.a. van:

- kleine klasgroepen en één leerjaar in

één klas

- niveaulezen in verschillende klassen

- een taakklas, zorgbreed werken (GOK)

en een zorgcoördinator in elke school

- deelname aan sportactiviteiten : mini-

voetbal, veldlopen, zwemmarathon,

trefbal, …

- Deelname aan culturele evenementen:

toneel, creatief schrijven, …

- steun aan projecten: Zoutmijn

(Koksijde) en Koekelberg en

Westkapelle (NL) (Oostduinkerke)

- milieuzorg op school: kippen, com-

posteren, schooltuintjes, brooddoze-

nactie, drankfonteintje,…

- keuze tussen verschillende levensbe-

schouwelijke vakken: katholieke gods-

dienst, niet- confessionele zedenleer,

protestantse godsdienst, vrijstelling, …

- bosklassen (2 dagen) 2de leerjaar:

Merkenveld (Oostduinkerke) en 3de

leerjaar: Brugge (Koksijde)

- bosklassen (10 dagen) 6de leerjaar:

Biedenkopf (Oostduinkerke) en

Borzée (Koksijde)

- gratis schoolreizen voor klein en groot

- moderne didactische middelen: aange-

past verantwoord speelgoed in de

kleuterafdeling, de nieuwste methodes

in de lagere afdeling, computerklas,

beamer, …

- goed uitgeruste school: ruime klassen,

kleurrijke speelplaats met speeltuigen,  …

KOKSIJDE

7 kleuterklassen en 14 lagere klassen

schooluren: van 8.45 tot 11.55 u.

woensdag tot 11.55 u.

van 13.15 tot 16 u. (vrijdag tot 14.55 u.)

Stevig basisonderwijs in een model-
school midden ongerept natuurschoon!
Inschrijvingen voor volgend schooljaar:
van 1 tot 8 juli en vanaf 17 augustus, elke
werkdag van 9 tot 11.30 u. en van 14 tot
17 u. Opendeur op zaterdag 27 augustus
van 15 tot 19 u.
Adres: Abdijstraat 101 in Koksijde (tel.

058/51.18.28, fax 058/52.13.79, e-

mail gemeenteschool@koksijde.be,

website www.gemeenteschool-

koksijde.tk)

OOSTDUINKERKE-WULPEN

7 kleuterklassen en 13 lagere klassen

schooluren: 8.50 tot 12 u.

van 13.25 tot 16.10 u. (vrijdag tot 15.20 u.)

(afdeling Wulpen alles tien minuten

vroeger)

Kwaliteits -en waarde(n)vol onderwijs

waarin uw kind centraal staat!
Inschrijvingen voor volgend schooljaar:
van 1 juli tot 8 juli en vanaf 17 augustus,
elke werkdag van 9 tot 11.30 u. en van 14
tot 17 u. Opendeur op vrijdag 26
augustus van 16.30 tot 19.30 u.
Adres: Dorpsstraat 4 in Oostduinkerke

(tel. 058/51.43.49, fax 058/51.03.49,

e-mail gemeenteschool@oostduinker-

ke.be, website www.gemeenteschool-

oostduinkerke.be)

INSCHRIJVINGEN VRIJ ONDERWIJS

* Vrije Basisschool De Ark, Helvetia-
straat 28 te Koksijde-dorp en Albert
Bliecklaan 20 te Koksijde-bad: van 1

tot 8 juli en vanaf 18 aug. van 9 tot 12

u., en van 14 tot 16.30 u. / Opendeur

en infodag op 25 aug. van 17 tot 19 u.

(tel. 058/52.34.18, gsm directie

0477/50.80.93, fax 058/51.00.50,

e-mail deark.koksijde@scarlet.be,

website www.deark-koksijde.be)

* Vrije Basisschool Oostduinkerke,
Vrijheidsstraat 8 te Oostduinkerke: 3,

4 en 5 juli van 9 tot 12 u. / van 16 tot

31 augustus van 9 tot 12 u. en van 16

tot 19 u. / zomeropendeur op don-

derdag 25 aug. van 16 tot 19 u. / of

na afspraak (directeur Trees Coulier

gsm 0472/39.88.33, schooltel.

058/51.55.72, fax 058/52.45.76, e-

mail gvboostduinkerke@skynet.be,

website www.gvboostduinkerke.be)

* BKLO en BUSO De Rozenkrans, Albert
I-laan 54 te Oostduinkerke: heel de

vakantie is er permanentie, elke

werkdag van 8 tot 19 u. (tel.

058/52.12.52, fax 058/52.27.91,

e-mail info@vocderozenkrans.be,

website www.derozenkrans.be

INSCHRIJVINGEN

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

* Leefschool De Letterzee, A.
Fastenaekelslaan 24 te Koksijde-bad:
van 1 ju1i tot 8 juli en vanaf 16

augustus, telkens van 10 tot 12 en

van 14 tot 18 u. / op zaterdagen 20

en 27 aug. van 9 tot 12 u. / of na

afspraak bij de directie, tel.

0474/88.94.82 (school: tel.

058/51.17.44, e-mail bs.deletter-

zee@rago.be)

* MPI Westhoek, Pylyserlaan 132 te
Koksijde: van 1 juli t.e.m. 15 augustus

elke voormiddag (tel. 058/53.29.03),

vanaf 16 augustus van 9 tot 16 u. (tel.

058/51.15.15, e-mail secretariaat@

mpi-westhoek.be - de.viertorre@

mpi-westhoek.be)



Gloednieuwe schoolbus voor veilig vervoer
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Ons gemeentebestuur nam op donderdag 19 mei z’n gloednieuwe schoolbus in gebruik. De vorige bus was inmiddels 21 jaar oud,
had 500.000 km gebold, en mocht dus met pensioen. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen oordeelde de gemeente-
raad het in juni vorig jaar opportuun om een nieuwe bus aan te kopen. De nieuwe bus kost 219.131 euro en is geleverd door het
bedrijf VDL Jonckheere Bus & Coach uit Roeselare. De bus voldoet aan de strengste veiligheidsvoorschriften en milieunormen.

De nieuwe bus, een Mistral 30, is

gebouwd op een chassis van Scania

(Antwerpen), met inoxen profielen. De

voor en achterkant zijn polyester, met

kleppen in aluminium. Het voertuig

heeft een totaal vermogen van 260 PK,

voor een cilinderinhoud van 9.000 cc

(Scania-motor). Lengte: 12 meter,

breedte 2,55 meter, gewicht 19.100 kg.

In een notendop de belangrijkste ver-

schillen van de nieuwe bus in vergelijking

met de oude:

- automatische gangwissel

- veel meer plaats: 55 + chauffeur (vroe-

ger ca. 35)

- camerazicht over de volledige rechter-

zijde

- uiterst comfortabel voor de bestuur-

der: verstelbare zetel en besturing

- kneelingsysteem: de bus kan “op zijn

knie” zitten voor gemakkelijke opstap

kinderen en senioren, enz.

- prachtige binnenbekleding in brand-

vertragende blauwe stoffen

- bliksemsnelle verwarming en airco,

trekhaak, groot koelvak en dubbel glas

- fenomenaal audio-systeem en verlich-

ting (plafondlampen in twee lichtba-

nen, blauwe nachtverlichting)

De nieuwe Mistral 30 is helemaal blauw

geschilderd met ingewerkte Koksijdse

logo’s en de naam “Koksijde” in het geel.

Voor Maurits Dorné, voornaamste bus-

bestuurder aan de gemeente, breekt

dus op het einde van zijn loopbaan nog

een nieuwe periode aan: rijden met een

pronkjuweel dat bovendien drie meter

langer is dan voorheen. Maurits is al 16

jaar buschauffeur bij Koksijde. Hij zorg-

de al die jaren voor zijn oudje als voor

zijn eigen kind. Niemand twijfelt eraan

dat hij zijn nieuwe bus thans zal koeste-

ren als zijn eigen vrouw…

De zaakvoerder van VDL Jonckheere Bus

en Coach overhandigde burgemeester

Marc Vanden Bussche op donderdag 19

mei de sleutels van de nieuwe bus, die

hij prompt en terecht trots doorgaf aan

chauffeur Maurits, ten voordele van vei-

lig en comfortabel leerlingenvervoer!

Bestuurder Maurits Dorné, fier als een gieter achter het stuur van zijn gloednieuwe bus..!

Burgemeester Marc Vanden Bussche krijgt de sleutels van de nieuwe bus overhandigd door
algemeen directeur Tony Duyck van VDL Jonckheere Bus & Coach uit Roeselare, in gezelschap
van 1ste schepen Jan Loones, schepen Greta Suber-Delie, schooldirecteurs Gilbert Rommelaere
en Steven Maes, en talrijke andere aanwezigen van het gemeentebestuur.
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Zomercursussen in Westhoekacademie

Nieuw schooljaar in de academie

De start van het nieuwe schooljaar in de gemeentelijke

Westhoekacademie is als volgt gepland:

- op donderdag 1 september voor de volwassenen, dus de cursisten

middelbare graad (volw.), hogere en specialisatiegraden

- op vrijdag 2 september voor de middelbare graad (textiele werkvor-

men) in cc Taf Wallet, de middelbare graad in het centrum

Noordduinen in Koksijde en in Nieuwpoort, de lagere graad in

Veurne.

- op zaterdag 3 september voor alle jeugdateliers in Koksijde, De

Panne, Veurne en Alveringem (Hoogstade), Nieuwpoort. Er kan inge-
schreven worden tijdens de lesuren.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 61 euro voor wie jonger dan 18 is, en

181 euro voor personen vanaf 18 jaar.

Sociale correcties en familiale tarieven zijn mogelijk voor personen die

zich in één van volgende hoedanigheden bevinden: werkloos,

bestaansminimum, mindervalide, gehandicapte, kinderen uit jeugdte-

huis, politiek vluchteling, 2e lid gezin , bijkomende inschrijving MWD,

sommige gepensioneerden, studenten +18 jaar. Officiële documenten

dienen voorgelegd. Het verminderde tarief bedraagt dan respectieve-

lijk 43 en 111 euro.

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: secretariaat gemeentelijke Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald (tel.

058/51.65.27, fax 058/52.27.72).

Er kan ook ingeschreven worden op woensdag 24, donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag 27 en woensdag 31 augustus, telkens
van 14 tot 17 u. Verder dus ook vanaf 1 september tijdens de lesuren of op het secretariaat, of, in de filialen Alveringem

(Hoogstade), De Panne, (Koks. II) Nieuwpoort en Veurne, en Koksijde (Noordduinen). Al de inschrijvingen zijn mogelijk tot

eind september.
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De gemeentelijke Westhoekacademie

organiseert van de zomer opnieuw zijn

“zomeracademie”. Doel van dat initiatief

is het aanbieden van een prettige, ont-

spannende en kwalitatieve “artistieke

service” van korte duur. Er wordt vooral

gemikt op een volwassen publiek met

vakantieplannen in Koksijde, op studen-

ten, op tweede verblijvers die in de

zomer in Koksijde wonen, en op

Koksijdenaars zelf.

Er zijn twee periodes: van dinsdag 26 tot
en met vrijdag 29 juli, en van dinsdag 2
tot en met vrijdag 5 augustus, telkens in

de Westhoekacademie zelf (Veurnelaan

109-B in Sint-Idesbald, tel.

058/51.65.27, fax 058/52.27.72, e-

post westhoekacademie@koksijde.be).

