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

Uit de gemeenteraad van 30 juni:
1. De lastenboeken voor volgende aankopen zijn goedgekeurd (unaniem): zitbanken en antiparkeerpalen (45.700
euro), materiaal voor de kerstverlichting
(20.000 euro)
2. De lastenboeken voor volgende
variërende investeringen zijn goedgekeurd (unaniem): technisch grondonderzoek voor ecogolf Hof Ter Hille
(9.171
euro),
aquatechnieken
(680.528 euro) en andere technieken
(897.771 euro) voor het Nationaal
Visserijmuseum, vernieuwen HS-cabine
voor het visserijmuseum (69.105 euro),
bedekkingslagen op diverse gemeentewegen (70.815 euro), heraanleg voetpad Zeedijk ter hoogte van het
IJslandplein (73.163 euro), omgevingswerken abdijhoeve Ten Bogaerde
(38.586 euro), ondergronds brengen
laagspanning en openbare verlichting in
de Yvonnelaan, Theresialaan en
Leonlaan (36.880) en in de Kol.
D’Haenenlaan, Nachtegaalweg en
Leeuwerikstraat (60.177 euro), uitbreiding openbare verlichting in de
Toekomstlaan (24.520 euro), huren en
leasen werkkledij (46.000 euro).
3. Er wordt een onderhandelingsprocedure uitgeschreven voor een doorlichting van het wagenparkbeheer (32.065
euro). (Unaniem.)

4. In de omgeving van volgende scholen
geldt vanaf 1 september een snelheidsbeperking van 30 km/h: vrije basisschool De Ark, afdelingen Helvetiastraat
en Bliecklaan; gemeentelijke basisscholen Abdijstraat en Dorpsplaats, vrije
basisschool Vrijheidstraat, leefschool
De Letterzee Fastenaekelslaan, MPI
Westhoek Pylyserlaan, Le Petit Lorain
Noordzeedreef, de Stad Antwerpen
Veurnelaan. (Unaniem.)
5. Unanieme persoonsgebonden beslissingen: Steven Maes is op proef
benoemd tot directeur van de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke; bij de
brandweer is Rudy Baelen bevorderd tot
onderluitenant en is ontslag verleend
aan brandwacht Rudy Bossant.

Uit de gemeenteraad van 8 augustus:
6. Het lastenboek voor volgende aankopen is goedgekeurd (unaniem): 50
jassen en 50 broeken voor de brandweer (40.500 euro).
7. De lastenboeken voor volgende variërende investeringen zijn goedgekeurd
(unaniem): herinrichting omgeving vrije
basisschool Hostenstraat en Helvetiastraat
(756.067 euro), vervangen lichtpunten
Geraniumlaan-Zeedijk (10.386 euro), oriënterend bodemonderzoek ecogolf Hof
ter Hille (9.554 euro), beheersplan bos
Duinenabdij (2.125 euro),

8. De lastenboeken voor volgende variërende investeringen zijn goedgekeurd
(niet unaniem):
- heraanleg Astridplein met bouw
ondergrondse garages en vernieuwing
trappenhuizen (garages: 817.422 euro;
plein en trappenhuizen: 1,745 miljoen
euro; grondwaarde ten voordele
gemeente: 288.000 euro)
- aanleg fietspaden Vandammestraat van
Koksijde-dorp naar Zeepanne (991.458
euro).
9. Unaniem gunstig advies voor
gemeentelijke toelagen aan kerkfabrieken 2006: Sint-Pieter (38.000 euro),
Sint-Niklaas (59.983 euro), SintBernardus (2.864 euro). Het advies
voor toelage aan Sint-Willibrordus
(28.948 euro) is uitgesteld.
10. Personeel: eenparig besluit om vanaf
1 januari 2006 alle arbeiders en
bedienden die minstens 15 jaar dienst
hebben en die in weddeschaal E zitten,
te verhogen naar weddeschaal D. Het
gaat om 44 arbeiders en 2 bedienden.
12. Brandweer: Joffrey Feys en Mike
Debruyne zijn eenparig aanvaard als
stagiair brandweerman; op eigen verzoek is het ontslag aanvaard van brandweermannen Philip Janssens en Gino
Moreaux.

Gewijzigde openingsuren De Post
* Koksijde: van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u. / op zaterdag van 9.30 tot 12.30 u.
* Agentschap Sint-Idesbald: van maandag tot donderdag van 9 tot 12.15 u. en van 14 tot 16 u. / op vrijdag van 9 tot 12.15
en van 14 tot 17.30 u.
* Agentschap Oostduinkerke: van maandag tot donderdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 17 u. / op vrijdag van 9 tot 12.15
u. en van 14 tot 17.30 u.
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Aanwerving van een gemeentesecretaris
wettelijke graad klasse 19 (M/V)
Doel van de functie
In opdracht van en onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen instaan voor de algemene en coördinerende leiding van de gemeentelijke diensten en afdelingen teneinde de wettelijk voorgeschreven taken en de beleidsobjectieven van vernoemd college zo effectief en zo efficiënt mogelijk te helpen realiseren.

Diplomavoorwaarden
Houder zijn van een diploma
- van het universitair onderwijs, of
- van het hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs, waarvan de inhoud van het opleidingsprogramma ten minste 60 uur publiek en/of administratief en/of burgerlijk recht omvat; of
- van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs en
geslaagd zijn in een bijkomende opleiding waarvan de inhoud van het opleidingsprogramma ten minste 60 uur publiek en/of
administratief en/of burgerlijk recht omvat

Voorwaarden m.b.t. werkervaring
Het bewijs leveren van minstens 2 jaar tewerkstelling in de openbare sector in een functie van niveau A;
of van minstens 2 jaar tewerkstelling in de private sector in een kader- of managementsfunctie

Bezoldiging
Weddeschaal klasse 19: minstens 37.729,92 euro, hoogstens 55.590,50 euro
Brutomaandwedde: minstens 4.231,72; hoogstens 6.234,94

Extra-legale voordelen
Maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering

Algemene voorwaarden
1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten
3. Aan de dienstplichtwetten voldoen; (voor de mannelijke kandidaten)
4. Lichamelijk geschikt zijn
5. De leeftijd van achttien jaar bereikt hebben
6. De Belgische nationaliteit bezitten
7. Slagen in een gewoon aanwervingsexamen
De examens zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen. In het kader van het gelijke kansenplan, worden vrouwen aangemoedigd zich kandidaat te stellen.

Kandidatuurstelling
De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma, getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een curriculum vitae (waarbij o.a. de werkervaring moet aangetoond worden) moeten uiterlijk op 19 september 2005 per aangetekende
zending, toekomen op volgend adres: Gemeentebestuur Koksijde, dienst Personeel, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde.
Gevraagde bewijsstukken (verplicht in te dienen na het slagen in de examenprocedure, vooraleer de gemeenteraad overgaat
tot de aanstelling): voor eensluidend verklaarde kopie van het diploma, attest van (vorige) werkgever m.b.t. werkervaring, een
bewijs van goed zedelijk gedrag daterende van minder dan drie maanden, uittreksel uit de geboorteakte, militiegetuigschrift
(voor de mannelijke kandidaten), bewijs van Belgische nationaliteit.
De examens (schriftelijk, assessment, mondeling) beginnen op 8 oktober 2005; laatste proef op 9 nov. 2005.
Voor meer info en functiebeschrijving: Gemeentehuis annex, dienst Personeel, Zeelaan 42 in Koksijde (tel. 058/53.30.87 of
058/53.30.91, e-post personeelsdienst@koksijde.be
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Ook voor paard en pony is paspoort verplicht
Eigenaars van paarden, pony’s, ezels en eventueel ook zebra’s dienen er voortaan voor te zorgen dat elk van die dieren in hun
bezit een paspoort heeft. Dat is eigenlijk al wettelijk verplicht sinds 2000, toen de EG richtlijn 200/68/EG van toepassing werd.
Door een bevoegdheidsprobleem kon er in België echter aan die wet geen uitvoering gegeven worden. Ondertussen is dat probleem opgelost en moeten de eigenaars van paardachtigen zich dus vanaf heden op zo kort mogelijk termijn in regel stellen.
Voor de paardenachtigen die uit de
erkende stamboeken komen en die na
1997 geboren zijn, is er geen probleem.
Zij kregen al een paspoort dat voldoet
aan de EG-voorwaarden. Er zijn echter
drie andere categorieën van paardachtigen te onderscheiden die momenteel
géén paspoort hebben:
1. Paarden, pony’s, ezels uit de erkende
stamboeken die nog geen officieel
paspoort hebben (in principe zij die
vóór 1998 geboren zijn)
2. Paardachtigen met niet erkende
documenten
3. Paardachtigen zonder documenten
Om een paspoort te krijgen voor de
paarden/pony’s uit de eerste categorie,
moet de eigenaar zich richten tot het
secretariaat van het stamboek. De vroegere stamboekpapieren worden daar

omgezet naar paspoorten.
Voor de paardachtigen met niet erkende
documenten of voor zij die geen document hebben, moet er een “Equipas”
komen. Die wordt afgeleverd door de
Vlaamse Confederatie van het Paard. De
Equipas is een officieel paardenpaspoort met erin de identificatiegegevens
van het paard/pony en de verplichte
rubrieken die vastgelegd zijn in de EGrichtlijn. Voorouders worden niet opgenomen op de identiteitsfiche die er centraal in steekt.
De kostprijs voor een Equipas bedraagt
40 euro als de identiteitscontrole met
signalementopname gebeurt op een
verzameldag. De kostprijs is 60 euro
voor een controle thuis. Pas nadat de
aanvraag voor een equipas gedaan is,
kan het paard/de pony aangeboden
worden voor de identiteitscontrole en

signalementopname. Het is mogelijk dat
de gemeente in de toekomst een verzameldag organiseert, eventueel in
samenwerking met de landbouwsector
en de manègehouders. Tij-dingen houdt
u op de hoogte.
Het aanvragen van een Equipas of het
bekomen van meer informatie kan als
volgt:
* door contact op te nemen met de
afdeling Equipas van de Vlaamse
Confederatie
van
het
Paard,
Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee
(tel. 016/47.99.86, fax 016/47.99.85,
e-post - E-post info@vlacopaard.be
* door de formulieren te downloaden op
de website ww.vlacopaard.be onder de
hoofding Equipas
* door gebruik te maken van onderstaande strook

Aan de Vlaamse Confederatie van het Paard, afdeling Equipas
Waversebaan 99 in 3050 Oud-Heverlee
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voornaam:



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

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- vraagt hiermee formulieren aan om een Equipas te bekomen voor het paard/de pony/de ezel (°): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................
- vraagt hiermee informatie voor het bekomen van een equipas (°)
(°) schrappen wat niet past.