Er worden twee cursussen aangeboden

(telkens minstens 8, hoogstens 15 deel-

nemers): ofwel tekenen en schilderen
(potlood, pastel, acryl), ofwel boetseren
(klei, 3D). Er is elke dag atelier van 10

tot 16 u.

Voor beide cursussen bedraagt het

inschrijvingsgeld 100 euro (20 euro

materialen inbegrepen).

De inschrijving is geldig mits betaling

van een voorschot van 50 euro op rek.

nr. 091-0127576-50 met vermelding:

“zomeracademie 2005 en de gewenste

discipline”.

De gemeentelijke Westhoekacademie

Koksijde heeft de volgende docenten-

kunstenaars aangetrokken, Fernand

Vanderplancke en Brecht Ledene.

Fernand Vanderplancke wordt docent

boetseren en beeldhouwen. Afwisselend

is hij beeldhouwer in hout, lasser van

staal, boetseerder en mouleerder in

plaaster (basis voor al zijn bronzen beel-

den), graveerder van medailles en pla-

ketten, schilder, tekenaar … “Kunst is de

hefboom van mijn leven”, getuigt hij over

zichzelf. Brecht Ledene, een jong aanko-

mend talent, studeerde aan het Sint-

Lucasinstituut in Gent, optie illustratie.

Hij behaalde onderscheiding en won de

prijs laureaat van de jury.

Op onze foto de bijna voltallige ploeg administratief en
onderwijzend personeel van de gemeentelijke
Westhoekacademie. Van links naar rechts secretaris Liliane
Desaever, Trui Martens, voorzitter adviesraad Cyriel Caudron,
(leerling) Nelly Huys, Ria Bultheel, Rik De Keyzer, Koen
Westerduin, Chantal Grard, Marijke Sileghem, Matthieu
Lobelle, directeur academie Menen Bernard Vandenberghe,
eredirecteur Walter Vilain, Liliane Deprez, Bob Stikkers, direc-
teur Guy Van Beckevoort en Rita Vansteenlandt.
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Nieuwe schoolraad gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Op 1 april ging de nieuwe schoolraad van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke van start. Die vervangt de participatie-

raad die tot voor kort nog bestond. De nieuwe raad bestaat uit vertegenwoordigers van 3 geledingen: de ouders, het personeel

en leden uit de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn: overlegbevoegdheid, adviesbevoegdheid, recht

op inlichtingen, communicatie en informatie. De onderwerpen die behandeld kunnen worden, zijn strikt omlijnd en volgens

decreet vastgelegd. De directeur alsook de

schepen van onderwijs worden op elke ver-

gadering uitgenodigd.

Vooraan van links naar rechts: Chris Broeckaert
(personeel), Ann Jonckheere (ouders), Petra
Calcoen (personeel en secretaris), Gerda De Ruyter
(lokale gemeenschap), Stefaan Ameye (ouders).
Achteraan: Steven Maes (wnd. directeur), Herwig
Vollon (schepen van onderwijs), Wilfried Heyvaert
(lokale gemeenschap), Jony Deridder (lokale
gemeenschap), Mark Mortier (personeel) en Rik
Andries (ouders en voorzitter).

Dokters juli-augustus
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer

opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens

de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers.

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald: 058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen: 058/51.78.68
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u

rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestda-

gen! (De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf

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

Apotheken juli-augustus
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – voortaan kan men de lijst van de wacht-

diensten ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raad-

plegen van 9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)

De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetail-

leerde regeling wordt door de organisatie niet meer meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de

gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de

apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

H u l p
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Riolerings- en verfraai-
ingswerken Wulpen
Samenvatting van het project (gestart op

1 februari) - Riolerings- en verfraaiings-

werken (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).

Op heden zijn alle riolen aangelegd op

de Dorpsplaats zelf, alsook van de

Dorpsplaats tot bij het pompstation in

de Wulpendammestraat. De werken wer-

den in die zin geregeld om de zomer-

festiviteiten zo goed als mogelijk te

laten plaatsvinden. Na het bouwverlof

zal er verder gewerkt worden aan de

afwerking van het plein zelf. Dan wordt

er ook gestart met fase 1, deel 2.

De verdere planning:

Fase 1, deel 2 - Gelijkaardige werken tus-

sen de Veurnekeiweg en het Dorpsplein

vanaf half augustus.

Fase 1, deel 3 - Als deel 2 weer toegan-

kelijk is, vat men het derde deel aan, tus-

sen het pompstation en de

Booitshoekestraat. Er wordt continu

toegankelijkheid voorzien, in het bijzon-

der voor de landbouwers.

Hoogspanningskabels – Intussen zijn

alle leidingen aangelegd, en is men

volop bezig met het herstellen van de

wegenis. Na het bouwreces zal er wel

nog enige hinder zijn op de

Veurnekeiweg (van de Veldweg tot aan

de Pelikaanbrug).

Voetgangersbrug - Momenteel is

Netmanagement volop bezig met het

overkoppelen van de nutsvoorzieningen,

zodat de oude leidingen aan de voet-

gangersbrug kunnen verwijderd worden.

De start van de bouw van de nieuwe

brug is voorzien op 1 september. 

De tweede fase is de Dijk, de

Kortestraat en de Oude Zeedijkstraat,

de derde fase is de Conterdijk en een

stukje Nieuwstraat, start eind 2005.

Garages deel Zeedijk
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 zomerspor-

ten. Verder zal het wandelgedeelte tus-

sen Lucionplein en einde Mieke Hill,

evenwijdig met de Pieterlaan, vernieuwd

worden met een houten bevloering (nu

dallen). Deze werken worden in

augustus heraanbesteed. Hopelijk kan

deze keer wel tot toewijzing overgegaan

worden, zodat de planning om te star-

ten in oktober, niet in het gedrang komt.

Zonneterras langs
de Zeedijk thv
het Zouavenplein
Het dossier betreft het bouwen van een

zonneterras op het strand, aansluitend

met de Zeedijk. De aanbesteding vond

plaats op 27 april. Ondertussen is de

opdracht gegund aan de uitvoerder.

Jammer genoeg moest de uitvoering

verschoven worden tot na de zomer-

vakantie.
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De bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat gestadig verder. Normaal gezien werd

omstreeks 20 juni gestart met de montage van het centrale “ei” op de werf. Dat is

merkwaardige centrale constructie waar de zittingen van de gemeenteraad zullen

plaatsvinden. De montage van deze structuur zou vanaf die datum ongeveer een

tweetal weken duren. Inmiddels zijn ook al de eerste technici op de werf verschenen.

Uitvoerder is de bouwonderneming Strabag uit Gent.

Nieuw gemeentehuis
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Garages deel Zeedijk
Koksijde-bad, derde fase
Op de afwerking van de trappenhuizen

na, is de aanleg van de bovenbouw

nagenoeg voltooid. De afwerking van de

garages is nog volop aan de gang. Het is

de bedoeling van de aannemer om nog

vòòr het bouwreces een aantal garages

in dienst te kunnen nemen. Voor de

afwerking van de andere garages en de

indienstneming dient dan gewacht tot

eind augustus.

Fietspaden (Toekomst-
laan) in Oostduinkerke
De nieuwe fietspaden zijn volledig vol-

tooid over het volledige traject, evenals

het plaatsen van het brugje over het

Langeleed. Aan de westzijde van de

Toekomstlaan is het fietspad nu dus

doorgetrokken, over het Langeleed,

langsheen de westelijke voet van de

Wulpenbrug, rechtstreeks naar de

Conterdijk (waardoor het omrijden en

oversteken van de Toekomstlaan met de

fiets niet langer nodig zal zijn). Het

geheel is een prachtig en veilige verbe-

tering voor de fietsers, met meteen een

uitnodiging om de nieuwe fietspaden uit

te proberen!

Nationaal
Visserijmuseum te
Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale ver-

nieuwing en uitbreiding van het

Nationaal Visserijmuseum verloopt vol-

gens schema. Officieel luidt het dossier

als volgt: “Het zeil wordt in de top gezet

– Cultuurtoeristisch project ter revalori-

satie van de maritieme erfgoedsite

Nationaal Visserijmuseum Oostduin-

kerke”. De werken vorderen naar wens.

De eerstesteenlegging van het nieuwe

museum vond plaats op vrijdag 24 juni.

Momenteel is men volop bezig met het

metsen van de buitenparamentsteen.

Dat is een rode Terca-baksteen van het

type Wanlin.

De toewijzing voor de restauratie van

het schip “Martha”, dat in het museum

zal gezet worden, kon nog niet plaats-

vinden.

In mei en juni vond onder leiding van

archeoloog Marc Dewilde van het

Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed

(VIOE) archeologisch onderzoek plaats

op het binnenplein, waar zich dus vroe-

ger de dorpskerk van Oostduinkerke

bevond. Er werden diepe sleuven gegra-

ven die de precieze liggen van een deel

van de fundamenten prijsgaven.

Bovendien werd ook de torenaanzet

gevonden van de (eerste) Middeleeuwse

Romaanse kerk, gebouwd in ijzerzand-

steen. Het is de bedoeling dat het

grondplan van de eerste en de latere

kerk met tegels in het gras wordt uitge-

tekend. Over de bevindingen van het

onderzoek werd een prachtige tentoon-

stelling opgezet met verklarende teksten

en sprekende foto’s. Deze expo is de

hele zomer lang te bezoeken in het

Estaminet In de Peerdevisscher.

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 oefenlo-

kaaltjes, 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.

Eerstesteenlegging uitbreiding Hoge Blekkerzwembad
Men is volop bezig met het construeren van de recreatieve baden (kuipen):

peuterbad (130 m2), stroomversnellingsbad, uitglijzone voor de nieuwe glij-

baan, whirlpoolzone met vier whirlpools. Inmiddels vond op de werf, meer

bepaald op zondag 12 juni, ook de eerstesteenlegging plaats. In de toekomst

volgen de aanleg van het groot buitenbad met zit- en ligplaatsen, verder de

aanpassing van de huidige kleedkamers en de installatie van 350 kleedkast-

jes, de vernieuwing van de kades en de ingang, en de uitbreiding van de cafe-

taria. Op de foto v.l.n.r. 1ste schepen Jan Loones, zwembadbeheerder Marc

Supeley, schepen Herwig Vollon, burgemeester Marc Vanden Bussche, sche-

pen Greta Delie-Suber en Mieke Garnaal Siegline. Het vernieuwde zwembad

zou moeten openen met de krokusvakantie 2006.
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Opening van het Silicopleintje

In aanwezigheid van vele kinderen en hun ouders vond op zaterdag 11 juni

de feestelijke opening van het gloednieuwe Silicopleintje plaats. Dit plein-

tje, gelegen in het hart van deze kinderrijke wijk is nu een heel gezellige

en open ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners geworden. De kinderen

kunnen er onbezorgd voetballen, spelen op de speeltoestellen, lopen op

de houten verhogingen, slingeren aan de death-ride… Belangrijk om mel-

den is ook dat de grote keitjespartijen door zand vervangen zullen wor-

den. Alvast een geslaagde realisatie waar de kinderen naar hartelust kun-

nen spelen. Op de foto onthullen de kinderen de openingsplaat onder

goedkeurende applaus van o.a. burgemeester Marc Vanden Bussche,

schepenen Herwig Vollon en Greta Suber-Delie.

* Rioleringsdossier Majoor D’Hooghelaan
tussen Tennislaan en Prins
Boudewijnlaan - Het betreft het vervan-

gen van de slechte riolering. Dit project

zal uitgevoerd worden van zodra er enige

ruimte is in het geheel van het werkpak-

ket van zowel de nutsmaatschappijen, van

de aannemer en van de gemeente als

bouwheer. De tweede helft van oktober

‘05 wordt in het vooruitzicht gesteld.

* Regenwaterriool in de
Ammanswallestraat - De aanleg van de

riolering is inmiddels voorbij. Alsook de

aanleg van de hoogspanningskabels door

Elia. Intussen is men volop bezig met de

heraanleg van de rijweg en de voetpaden.

Tegen 8 juli was het onmogelijk om heel de

wijk af te werken. Daarom is men gestart

vanaf het pompstation Koningstraat om

via de Ammanswallestraat te vorderen rich-

ting Koksijdesteenweg. Tijdens de zomer-

vakantie zal de toegankelijkheid van de

woningen te voet of met de wagen verze-

kerd zijn.

* Dossier Riolering en opschikking Kol.
D’Haenenlaan (vak Albert I-laan 14),
Nachtegaalweg (vak Kol. D’Haenenlaan-
Noordzeedreef), Duinpieperdreef en
Kievitweg - De hogere overheid heeft een

subsidie van totaal 165.449 euro toege-

kend, respectievelijk 75 en 100% van de

rioleringskosten. De aanbesteding vond al

plaats. In augustus is er coördinatieverga-

dering, om vermoedelijk in het najaar met

het werk van start te kunnen gaan.

* Dossier Riolering en wegenis in de
Trapegeersweg, Overbankhelling,
Broersbankhelling en Huldelaan - De

aanbesteding is gebeurd. De coördina-

tievergadering volgt in augustus.

* Dossiers in ontwerpfase - 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.

Verfraaiingswerken

* Heraanleg Kursaallaan tweede fase
(van Koninklijke Baan tot Zavelplein) -

Op het planten van de bomen na zijn

deze werken beëindigd.

* Heraanleg Bliecklaan in Koksijde-bad
- Fase I (deel van de rotonde De Poort

tot aan kruispunt met de

Vlaanderenstraat): zoals gepland is dit

deel heden weer toegankelijk. Fase 2

(vanaf de Vlaanderenstraat tot aan de

Koninklijke Baan): na het zomerreces

zullen de voetpaden worden openge-

broken zodat de nutsmaatschappijen

nieuwe bekabeling en waterleiding kun-

nen aanbrengen. Vanaf september wordt

dan het eigenlijke wegdek opgebroken

voor de heraanleg van de bovenbouw.

Einde van de werken is voorzien tegen

de kerstvakantie.

* Nieuwe asfaltlaag - Na de zomer krij-

gen de Pannelaan en de Bertrandlaan in

Sint-Idesbald een nieuwe asfaltlaag.

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.

Verdere aanleg rioleringen
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De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste
kalender in uw bus. 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

Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Koninklijke Baan en de tussenliggende
straten: vrijdagen 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 13 en 27 juli, 10 en

24 augustus

Ophaaldata papier en karton: woensdag 20 juli en 22 en woensdag 17 augustus

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Koninklijke Baan en de tussenliggende
straten: vrijdagen 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 14 en 28 juli, 11 en

25 augustus

Ophaaldata papier en karton: (opgepast!) maandag 18 juli en donderdag 18 augustus

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Albert I-laan en de tussenliggende stra-
ten: vrijdagen 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 15 en 29 juli, 12 en 26

augustus

Ophaaldata papier en karton: vrijdag 22 juli en vrijdag 19 augustus

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Albert I-laan en de tussenliggende stra-
ten: vrijdagen 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 15 en 29 juli, 12 en 26

augustus

Ophaaldata papier en karton: dinsdag 19 juli en dinsdag 16 augustus

Misverstand PMD-ophalingen
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 voor heel de gemeente (raadpleeg hiervoor uw selectie-

ve kalender)

- de bijkomende TP-PMD-ophaling, dit is een extra ophaling op vrijdag sedert april tot en met sep-

tember 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 voordien na 21.00 uur.
Raadpleeg dus goed uw selectieve kalender! Woont u niet in de strook tussen Zeedijk en Koninklijke

Baan/Albert I-laan, plaats dan géén PMD-zak buiten op de blauw ingekleurde zone voorzien van de

letters TP.

De blauwe PMD-zak: uitsluitend voor Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes, Drankdozen.

Sluitingsdagen containerpark
Het gemeentelijk containerpark zal gesloten zijn op volgende dagen: donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli, zaterdag 3 septem-

ber, dinsdag 1 november, woensdag 2 november en vrijdag 11 november.



Uiterlijk op 1 mei dienden alle gemeenten hun gemeentelijk milieubeleidsplan aan het Vlaamse Gewest over te maken. Een
milieubeleidsplan tekent het milieubeleid uit dat een stad of gemeente op middellange termijn (2005-2009) zal voeren. Het ont-
werp milieubeleidsplan van Koksijde werd op 7 december vorig jaar vastgesteld, de definitieve versie in de gemeenteraadszit-
ting van 11 april.
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Milieubeleidsplan 2005–2009 (1):
milieuverantwoord productgebruik
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Er werd gekozen voor de structuur van

de clusterbenadering. Bij het uitschrij-

ven van de nieuwe samenwerkingsover-

eenkomst met het Vlaamse Gewest

opteerden de gemeenten ook die bena-

dering. Het gemeentelijk milieubeleids-

plan leunt dus qua herkenbaarheid

nauw aan bij de structuur van de nieuwe

samenwerkingsovereenkomst.

Volgende thema’s komen aan bod: vaste

stoffen (milieuverantwoord productge-

bruik + afval), cluster integraal waterbe-

leid, cluster natuurlijke entiteiten,

cluster hinder, cluster mobiliteit en

cluster energie.

De cluster vaste stoffen is onderver-

deeld in twee grote aandachtspunten:

een engagement tot milieuverantwoord

productgebruik en een aantal streef-

doelen rond afval. In deze editie van Tij-

dingen bespreekt de milieudienst daar-

van het onderdeel milieuverantwoord

productgebruik. In de volgende editie is

het dan de beurt aan het deel afval.

De huidige tendens om steeds meer te

consumeren en te produceren is duide-

lijk niet milieuvriendelijk. Het gebruik en

verspreiden van gevaarlijke chemische

bestrijdingsmiddelen en het aanwenden

van diverse milieuschadelijke en voor de

mens ongezonde productgroepen zowel

in eigen diensten als bij de externe

gebruikers heeft stevig ingang gevon-

den.

BELEIDSCONTEXT

Streefdoel is dus het aanmoedigen van

een meer milieuvriendelijke koers: min-

der consumptie, minder productie,

vooral wat betreft water en energie. Ook

de keuze voor meer afvalvriendelijke

alternatieven en vaker gebruik van gere-

cycleerde materialen past in dit kader.

Wat specifiek het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen door openbare diensten

betreft, is de gemeente gebonden zowel

door het decreet van 21 december

2001 en de Samenwerkingsovereen-

komst 2002–2004 met het Vlaams

Gewest. Een volledig verbod om bestrij-

dingsmiddelen te gebruiken vanaf 1

januari 2004 is voorzien, doch mits het

opstellen van een reductieplan kan hier-

op een afwijking bekomen worden.

HUIDIG GEMEENTEBELEID

Het doen ingang vinden van milieuver-

antwoord productgebruik is een taak

voor de dienst leefmilieu afdeling

Interne Milieuzorg (IMZ). In eigen wer-

king wordt vooral overlegd met de tech-

nische dienst Uitvoering, de groen-

dienst, de aankoopdienst en de dienst

Internationale Samenwerking.

De gemeente probeert waar mogelijk

rekening te houden met milieucriteria bij

aankoop van diverse producten. In de

technische bestekken worden al milieu-

criteria opgenomen rond FSC-gelabelde

houtproducten (Forest Stewardship

Council) en COPRO-gekeurde secun-

daire grondstoffen. De technische uit-

voeringsdiensten krijgen nu ook allerlei

info rond solvent-arme of –vrije verven,

oplosmiddelen en milieuvriendelijke

oliën.

De milieudienst is aanwezig op grote

evenementen (Airshow,…) voor acties

rond afvalpreventie en werkt samen met

het kringloopcentrum Westkust/West-

hoek om bruikbare artikelen weer in de

kringloop te brengen.

Rond interne milieuzorg wordt ook al

heel wat gedaan zoals recuperatie van

gebruikte toners, gebruik van milieu-

vriendelijk en 100% gerecycleerd

papier, verplaatsingen van de milieu-

dienst met dienstfietsen, gebruik van

glazen bij de drinkfontein, aankoop

brooddozen en drinkbekers in kader van

Milieuzorg Op School (MOS), reductie

onkruidbestrijders en giftig lokaas. Ook

rond energie wordt doelgericht gewerkt

met de voorbereiding van een energie-

boekhouding in 3 sites.

BELEID VOOR DE PLANPERIODE

Om de doelstellingen maximaal na te

streven zal een goede samenwerking

tussen de verschillende diensten een

absolute noodzaak zijn. Blijvend dient

aandacht besteed aan het stimuleren

van de aankoop van milieuvriendelijke

producten en het stimuleren van het

milieuverantwoord gebruik van produc-

ten, in eigen werking en naar de burger

toe.

De gemeente hoopt blijvend het goede

voorbeeld te kunnen geven en verbindt

er zich toe door haar eigen activiteiten

de milieubelasting zo laag als mogelijk te

houden en de doelgroepen tot eenzelf-

de gedrag te stimuleren.

GEPLANDE ACTIES

1. De gemeente zal in de bestekken

milieuvoorwaarden inbouwen voor de

aankoop van materialen en het uit-

voeren van technieken, alsook aan-

vaardbare aanbevelingen vanuit

milieuoogpunt. De NIBE-classificatie

zal zoveel mogelijk als referentie die-

nen.

2. De gemeente zal er in overleg met de

betrokken technische diensten zorg

voor dragen dat milieuvriendelijke

verven, vernissen en oplosmiddelen

worden aangekocht. Voor verven en

vernissen dient waar mogelijk gebruik

(Vervolg zie blz. 27)



Flyers “afval buitenplaatsen”

Nog te vaak wordt vastgesteld dat niet-reglementaire huisvuilzak-

jes in of bij openbare vuilnisbakken geplaatst worden. Dat geeft

niet enkel een slordige indruk, maar trekt ook ongedierte en nog

méér afval aan.

Om (tijdelijke) bewoners van Koksijde duidelijk te maken dat het

politiereglement (op straf van boete) dit verbiedt en dat regle-

mentaire huisvuilzakken (klein en normaal formaat) voor eigen

gevel dienen geplaatst te worden op de dagen van ophaling, heeft

de milieudienst een sensibiliseringscampagne op het getouw

gezet. Daarbij wordt van flyers gebruik gemaakt. Verhuurkantoren

en horecazaken verlenen daaraan hun medewerking. Wenst u ook

een flyer uit te hangen, neem dan contact met de gemeentelijke

milieudienst (tel. 058/53.30.04).

Zet uw officiële restafvalzak vóór 8 uur buiten en vóór eigen deur. Maak in
elk geval géén gebruik van de openbare afvalbakken, dit is in strijd met het
politiereglement (hfdst. 11) en is strafbaar. De openbare afvalbakken dienen
uitsluitend voor zwerfvuil.

M i l i e u

(vervolg van blz. 26)
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gemaakt te worden van natuurverven.

In toepassingen waar dit niet moge-

lijk is opteert men voor watergedra-

gen verven, vervolgens voor high-

solids en pas in laatste instantie voor

solventrijke verven. De gemeente kan

in het kader van haar voorbeeldfunc-

tie projecten met natuurverven uit-

werken en hieraan een sensibilisatie

van haar inwoners koppelen.