Preventie fiets- en bromfietsdiefstal
De gemeentelijke Preventiedienst geeft net zoals vorig jaar nog steeds premies voor veilige sloten voor fietsen en bromfietsen. Bij aankoop van een veilig slot met een ART-keurmerk kan een aanvraag ingediend worden bij de Preventiedienst om een
premie te ontvangen (50% met een maximum van 25 euro). Alle inwoners en eigenaars van een tweede verblijf kunnen van
deze maatregel genieten, weliswaar beperkt tot één premie per persoon en mits voorlegging van een factuur. De lijst van goedgekeurde sloten is te zien op www.stichtingart.nl of op te vragen bij de Preventiedienst (preventieambtenaar Stefanie
Weerbrouck, tel. 058/53.31.18).
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Tien jaar succesvolle werking van het
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) werd tien jaar geleden
opgericht in een periode van hoge werkloosheid. Kenmerkend was de lange
werkloosheidsduur en de lage scholingsgraad van de werklozen. Nochtans
was er een enorme vraag naar activiteiten zoals poetshulp, kleine karweitjes,
tuinklusjes…. Via het PWA-systeem
heeft men geprobeerd om onder
bepaalde voorwaarden toe te laten dat
werklozen konden bijklussen. Voor de
werklozen betekende dit dat ze er financieel iets beter op werden, dat ze uit
hun isolement geraakten en dat ze terug
arbeidsattitudes onderhielden.
De sociale programmawet van 30 juni
1994 stelde dat in iedere gemeente een
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
diende opgericht te worden. Het PWA
van Koksijde startte officieel op 10
augustus 1995 als eerste aan de

Westkust. De RVA stelde een PWAbeambte aan en er werd gekozen voor
een locatie in de Noordduinen.
Momenteel is het PWA-kantoor gehuisvest in de Lokale Werkwinkel,
Koninklijke Baan 161. Het PWA heeft
volgende hoofdtaken: 1. Aanbieden van
poetshulp, tuinonderhoud, klusjeshulp /
2. Aanbieden van activiteiten voor scholen, organisaties, lokale besturen / 3.
Dienstenchequespromotie
/
4.
Promotie van maatregelen voor tewerkstelling
Maandelijks werken een 55-tal werkzoekenden voor het PWA. Zij presteerden in
2004 meer dan 17.000 werkuren. In het
totaal hebben zich in de loop van die 10
jaar 577 gebruikers ingeschreven om op
één of andere manier gebruik te maken
van het PWA. Maandelijks wordt een
honderdtal gebruikers bediend.

DOORSTROMING VAN
WERKZOEKENDEN…
In mei 2003 werd de wetgeving rond de
dienstencheques goedgekeurd. In de loop
van 2004 groeide het idee om met verschillende PWA’s een dienstenbedrijf op
te richten. Dat resulteerde in de oprichting van CVBA SAPO. Het kantoor van
deze CVBA bevindt zich in Veurne,
Statieplaats 2 en start op 1 september
met een poetsdienst (tel: 058/31.45.15).
Bedoeling is om nieuwe tewerkstelling te
creëren. De eerste keus viel op de huidige
PWA-werknemers. Zij hebben hun jarenlange ervaring en kennen het cliënteel.
Met de oprichting van SAPO is men erin
geslaagd om PWA‘ers te laten doorstromen naar het reguliere circuit.
Info:
PWA-kantoor,
Werkwinkel,
Koninklijke Baan 161 in Koksijde (tel.
058/53.20.77).

Verdiende hulde aan Fernand en Bert
Op zaterdag 18 juni vond in het gemeentehuis een passende hulde plaats aan een hoogstaand cultureel duo: de heren Fernand
Florizoone en Bert Bijnens. Cultureel ambassadeur en dichter Fernand Florizoone viel deze eer te beurt naar aanleiding van
zijn 80ste verjaardag. Bert Bijnens, die inmiddels 85 jaar is, werd in de kijker geplaatst omwille van zijn vele heemkundig-culturele verdiensten. Bert was jarenlang personeelslid van de gemeente Koksijde, o.a. bij de technische dienst maar vooral bij de
dienst Toerisme.
Bert Bijnens heeft de Westkust en de Westhoek altijd een warm hart toegedragen. Die verhouding resulteerde in talrijke
geschriften, o.a. studies over de Koksijdse paardenvissers en IJslandvaarders, alsook vele nauwgezet beschreven wandelroutes
die leiden door de gemeentelijke natuur en langs de vele bezienswaardigheden. Bert was en is trouwens ook een begenadigd
kenner van Frans-Vlaanderen waar hij ontelbare keren toeristisch gids was. Ten slotte is de h. Bijnens ook een talentvol
plastisch kunstenaar. Zo maakte hij een reeks prachtige ceramische beelden, die o.m. verwijzen naar Paul Delvaux en naar het
bruisende carnavalsleven in de Frans-Vlaamse stad Duinkerke.
Omwille van die grote deskundige inzet voor land en streek werd
Bert Bijnens door de gemeenteraad de titel van gemeentelijk
cultureel ambassadeur toegekend. Bert vervoegt thans het
selecte groepje cultureel ambassadeurs van onze gemeente dat
verder bestaat uit Carlos Van Louwe, Raymond Van Duüren,
Fernand Florizoone, Walter Vilain, Fernand Vanderplancke en
Hilaire Florizoone.
1ste schepen Jan Loones overhandigt het diploma aan cultureel ambassadeur Bert Bijnens. De eveneens gevierde 80-jarige dichter Fernand
Florizoone kijkt instemmend toe!
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Prijswinnaars van de campagne
“Met Belgerinkel naar de winkel!”
Op woensdag 13 juli werd de campagne “Met belgerinkel naar de winkel” afgesloten met de prijsuitreiking in de raadzaal van
het gemeentehuis. De campagne liep dit jaar van 7 mei tot en met 25 juni. Een 70-tal handelaars werkte eraan mee. Samen mochten zij liefst 1.136 kaarten van deelnemers inzamelen. Op 162 kaarten werden fietssuggesties vermeld die later door de verkeerscommissie en het college van burgemeester en schepenen zullen behandeld worden.

De prijswinnaars van de campagne “Met Belgerinkel naar de winkel”, met centraal mevrouw
Hilde Lenssens, fier als een pauw op haar gloednieuwe fiets, in gezelschap van schepen van
Locale Economie Greta Suber-Delie, de heren Ward Leys, Raoul Beeuwsaert en mevrouw Petra
Breyne van Unizo, raadslid Paul Casselman voor de CM en provincieraadslid Guido Decorte…

De campagne kwam tot stand met de
medewerking van het gemeentebestuur,
de milieudienst, Unizo, CM, en het provinciebestuur samen met de Bond Beter
Leefmilieu. De trekking vond plaats in
café Welkom in Koksijde-dorp op vrijdag
1 juli. Daar werden uit de vele deelnemers 36 gelukkigen getrokken. Die werden op woensdag 13 juli hun prijs in het
gemeentehuis overhandigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van schepen van
Locale Economie Greta Suber-Delie, de
heren Ward Leys, Raoul Beeuwsaert en

mevrouw Petra Breyne van Unizo, de
heer Casselman voor de CM en provincieraadslid Guido Decorte. Er werden
30 aankoopbons van elk 10 euro
geschonken door Unizo, 3 gastronomische menu’s vanwege mevr. Delie van het
restaurant Karso. Er was ook een prijs
van de CM, en van het provinciebestuur.
De hoofdprijs, de fiets, werd geschonken door het gemeentebestuur dat
eveneens een receptie aanbood. In de
toekomst blijft de boodschap: met de
fiets om boodschappen!

1ste prijs (fiets vanwege het gemeentebestuur): Hilde Lenssens uit Koksijde
2de prijs (muts en sjaal vanwege de provincie West-Vlaanderen): Jacqueline
Duthoo uit Oostduinkerke
Prijzen 3 tot 5 (waardebon restaurant
Karso): Maria Deconynck en Christiane
Bol uit Koksijde; Roger Vandewoude uit
Oostduinkerke
Prijzen 6 tot 36 (waardebon van 10 euro
vanwege Unizo): Irène Van Eenoo, Maria
Deconynck, Gerard Smagghe, Nelly
Vanbillemont, J.B. Van Moer, Hendrik
Duchateau, Freddy Note, W. Franchet,
Margriet Vieren, Marie-Jeanne Braeye,
David Vanbillemont, Paula Deleu,
Katrien Vandamme, Sylvia Chamon,
Anna Hessels, Katrien Driesse, Rita
Bousson Rita, Luc Vanacker, Franky
Calcoen, An Demeester en JL. Goutsmit
(allen uit Koksijde) / Van Roy-Dekeyser,
André Muylle, Lena Coulier, Sofie
Maeckelberge, Georges Halewijck,
Anniek Dekeuninck, Brigitte Vanhooren
(allen uit Oostduinkerke) / Gilbert
Deburgraeve uit Wulpen en Frieda
Swyngedouw uit De Panne.
37ste prijs (een stappenteller en boek
vanwege de CM): Jacqueline Demeire uit
Koksijde.

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 september-oktober 2005 tot en met juli-augustus 2006 (voor
niet-gedomicilieerden): 10 euro (rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan
44 te 8670 Koksijde met vermelding “Jaarabonnement Tij-dingen”)
Koksijde op internet:
http://www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen!)
Verantw. uitg.:
schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde

Administratie
Een blik op onze gemeentelijke diensten (16)

Mieke Ghesquière, hoofd dienst Toerisme:
“Jaarlijks 100.000 toeristen onthalen…!”
In de 16de aflevering van deze reeks steken we even ons licht op bij het reilen en zeilen van de dienst Toerisme, waarvan het hoofdkantoor thans gevestigd is in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke. De dienst Toerisme is van oudsher onlosmakelijk met
Koksijde verbonden, gezien de ligging van onze gemeente aan zee. Op het vlak van de vrije tijd is de dienst Toerisme zonder twijfel
zelfs de oudste gemeentelijke dienst. Want sedert de start van de toeristische sector ca. honderd jaar geleden, blijft de cruciale vraag:
hoe promoten we Koksijde bij de toeristen, wat bieden we ze aan? Mieke Ghesquière, al zeven jaar diensthoofd, is onze gids…

De dienst Toerisme met v.l.n.r. Erika Leuridan, Linda Dujardin Simone Delporte, PR Vrije Tijd Ilse
Chamon, Carine Tournoy, Dominique Vandevyvere, Nathalie Phlippo, Sandra Merckaert, Karine
Legein, Mieke Ghesquière, adjunct-diensthoofd Christiane Moncarey, Marian Meuleman, Ingrid
Janssens, Anja Lensen, Patricia Cuvelier, Suzanne Hoogewijs. Konden niet aanwezig zijn: Nathalie
Depoorter en afdelingshoofd Ann-Sofie Beun.

De opdracht van de dienst Toerisme lijkt
waarlijk wel een ben vol garnalen: 1.
Organisatie en coördinatie van evenementen (garnaalfeesten, tweejaarlijkse
praalstoet, vuurwerken, Landelijk Feest,
Kinderfestival en Smurfenparade,
Halloween, geleide wandelingen en
fietstochten); 2. Opmaak van toeristische brochures en evenementenbrochures, wandelroutes; 3. Promotie via betalende advertenties in kranten en tijdschriften, redactionele artikels, TV- en
radiospots, begeleiding journalisten die
vooral voor de paardenvissers komen; 4.
Deelname aan toeristische beurzen in
binnen- en buitenland; 5. Dagtrips voor
groepen en individuelen; 6. Organisatie
van plechtigheden (vb. gouden bruiloften); 7. Onthaal aan de balies in
Koksijde-bad, Sint-Idesbald, Oostduinkerke-dorp en –bad. Om heel dat werkpakket te realiseren telt de dienst
Toerisme tien medewerkers en vijf extra
in de zomer.
Mieke Ghesquière: “De algemene werking
van de dienst Toerisme ressorteert onder
Schepen van Toerisme Greta Suber-Delie
en de VVV die elk jaar een werkingsbud-

get van de gemeente krijgt. Voorzitter van
de VVV is Dirk Dawyndt, bijgestaan door
zijn ondervoorzitters Fréderic Devos en
Bob Rossel. Elke week komt het dagelijks
bestuur van de VVV in vergadering bijeen.
Uit de werkingsgelden stelt de VVV op
zijn beurt financiële middelen ter
beschikking van de feestcomités in de
diverse kernen. Ook andere comités zoals
jumelage, carnaval, elfjuli ontvangen een
bedrag waarmee ze activiteiten organiseren. Dat gebeurt dan door vrijwilligers die
ik hier meteen dank voor hun inzet. Dat is
heel belangrijk. De eigenlijke dienst
Toerisme kan immers onmogelijk àlles
organiseren. De vele comités en vrijwilligers zijn dus onmisbaar.”
Mieke onderstreept ook dat de dienst
Toerisme verre van een eiland is. “In geen
geval want wat ook van even groot belang
is de samenwerking met andere diensten
binnen de gemeente, zo bijvoorbeeld de
dienst Logistiek voor allerhande materialen, de Groendienst voor de praalstoet, de
diensten Cultuur en Sport die ook vele
activiteiten en promotie voor toeristen
organiseren. Daarnaast, apart van de
gemeentelijke diensten, is er ook samen-