3. De gemeente zal waar mogelijk

secundaire grondstoffen aanwenden

voor zover dat niet ten koste gaat van

de kwaliteit. In het kader van duur-

zaam beheer van bossen, zal waar

mogelijk FSC-gelabeld hout of een

equivalent ervan aangewend worden

in de gemeentelijke schrijnwerkerij.

Ook zal de gemeente waar mogelijk

niet-verduurzaamd hout aanwenden,

of, indien nodig, het minst milieu-

schadelijk alternatief toepassen. Ook

in de bestekken zal een clausule in

die zin worden opgenomen.

4. De gemeente zal rond catering in

eigen recepties, banketten, evene-

menten een aanbod van biologische

en Fair Trade-producten mogelijk

maken. Bij gebrek aan voldoende

aanbod of assortiment van biopro-

ducten kunnen evenwaardige duurza-

me levensmiddelen worden aange-

wend. In het kader van haar doel-

groepenbeleid zal de gemeente het

milieuverantwoord productgebruik in

alle sectoren van de eigen diensten

en eigen werking invoeren en naar de

huishoudens en andere doelgroepen

toe de nodige sensibilisatie voeren.

Het gaat om volgende productgroe-

pen: kantoormaterialen, cateringpro-

ducten, schoonmaakmiddelen, mate-

rialen voor tuin- en groenaanleg, -

onderhoud en meubilair en bouw- en

onderhoudsmaterialen. Ook wenst

de gemeente het gebruik van chemi-

sche bestrijdingsmiddelen te reduce-

ren om te komen tot een volledige

stop vanaf 1 januari 2015 in het

kader van de Samenwerkingsovereen-

komst met het Vlaams Gewest en het

decreet van 21 december 2001.

Hiertoe werd een gemeentelijk reduc-

tieprogramma aan de bevoegde

minister voorgelegd. Waar nodig zul-

len alternatieve methodes worden

ingezet, ook voor de bestrijding van

de bruine rat van zodra ter beschik-

king. Naar de doelgroepen gezinnen

en tuinders toe wordt de nodige info

verstrekt.
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Veel geestdrift voor “36 Uur Natuur”

M i l i e u

Tijdens de paasvakantie heeft een grote

groep Koksijdse jongeren tussen 12 en

14 jaar flink genoten van de milieudrie-

daagse “36 uur natuur”, georganiseerd

om de natuurwaarden in eigen streek te

(her)ontdekken.

De eerste dag trok de groep naar

Windekind in Oostduinkerke, waar ze

samen met garnaalkruiers een reuzen-

kruinet over de zee-

bodem trokken op

zoek naar wat er zoal

leeft in het strandwa-

ter en op de bodem.

Een bedreven gids

bracht alles in het

net op naam. De gar-

naaltjes werden uit-

gezeefd, gekookt en

verwerkt in een

menuutje, met de

zelf gevonden eetba-

re planten en kruiden

uit onze duinen.

’s Anderendaags

werden met de fiets

en per kano de

Nieuwpoortse polders verkend. Met

materiaal uit de “waterkoffer” ging voor

velen een nieuwe wereld open bij het

zien van de “kriebeldiertjes” uit de

waterlopen.

In Veurne vierde creativiteit hoogtij. De

jongeren knutselden er hun eigen did-

geridoo ineen en kregen de eerste les-

sen van een ervaren didgeridoospeler. ‘s

Namiddags werden braakballen van

uilen uitgepluisd en werd aan de hand

van gevonden restjes naar de identiteit

van de prooi gezocht.

Tot slot werd “36 uur natuur”in De Panne

tijdens een receptie afgerond met een

reflectiemoment van de voorbij drie

dagen. Daarbij hoorde een heus didgeri-

doo-optreden van alle deelnemers en een

quiz tussen de ouders van de deelnemen-

de jongeren uit de gemeenten De Panne,

Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Die kon-

den hun ouders testen aan de hand van de

opgedane kennis. Proficiat aan de

Koksijdse ouders, want zij wonnen de quiz!

De jongeren hebben de “36 uur natuur”

als héél boeiend en leerrijk ervaren en

kijken al uit naar een volgende editie.

“36 uur natuur” is een initiatief dat

kadert in een samenwerkingsverband

tussen de educatieve diensten en

milieudiensten van De Panne, Koksijde,

Nieuwpoort, Veurne, vzw De Boot en

het steunpunt Natuur- en

Milieueducatie van de provincie. Alle

activiteiten werden begeleid door vaste

begeleiders en deskundige gidsen.

Week van de Zee met 1.600 kinderen
Dat de Week van de Zee ook al is doorgedrongen in het kunstonderwijs, kon u vaststellen (en bewonderen) in de gemeente-

lijke bibliotheek van 29 april tot 9 mei.

De leerlingen van de eerste jaren kunstacademie, afdeling Noordduinen Koksijde, stelden er hun kunstwerkjes tentoon. Onder

leiding van Chantal Grard verwerkten ze de zee zowel in tekeningen als in ruimtelijke werkjes. Koude en warme kleuren werden

gemengd in de zonsondergang-tekeningen van de 6 en 7-jarigen. Bij een tweede opdracht mochten ze hun geheugen en fan-

tasie gebruiken om het onderwaterleven in kleur op papier te zetten.

Artistiek talent kwam ook van pas in de opdracht voor de derdejaars (8 en 9 jaar). Aan de hand van documentatie werden

garnaalvissers te paard getekend en gekleurd. De contouren werden met Chinese inkt benadrukt.

De ruimtelijke werkjes tentoongesteld in de bibliotheek werden gemaakt door de leerlingen van de middelbare graad (12 en

13 jaar). Heuse schelpen zijn naar werkelijkheid met klei geboetseerd, beschilderd en gevernist.

De Week van de Zee is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en wordt over heel de kust uitgewerkt door milieu-

diensten en toeristische diensten. Ook dit jaar gingen tijdens deze aandachtsweek zo’n

1.600 Koksijdse leerlingen één, twee of zelfs drie keer naar zee, strand of duin om de natuur

te bespieden.

Tijdens het weekend van 7 en 8 mei kon men met heel het gezin op pad. De dienst Toerisme

had diverse activiteiten uitgewerkt.

Alvast te noteren dat de Week van de Zee 2006 zal plaatsvinden van 28 april tot 14 mei.

De leerlingen van de middelbare graad boetseerden in klei schelpen naar werkelijkheid. Met een laagje
verf en vernis leken ze werkelijk echt!

In Oostduinkerke trokken de kinderen mer de garnaalkruiers een krui-
net over de bodem. Daarna uiteraard verwonderd de vangst ontleden
en luisteren naar deskundige uitleg…
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Test uw eigen
afvalgedrag…!

Slinkt uw rol vuilniszakken zienderogen?

Bent u een zakkenvuller? Doe de test en

zet je vuilnisbak op dieet!

Afvalpreventie… iedereen heeft er de

mond van vol. Dat het niet bij woorden

alleen blijft, blijkt wel uit de cijfers. In

2003 produceerde de gemiddelde

Vlaming 535 kilogram afval, 21 kg per

inwoner minder dan het jaar daarvoor!

Goed nieuws dus, maar dit betekent niet

dat we op onze lauweren kunnen rusten.

Willen we de groei van de afvalberg een

definitieve halt toeroepen, dan komt het

erop aan onze inspanningen vol te hou-

den. Afval voorkomen blijft dus de bood-

schap! Om u daarbij te helpen, ontwikkel-

den OVAM en STIP een “zelftest afvalpre-

ventie”. Aan de hand van meerkeuzevragen

brengt die test uw afvalgedrag in kaart en

berekent in een handomdraai of u al dan

niet een kei bent in afvalpreventie.

Benieuwd naar uw eigen resultaat? Surf

naar www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/949.

Klik op “Doe de test” en volg de instruc-

ties. Bekijk vervolgens zelf hoe goed u al

bezig bent, en wat u nog kan doen om uw

afvalgedrag te verbeteren.

Milieudienst organiseert
kippenvangst

Alhoewel het vangen van kippen niet tot

de dagelijkse bezigheden van onze

gemeentelijke milieudienst behoort,

diende voor één keer toch van deze lijn

afgeweken. Het probleem situeerde zich

in de Ammanswallewijk waar verwilderde

kippen voor nogal wat overlast zorgden.

De actie werd succesvol afgesloten. Via

een ingenieus systeem met netten kon-

den de beestjes uiteindelijk worden

gevangen en naar de kinderboerderij

Nieuwpoort overgebracht worden. De

waarheid gebiedt ons wel te verklappen

dat dit succes voor een groot deel te

danken is aan de actieve medewerking

van Walter Wackenier van

Vogelbescherming Vlaanderen.

Via een ingenieus systeem met netten konden de
balorige kippen uiteindelijk gevangen worden…

Compostcursus voor
gepensioneerden

Op woensdag 27 april organiseerde de

Christelijke Bond van Gepensioneerden

een namiddag over composteren met

medewerking van de gemeentelijke

milieudienst. Er werden 3 compostvaten

verloot. De gelukkige winnaars zijn

mevrouw Nelly Mahieu en de heren

Daniel Sarrazijn en Willy Willaert. Wenst

u of uw vereniging meer te vernemen,

neem dan contact op met de milieu-

dienst 058/53.30.04. Op de foto van

links naar rechts: Willy Willaert, Daniel

Sarrazijn, compostmeester Roger Van

der Maelen, voorzitter Michel

Lantsoght, Nelly Mahieu en secretaris

Roger Billiet.

Bosbeheersplan waterwingebied Sint-André
Het beheersplan voor de Doornpanne, dat in 1994 werd goedgekeurd, wordt aangepast conform de richtlijnen voor duur-

zaam bosbeheer. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om, na evaluatie van 10 jaar natuurbeheer van de waterwin-

ning Sint-André, bijkomende maatregelen voor te stellen. Zo wordt op basis van de positieve ervaringen, de begrazing ver-

der uitgebreid. Wat specifiek bosbeheer betreft, verandert er weinig. De omvorming van naaldbos tot meer duingebonden

struweel gaat verder, en ook de bestrijding van exoten gaat door. Waar het storend is, worden in onbruik geraakte dienstwe-

gen verwijderd. In het infiltratiegebied en langs operationele dienstwegen wordt hooibeheer voorzien.

Voor de recreatie verandert er weinig. Het gebied blijft voor fietsers toegankelijk langs het centrale pad dat het bezoekers-

centrum verbindt met de Hoge Blekkerlaan. Wandelaars kunnen dezelfde weg gebruiken en kunnen verder gaan tot de Witte

Burg of de Vissersstraat. Via dit laatste tracé kan ook een lus gemaakt worden doorheen het gebied. Voor de ruiters wordt

een corridor vrijgemaakt in het westelijk deel van het gebied. Dit was het ontbrekend deel van de lus die de gemeente

Koksijde voor ruiters wilde voorzien.

Gedurende de zomer wordt in het bezoekerscentrum van de IWVA gedurende de openingsuren doorlopend een powerpoint-

voorstelling getoond van de krachtlijnen van het beheerplan. Van zaterdag 9 juni tot en met woensdag 10 augustus kan het

beheerplan geraadpleegd worden op de gemeentelijke milieudienst en in de gemeentelijke bibliotheek, alsook in het bezoe-

kerscentrum van de IWVA (Doornpannelaan 1) en ten slotte bij de Afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap,

Zandstraat 255 te Sint-Andries-Brugge.
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Nieuwe wagen voor dienst Maaltijden

maal thuisbezorgd. Het gaat om een

diepvriesmaaltijd die gemakkelijk op te

warmen is. Eventueel kan ook een aan-

gepast oventje aangekocht worden.