werking met de horeca voor gastronomische festivals en met handelaars voor het
plaatsen van de zogenaamde event-spotters”, aldus het diensthoofd.
Het hoeft dan ook geen betoog dat de
dienst Toerisme een echte bijenkorf is.
Het drukst zijn wel de onthaalbalies
waar jaarlijks naar schatting meer dan
100.000 toeristen te woord gestaan
worden. In het begin van het jaar neemt
de dienst deel aan beurzen in binnenen buitenland, in het voorjaar worden de
zomerevenementen voorbereid, in
augustus-september de opmaak van de
winterbrochure, in september-oktober
de opmaak van de toeristische brochure
voor het volgende jaar. Een echt kalme
periode is er dus niet, want ook het
weekend- en wintertoerisme wordt
steeds belangrijker, heel het jaar door
zijn er activiteiten!
Diensthoofd
Mieke
Ghesquière
omschrijft de toeristische visie van
Koksijde als volgt: het aantrekken van
dagtoeristen maar vooral van verblijfstoeristen door het beklemtonen van
onze troeven, het versterken van onze
naambekendheid en ons imago. Wat de
evenementen betreft probeert men
thans meer en meer te werken rond
bepaalde thema’s. Bovendien heeft
Koksijde enkele belangrijke nieuwe toekomstperspectieven in petto dankzij de
eco-golf en de totale vernieuwing en
uitbreiding
van
het
Nationaal
Visserijmuseum.
“Maar knelpunten zijn dan weer de vermindering van het aantal hotels, en het
zoeken naar evenwicht tussen enerzijds
promotie voor Koksijde in zijn geheel en
anderzijds promotie voor de onderscheiden kernen die toch elk hun eigen
identiteit en doelpubliek hebben”, aldus
haar besluit.
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Westhoekacademie start 35ste schooljaar…!
De gemeentelijke Westhoekacademie begint op 1 september inderdaad zijn 35ste schooljaar. Dit cultureel–artistiek initiatief
werd vanaf 1971 gekoesterd en grootgemaakt door stichter-directeur Walter Vilain met de steun van vele sympathisanten. De
Westhoekacademie “beeldende kunsten” is een onderwijsinstelling van het type Deeltijds Kunstonderwijs, waar iedereen
(vanaf 6 jaar) met artistieke verzuchtingen terecht kan.
De bloeiende academie werd op 1 juni
1997 terecht een gemeentelijke onderwijsinstelling waarbij het gemeentebestuur de onmisbare financiële, organisatorische en logistieke steun onvoorwaardelijk verleent.
De academie heeft een regionale
opdracht want er zijn jeugdateliers (6 tot
11 jaar, en 12 tot 17 jaar) in Alveringem,
De Panne, Veurne, Nieuwpoort en ook
Koksijde (Noordduinen).
In het hoofdgebouw cc Taf Wallet aan
de Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald is er
plaats voor alle ateliers (8): tekenen,
vrije grafiek, beeldhouwkunst, schilderkunst, monumentale, keramiek, mode +
toneelkostuums, textiel.

De initiatiecursus voor het schooljaar
2005-2006 start op 7 september op
woensdagavond en bij grote interesse
ook op vrijdagnamiddag.
De begeleiding gebeurt al enkele jaren
door een nieuwe enthousiaste ploeg van
lesgevers die samen met de oudgedienden zich inspannen in het artistieke
gareel om elke leerling naar zijn/haar
kunstzinnig doel te loodsen.

DIGITALE BEELDVORMING
De academie start ook dit jaar met het
nieuwe vak digitale beeldvorming. In
eerste instantie worden de volwassen
cursisten van de ateliers hogere en specialisatiegraden de kans geboden om

met dit hedendaags medium kennis te
maken. Uiteraard zal het gebruik van de
pc een centrale in deze cursus spelen. In
de komende jaren zal dit project geleidelijk uitgroeien tot een zelfstandig atelier. Er zal gewerkt worden met
Photoshop, Flash en Adobe Premiere
voor uitvoering van digitale fotografie,
digitale video, enz. Deze lessen vinden
plaats in cc Taf Wallet, Veurnelaan 109
in Sint-Idesbald, elke vrijdagavond van
17 tot 22.20 u.
Info:
secretariaat
gemeentelijke
Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in
Koksijde (tel. 058/51.65.27, fax
058/52.27.72). Alle inschrijvingen zijn
mogelijk tot eind september.

Stedelijke Academie Muziek en Woord, afdeling Koksijde
* Lesdagen op woensdag en zaterdag
* Muziek(ge)nootjes: initiatie vanaf 6 jaar. Via bewegingsspelletjes, liedjes, orffinstrumenten leren jonge kinderen spelenderwijs de bouwstenen van de muziek kennen (ritme, melodie, maat…). Deze eerste stappen in de boeiende muziekwereld kunnen op vrijdagnamiddag gevolgd worden (wekelijks 1 uur) in de gemeenteschool Koksijde.
* Algemene muzikale vorming (AMV) en algemene verbale vorming (AVV of dictie) vanaf 8 jaar.
* Instrument (piano, saxofoon, klarinet, fluit, trompet, trombone, zang)
* Gitaar, viool, hobo, fagot, orgel, koor, zang (hoofdschool Veurne)
* Algemene muziekcultuur (middelbare graad)
* Samenspel, instrumentaal ensemble en kamermuziek (hogere graden)
* Dramatische expressie (middelbare graden) en voordracht
* Jazz en lichte muziek (vanaf middelbare graad M1 voor leerlingen Academie). Ook elke muziekliefhebber die aan zelfstudie
wil doen, oud-leerlingen die terug zin hebben om samen te musiceren, jazz-freaks kunnen zich aansluiten. Lesgever: Luc
Vermeir (wekelijks 1 uur ensemble jazz en lichte muziek op zaterdag)

Wijkafdeling Oostduinkerke
* Lesdagen dinsdag en vrijdag: algemene muzikale vorming (lagere graad 1 en 2) en algemene verbale vorming (lagere graad
1, 2 en 3)

Inschrijven tot en met 30 september
* Afdeling Koksijde: iedere woensdag van 14 tot 18 u. en zaterdag van 9 tot 12 u. (058/51.33.36, aca.muwo@vt4.net) - afdelingsverantwoordelijke Kathleen Vandevelde.
* Wijkafdeling Oostduinkerke: iedere dinsdag van 17 tot 19 u. en vrijdag van 16 tot 18 u.
Info hoofdschool Veurne (directeur: Luc Devriese): 058/33.56.01 (nieuw nummer), e-mail samw.secretariaat@veurne.be,
webstek www.koksijde.be (onderwijs).

Bibliotheek

Vijf verwendagen en een superbibdag
in vijf bibliotheken tijdens de bib-week
Tijdens de Week van de Bibliotheek willen de Vlaamse bibliotheken zich profileren als
cultureel grootwarenhuis, onder de slogan “De bibliotheek… je komt tevreden terug”.
Op zondag 16 oktober bieden de vijf Westkustbibliotheken samen de hele voormiddag
door een waaier van activiteiten aan in het gemeentehuis van De Panne. Op zaterdag 15
oktober bieden de vijf bibliotheken traditiegetrouw in eigen huis een verwendag aan.
ZATERDAG 15 OKTOBER: VERWENDAG!
De bibliotheekweek wordt traditioneel
ingezet met een verwendag. De vijf
Westkustbibliotheken doen vanzelfsprekend weer mee. In elk van de vijf bibliotheken krijgt u er een identiek verwengeschenkje bovenop.
In de bib van Koksijde ontdekt, proeft
en ontvangt u tal van verrassingen. Kom
winkelen in deze culturele winkel met tal
van gratis te verkrijgen zaken, kortingen
en promotieartikelen. Diverse schermen
tonen het aanbod van de bib-producten. De provincie organiseert ook weer
een wedstrijd met tal van prijzen. Zelfs
over abdijbier komt u meer te weten. Als
afsluiter van deze verwendag is er om
19.30 u. een lezing door Jef Van den
Steen mèt bierproeverij in de feestzaal
van cc CasinoKoksijde, gratis aangeboden door de bib en Familiares De Dunis.
Voor de lezing graag reserveren op
058/53.29.53 of aan de bib-balie.
ZONDAG 16 OKTOBER: SUPERBIBDAG
De voorbije jaren organiseerden de
Westkustbibliotheken
tijdens
de
Bibliotheekweek in oktober samen vijf

activiteiten, netjes verdeeld over de vijf
locaties. Dit jaar willen ze de krachten
nog meer bundelen, om op hetzelfde
moment en dezelfde plaats een grotere
diversiteit aan te bieden. Op die manier
kunnen ook gezinnen volop meegenieten, met aangepaste activiteiten voor
jong en oud. Plaats en uur van afspraak
is het gemeentehuis van De Panne tussen 10 en 13 u.
Er staan alvast enkele grote namen op de
affiche: Herr Seele animeert jong en oud
met een workshop striptekenen, Dirk
Draulans geeft een lezing over de biologische verschillen tussen man en vrouw en
Amerika-expert Miel Dekeyser brengt een
causerie over zijn favoriete onderwerp.
Voor de allerjongsten is er een voorleessessie door de Tamara Tavernier uit
Alveringem. Nadien laat zij de kinderen
het verhaal van “Zonnetje, waar slaap jij
toch” met verf uitbeelden. De kleuters
kunnen luisteren naar spannende verhalen voorgelezen door Eddie Dobbelaere
uit Veurne. Theater Tieret brengt
“Sigiswald”, een bewerking van het
sprookje “De nieuwe kleren van de kei-

De vijf bibliothecarissen van de regio gaan
samen boeken shoppen in het cultureel grootwarenhuis…

zer” voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Doorlopend kun je een demonstratie kalligrafie bijwonen door Frank Missant of
boekvergulden door Hugo Dawyndt uit
Koksijde en Clown Tyno brengt knotsgekke fratsen met ballonnen en fietsen. Het
jeugdige Jazz-ensemble van de Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord zorgt
tussendoor voor een vrolijke noot. Top of
the bill is InSpinazie met sketches uit de
theatershow Completely Mad.
Voor de prijs van 1 euro krijgt iedereen toegang tot al deze activiteiten. De tickets kunnen vooraf verkregen worden in de bibliotheken. Tegen dezelfde prijs kan je ook een ticket aan de deur kopen. Info: Alveringem (tel.
058/28.98.28), De Panne (058/42.97.50),
Koksijde (tel. 058/53.29.53), Nieuwpoort
(058/22.30.40), Veurne (058/33.55.81).

Voordracht “Wij gaan naar Amerika”
Op maandag 19 september houdt journalist Dirk Musschoot om 19.30 u. in de bibliotheek een voordracht met als titel “Wij
gaan naar Amerika”, in het spoor van de Vlaamse landverhuizers die in de periode 1850-1930 hun heil zochten in Amerika en
Canada, de zogezegde “Nieuwe Wereld”. Mislukte aardappeloogsten, honger en miserie dreven op het einde van de 19de,
begin 20ste eeuw vele Vlamingen naar Amerika. In zijn gelijknamig boek beschrijft Musschoot een aantal van de meest pakkende verhalen over migratie en hoop, avontuur en tegenslag. Zijn boek, ter beschikking in de bibliotheek, is overvloedig geïllustreerd met witzwart foto’s. De causerie is een organisatie van VFF-afdeling Westkust.