Er is keuze tussen gewone maaltijden en

dieetmaaltijden. Deze dieetmaaltijden

zijn zout- en vetarm en zijn speciaal

aangepast voor diabetespatiënten.

Bij elke maaltijd hoort er ook soep

en een nagerecht. De maaltijden

kunnen vooraf gekozen worden aan

de hand van een menu. De prijs

varieert naargelang het inkomen en

ligt tussen de 2,75 euro en 5 euro

per maaltijd.

Het is nu uitkijken naar de flitsende

Vanaf juli ruilt het OCMW zijn grote

bestelwagen voor de dienst Maaltijden

in voor een modernere en toegankelijke-

re versie, die heel wat wendbaarder en

handiger is in het Koksijdse verkeer. De

nieuwe bestelwagen zal elke week op

maandag, woensdag en vrijdag in het

straatbeeld verschijnen, dat zijn immers

de dagen waarop diepvriesmaaltijden

aan huis geleverd worden.

Wie kan beroep doen op de dienst

Maaltijden? Alle personen die omwille

van ziekte, handicap, leeftijd of bijzon-

dere omstandigheden niet of onvol-

doende in staat zijn hun maaltijden zelf

te bereiden. Er wordt dan een middag-

bestelwagen van het OCMW.

De garagehouder overhandigt de sleutels van
de nieuwe bestelwagen dienst Maaltijden aan
OCMW-voorzitter Stéphanie Anseeuw. Verder
op de foto OCMW-raadsleden Rik Stekelorum,
Peter Hillewaere, Jean Slambrouck, Noël
Paelinck en secretaris Pascale Feys.
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Artiesten gezocht voor Transcript 2005
Tijdens de bibliotheekweek in oktober vindt in JOC de PIT de kunsttentoonstelling Transcript 05 plaats, in samenwerking met

de bibliotheek. De Jeugddienst roept daarom alle jonge kunstenaars uit Koksijde en omstreken op om aan deze tentoon-

stelling deel te nemen. Alle kunstvormen komen aan bod: van poëzie over schilderwerken tot video. Het publiek mag zijn favo-

riete artiest uitkiezen die zijn werk in een aparte tentoonstelling mag tonen in het cultureel centrum. Vorig jaar kaapte Maaike

Delanghe deze publieksprijs weg.

Info: Jeugddienst (tel. 058/53.29.70, e-post jocdepit@koksijde.be).

SWAP 2005
Op de Jeugddienst kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar nog altijd SWAP-passen kopen. SWAP is de zomerwerking van de

Jeugddienst en de pas is nodig om van het aanbod te kunnen genieten. Elke werkdag vindt er een activiteit plaats: van paint-

ball tot Afrikaans dansen… Op de Jeugddienst kan men het boeiende en eivolle programma inkijken.

J e u g d

Vijftien jaar dienst Opvanggezinnen
Op vrijdag 15 april vierde de gemeentelijke dienst Opvanggezinnen zijn 15-jarig bestaan. In aanwezigheid van burgemeester

Marc Vanden Bussche, schepen van Welzijn Herwig Vollon en de h. Verniest, afdelingshoofd van Kind en Gezin te Brussel, werd

deze verjaardag gevierd met een inleidende zitting en een receptie. De dienst telt momenteel 28 onthaalouders, verdeeld over

de verschillende deelgemeenten: 9 in Koksijde, 14 in Oostduinkerke, 4 in Sint-Idesbald en 1 in Wulpen.

Gemiddeld zorgen zij voor een 180-tal kindjes. Enkele onthaalouders werken ook in het weekend of zijn beschikbaar op moei-

lijker uren (’s morgens vroeg, ’s avonds laat of nachtopvang).

Het gemeentebestuur bood alle genodigden een drankje en een hapje aan. Het geheel werd muzikaal omlijst door de broers

Ruben en Dieter Hillewaere.

Wie belangstelling heeft om zelf onthaalouder te worden, of wie op zoek is naar opvang voor zijn kindje, kan contact nemen

op met de dienst Opvanggezinnen, Leopold II-laan, 2 te Oostduinkerke (tel. 058/53.21.27). Het kantoor bevindt zich in het

oud-gemeentehuis.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de dienst Opvanggezinnen
viel de onthaalmoeders en –vaders een ontvangst te beurt in het oud-
gemeentehuis van Oostduinkerke. Burgemeester Marc Vanden Bussche,
schepen Hervig Vollon en dienstverantwoordelijke Frieda Dornez brachten
hen een verdiende hulde voor hun inzet.
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Kinderinspraakmethode voor jeugddienst
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Els Popeye ging als laatstejaarsstudente maatschappelijk werkster aan de Vesalius-HISS hogeschool te Oostende op zoek naar
een geschikte kinderinspraakmethode voor de gemeentelijke Jeugddienst Koksijde. Haar stageproject kreeg de titel “Waarom
heb je zo’n grote oren? Op zoek.” We besteden even aandacht aan dat onderzoek.
Els Popeye liep haar tweede en derde jaar stage bij onze gemeentelijke Jeugddienst. Uit haar stage-ervaringen bleek dat partici-

patie er hoog in het vaandel wordt gedragen. Er zijn verschillende participatiemethodes, afhankelijk van de doelgroepen.

Dergelijke projecten vragen veel tijd en mankracht. Precies daarom zijn ze niet evident want de Jeugddienst heeft slechts drie

vaste medewerkers. Vandaar dat Els voor haar eindwerk op zoek ging naar een geschikte participatiemethode om inspraak voor

jonge kinderen mogelijk te maken.

Na een studie van verschillende participatiemethodes voor kinderen, besloot ze visuele

hulpmiddelen te gebruiken. Jonge kinderen hebben immers nog niet veel lees- of schrijf-

vaardigheden. Op een groot bord werden afbeeldingen geplaatst die verband hielden met

de onderzoeksvraag. Deze methode moest ook getest worden, om te weten of ze geschikt

was voor gebruik bij jonge kinderen. Dat gebeurde bij kinderen in vier klasgroepen.

Er zijn veel methodes om jonge kinderen te bevragen rond speelruimte. Maar Els stelde ook

vragen over sport en cultuur. Weten de kinderen iets over de musea in de gemeente, over

de bib? Welke sporten beoefenen ze? Uit haar onderzoek bleek dat de visuele methode

door de kinderen begrepen werd. Door de inkleding, met o.a. een inspraaklied, vonden de

kinderen het een leuke ervaring. Ook bleek dat inspraakmomenten niet altijd veel tijd en

mankracht vergen. Men kan dus stellen dat de Jeugddienst nu een geschikte inspraakme-

thode voorhanden heeft, die door één of twee personen kan worden opgesteld, afgenomen

en geëvalueerd. Het volledige onderzoek kan worden geraadpleegd op de Jeugddienst.

“Tom, waarom heb jij zo’n grote oren? Ben je naar inspraak op zoek..?”

JOC de PIT houdt PIP-toer
In de paasvakantie is de Jeugddienst gestart met “vindplaatsgericht werken”. De dienst trekt naar de ontmoetingsplaatsen van

jongeren om te peilen wat er bij hen leeft en wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van het gemeentebestuur. Niet elke jonge-

re stapt immers de Jeugddienst of het jeugdontmoetingscentrum binnen. Het vindplaatsgericht werken kreeg als naam de “PIP-

toer” mee: “promo-inspraak-plaatsen toer”. Die toer zal enkele keren gehouden worden, vooral tijdens de warmere maanden, als

meer jongeren buiten zijn.

De PIP-toer heeft alvast resultaat opgeleverd. Op vraag van enkele jongeren vond op 25 mei een dj-happening plaats in het ska-

tepark van Oostduinkerke. Op de tonen van de muziek hebben de skaters onderling een wedstrijd gehouden om na te gaan wie

de beste tricks kan opvoeren.

Het jeugdwerkbeleidsplan nu ook in beeld
Vorig jaar werd het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap. In dat plan is de inbreng van kin-

deren en jongeren erg belangrijk. Naast die inspraak is het ook belangrijk dat er rond het plan wordt gecommuniceerd. Wat zijn

de doelstellingen van het gemeentebestuur voor kinderen en jongeren? Welke doelstellingen zijn al gerealiseerd? 

Zo’n plan is echter geen lichte kost. Het is een lijvig document dat niet altijd “op maat” van jongeren is geschreven. Daarom heeft

de Jeugddienst enkele belangrijke doelstellingen uit het plan in beelden vertaald. Zo kan, men in een oogopslag zien welke doel-

stellingen de Jeugddienst in de nabije toekomst wenst te realiseren of welke doestellingen al verwezenlijkt zijn. Zo’n plan is nooit

af. Het zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe doelstellingen of met de resultaten van al gerealiseerde doelstellingen.

Het jeugdwerkbeleidsplan kan worden ingekeken in het jeugdhuis, de Jeugddienst, de bib, skateshop Odeekay.

20ste beachparty van scouts Casa
Voor de twintigste maal al organiseert scoutsgroep Casa van Oostduinkerke haar beachparty. Een unie-

ke strandfuif in een unieke omgeving: zon, zee, zand, muziek en verfrissingen zijn de sleutelwoorden. Elk

jaar hebben de scoutsers een speciale verrassing in petto. Vorig jaar was dat de drijvende zeebar, dit jaar

wordt het opnieuw een verrassing. De strandfuif vindt plaats op vrijdag 29 juli vanaf 18 u. Gratis toe-

gang.



S p o r t

Twee zomermaanden “Sport aan Zee”
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Sportstranden
Van 1 juli tot 30 augustus (niet op zon-

en feestdagen) is er op de sportstran-

den elke dag Sport aan Zee onder lei-

ding van sportmonitoren. Zij staan niet

alleen in voor gratis sportanimatie voor

jeugd en volwassenen maar ook voor

het uitlenen van sportmateriaal.
Waar zijn de 3 sportstranden? In Sint-
Idesbald ter hoogte van het

Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van

het stranddienstencentrum en in

Oostduinkerke ter hoogte van het

openluchtzwembad.

Dagelijks (niet op zon- en feestdagen)

bieden sportmonitoren, van 10.30 u. tot
17.30 u., sportanimatie en uitleendienst

aan, in een waaier van disciplines: base-

ball, beachbal, beachtennis, beachvolley,

basketbal, frisbee, beachsoccer en

diverse strandspelen voor kinderen.

Tornooien
Op de sportstranden worden dagelijks
tornooien gepland. ‘s Morgens kan men

inschrijven bij de monitor. Men kan nog

ploegen ter plaatse vormen. Het tornooi

start om 13.30 u.

- Beachtennis op maandag 2 on 2 

- Beachvolley: op woensdag 2 on 2 en

op zaterdag 3 on 3
- Beachsoccer op donderdag 4 on 4 
- Basketbal op vrijdag 3 on 3 (niet in

Koksijde) 

Wekelijks wordt een overkoepelend tor-
nooi ingelast waar teams van de ver-

schillende sportstranden het tegen

elkaar opnemen. Steeds inschrijven bij

de sportmonitor.

Dinsdag 5 juli 3 on 3 Basketbal te Sint-

Idesbald om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.

Dinsdag 12 juli 4 on 4 Beachsoccer te

Koksijde om 13.30 u., inschrijven vanaf 11 u.

Dinsdag 19 juli 2 on 2 Beachtennis te

Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven

vanaf 11 u.