Eventjes “uitblazen” in de bib
In het kader van “Uitblazen” stelt de bib van 22 oktober tot en met 7 november prachtige oude blaasinstrumenten in de kijker.
De uitzonderlijke tentoonstelling is samengesteld met o.a. stukken uit de collectie van Luc Note, leraar aan de muziekacademie Veurne en dirigent van de Koksijdse Koninklijke Gemeentelijke Harmonie. Enkele stukken uit de expo: dwarsfluiten uit de
17de en 18de eeuw, een accordeon van nauwelijks 20 cm hoog uit 1840-1850, tal van klarinetten uit de 19de eeuw waaronder een kleine Mahllion klarinet in ut uit 1899 en een kleine piccolo uit 1900.
De bib is van maandag tot zaterdag elke morgen open van 10 tot 12 u. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ook in
de namiddag van 14 tot 19 u., en op woensdag en zaterdag van 14 tot 17 u.
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Bibliotheeknieuws (vervolg van blz. 9)

Leeskring “De Libris”
voor volwassenen
De leeskring “De Libris” is het geknipte
gezelschap voor wie met anderen van
gedachten wil wisselen over inhoud, stijl,
structuur, kritieken, auteur van een boek
die alle leden van het gezelschap gelezen hebben.
De leden komen 10 keer per jaar in de
bib samen om dergelijk boek in een
gezellige sfeer te bespreken.
Dit jaar kozen ze voor volgende boeken:
Liefde in tijden van cholera van Gabriel
Marquez op 1 september, De roos en het
zwijn van Anne Provoost op 13 oktober,
Middlesex van Jeffrey Eugenides op 8
december, De kapellekensbaan van
Louis-Paul Boon op 26 januari, De
elzenkoning van Michel Tournier 9
maart, Het onverwachte antwoord van
Patricia De Martelaere op 4 mei.
Verdere info bij Joris Van den Dries, tel.
058/52.13.78.

Voor wie pas leert lezen
Een geheel nieuwe start voor de eerste

lezertjes wordt ook in de bib niet over
het hoofd gezien. De bib viert deze
belangrijke stap in het leven van een
kind met enkele gloednieuwe boekjes.
Deze leesboekjes (niveau 0-1) helpen
de kinderen de leestechniek onder de
knie te krijgen en later ontdekken ze dan
via andere leuke boekjes het leesplezier!

De leeskring KJV voor
kinderen
De KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Al die juryleden krijgen een lijst van boeken die ze
moeten beoordelen en punten geven.
Hiervoor komen ze samen in leesgroepjes, ongeveer 1 maal per maand. Tijdens
dit uurtje worden er meningen uitgewisseld over de boeken en zijn er spannende discussies over: wat is een goed
boek, hoe kies je een leuk boek, zijn
illustraties belangrijk?
Aan de hand van de punten die jongeren
uit het heel Vlaanderen aan de boeken
geven, wordt in iedere leeftijdscategorie
het beste jeugdboek gekozen. Vind je

het leuk om 10 boeken te lezen en daar
jouw mening over te geven? Kom dan
eens voor extra informatie naar de
bibliotheek en vraag naar Valérie Baert.

Opnieuw cursus
internet-initiatie
Internet is hét hedendaagse medium dat
je toegang biedt tot een schat aan
informatie. Vanuit de bibliotheek of de
huiskamer kan je alle informatie opzoeken, de actualiteit volgen, een reis voorbereiden, lezen wat de wetgever vertelt…, kortom, de wereld op je scherm.
Deze initiatie is bedoeld voor iedereen
die al wat basiservaring met computers
heeft maar zich nog niet waagde aan
surfen op het internet. De cursus vertrekt van nul en eindigt met het aanmaken van een eigen e-mail adres. Twee
namiddagen op dinsdag 20 en donderdag 22 september van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 6 euro. Voorwaarde is lid zijn
van de bibliotheek en snel inschrijven
(max. 10 deelnemers).

Vijf op een rij voor de projectvereniging 5-art
Op donderdag 30 juni troffen de vijf burgemeesters, de vijf schepenen voor cultuur en de vijf gemeentesecretarissen van de
gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Veurne en Nieuwpoort, elkaar in het Nieuwpoortse stadhuis. Ook de respectievelijke cultuurfunctionarissen waren present op
deze bijeenkomst. Aanleiding was de ondertekening van een akte waarbij het intergemeentelijke
cultureel samenwerkingsverbond 5-Art overgaat
van een feitelijke vereniging naar een projectvereniging. Naast een garantie voor de continuïteit
betekent dit ook een democratisering van de werking: in de Raad van Bestuur zetelt immers voortaan o.m. ook een afgevaardigde uit iedere
gemeenteraad.

Op de foto herkent u ook onze Koksijdse vertegenwoordigers: secretaris Freddy Beun, burgemeester Marc Vanden
Bussche, schepen Herwig Vollon, cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun en cultuurfunctionaris Valerie
Vandamme.

Kunst/Cultuur
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Flor Kos waakt op de hoek!

Sinds eind juni waakt reuzenpaardenvisser Flor Kos (die van 15 tot 24 april hèt
paradepaard was op de Gentse
Floraliën), in het bloemenperkje op de
hoek van de Leopold II-laan met de
Dorpsstraat in Oostduinkerke-dorp.
Flor Kos is de wonderlijke schepping van

de technische dienst en van de groendienst: man en paard zijn beplant met
maar liefst 19.000 mozaïekplantjes en
binnenin vormen z’n ingewanden een
ingenieus irrigatiesysteem dat extern op
de gewone waterleiding kan aangesloten
worden. Geestelijke en materiële vaders

van Flor Kos zijn Ides Leys, Pierre en
Peter Dalle, bijgestaan door hun medewerkers. Flor Kos staat er nu al ruim
twee maanden op een ideale plaats. Hij
begroet alle mensen die op die plaats
Oostduinkerke binnenrijden of verlaten.
Bij het zien van het gigantische plantjespaard valt bij allen de mond open van
pure verbazing en bewondering. Talrijk
zijn dan ook de mensen die halt houden,
of terugkeren om Flor Kos op de gevoelige plaat te vereeuwigen. Normaliter
blijft Flor Kos er nog lange tijd pronken… Op vrijdag 24 juni, ter gelegenheid van de eerstesteenlegging van het
nieuwe visserijmuseum, bracht het
gemeentebestuur hem een officiële
groet. Op de foto v.l.n.r. Pierre en Peter
Dalle, Ides Leys en dame, 1ste schepen
Jan Loones, schepenen Herwig Vollon en
Greta Suber-Delie, burgemeester Marc
Vanden Bussche, Mieke Garnaal en eredame, OCMW-raadslid Rik Stekelorum,
schepen Joeri Stekelorum en (provincie)raadslid Guido Decorte.

Kunsttafereel “Trompe l’oeuil” siert Gezelleplein
De renovatie van het Guido Gezelleplein in Koksijde-bad is thans volledig voltooid
met de realisatie van een reusachtige wandschildering op het centrale paneel. Het
immense tafereel, “Trompe l’oeuil” gedoopt, toont de skyline van Koksijde-bad
met de duinen en de gebouwen, gezien vanop een schip op zee. Het geheel is een
kleurrijk beeld van rust en ingekeerdheid dat enigszins doet denken aan het surrealistische werk van Paul Delvaux. Schepper van dit kunstwerk in openlucht is
Koksijdenaar Laurent Desaever die deze opdracht vanwege het gemeentebestuur
werd toegewezen. Op woensdag 22 juni werd dit werk officieel “geopend” in aanwezigheid van schepen Herwig Vollon, ingenieur Stephane Wydooghe, PR Vrije
Tijd Ilse Chamon, burgemeester Marc Vanden Bussche, José Chamon, de h. en
mevr. Laurent Desaever, schepen Joeri Stekelorum, culrtuurbeleidscoördinator
Ann-Sofie Beun en schepen Pat Stockelynck.

Tweede vrijetijdsmarkt
De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid organiseert op zaterdag 8 oktober van 10 tot 17 u. in de feestzaal van cc
CasinkoKoksijde voor de 2de keer een vrijetijdsmarkt. Deze vrijetijdsmarkt is eigenlijk een beurs waar Koksijdse verenigingen
zich aan het publiek kunnen voorstellen aan de hand van promotiemateriaal, foto’s of video van de activiteiten, krantenknipsels, enz. Verenigingen zoals koren, dans- of toneelgroepen krijgen de kans hun kunnen op het podium te tonen.
Contact en info: Marijke Louwie, tel. 058/51.58.28.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138
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Abdijmuseum verwelkomde 100.000ste bezoeker!
Het museum Ten Duinen 1138 dat ruim twee jaar geleden zijn deuren opende, verwelkomde op woensdag 22 juni zijn 100.000ste
bezoeker. De gelukkige is Noël Arickx uit Harelbeke, een gepensioneerde leerkracht wiskunde die door ons gemeentelijk
museum bijzonder gepassioneerd is…
Noël Arickx en zijn echtgenote bezochten het Abdijmuseum Ten Duinen
1138 voor het eerst op 30 september 2004 met de gepensioneerden
van de christelijke onderwijscentrale. Dat bezoek viel zo mee dat Ten
Duinen ook het doel werd van de lente-uitstap van de senioren van de
Pleinschool Kortrijk op dinsdag 26 april 2005.
“Mijn echtgenote, dochters en ikzelf zijn zeer geïnteresseerd in cultuur
en geschiedenis, ook van eigen streek”, vertelt Noël Arickx. “Mijn
schoonbroer was bovendien benedictijnermonnik in Steenbrugge…”
Het gezin Arickx voelt zich vooral aangesproken door volgende aspecten
van het museum: de grootsheid van de abdij en haar ligging zo dicht bij
de kustlijn, de prachtige voorstelling in het museumgebouw met o.a. de
film over het leven in de abdij, en de indrukwekkende sfeer die het ruïneveld uitstraalt. “Hopelijk komen we nog naar Ten Duinen, want we zijn
nieuwsgierig naar de resultaten van de toekomstige opgravingen”, besluit
de gevierde bezoeker.

De h. Noel Arickx uit Harelbeke, op het schavotje als
100.000ste bezoeker van het abdijmuseum, geflankeerd door
burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Herwig Vollon
en conservator Dirk Vanclooster.

Nieuwe gidsen Ten Duinen 1138 gediplomeerd
De gidsencursus 2004-2005 van Ten Duinen 1138 liep van 15 september 2004 tot 23 april 2005 en bracht 31 deelnemers
op de been. Uiteindelijk haalden 20 cursisten de eindmeet. De examens vonden plaats in mei en juni. De nieuwe gidsen werden nog niet onmiddellijk ingezet. Normaal worden ze operationeel vanaf september. Tijdens de zomermaanden werden ze verder “gecoacht”.
Deze cursus was aan een tweede editie toe. De eerste lessenreeks werd gegeven in 2002-2003 met 77 deelnemers waarvan
56 geslaagden op 60 examinandi. Voor de tweede editie waren er 31 deelnemers, waarvan er 20 geslaagden op 26 examindandi. De zes niet-geslaagden worden als “uitgesteld” beschouwd en kunnen tweede zit doen eind september, samen met
andere gidsen die in een andere taal wensen te gidsen. Niet alle cursisten hebben ook deelgenomen aan het examen, een deel
volgde de cursus enkel uit interesse.
Dit zijn de twintig geslaagden: Kathy Decoene, Guy Florizoone, Jean-Pierre Vermote, Johan Dhaenens, Els Pieters, Ria
Roggeman, Stefaan Tryssoone, Marc Mortier, Marleen Wybo, Willem Schoutetens, Bart Herman, Lut Vande Meersche, Josée
Coussement, Paul Soete, Alain Delahaye, Ina Demerre, Evy Vande
Voorde, Katrien Denoo, Christine Zwaenepoel en Guy Vanhaverbeke.
De lectoren waren conservator Dirk Vanclooster, wetenschapelijk
medewerker Harry van Royen, archivaris Kurt Priem van het
Grootseminarie Brugge, gids Mia Lingier van Lissewege en Ter Doest,
gids Jacques Forest van Villers en Adrie de Kraker van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
De gidsengroep van Ten Duinen telt nu ook twee “dubbelgidsen”, die
ook ingezet zullen worden door de collega-abdij van Villers. Die dubbelgidsen zijn Ria Roggeman en Lut Vande Meersche.
De nieuwe gediplomeerde gidsen in gezelschap van de gemeentelijke overheid!