Dinsdag 26 juli 2 on 2 Beachvolley te

Oostduinkerke om 13.30 u., inschrijven

vanaf 11 u.

Zaterdag 6 augustus Open 2 on 2
Beachvolleytornooi te Oostduinkerke

om 11 u., strand open om 10 u.

Dinsdag 2 augustus 3 on 3 Basketbal te

Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven

vanaf 11 u.

Dinsdag 9 augustus 2 on 2 Beachtennis
te Sint-Idesbald om 13.30 u., inschrijven

vanaf 11 u.

Dinsdag 16 augustus 2 on 2 Beachvolley
te Oostduinkerke om 13.30 u., inschrij-

ven vanaf 11 u.

Dinsdag 23 augustus 4 on 4
Beachsoccer te Koksijde om 13.30 u.,

inschrijven vanaf 11 u.

Brevetzwemmen
Mogelijkheid tot het behalen van alle

afstandsbrevetten van 25 tot 5.000 m.

Op maandag 18 juli en op donderdag 11

augustus kunnen alle belangstellenden

een zwembrevet behalen in het open-

luchtzwembad te Oostduinkerke. Het

zwemmen begint om 19 u., vooraf

inschrijven aan de kassa.

Beach Run
(25ste massajogging)
Op woensdag 20 juli organiseren de

gemeentelijke de sportraad en

Sportdienst de jaarlijkse massajogging.

De jeugdjogging (2,5 km – voor jonge-

ren tot en met 13 jaar) start om 18.30

u. op de Zeedijk van Sint-Idesbald.

Inschrijven op de Zeedijk tegen 2 euro.

De massajogging met start om 20 u.

aan de Kerkepannezaal, Strandlaan 128

te Sint-Idesbald wordt gelopen over een

afstand van 5 km of 10 km. Deelname

kost 5 euro. Voor beide joggings zijn er

geen voorinschrijvingen, voor de massa-

jogging kan men inschrijven vanaf 17 u.

in de Kerkepannezaal. 

Er is een prijzentafel met voor 6.200

euro aan naturaprijzen, voor elke deel-

nemers is er een prijs.

Eveneens om 20 u. start van het Vlaams

Kampioenschap voor Strandredders over

een afstand van 5 km. Hiermee wenst de

organisatie de puike fysieke conditie van

de strandredders aan te tonen.
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Twee zomersportkampen

Tijdens de zomervakantie organiseert

de gemeentelijke sportdienst twee

Strand-, Water- en Omnisportkampen
voor leerlingen uit de 2de en 3de graad
van het basisonderwijs (wie naar het

3de jaar gaat mag deelnemen).

Kamp 1 vindt plaats van maandag 4 tot
en met vrijdag 8 juli - kamp 2 van maan-
dag 22 tot en met vrijdag 26 augustus,
allebei in de sporthal Hazebeek van

Oostduinkerke, en elke dag van 9 tot
16 u.
De deelnameprijs per kamp bedraagt

50 euro (verzekering inbegrepen). De

deelnemers ontvangen dagelijks een

drankje. Tevens is er voor elke deelne-

mer een T-shirt voorzien.

Volgende sporten staan op het pro-

gramma: raften, powerkiten, golfsurfen

en windsurfen, body board, beachsoc-

cer, beachtennis en flag football, vlot-

tentocht, baseball, hockey, lacrosse,

kompasloop enz.

Opgepast men is pas definitief ingeschre-

ven na betaling op de Sportdienst. Het

aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan

ook op www.sport.koksijde.be.

Open 2 on 2
beachvolleybaltornooi
Op zaterdag 6 augustus organiseren de

Sportdienst en de sportraad op het

sportstrand van Oostduinkerke ter

hoogte van het openluchtzwembad het

vijfde Open 2 on 2 beachvolleybaltor-
nooi.
De organisatie opteert voor één compe-
titiereeks waarin heren, dames en

gemengde teams samen strijden. De

wedstrijden starten om 11 u., de terrei-

nen zijn open vanaf 10 u. Er wordt

gespeeld in poules van 4: elke ploeg

speelt minstens 3 wedstrijden. De num-

mers één en twee uit de poules gaan

door, vanaf de tweede ronde wordt er

gewerkt met rechtstreekse uitschake-

ling. Elke deelnemer wint een tornooi-T-
shirt en een prijs uit de prijzenpot van

3.000 euro.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro
(voorinschrijving tot 4 aug. op de

sportdienst, tel. 058/53.20.01, of

www.sport.koksijde.be) per team van

maximaal 2 spelers, geen reserves. Men

is pas definitief ingeschreven na beta-

ling. De dag zelf 20 euro per team.

Info & organisatie: Sportdienst Koksijde,

Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke.

Jonge Europese topvoetballers 3 dagen op 6de Eurofoot-tornooi!
Wie van jong, hoogstaand voetbalgeweld houdt, komt tijdens het weekend van vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus rij-

kelijk aan zijn trekken in Oostduinkerke. Dat weekend vindt op het sportpark Hazebeek voor de 6de maal het internationale

prestigieuze Eurofoot-voetbaltornooi plaats voor Uefa-juniores. Jonge topspelers van 16 à 18 jaar, uit eigen land en van diver-

se Europese topclubs, betwisten er onder elkaar niet minder dan 38 spetterende voetbalwedstrijden.

De komende 6de editie wordt weer een sterk bezet tornooi dankzij de aanwezigheid van volgende ploegen uit het buitenland:

Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt, PSV Eindhoven, Willem II Tilburg, Djurg. Stockholm en Benfica Lissabon. Uit eigen land

komen RSC Anderlecht, Club Brugge, Cercle Brugge, KRC Genk, Germinal Beerschot, Excelsior Moeskroen en KAA Gent. Op

vrijdag 5 augustus stappen al die voetballers om 20 u. op in een feestelijke parade op de Zeedijk van Oostduinkerke.

De elftallen zijn ingedeeld in twee reeksen. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus speelt elke ploeg tegen een reeksgenoot in

wedstrijden van 2 x 25 minuten. Beide dagen zitten boordevol wedstrijden, vrijdag van 10 tot 17 u. (start laatste wedstrijd),

zaterdag van 9.30 tot 18.20 u. (start laatste wedstrijd). Op zondag 1 augustus beginnen vanaf 11 u. de
plaatsingsmatchen, gevolgd door de halve finales en om 16.30 u. de finale.
Dit tornooi wordt georganiseerd door de vzw Eurofoot en KVV Oostduinkerke, met medewerking van
de gemeente Koksijde, de VVV-Koksijde, de feestcomités Oostduinkerke-bad en –dorp en vele spon-
sors.
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Zomeragenda van andere
grote sportmanifestaties

(De sportactiviteiten vermeld in de andere artikels op deze sportbladzijden, worden in onderhavige agenda niet herhaald.
Raadpleeg dus ook de andere artikels op deze sportbladzijden!)

IN DE MAAND JULI:

VRIJDAG 1 JULI: Viering sportkampioenen in zaal Witte Burg om 20 u. (org. sportraad i.s.m. Sportdienst, tel. 058/53.20.01)

ZATERDAG 2 JULI: De Heksentocht, wandeltocht van WTC Nieuwpoort 303 (tel. 058/24.17.05)

ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 JULI: Manche Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal, sportstrand Koksijde (org. Volley Team

Koksijde en WVBV, tel. 058/51.66.22)

ZONDAG 10 JULI: Rollerparade, start om 20 u. aan stranddienstencentrum, Zeedijk Koksijde, terug om 23 u. (org. Laurent

Winnock, gsm 0479/36.24.50)

DINSDAG 12 JULI: Sporttak in de kijker: tri- en duathlonsport, Zeedijk centrum Koksijde-bad, t.h.v. Hotel de la Digue (org. Bloso

en VBL, tel. 02/209.45.16)

VRIJDAG 15 JULI: Ethias Coast to Coast Basketbalzomertour, Zeedijk Koksijde t.h.v. Middelkerkestraat, van 10 tot 17.30 u. (org.

Vlaamse Basketliga, gsm 0477/67.41.19)

WOENSDAG 20 JULI: Actie Memorial Van Damme, verspringen voor dames op sportstrand Koksijde (org. Memorial Van Damme

vzw, tel. 02/474.72.30)

ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 JULI: Manche van het Belgisch Kampioenschap Beachtennis A-tornooi, sportstrand Oostduinkerke

(org. BBTT en Triple S, gsm 0477/89.18.25)

MAANDAG 25 JULI: 3de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategoriën, sportstrand Oostduinkerke om 19.30 u., 1 tegen

1 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.18)

WOENSDAG 27 JULI: 3de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategoriën, sportstrand Oostduinkerke om 14.30 u., 2 tegen

2 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.18)

VRIJDAG 29 JULI: 3de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategoriën, sportstrand Oostduinkerke om 14.30 u., 5 tegen 5

tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.18)

ZATERDAG 30 JULI: Strandkrachtbal, sportstrand Oostduinkerke (org. vzw Krachtbal Knokke, tel. 050/61.19.61)

ZONDAG 31 JULI: Rollerparade, start om 20 u. aan stranddienstencentrum, Zeedijk Koksijde, terug om 23 u. (org. Laurent

Winnock, gsm 0479/36.24.50)

IN DE MAAND AUGUSTUS:

MAANDAG 1 TOT VRIJDAG 5 AUGUSTUS: Zomerstage 2, tennis en omnisport voor 6 tot 12-jarigen, in de tennisclub te Koksijde-

dorp, 9.30 tot 15.30 u. (org. TCK, Anita Vanrenterghem, gsm 0496/10.71.23)

VRIJDAG 5 TOT ZONDAG 7 AUGUSTUS: Eurofoot 2005, internationaal UEFA juniorentornooi voetbal, gepeterd door Danny

Verlinden (org. Eurofoot vzw en KVVO, tel. 058/51.84.08)

ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 AUGUSTUS: Challenge van de Burgemeester, Multihull in Koksijde Yachting Club te Sint-Idesbald (org.

KYC, tel. 058/51.35.71)

ZATERDAG 13 TOT ZONDAG 21 AUGUSTUS: Flanders Ladies Trophy, groot tennistornooi, tennisvelden Koksijde-dorp (org. FLT en

TCK, tel. 058/51.36.44)

ZONDAG 14 AUGUSTUS: 4 uren van Sint-Idesbald (zwaardboten) + Challenge B. Lefévre (Ponant-klasse), in Koksijde Yachting

Club in Sint-Idesbald (org. KYC, tel. 058/51.35.71)

ZONDAG 21 AUGUSTUS: Flanders Ladies Trophy, tennis finale enkelspel om 15 u., tennisvelden Koksijde-dorp (org. FLT en TCK,

tel. 058/51.36.44)

ZONDAG 21 AUGUSTUS: Rollerparade, start om 20 u. aan stranddienstencentrum, Zeedijk Koksijde, terug om 23 u. (org. Laurent

Winnock, gsm 0479/36.24.50)

ZONDAG 28 AUGUSTUS: Rollerparade, start om 20 u. aan stranddienstencentrum, Zeedijk Koksijde, terug om 23 u. (org. Laurent

Winnock, gsm 0479/36.24.50)
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Familiemaal “Cross to Romania”
voor twaalfde transport

35

Ten voordele van de adoptiedorpen Andreneasa en Borzia organiseert “Cross to Romania” zijn elfde familiemaal op zondag 17
juli om 12 u. in zaal Witte Burg te Oostduinkerke. “Cross to Romania” is de liefdadigheidsorganisatie die al vele jaren kledij en
hulpartikelen verzamelt voor de gezinnen van de genoemde Roemeense bergdorpen die geen normale ontwikkeling van de
meest elementaire welvaart hebben gekend. Op 31 juli vertrekt het twaalfde transport met liefst 10 ton hulpgoederen naar
Roemenië. De expeditie zal een tiental dagen duren.