Open Parkzone
Sinds deze zomer is een deel van het park van het Abdijmuseum Ten Duinen overdag vrij te bezoeken tussen 10 en 18 u.
(vanaf 14 u. op zondag en niet op maandag). In de boszone van het archeologisch park kan men wandelen en fietsen. Men
heeft er weliswaar geen toegang tot of zicht op de ruïnes.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138
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Museale aanvullingen
De voorbije maanden werden tal van objecten toegevoegd of vervangen in de vaste museale opstelling van het museum. Vooral
in de zalen met de eettafel, handenarbeid, keuken en recreatie werden andere objecten geplaatst, grotendeels uit de eigen collectie. Eén van de weinige bruiklenen betreft een kaatshandschoen en kaatsballetje in de zaal recreatie. Dit kleinood werd in
bruikleen afgestaan door het Sportmuseum Vlaanderen (Hofstade). Deze objectenwissels blijven tot begin januari 2006 in het
museum te ontdekken.
In de zaal recreatie is een blijvende blikvanger een molenspel, ingekrast in een moef. In het verleden werd deze steen geregeld
als een Laurentiussteen omschreven. Helaas is het geen braadrooster dat naar de marteldood van Laurentius verwijst (link werd
gelegd door de referentie van de Laurentiuskapel op de abdijsite), maar een gewoon recreatief tuig. In de museumshop is er
trouwens een moderne replica van dit molenspel te koop.

Vriendenkring Familiares de Dunis op abdijbierentocht
België telt 6 trappistenbieren en sinds enkele maanden zijn er ook 6 erkende abdijbieren verbonden aan een
cisterciënzersite of abdij. Vorig jaar kwam de bekende bierkenner, proever, schrijver en brouwer Jef Van den
Steen vertellen over zijn boek trappistenbieren. Op zaterdag 15 oktober, om 19.30 u., brouwt hij er een vervolg aan in een lezing met proeverij rond de erkende abdijbieren in de feestzaal van het Casino. De lezing
gebeurt in een samenwerkingsverband tussen het Abdijmuseum, de Vriendenkring en de Bibliotheek.
Aangezien Ten Duinen als 5de erkende abdijbier centraal zal staan, zal er vooral proefondervindelijk gekeken worden naar de 5 andere erkende abdijbieren. Naast Ten Duinen zijn dat Bornem, Val-Dieu, Aulne,
Cambron en La Ramée. Over die bieren zal in de bibliotheek een kleine expo door het abdijmuseum te zien
zijn.

Open Monumentendag rond Ten Duinen
Op zaterdag 10 september organiseren de Vrienden van het Abdijmuseum hun tweede fietstocht naar de uithoven van Ten
Duinen. Inschrijven bij Daniël Degryse (tel. 058/52.18.14 of magda.vermeir@scarlet.be).
Op zondag, Open Monumentendag zelf, is het museum van 10 tot 18 u. open (anders van 14 tot 18 u.). In het bezoekerscentrum zal een kleine tentoonstelling worden opgesteld rond de behoudsproblematiek van de in 2002 opgegraven gasterie.
Met het hoofdthema “hout” staat de Zuid-Abdijmolen natuurlijk speciaal in de belangstelling. De molen is ook van 10 tot 18 u.
open. Er is speciale randanimatie: de visbakkers zorgen voor een visje, de Familiares de Dunis staan in voor de drankbedeling en
een orkestje zal ’s namiddags zorgen voor ambiance onder de draaiende wieken.

Internationaal Tegelcolloquium
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober organiseert het abdijmuseum een internationaal colloquium over tegels in cisterciënzer
abdijen in West-Europa. Ten Duinen komt daarin uitgebreid aan zijn trekken, o.a. met de voorstelling van de studieresultaten op
een 100-tal heropgedoken tegelfragmenten uit de site. Het gaat vooral om 16de-eeuwse tegelfragmenten uit de laatste woonzones in het vroegere abtskwartier. Dankzij deze heraanwinst heeft de Duinensite nu een zeer uitgebreide collectie
Herkenrodetegels. Deze in Antwerpen geproduceerde majolicategels werden eerst geanalyseerd op de cisterciënzerinnensite van
Herkenrode bij Hasselt. Koksijde heeft er nu evenwel meer dan Hasselt.
De internationale vergelijking is optimaal door de presentatie van de onderzoeksresultaten van twee recente doctoraten over
tegels, één rond Bourgondische sites (Dr. M. Orgeur) en één rond Noord-Engelse sites (Dr. J. Stopford). Ook andere
Nederlandse, Duitse en Vlaamse sprekers belichten talrijke aspecten rond tegels, met een eindpunt in het 19de en vroeg-20steeeuwse hergebruik van middeleeuwse motieven.
Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 22 oktober inschrijven aan 180 euro voor beide dagen
(koffiepauzes, lunches, receptie en vrijdagavondmaaltijd inbegrepen, evenals het colloquiumboek), of 90 euro per dag, te storten op rek. nr. 091-0125672-86 van het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138. Op vrijdagavond kan men de sprekers informeel contacteren op een muzikaal
walking dinner. Afzonderlijke deelname aan dit avondmaal kost voor geïnteresseerden met
dagticket 35 euro. Voor studenten geldt een korting van 50% op de inschrijvingsprijs. Info
op tel. 058/53.39.50; e-post info@tenduinen.be of www.tenduinen.be.

Abdijmuseum Ten Duinen 1138
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Feestelijk festivalweekend voor de klassieke muziekliefhebber

24 en 25 sept.: Uitblazen bij de Duinheren

Op de plek waar monniken hun kloostergeloftes van armoede, zuiverheid
en gehoorzaamheid hebben beleden, presenteert het project “Uitblazen”
met zijn onderdeel “Uitblazen bij de Duinheren” een tweedaags totaalprogramma met muziek die in de abdij in een ver verleden ooit wel eens
klonk. Het wordt een muzikale reis van de eerste tot de laatste duinheer,
van 1107 tot 1833, dus 700 jaar muziekgeschiedenis, waarbij blazers op
historische instrumenten centraal staan. Ze bespelen blaasinstrumenten
uit de vroege Middeleeuwen en de Renaissance over de Barok en het
Classicisme tot aan de Romantiek. Schitterende muziek in een schitterend kader!

CONCERTEN IN DE OLV-TER-DUINENKERK
* Zaterdag 24 september om 20 u., LA SIMPHONIE DU MARAIS - Het
befaamde Parijse barokensemble onder leiding van Hugo Reyne brengt
“musique en plein air”, geschreven voor het hof van Louis XIV (blazers,
pauken en acteur).
* Zondag 25 september om 11.30 u., COLLEGIUM INSTRUMENTALE BRUGENSE - Aperitiefconcert waarbij het Collegium
Instrumentale Brugense en dirigent Patrick Peire in de bloemetjes gezet worden n.a.v. het 35-jarig bestaan van het ensemble.
Het orkest musiceert au grand complet. Programma: werk van Cimarosa, Mozart, Telemann en Haydn.

CONCERTEN OP DE SITE VAN HET ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
Verspreid over diverse podia kan u op zaterdag 24 en zondag 25 september van 14 tot 19 u. meer dan twintig concerten bijwonen en zelf een muzikaal menu samenstellen van Les Haulz et les Bas tot en met de Gran Partito van Mozart..!
* LES HAULZ ET LES BAS: middeleeuwse muziek op schalmei, pommer en doedelzak
* ENSEMBLE CONTRABAND: op doedels uit Spanje, Frankrijk en Schotland, op percussie, gitaar, tuba en bas spelen ze een persoonlijke mix van heel oude en moderne muziek
* OBOEFOLIA: hoboband o.l.v. Paul Dombrecht met feestelijke barokmuziek uit o.a. Haendels Watermuziek- en
Vuurwerkmuzieksuite
* MORE MAIORUM: blokfluit en strijkers presenteren zelden uitgevoerde composities van Vivaldi
* IL GARDELLINO: klarinetten, hobo’s, bassethoorns, fagotten, hoorns en contrabas voeren de Gran Partita van Mozart uit, één
van de absolute topwerken van de meester
* LA CACCIA: instrumentale muziek uit de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van Albrecht en Isabella
* ENSEMBLE OLTREMONTANO: “Ter verblydinghe van den volcke”, muziek door de stadsspeellieden ten tijde van Jacob Obrecht
(1458-1505)
* OLLE GERIS EN JOWAN MERCKX: 18de eeuwse dansmuziek en eigen composities op doedelzakken
* KRIS VERHELST EN DORON SHERWIN: virtuoze Italiaanse muziek voor orgel en cornetto (1ste helft 17de eeuw)
* FLANDERS RECORDER QUARTET en VIER OP ’N RIJ: programma met acteurs en poppenspel voor kinderen.
* DE FANTASTEN VAN INSPINAZIE
* MIM: ook het wereldvermaarde Muziekinstrumentenmuseum van Brussel is aanwezig; voor deskundige uitleg met klank en
beeld kan men de hele middag terecht in de filmzaal van het Abdijmuseum bij Wim Verhulst; met Greet Wuyts leren jonge kinderen fluitjes toveren uit stukjes wilgenhout.
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(vervolg van blz. 14)

INFO & TICKETS CONCERTEN
Concerten in de OLV-ter-Duinenkerk: 15 euro per dag
Concerten op de archeologische site van het Abdijmueum Ten Duinen-1138: 15 euro per dag
Combi-ticket concert kerk + concerten abdij: 20 euro per dag
Gratis voor kinderen tot en met 12 jaar
* in het oud-gemeentehuis, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke-dorp (van 8 tot 12 en van 13.30 tot 16 u.)
* in het cc CasinoKoksijde, Casinoplein 11 in Koksijde-bad (van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.)
* in het toeristisch kantoor, Albert I-laan 78a in Oostduinkerke-bad (van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.)
* in het stranddienstencentrum, Zeedijk-centrum 26 a in Sint-Idesbald (van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.)
* via “Uitblazen”, tel. 070/22.50.05, webstek www.uitblazen.be

INTERNATIONALE MASTERCLASS
In het verlengde van het internationaal concours Musica Antiqua te Brugge is er in Koksijde een internationale masterclass van
donderdag 22 tot en met zondag 25 september. Het uitgangspunt van de masterclass is de rijke geschiedenis van de stadsspeellieden die in Antwerpen, Leuven en Brugge door de eeuwen heen actief geweest zijn. Uitblazen doet voor deze stage een roep
op Wim Becu en Katharina Arfken (Scola Cantorum Basel). Het eindresultaat van deze masterclass wordt op zondag 25 september aan het publiek voorgesteld.
Info en inschrijvingen Masterclass: Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek, tel. 011/61.05.10

WORKSHOPS VOOR JONGEREN
In samenwerking met Musica vzw, Impulscentrum voor Muziek, worden tijdens “Uitblazen bij de Duinheren” vier workshops voor
jongeren georganiseerd.
* Zee- en duinpartituren (zaterdag 24 september van 9.30 tot 17.30 u.): voor jongeren van 9 tot 15 jaar, waarbij de zee, het strand
en de duinen als partituur gebruikt worden
* Vocale workshop (zaterdag 24 september van 9.30 tot 17 u.): voor +15-jarigen rond het nabootsen van blaasinstrumenten;
gekoppeld aan een klein luikje beweging (patronen maken en ritmisch lopen) kan men zo een heuse vocale fanfare opzetten
* Zee-orkest (zondag 25 september van 9.30 tot 17.30 u.): voor kinderen van 5 tot 9 jaar, waarbij instrumenten gemaakt worden
met materialen uit de zee
* Hoornparade (zondag 25 september van 9.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 17 u.): voor jongeren van 9 tot 15 jaar om zoveel mogelijk verschillende hoorns te maken, van dierlijke hoorns tot tuinslangen en ander huis-, tuin- en keukenmateriaal; tweemaal een
halve dag
Info en inschrijvingen: Festival van Vlaanderen in Brugge 050/33.22.83, e-post musica.antiqua@telenet.be. Gratis deelname,
maar wel vooraf inschrijven.