Cross to Romania is een VZW van

Koksijde-Oostduinkerke enerzijds en De

Panne-Adinkerke anderzijds. De groep

uit onze gemeente heeft Borzia als

adoptiedorp, de buren uit De Panne-

Adinkerke verlenen

steun aan het dorp

Andreneasa. Die dor-

pen liggen aan de

voet van de Karpaten,

zowat 5.000 km van

onze Westhoek ver-

wijderd. Onze betrok-

ken gemeentebestu-

ren verlenen ook

financiële steun in het

kader van hun ontwik-

kelingssamenwerking.

Het jaar door organi-

seren de vrijwilligers

van Cross to Romania

allerlei acties om

hulpgoederen bijeen

te brengen die ze ver-

volgens in konvooi zelf naar hun adop-

tiedorpen rijden en ter plaatse aan de

bewoners uitdelen. Die hulpgoederen

zijn: kledij, droge voeding, ziekenhuis-

materiaal (rolstoelen, bedden, enz.),

fietsen, meubeltjes, enz. Het transport

wordt gesponsord door de firma

Prostrans met chauffeur Pros Weiss.

Borzia heeft geen verharde wegen en is

enkel via een gammele brug over de

rivier Mures te bereiken. Het is slechts

een “schorte” groot en ligt op de helling

van een heuvel. In de winter ligt het

dichtgesneeuwd en zijn de lemen huizen

enkel via eenmansweggetjes te bereiken.

De mensen leven er van wat de hemel en

de aarde biedt. 

Op het menu van het familiemaal (17

juli) staat: aperitief, gebraiseerde ham

met aardappel in de pel, waaier van

groenten en sausjes, desserts en dran-

ken (10 euro, 5 euro voor kinderen tot

10 jaar). Inschrijven kan bij Maurice
Legein (058/51.53.49), Edgard Samyn
(058/23.55.20), André Cavyn
(058/51.23.64) en Rita Tillie
(058/51.45.55).

Geflankeerd door de reuzen Pè en Mè pronkt de gloednieuwe truck
van de firma Prostrans die het transport naar de adoptiedorpen in
Roemenië sponsort. Staand: Ward Samyn, Maurice Legein, André
Cavyn en chauffeur Pros Weiss. Gehurkt Rita Tillie, Marine Legein en
Martine Elsmoortel.

Algemene vergadering West-Vlaamse voetbalscheidsreferees
Toen KBVB-voetbalscheidsrechter Niek Pieters twee jaar geleden als eerste en voorlopig enige Koksijdenaar naar hogere afde-

ling promoveerde en op het Koksijdse gemeentehuis ontvangen werd, nam hij zich voor om de jaarlijkse provinciale algemene

vergadering van West-Vlaamse scheidsrechters eens naar Koksijde te brengen.

Zijn voornemen lukte want op vrijdagavond 19 augustus vindt deze bijzondere bijeenkomst voor het eerst plaats in Koksijde,

in cc CasinoKoksijde. Slechts één keer om de tien jaar doet de jaarlijkse vergadering de Westkust aan. Op deze bijeenkomst,

die enkel nog in onze provincie bestaat, worden alle 800 West-Vlaamse KBVB-voetbalscheidsrechters uitgenodigd ter gele-

genheid van het nieuw startende voetbalseizoen. Zowel scheidsrechters van nationaal als provinciaal niveau, alsook de vele

jeugdscheidsrechters zullen er aanwezig zijn. Ook diverse KBVB-prominenten en genodigden met nationale en provinciale faam

zullen naar Koksijde afzakken. Als bijzondere gastspreker werd niemand minder dan de

Belgische nummer één, scheidsrechter Frank De Bleeckere (foto) vastgelegd.

Deze algemene vergadering is een organisatie van Scheidsrechters Vriendenkring

Diksmuide–Veurne–Westkust vzw, in samenspraak met de KBVB West-Vlaanderen.

Meer info op www.refswestkust.be of bij secretaris Niek Pieters (0476/60.39.66)

Top-scheidsrechter Frank De Bleeckere (midden), gastspreker op de algemene vergadering van de
West-Vlaamse voetbalscheidsrechters, in gezelschap van Niek Pieters en Dirk Vanhoutte.

S p o r t
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Wereldfeest Dunia strand Oostduinkerke

Op vrijdag 29 juli vindt op het strand van Oostduinkerke het wereldfeest Dunia plaats. Dat is de tweede editie van het Koksijdse
wereldfeest, georganiseerd door de dienst Internationale Samenwerking (dIS). Deze tweede editie bestaat uit puur werelds ple-
zier, lekkernijen op de wereldmarkt, optredens van Windub, Banda Tropical en van de winnaar van de demowedstrijd
DemoDunia. Het wereldfeest Dunia slaat zijn tenten op van 15.30 tot 20.30 op het strand van Oostduinkerke, en gaat de 20ste
feesteditie van de Beach Party scouts CASA Oostduinkerke vooraf.

Ook dit jaar staat het wereldfeest garant

voor werelds genieten. Een 20-tal

kraampjes op de wereldmarkt bieden

informatie, snuisterijen en lekkernijen

van over heel de wereld aan. Zo o.a. sie-

raden en verlichting uit Nepal, kruiden

uit de Balkan, Oxfam

Wereldwinkellekkernijen, Oosterse batik,

handwerk uit Indonesië, kralenwerk uit

Nigeria en Ghana. Men kan z’n buikje dik

eten met lekkers uit Senegal, Vietnam,

Cambodja, Indonesië en Latijns-

Amerika. Om daarna te verpozen in een

Marokkaanse theetent en te nippen van

een overheerlijke muntthee.

Het wereldfeest brengt ook veel muziek.

De winnaar van de wedstrijd

DemoDunia mag zichzelf bewijzen en

het strand platspelen om 16 u. Om

17.30 u. hangen de bedwelmende klan-

ken van Windub in de strandlucht.

Banda Tropical brengt om 19 u. het zui-

den dichterbij met Afrikaanse roots en

vibes verweven in samba, salsa, meren-

gue, bossa nova en zouk, gedreven op

de tonen van Congolese zangeres.

Ambiance verzekerd!

Gratis toegang! Meer info:

www.koksijde.be/dIS, dienstverantwoor-

delijke Fien Leerman (P. Schmitzstraat 3

in Oostduinkerke, gsm 0494/50.28.47,

e-post fien.leerman@koksijde.be) en

schepen voor Internationale

Samenwerking Jan Loones (Zeelaan 44

te Koksijde, tel. 058/33.30.95, e-post

jan.loones@koksijde.be).
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Koksijde als FairTradeGemeente?
Onze gemeente heeft zich ingeschreven om deel te nemen aan de campagne FairTradeGemeente (org. Oxfam Wereldwinkel,
Max Havelaar en Vredeseilanden). FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én zijn inwoners
eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.
Van burgemeester tot inwoner, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden zijn aan de titel

FairTradeGemeente: lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, enz. Om

FairTradeGemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden. Deze 6 criteria kan je lezen op www.fairtradegemeente.be

of op www.ikbenverkocht.be. Op beide webstekken valt meer info te lezen over deze campagne.

Een erg belangrijke stap is een trekkersgroep oprichten! Deze groep mensen trekt het proces op gang en zorgt

ook voor de opvolging. Een trekkersgroep is best zo verscheiden mogelijk samengesteld. Hebt u interesse

om een zo’n trekkersgroep te helpen op te richten, contacteer dan de dienst Internationale Samenwerking,

Fien Leerman, Pastoor Schmitzstraat 3 te Oostduinkerke (gsm 0494/50.28.47, fien.leerman@koksijde.be).

Een cheque van 1.250 euro voor Yalanhuitz
Tijdens de persvoorstelling van de Vierdaagse van de IJzer op 27 mei in Diksmuide werd op voorstel van het gemeentebestuur

van Koksijde een cheque van 1.250 euro overhandigd aan de Koksijdse Eva Verstraete. Zij

kreeg deze cheque voor haar inzet, samen met Hanne Dejonckheere uit Roeselare, voor hun

sociaal werk Vivir en Amor (Leven in Liefde) in Guatemala. De beide dames werken daar al

enkele jaren in het dorp Yalanhuitz, nabij de grens met Mexico, aan de uitbouw van een

goede gezondheidspost voor de plaatselijke bevolking.

Op de foto Eva Verstraete in gezelschap van provincieommandant Slootmans, voorzitter van

het organisatiecomité van de Vierdaagse van de IJzer.
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Burgerlijke stand april-mei-juni
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GEBOORTEN
Elise Pieters (Veurne, 4 april), dochter van Bart en van Joke Cokelaere uit Koksijde

Stan Van den Brande (Brugge, 9 april), zoon van Barend en van Annemie Wittouck uit Oostduinkerke

Briek Balduck (Veurne, 10 april), zoon van Klaas en van Caroline Bouckenaere uit Wulpen

Fiona Corneillie (Brugge, 11 april), dochter van Frederik en van Vanessa Debusscher uit Oostduinkerke

Zoran Santens (Veurne, 18 april), zoon van Steven en Alma Faïno.

Lucas Meirlevede (Veurne, 18 april), zoon van Ulrich Meirlevede en van Aurore Vandercammen uit Koksijde

Adriaan Loones (Veurne, 21 april), zoon van Cis en van Sarah Vanden Bussche uit Oostduinkerke

Liam Langendörfer (Veurne, 25 april), zoon van Anique Langendörfer uit Koksijde

Juan Vansteeger (Veurne, 26 april), zoon van Veerle Vansteeger uit Koksijde

Benoît Sirjacobs (Veurne, 26 april), zoon van Patrice en van Isabelle Esgain uit Koksijde

Noa Vande Walle (Veurne, 3 mei), dochter van Guy en van Karen Buylaert uit Oostduinkerke

Keela Herreman (Veurne, 3 mei), dochter van Frederik en van Sigrid Vanwyngens uit Koksijde

Timothy Vanden Bussche (Veurne, 10 mei), zoon van Andy en van Wanda Vermeulen uit Koksijde

Jorden Seru (Veurne, 11 mei), zoon van Guy en van Els Henderyckx uit Koksijde

Xander Biebuyck (Brugge, 12 mei), zoon van Gianni en van Belinda Macdonald uit Oostduinkerke

Tristan Yperman (Brugge, 15 mei), zoon van Stoffel en van Florence Vanneste uit Oostduinkerke

Séraphine Van Zegbroeck (Veurne, 24 mei), dochter van Jarich en van Virginie Hoorelbeke uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Manuel Ameye en Karen Dockx, beiden uit Koksijde

Bart Vandezande en Sarah Vanderhaeghe, beiden uit Koksijde

William Wallez uit Koksijde en Samphan Jenprakhon uit Thailand

Ronny Debal en Carine Bonte, beiden uit Koksijde

Willy Janssens uit Koksijde en Sabine Woelki (Duitsland)

Tom Sissau en Conny De Backere, beiden uit Koksijde

Karim Zouaoui en Kathy De Valck, beiden uit Koksijde

Hugo Vermeulen uit Antwerpen en Monique Machiels uit Koksijde

Piet Neirinck uit Roeselare en Joke Dezeure uit Koksijde

Marie-Rose Defever en Jean-Louis Verraes, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Valentine Trempont (86 jaar), weduwe van Ghislaine Beublet / Adrien Libert (66 jaar) / Alice Suber (77 jaar),

weduwe van Rogier Vereenooghe / André Reynaert (87 jaar), weduwnaar van Rosette Desmedt / Jeanne
Vermoote (79 jaar), echtgenote van Michel Clarys / Omer Ameel (84 jaar), weduwnaar van Jeanne Vandycke /

Maria Geerts (75 jaar), weduwe van Karel Heyvaert / Michèle Hoffelt (59 jaar), echtgenote van Georges Bautier

/ Martha Vallaeys (96 jaar), weduwe van Ferdinand Caestecker / André Maes (82 jaar), echtgenoot van Jeanine

Lysebettens / Noël Debusschere (64 jaar) / Blanche Zonnekein (96 jaar), weduwe van Jules Houzé / Michel
Planquette (54 jaar), echtgenoot van Agnes Bonny / Olivier Vanderdonckt (95 jaar), weduwnaar van Aline

Miclotte / Renatus Desender (76 jaar), ongehuwd / Julienne Lalmant (89 jaar), weduwe van Edmund Cuthbert

/ Georges Vanceulebroeck (92 jaar), weduwnaar van Maria Lambrecht / Yvonne Vanhoolandt (98 jaar), weduwe van Alfons Beyens

/ Paul Cottyn (79 jaar), ongehuwd / Elza Goessaert (91 jaar), weduwe van Hilaire Verbrugge / Roger Rosselle (83 jaar), echtgenoot

van Yolanda Vankeirsbilck / Georges Lycke (65 jaar), echtgenoot van Paula Bedert / Madeleine Van de Zande (87 jaar), weduwe van

Kamiel Van Hende / Joseph Decock (93 jaar), weduwnaar van Maria Germonpré / Alain Holvoet (39 jaar), echtgenoot van Heidi

Verbeke / Roger Labyt (82 jaar), echtgenoot van Léone Goëtz / André De Laet (66 jaar), echtgenoot van Margareta Caluwaert /

Luc Fiers (51 jaar), echtgenoot van Rita Mombaerts / Julia Marysse (91 jaar), weduwe van Rustique Henno / Geneviève Curé (83

jaar), echtgenote van Charles Derauw / Yvonna Vantuyckom (92 jaar), weduwe van André Roose / Maria Temmerman (85 jaar),

weduwe van Carolus Daems / Jacqueline Vanbillemont (78 jaar), echtgenote van André Thieren / Eddy Note (50 jaar), echtgenoot

van Katleen Messelis / Angela Schacht (90 jaar), weduwe van Alex Cogghe / Augustus Van Elslander (88 jaar), echtgenoot van

Magdalena Dedrie / Gaston Verlinde (90 jaar), weduwnaar van Marguerite Lagae / Roland Dewaele (56 jaar), echtgenoot van

(Vervolg zie blz. 38)
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Liliane Legein / Julien De Greef (78 jaar), echtgenoot van Flore

Fontaine / Jean Poffé (46 jaar), ongehuwd / Urbain Dewulf (67

jaar), ongehuwd / Jean Petit (72 jaar), echtgenoot van Jeannine

Dupont / Guillaume De Decker (73 jaar), echtgenoot van Odette

De Bremme / Paulette Andry (85 jaar), echtgenote van Martinus

Van Derkelen / Annie Hautecourt (54 jaar), echtgenote van

Arthur Wattiez / Estellie De Ro (81 jaar), weduwe van Robert

Matthijs / Franciscus Pelgrims (60 jaar) / Hubert Geoffroy (80

jaar), echtgenoot van Léonce Bertouille / Robert Bettens (60

jaar), echtgenoot van Jenny Vandeputte / Solange De Landsheer
(80 jaar), echtgenote van Frans Oscé / Robert Thery (76 jaar),

weduwnaar van Georgette Vanmassenhove / Jeanne Deloffer (73

jaar), echtgenote van Georges Vanbuckhave

Proficiat aan onze jubilarissen!

Noël en Gilberte
Noël Kremers en Gilberte Hoeck smaakten op zaterdag 16 april 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 jubilaris-
sen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en
kregen diverse geschenken aangeboden.

Robert en Liliane
Op zaterdag 23 april was het de beurt aan de echtgenoten Robert
Ackaert en Liliane Lycke om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband
te vieren. Een afvaardiging van het college van burgemeester en sche-
penen ontving het jubilerende echtpaar in het gemeentehuis van
Koksijde. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felici-
taties, bloemen en geschenken.

Frans en Ivona
Zaterdag 23 april was eveneens een feestdag voor de familie van het
echtpaar Frans Hus en Ivona Jacobs ter gelegenheid van de viering van
de gouden huwelijksverjaardag. Het college van burgemeester en sche-
penen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en
bood hen feestwensen en geschenken aan.

Louis en Jeannine
Het echtpaar Louis en Jeannine Aerts-Guillaume vierde op woensdag 27
april 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.

Henri en Madeleine
Zestig jaar gehuwd of de diamanten bruiloft! Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar Henri Torreele-Madeleine Seys
viel deze heuglijke verjaardag op zaterdag 30 april. De jubilarissen wer-
den in het restaurant Beau Site een gezellige ontvangst aangeboden
door een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen,
met receptie en overhandiging van geschenken.

Pierre en Marie
Ook Pierre Mirabelle en Marie Cauchies zijn 50 jaar gehuwd. Nog twee
echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Pierre en Marie viel die blijde dag op zaterdag 14 mei.
Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubi-
larissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Wie bezit “super 8-filmpjes”?
Het gemeentebestuur lanceert een oproep tot bewoners die in hun

archieven nog ergens “super 8-filmpjes” liggen hebben. Dit kunnen

filmpjes zijn over gebeurtenissen in de gemeente, over belangrijke per-

sonen, enz.

De gemeente had deze filmpjes graag overgezet op DVD om het

gemeentelijk archief te verrijken en opdat geen kostbare info over de

gemeente zou verloren gaan. Deze beelden zullen bovendien bijzonder

attractief zijn voor de toekomstige generaties! Het correct en onge-

schonden terugbezorgen van de super 8-filmpjes wordt gegarandeerd.

Contact: PR Vrije Tijd Ilse Chamon, Casinoplein 10 (tel.

058/53.29.82, fax 058/53.29.85, e-post ilse.chamon@koksijde.be).

(Vervolg burgerlijke stand)
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Roger en Godelieve
Roger Kempe en Godelieve Waeyaert beloofden elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van die
huwelijksband viel het echtpaar op woensdag 18 mei een feestelijke
ontvangst in oud-gemeentehuis van Oostduinkerke te beurt. Een dele-
gatie van het college van burgemeester en schepenen bood het gouden
koppel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

Henri en Hilda
Henri Marey en Hilda Taffin zijn 50 jaar gehuwd. In het gemeentehuis
van Koksijde werd het gelukkige echtpaar op zaterdag 21 mei een
receptie aangeboden. Ze werden er door het college van burgemeester
en schepenen gelukgewenst namens de bevolking, en ontvingen de
gebruikelijke geschenken.

Valère en Marie-Louise
Vijftig jaar geleden stapten Valère Lycke en Marie-Louise Blanckaert in
het huwelijksbootje. Op zaterdag 21 mei werd het echtpaar hartelijk ont-
vangen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke. De jubilerende
echtelingen werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen, geschenken en
voorwaar en nieuw trouwboekje…

Gilbert en Yvonne
De echtgenoten Gilbert Noëz en Yvonne Hardy werden op zaterdag 28
mei in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke een ontvangst aange-
boden ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksjubi-
leum. De jubilarissen werden er gefeliciteerd door een afvaardiging van
het gemeentebestuur, kregen bloemen en geschenken.

Remi en Anna
Ook het echtpaar Remi Verhaeghe en Anna Vervenne smaakte het geluk
samen met de familie het gouden huwelijksfeest te mogen vieren. In het
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke werd het gouden echtpaar op
zaterdag 28 mei door het gemeentebestuur gefeliciteerd en bovendien
bloemen en geschenken overhandigd.

Hugo en Ella
Gouden palmen waren er ook voor het echtpaar Hugo Hillewaere en Ella
Matthys ter gelegenheid van hun 50ste huwelijksverjaardag. Het feest start-
te op zaterdag 4 juni met een gezellige ontvangst in het oud-gemeentehuis
van Oostduinkerke, alwaar een afvaardiging van het college van burge-
meester en schepenen de jubilarissen hartelijk feliciteerde.

Firmin en Paula
Ook Firmin Legein en Paula Barbier vierden hun gouden huwelijksjubi-
leum, meer bepaald op zaterdag 11 juni. Naar aanleiding van deze blij-
de verjaardag werd het echtpaar een ontvangst in het oud-gemeente-
huis van Oostduinkerke aangeboden. Het echtpaar ontving felicitaties en
werd de gebruikelijke geschenken overhandigd.

Albert en Ivy
We ronden deze lange reeks af met het diamanten bruiloftsfeest van het
echtpaar Albert Declercq en Ivy Darkins, die op zaterdag 11 juni de 60ste
verjaardag van hun huwelijk vierden. Goed voor een diamanten feest! Er
viel hen en de familie dan ook een feestelijke ontvangst door het colle-
ge van burgemeester en schepenen in het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke te beurt.



Koksijde-bad

Internationaal folklorefestival (9-17 juli)

Prachtige folkloristische dans- en muziekgroepen, o.a.
uit het verre Roemenië (zie foto), etaleren hun vaardigheid en elegantie,

niet zelden flink exotisch gekruid… 

In Koksijde-bad vindt van donderdag 8 tot zondag 18 juli het vierde gratis folklorefestival plaats met

als thema “Een venster op de wereld”, in een organisatie van het feestcomité van Koksijde-bad, in

samenwerking met de Frans-Vlaamse gemeente Bray-Dunes en onze eigen VVV. Er wordt elke dag uit-

gepakt met optredens van internationale folkloregroepen met uitstraling. Wervelende dansen, schit-

terende klederdrachten, aanstekelijke volksmuziek, dat alles gebracht door enthousiaste jongens en

meisjes uit Europese en exotische overzeese landen. Kortom: buitenlandse sferen en unieke spekta-

kels…!

Programma:
Zaterdag 9 juli: openingsspektakel met het zang- en dansensemble LUBUSKI uit Polen

(feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Zondag 10 juli: de SECTIE TROMMELAARS uit Burundi (Casinoplein, 16 u.)

Zondag 10 juli: dans, muziek en zang door VASILITZIA uit Cyprus (feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Maandag 11 juli: muziek, zang en dans door RAZVITIE uit Bulgarije (feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Dinsdag 12 juli: folkloregroep LES BUNUN uit Taiwan (feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Woensdag 13 juli: dansen en muziek door MORULA COMMUNITY THEATRE GROUP uit Zuid-Afrika

(feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Donderdag 14 juli: folkloregroep KERAP uit Indië (feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Vrijdag 15 juli: kunstgroep MISTRAL uit Wevelgem (theaterzaal cc CasinoKoksijde, 19 en 21 u.)

Zaterdag 16 juli: muzikale tradities en dansen door SOGE uit Wit-Rusland (feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Zondag 17 juli: muziek, zang en dans door MARACATU VOCES D’AFRICA uit Brazilië

(feestzaal cc CasinoKoksijde, 21 u.)

Info: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke
(tel: 058/53.21.21, fax 058/53.21.22, e-post toerisme@koksijde.be, webstek www.koksijde.be)