Prijsvraag: 2 keer 20 dag-duotickets te winnen!!
Voor het grote cultuurevenement “Uitblazen bij de Duinheren” zijn er in totaal 40 dag-duotickets te winnen: 20 gratis tickets
voor twee personen op zaterdag, en nog eens 20 gratis tickets voor twee personen op zondag.
Het loont dus wel de moeite aan volgende prijsvraag deel te nemen.

De vraag luidt als volgt: wie of wat is MIM?
Deel uw antwoord uitsluitend schriftelijk mee, tot uiterlijk woensdag 14 september, aan Nathalie Gyselinck van het
Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde. U mag haar ook mailen op educatievedienst@tenduinen.be.
Vergeet op uw deelnameformulier niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
Na 14 september zal een onschuldige hand de 2 keer 20 winnaars trekken uit de zonder twijfel grote pot inzendingen..!
Waarna de winnaars persoonlijk verwittigd worden. Succes!

Cultuur
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Uitwaaien op WASCO 2005!
Tijdens het weekend van vrijdag 9 en zaterdag 10 september vindt in en om cc CasinoKoksijde opnieuw het WASCO-weekend
plaats. WASCO staat voor wervelende, actieve, spetterende en culturele openingshappening. Het weekend wordt georganiseerd
door de jeugddienst, het casinoteam en de bibliotheek. Met dit WASCO weekend wordt het nieuwe seizoen geopend en wordt
jong en oud op een waaier van activiteiten getrakteerd.

Wasco-activiteiten van de bib
Boekenverkoop op zaterdag 10 september - Om de collectie aantrekkelijk en actueel te houden, houdt
de bib deze extra opruimactie. Het aanbod zal divers en jonger zijn dan de vorige jaren. Men kan kiezen uit vele romans, informatieve boeken, jeugdboeken, muziek-cd’s en tijdschriften. Alle verwijderde
materialen worden verkocht aan zeer democratische prijzen. Van 10 tot 12 u. in de bib, van 14 tot
17.30 u. op het Casinoplein.
Snoepletters: een lekkere vertelproductie door Tine Hofman op zaterdag 10 september - Snoepen van
verhalen, van woorden, van zinnen, van letters, van klanken. Snoepletters is een zoete aaneenschakeling
van gedichten, een fabel, woordspelletjes, mopjes en verhalen. Er is een voorstelling voor kleuters vanaf 4 jaar (om 10.30 u.) en
een voorstelling voor 6- tot 12-jarigen (om 15 u.). Beide voorstellingen vinden plaats in de Willem Elsschotzaal (bibliotheekgebouw). Gratis toegang.
Lieven Debrauwer en “Confituur” op zaterdag 10 september - Uit meer dan 26 uur beeldmateriaal van de film “Confituur” haalde Lieven Debrauwer tientallen ongeziene stukken. Zo ziet u voor het eerst de grappige nevenverhalen van de WC-madam en de
WC-meneer en de nieuwsgierige buurvrouw en haar mysterieuze huisgenoot. Lachten met “actie” en “cut”, lachen met lachende
acteurs. Hoe werd de Radetzkymars-scène gemaakt? Uiteraard ook de onvermijdelijke bloopers. Geniet mee en leer bij van deze
grappige ingrediënten van “Confituur”! Om 20 u. in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde. Gratis toegang. Vooraf reserveren is
noodzakelijk. Kaarten aan de balie van cc CasinoKoksijde. Bij telefonische reservatie (tel. 058/53.29.99) moeten de kaarten
binnen de 14 dagen afgehaald worden. Met steun van de Vlaamse overheid.
Info: bibliothecaris Viviane Rys (tel. 058/53.29.54, fax 058/53.29.85, e-post viviane.rys@koksijde.be).

Wasco-activiteiten van de jeugddienst
De derde editie pakt uit met een kinderfuif (voor 6- tot 12-jarigen) op vrijdagavond 9 september om 19.30 u. in JOC de PIT
met als thema sprookjes. Kinderen die verkleed zijn, krijgen een verrassing. Einde om 22 u.
Op zaterdag 10 september maakt JOC de PIT zich vanaf 20 u. op voor de Dance Battle, een organisatie van Movement X waarbij verschillende dansgroepen elkaar uitdagen in een dance off.
Info: jeugddienst Thierry Boonefaes (e-post thierry.boonefaes@koksijde.be, tel. 058/53.29.70, fax 058/53.29.71).

Wasco-activiteiten op het Casinoplein: zaterdag 10 sept.
In de namiddag is er op zaterdag 10 september vanaf 14 u. een grandioos festijn op het Casinoplein:
workshop goochelen, rodeostier, springkasteel, bungee run, schminkstand, suikerspin…
* IJsco Ali - De Turkse ijsventer in traditionele outfit presenteert deze fel gesmaakte zomerse lekkernij op zo’n handige en razendsnelle manier dat ze binnen de kortste keren iedereen weten te fascineren. Goochelen met ijs, een stunt om de vingers van af te likken…
* MANMANMAN met “Op een bed van rozen” - Wie droomt er niet van een serenade op een bed van
rozen? MANMANMAN maakt deze droom waar. Verliefde koppeltjes, een kaartclub of een bende
armoezaaiers stappen in de woonwagen en kiezen een hedendaags levenslied. Over Mijn hart is bij
jou, Nooit alleen… De gelukkige toeschouwers kiezen uit thema’s als: miserie, wraak, schoonheid,
overspel…
* Funfare - Om 14 en om 16 u. speelt deze minifanfare hippe muziekjes met veel humor en rare pasjes.
Een visueel en muzikaal vermakelijke act. Het marcheren en de muziek (van Braziliaanse carnavalsmars tot Weense wals) wordt
voortdurend afgewisseld met theatrale humor, vrolijk gezang en zotte bewegingen.
* Flikken op stelten! - Deze mobiele steltenanimatie waarbij Maurice en Gérard zorgen voor de goede gang van zaken met hun
eigen onnavolgbare personificaties en obsessies, zijn te zien om 14.30 en 16.30 u. Orde, rust, discipline en veiligheid gegarandeerd!
Info: cultuurfunctionaris Veerle Decroos (tel. 058/53.29.88, fax 058/53.29.85, e-post veerle.decroos@koksijde.be).

Toerisme
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Stormfeesten op zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober vindt op de Zeedijk van Oostduinkerke de tweede editie van de Stormfeesten plaats. Deze feesten brengen een ode aan het visserijverleden van het dorp. Dit boeiende verleden, het harde en vaak armoedige bestaan van de vissersfamilies, het bijgeloof van de mensen, is een brok lokaal erfgoed dat niet vergeten mag worden. Het zeedijktheater (16 u.), gebaseerd op historische feiten, is opgebouwd rond vier thema’s.
Een eerste thema gaat over de armoede dan ook de aangehouden paardenvisser, kantoren). Ten slotte worden als apowaarmee de lokale bevolking geconfron- na tussenkomst van de pastoor, als een theose de vreugdevuren aangestoteerd werd, waardoor ze haar heil moest vrij man het café betreedt, kan de pret ken(23 u.).
zoeken in de schrale strandvisserij. De niet meer op en wordt er gefeest tot in * Info: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2
strenge wetgeving beperkte evenwel het de vroege uurtjes. Zo dit stuk zeedijk- in Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21, fax
strandvissen, maar wie zich daar niet theater toch een happy end.
058/53.21.22, e-post toerisme@koksijaan hield werd aangehouden. Dit leidde Vòòr het toneel speelt en zingt het duo de.be, webstek www.koksijde.be, of
natuurlijk tot schrijnende taferelen.
Bleksje Treksje kustliederen (14 u.). feestcomité Oostduinkerke-bad (tel.
Een tweede thema toont het proces van Daarna worden folkloristische dansen 058/51.12.47).
een paardenvisser die aangehouden uitgevoerd (15 u.). Naast het
werd wegens illegaal garnalenvissen.
theater zijn er ook nog optredens
Het derde thema behandelt het bijge- voorzien van straatmuzikanten en
loof van de vissers en vissersvrouwen. folkloristische dansen, alles in het
Om een behouden terugkeer van de teken van de visserij. Tijdens de
IJslandvaarders af te smeken, gingen ze Stormfeesten kan iedereen
op bedevaart naar Baaldjes Kruis. terecht voor een natje en een
Tijdens deze bedevaart speelden zich droogje op de Zeedijk. Zo wordt
vaak vreemde rituelen af.
een visbuffet aangeboden (18 u.)
Wanneer de vissers eindelijk weer thuis voor de democratische prijs van
waren, kon het grote feest beginnen. Als 15 euro (kaarten in de toerismeDe Stormfeesten brengen een ode aan het vroegere vissersleven met o.a. de bedevaart naar Baaldjes Kruis.

Halloween: 29 oktober-6 november
* HalloweenHorrorHouse - Een hele
week lang, van zaterdag 29 oktober tot
en met zondag 6 november, wordt in
Koksijde het HalloweenHorrorHouse
opgetrokken. Het wordt niet zomaar
een spookhuis maar een griezelige
droomwereld. De bezoekers maken niet
alleen kennis met een verlaten en
spookachtig kustdorpje, maar ook met
een heksenbos, middeleeuwse kerker,
mysterieus
labo
enz.
Het
Tijdens Halloween is het weer lekker griezelen
zen in Sint-Idesbald..!

HalloweenHorrorHouse is gratis toegankelijk aan de Strandlaan 128 in SintIdesbald.
* Halloweenstoet - Op maandag 31
oktober vindt in Sint-Idesbald voor de
5de maal de Halloweenstoet plaats. In
de namiddag kunnen de kinderen hun
pompoenen uithollen en versieren, en is
er mogelijkheid tot schminken op de
Zeedijk. Om 18.30 u. start de jurering
van de mooiste pompoen en het origineelste
kostuum.
De
geblaHalloweenstoet vertrekt om 19.30
u. aan het HalloweenHorrorHouse
met muziekgroepen en versierde
wagens. Natuurlijk kan iedereen
meedingen naar de prijs voor griezeligste kostuum. Bij aankomst op
de Zeedijk vindt de prijsuitreiking
plaats en kan iedereen nog genieten van pompoensoep, heksendrank en een Halloweenoptreden.

* Halloweendropping - Voor de eerste
maal is er een Halloweendropping, op
maandag 31 oktober. De startplaats is
zaal Witte Burg in Oostduinkerke tussen
20 en 21 u. Van daar worden de deelnemers in groepjes overgebracht naar de
officiële startplaats. Tijdens deze
spooknacht leggen de deelnemers een
parcours af van ongeveer 20 km.
Onderweg dienen enkele praktische
proeven afgelegd, en er zijn ook pakzones. Wie aangetikt wordt, krijgt een
sanctie en moet een eind terug of een
bepaalde tijd stoppen. Onderweg krijgt
elke deelnemer een drankje en een
hapje. Deelname is enkel mogelijk door
inschrijving (deelnameformulieren te
verkrijgen bij de dienst Toerisme).
Info: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2
in Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21, fax
058/53.21.22, e-post toerisme@koksijde.be, webstek www.koksijde.be
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Programma kermis Oostduinkerke-dorp
VRIJDAG
9 SEPTEMBER:
- 19 u., café Leopold, kermisprijskamp
op de golfbiljart (org. biljartclub de
Leopoldvrienden)

ZATERDAG
10 SEPTEMBER:
- 10.30 u., taverne ’t Sluddertje, kampioenschap voor vrouwelijke kruwers
(org. kruwersclub de Spanjaardbank)
- 13.30 u., Snuffeltocht (org. Fidelia,
Koninklijke Hondenafrichtingsvereniging Oostduinkerke)
- 14-16 u., inkorving afzonderlijke prijsvluchten uit Arras voor oude en jonge
duiven (org. duivenmaatschappij de
Verbroedering)
- 15 u., wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften,
Grote Prijs ’t Jagershof
- 19.30 u., café ’t Visserswelzijn, avondfeest met koud vleesbuffet en gezellig
samenzijn met Duitse schlager- en
volksmuziek.
- 20 u., taverne ’t Sluddertsje, kermisschuiftafel (org. schuiftafelclub de
Trokkers)
- 20 u., estaminet In de Peerdevisscher,
2de grootse karaoke-avond van ’t
Vlaamse lied, gratis deelname, presentatie door Christophe Dorné, vele
mooie prijzen te winnen
- 20 u., OPENING VAN DE KERMIS door
de gemeentelijke overheid met
optocht door de Harmonie Vrienden
van de Brandweer en Mieke Garnaal
met haar gevolg en volksdansen door
de Oud-IJslandvaarders en de
Garnaaltjes

ZONDAG
11 SEPTEMBER:
- openen van de toestellen afzonderlijke prijsvluchten uit Arras voor oude

Koksijde-Oostduinkerke (org. KBG
Ooostduinkerke-Wulpen)
- 14 u , seniorendansontmoeting in zaal
Witte Burg (org. De Golfbrekers van
Koksijde-Oostduinkerke)
- 15 u., wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract & beloften,
22ste Grote Prijs Autohandel
Vanoverbeke en Legein
- 20 u., taverne ’t Sluddertsje, kermiskaarting (org. Kaartensclub 101 is uit)

en jonge duiven (org. duivenmaatschappij de Verbroedering)
- 10.45 u., taverne ’t Sluddertsje, kampioenschap voor mannelijke kruwers
(org. kruwersclub de Spanjaardbank)
- HERDENKING 61ste VERJAARDAG DER
BEVRIJDING VAN OOSTDUINKERKE:
9.15 u., plechtigheid op de gemeentelijke begraafplaats – 10.15 u., herdenkingsmis in de Sint-Niklaaskerk,
opgeluisterd door het koor Cum Jubilo
uit Watou – 11.15 u., bloemenhulde
bij de herdenkingsplaten
- 15.30 u., wandelconcert door de
Harmonie Sint-Cecilia uit Stavele

VRIJDAG
16 SEPTEMBER:

MAANDAG
12 SEPTEMBER:

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

- 10 u., PLECHTIGE DIENST voor de
overleden parochianen (jaargetijde)
- 17 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen met deelname van de dorpsbewoners (org. WTC De Meeuw)

ZATERDAG
17 SEPTEMBER:

WOENSDAG
14 SEPTEMBER:
- 16 u., binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum, wedstrijden voor de
schoolgaande jeugd (org. feestcomité
Oostduinkerke-dorp)

DONDERDAG
15 SEPTEMBER:
- 9 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige vissersmis – na de mis bloemenhulde op
het erepark van het Nationaal
Visserijmuseum – 11 u., gezellig
samenzijn voor de vissers en de vrienden van de visserij in café ’t
Visserswelzijn, aangeboden door het
feestcomité Oostduinkerke-dorp,
m.m.v.
de
Visbakkers
van
Oostduinkerke en Keizer Friette
- 13.30 u., petanque, pleinen Ameubla,
sportdag voor alle inwoners uit

- Sluitingsvlucht uit Arras voor alle duiven, inkorven van 14 tot 16 u. (org.
duivenmaatschappij de Verbroedering), opening van de toestellen vanaf
13.30 u.
- Inkorving 1stee Duivenvlucht van de
Ronde Van België tussen 14 en 16 u. (
org. duivenmaatschappij de Verbroedering)
- 13 u., dorpsplein Wulpen, tijdrit per
ploeg (org. WTC De Meeuw, inschrijven 058/51.79.00)
- 13.30 u., kaarting, zaal Witte Burg,
voor alle inwoners uit KoksijdeOostduinkerke (org. KBG Oostduinkerke-Wulpen)
- 15 u., café ’t Visserswelzijn, grote kermiskaarting (org. De Oostduinkerkse
Vrienden)

ZONDAG
18 SEPTEMBER:
- openen van de toestellen na de duivenvlucht van Arras

Kermis
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(vervolg van blz. 18)

- 10 u., gemeentelijke Werf (Farazijnstraat), vrienden- en brandweerwedstrijd De Peerdevisschers-trofee voor
verenigingen en brandweerlieden uit
bevriende gemeenten (org. feestcomité brandweer Oostduinkerke en
feestcomité Oostduinkerke-dorp)

VRIJDAG
23 SEPTEMBER:

ZATERDAG
24 SEPTEMBER:

- 16 u., taverne ’t Sluddertsje, vers fruitkermiskaarting (org. Krachtbalclub
Oostduinkerke)

- 16 u., café Leopold, vogelpikprijskamp
(org. De Pekkers)

Kermis op de Groenendijk
ZATERDAG 3 SEPTEMBER:
- 15 u., café De Zoeten Inval, kiekenkaarting

ZONDAG 4 SEPTEMBER:
- 14 u., café De Zoeten Inval “Het trekpaard op zijn best” en doorlopend spannend plezier voor de kinderen
- 17.30 u., café De Zoeten Inval, gratis vis, gebakken door De Oostduinkerkse Visbakkers
- 18 u., OFFICIEEL BEZOEK aan Groendijkkermis door de gemeentelijke overheid met medewerking van Mieke Garnaal, de
Harmonie Vrienden van de Brandweer en de Oud-IJslandvaarders met de reuzen Pe en Me
- 20 u., café De Zoeten Inval, volksbal

Kermis in Sint-Idesbald
VRIJDAG 2 SEPTEMBER:
- 16 u., hotel Ruytingen, kermiskaarting (1 euro per beurt)

ZATERDAG 3 SEPTEMBER:
- 19 u., officiële opening van de kermis met optocht onder begeleiding van de gemeentelijke harmonie van het Konz- naar
het Grardplein, alwaar toespraak van de burgemeester en vervolgens optocht naar de Kerkepannezaal en receptie.
- 20 u., breugelmaaltijd in de Kerkepannezaal (10 euro per persoon, vooraf inschrijven)
- 21 u., kermisfuif met The Sparrows, gratis toegang vanaf 21 u.

ZONDAG 4 SEPTEMBER:
- 10 u., kerk Sint-Idesbald, dienst voor de gesneuvelde Canadese soldaat Charles Richards en de overleden parochianen,
gevolgd door bloemenhulde en optocht met de gemeentelijke harmonie en de vaderlandslievende verenigingen.

MAANDAG 5 SEPTEMBER:
- 14 u., Kerkepannezaal, ontspanningsnamiddag voor senioren “Zet je zorgen aan de kant” (Eddy Smets samen met Letty
Lanka en komisch duo Chris en Chris)

VRIJDAG 9 SEPTEMBER:
- Hotel Ruytingen, Jazz at Baaltje

Toerisme
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Boeiende daguitstappen
De dienst Toerisme organiseert op donderdag 15 september en op dinsdag 27 september weer twee boeiende daguitstappen met
de bus (CD-cars): respectievelijk naar Londen en Reims. Op donderdag 13 oktober volgt dan nog een daguitstap naar Kortrijk en
Doornik. Voor alle inschrijvingen: dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke, tel. 058/53.21.21.

Donderdag 15 september:
Londen…
- opstapplaatsen:
parking
SintNiklaaskerk in Oostduinkerke-dorp
(6.45 u.), gemeentehuis Koksijde
(6.55
u.),
hoek
ZeelaanWestendestraat te Koksijde-bad (7
u.), Oostendelaan aan het Grardplein
in Sint-Idesbald (7.10 u.)
- 8.20 u.: met de shuttle in Calais naar
Dover, over de snelweg naar Londen /
’s middags vrij middagmaal
- geleide stadswandeling voor de liefhebbers; niet te missen zijn o.a. The
Houses of Parliament”
- andere mogelijkheden: boottocht
naar Greenwich (park met datum, oud
schip Cutty Sark ligt er in een dok);
boottocht op de Thames; slenteren in
de binnenstad: het artistieke Camden,
het sjieke South Kensington, de gere-

noveerde Canary Wharf, Soho; aanraders: een “pint” of Guinees proeven in
een lokale pub.
- 17.30 u. (lokale tijd): vertrek naar
Dover, shuttle om 19.58 u.
- thuiskomst om 23.15 u. (continentale
tijd)
- prijs per persoon: 32 euro (busreis,
shuttle, gids inbegrepen)
- identiteitskaart en ponden niet vergeten
De bestemming of het programma kan
wijzigingen ondergaan, te wijten aan de
recente bomaanslagen.

-

-

-

Dinsdag 27 september: Reims en
Epernay…
- opstapplaatsen:
parking
SintNiklaaskerk in Oostduinkerke-dorp
(6.30 u.), gemeentehuis Koksijdedorp (6.40 u.), hoek Zeelaan-

-

Westendestraat te Koksijde-bad
(6.45 u.), Oostendelaan t.h.v. het
Grardplein in Sint-Idesbald (6.55 u.)
9 u.: ontbijtstop
Reims: historisch centrum en kunststad, beroemde kathedraal waar veel
Franse koningen gekroond werden;
vele champagnehuizen / ’s middags
vrij middagmaal
Epernay (15 u.): bezoek aan een
champagnehuis (september is de
oogstmaand).
16.30 (17 u.): kennismaking met een
“kleinere” champagneboer
19 u.: terugreis, thuiskomst omstreeks
23 u.
prijs per persoon: 35 euro (busreis,
gids en proeverijen)
opgelet: dit programma kan wijzigingen ondergaan.

Toeristische winterbrochure
Ook tijdens het najaar en de winter valt er in onze gemeente heel wat te beleven. Vanaf 15 september ligt bij de dienst
Toerisme een volledig nieuwe brochure klaar: “Winter 2005-2006”. In de brochure vinden de toeristen alle informatie voor
een ontspannend winterverblijf in Koksijde-Oostduinkerke. Maar ook de eigen inwoners kunnen er genieten van vele evenementen, een bezoek brengen aan een museum of kiezen voor een theatervoorstelling in het cc CasinoKoksijde. De brochure is gratis.

Open Door en Airshow op de basis
Tijdens het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 september wordt het luchtruim boven Koksijde hèt decor voor adembenemende luchtacrobatie ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Door en Airshow op de luchtmachtbasis. Talrijke jets en
demoteams van verschillende landen tonen het beste van hun kunnen. Niet te vergeten zijn natuurlijk de eigen Seaking-heli’s. Ook op de begane grond is er veel animatie, zowel voor groot als klein. Meer info op de webstek www.airshowkoksijde.be.

Internationale conferentie Dunes & Estuaries 2005
Van maandag 19 tot vrijdag 23 september vindt in cc CasinoKoksijde de internationale conferentie Dunes & Estuaries 2005
plaats met als bijzonder thema “Natuurherstelmaatregelen in Europese kusthabitats”. Deze conferentie is een initiatief van
Aminal, afdeling Natuur, van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Kustvereniging EUCC (European Union for Coastal
Conservation), de gemeente Koksijde, en wordt georganiseerd met steun van life-FEYDRA. Gedurende vier dagen worden aan
de Vlaamse kust ervaringen uitgewisseld over kleine en grootschalige natuurherstelprojecten en ontwikkelingsinitiatieven aan
Europese kusten, estuaria en strandgebieden. Meer info op www.vliz.be/de2005.
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Openbare werken: een stand van zaken (1)
Nationaal Visserijmuseum
te Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale vernieuwing
en
uitbreiding
van
het
Nationaal
Visserijmuseum verloopt volgens schema.
Officieel luidt het dossier als volgt: “Het zeil
wordt in de top gezet – Cultuurtoeristisch project ter revalorisatie van de maritieme erfgoedsite Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke”.
De werken vorderen naar wens. De eerstesteenlegging van het nieuwe museum vond plaats op
vrijdag 24 juni.
Momenteel is men volop bezig met het metsen Op vrijdag 24 juni vond op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum de plechtivan de buitenparamentsteen. Dat is een rode ge eerstesteenlegging van het in aanbouw zijnde nieuwe museum plaats. Op de foto o.m.
schepenen Greta Suber-Delie, Joeri Stekelorum, burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste
Terca-baksteen van het type Wanlin. Ongeveer schepen Jan Loones, aannemer Bernard Joye, schepen Herwig Vollon, OCMW-voorzitter
eind oktober zou het aanneembedrijf Furnibo Stefanie Anseeuw, ing; Stephane Wydooghe en Mieke Garnaal Siegline met eredame.
klaar moeten zijn met de ruwbouw.
Verder zijn enkele aanbestedingen lopende voor de technische installaties (HVAC, HS-kabine, aquaria-technieken). Ook de werken aan de Martha zullen starten: het als monument beschermd vaartuig zal weggenomen worden en deels gerestaureerd worden in een scheepsatelier en deels op de werf zelf. De Martha komt immers op een centrale plaats in het nieuwe museum.

Riolerings-en verfraaiingswerken Wulpen
Samenvatting van het project (gestart op 1 februari) - Riolerings- en verfraaiingswerken (met o.m. een volledig nieuw dorpsplein) enerzijds, de bouw van een nieuwe brug over het kanaal Nieuwpoort-Veurne in de dorpskom anderzijds. Deze investeringen worden gedragen door het gemeentebestuur van Koksijde, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Administratie
Waterwegen en Zeewezen (AWZ).
Momenteel wordt verder gewerkt aan de afwerking van het plein zelf. Dan wordt er ook gestart met fase 1, deel 2. Als deel 2
weer toegankelijk is, vat men het derde deel aan.
De verdere planning:
Fase 1, deel 2 - Gelijkaardige werken tussen de Veurnekeiweg en het Dorpsplein vanaf half augustus.
Fase 1, deel 3 - Tussen het pompstation en de Booitshoekestraat. Er wordt continu toegankelijkheid voorzien, in het bijzonder
voor de landbouwers.
Hoogspanningskabels - Heden beperken de werken zich tot het herstel van de Veurnekeiweg (van de Veldweg tot aan de
Pelikaanbrug).
Voetgangersbrug - Binnenkort, aanvang september, zullen de eerste stappen gezet worden voor de bouw van de langverwachte
nieuwe brug.
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 zomersporten. Verder
zal het wandelgedeelte tussen Lucionplein en einde Mieke Hill, evenwijdig met de Pieterlaan, vernieuwd worden met een houten
bevloering (nu dallen). Deze werken werden in augustus heraanbesteed. Bij het ter perse gaan vond de aanbesteding plaats en
kunnen we op de valreep meedelen dat de werken in het najaar zullen beginnen.
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Openbare werken: een stand van zaken (2)
Nieuw gemeentehuis
De bouw van het nieuwe gemeentehuis gaat gestadig verder.
Omstreeks 20 juni werd begonnen met de montage van het
centrale “ei” op de werf. Dat is de merkwaardige centrale constructie waar de zittingen van de gemeenteraad zullen plaatsvinden. Deze montage is momenteel ongeveer halfweg gevorderd. Terwijl de ruwbouwwerken ondertussen verdergaan zijn
inmiddels ook al de eerste technici op de werf verschenen.
Uitvoerder is de bouwonderneming Strabag uit Gent.

Op de werf is de stalen constructie met schuine pijlers waarop het
“nest” rust waar straks het “ei” komt al goed zichtbaar. Deze foto werd
genomen op woensdag 10 augustus.

Garages deel Zeedijk Koksijde-bad, derde fase
In de loop van september volgt de afwerking van de trappenhuizen.

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 zomervakantie. Na de coördinatievergadering met de aannemer zal de startdatum gekend zijn en meegedeeld worden in
de volgende editie.

Ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-dorp
In het ontmoetingscentrum Noordduinen in Koksijde-bad wordt de tweede verdieping omgebouwd tot klaslokalen voor de
Stedelijke Academie Woord en Muziek, afdeling Koksijde. Er worden volgende ruimten voorzien: 4 klaslokalen, 6 oefenlokaaltjes,
secretariaat en polyvalente ruimte voor toneel, orkest, ballet. Uiteraard wordt ook het nodige sanitair gebouwd. Einde der werken is voorzien in december.

Uitbreiding Hoge Blekkerzwembad
Men is volop bezig met het construeren van de recreatieve baden (kuipen): peuterbad (130 m2), stroomversnellingsbad, uitglijzone voor de nieuwe glijbaan, 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 kleedkastjes, de vernieuwing van de kades en de ingang, en de
uitbreiding van de cafetaria. Het vernieuwde zwembad zou moeten openen met de krokusvakantie 2006.

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): hier
dienen nog de riooldeksels op hoogte te worden gebracht. Op de eindasfaltlaag na is dit deel volledig afgewerkt. Fase 2 (vanaf
de Vlaanderenstraat, kruispunt inbegrepen, tot aan de Koninklijke Baan): de voetpaden werden vooraf opengebroken zodat
de nutsmaatschappijen nieuwe bekabeling en waterleiding konden aanbrengen en beëindigen tijdens de zomermaanden. Er
werd dus in de zomer gewerkt om de toegankelijkheid te garanderen tegen de kerstvakantie. Heden september wordt dan het
eigenlijke wegdek opgebroken voor de heraanleg van de bovenbouw.
* Nieuwe asfaltlaag - De Pannelaan en de Bertrandlaan in Sint-Idesbald krijgen een nieuwe asfaltlaag. Ondertussen heeft de
aanbesteding plaatsgevonden met de bedoeling de werken nog in het najaar te kunnen uitvoeren.
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Openbare werken: een stand van zaken (3)
Fietspaden (Toekomstlaan) in Oostduinkerke
Op de uitbreiding van de verlichting na, is het volledige project afgewerkt.

Verdere aanleg rioleringen
* Rioleringsdossier Majoor D’Hooghelaan tussen Tennislaan en Prins Boudewijnlaan - Het betreft het vervangen van de slechte riolering. De coördinatie van dit project zal eerstdaags plaatsvinden.
* Regenwaterriool in de Ammanswallestraat - Eerstdaags start men met de vernieuwing van de verlichtingspalen, de heraanleg
van de voetpaden, waarna dan ook de asfaltlagen gegoten worden. De verdere afwerking is al gestart. Streefdoel is de werken
tegen eind november af te krijgen.
* Dossier Riolering en opschikking Kol. D’Haenenlaan (vak Albert I-laan 14), Nachtegaalweg (vak Kol. D’HaenenlaanNoordzeedreef), Duinpieperdreef en Kievitweg - De aanbesteding vond al plaats. De coördinatievergadering is ook voorbij.
De werken zullen fasegewijs uitgevoerd worden. Het eerste deel betreft de aanleg van de riolen in de Kievitstraat en de
Nachtegaalweg.
* Dossier Riolering en wegenis in de Trapegeersweg, Overbankhelling, Broersbankhelling en Huldelaan - De aanbesteding vond
al plaats. De coördinatievergadering is voorbij. De werken zullen fasegewijs uitgevoerd worden. Het eerste deel betreft de aanleg van de riolen in de Trapegeersweg en Overbankhelling.
1.Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2.Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken 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.

Nieuwe tractor voor strandreinigingsmachine
De gemeentelijke technische dienst, meer bepaald de afdeling wegen/dijk/strand, vergenoegde zich op maandag 18 juli in
de levering van een nieuwe tractor. De voornaamste opdracht van dit nieuwe trekpaard wordt vooral het trekken van de
strandreinigingsmachine. Eventueel zal de tractor ook voor de stoeten ingespannen worden.
De nieuwe trekker, van het merk New Holland en het type TM 120 Classic All 01, is geleverd door het Alveringemse bedrijf
RAWA voor de prijs van 53.296,87 euro (BTW in). De oude tractor (Ford County – bouwjaar 1988) werd door RAWA voor
de prijs van 3.718,33 euro (BTW in) overgenomen.
Enkele kenmerken van het nieuwe voertuig: Turbo-diesel
intercooler, 124 pk, 7.500 cc, 20 versnellingen vooruit
en 16 achteruit, 8 werklichten (4 voor en 4 achter). De
trekker voldoet aan de strengste veiligheidsnormen. De
bediening van de strandreiniger (aan- en uitschakelen,
kippen enz.) gebeurt volledig vanuit de cabine van de
tractor die bovendien met industriële zandbanden is uitgerust wat noodzakelijk is voor het rijden op het strand.
Verder is de nieuwe tractor ook voorzien van radio, airco,
comfortabele luchtgeveerde chauffeursstoel en zitplaats
voor een passagier.
De nieuwe tractor werd verwelkomd door meesterknecht Rudy
Baelen, schepen Greta Suber-Delie, 1ste schepen Jan Loones,
bestuurder Wolfgang Neuser, leverancier Raf Wackenier, ambtenaar Wesley Dorné en ploegbaas Eric Tratsaert.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste
kalender in uw bus. Indien u dat wenst kunt u die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.koksijde.be/
info/milieu/afval).
Hou de restafvalkalender goed bij en plaats de restafvalzakken altijd op de juiste dag buiten!

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Extra ophaling PMD in het kader van het Toeristisch Project (TP) voor de Zeedijk en de Koninklijke Baan en de tussenliggende
straten: vrijdagen 2, 16 en 30 september
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 7 en 21 september, 5
en 19 oktober
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 21 september en 19 oktober

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 2, 16 en 30 september
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 8 en 22 september,
6 en 20 oktober
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 22 september en 20 oktober

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 straten: vrijdagen 2, 16 en 30 september
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 september, 7 en 21 oktober
Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 23 september en 21 oktober

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 straten: vrijdagen 2, 16 en 30 september
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 september, 7 en
21 oktober
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 20 september en 18 oktober

Sluitingsdagen containerpark
Het gemeentelijk containerpark zal gesloten zijn op zaterdag 3 september, dinsdag 1 november, woensdag 2 november en vrijdag 11 november.

Besparing Nacht van de Duisternis
Onze gemeente nam op zaterdag 19
maart deel aan de 10de Nacht van de
Duisternis. De klemtoonverlichting van
5 gebouwen werd uitgeschakeld tussen
19 en 23 u. Het gemeentebestuur sloot
zich daarmee aan bij de voornaamste
doelstelling van de campagne: sensibilisatie van de bevolking omtrent het
bewust omspringen met verlichting en
energie. Dank zij de wolkenloze hemel
die avond schitterde de sterrenhemel
nog eens écht!
Het uitschakelen van de klemtoonverlichting leverde ook volgende besparing
(per
uur)
op:
gemeentehuis
Oostduinkerke (0,4185 euro), Sint-

Pieterskerk (0,405 euro), Ten Bogaerde
(0,3375 euro), OLV-Ter-Duinenkerk (2,7
euro), Sint-Niklaaskerk (1,215 euro). De
totale besparing per uur bedraagt 5,076
euro. Dit is een berekening bij benadering, maar het geeft wel een goed beeld
over de besparingsmogelijkheden.
Verrekend over vier uur, van 19 tot 23 u.,
betekent dat een effectieve besparing
van 20,304 euro.
Op het eerste zicht zijn dat geen spectaculaire cijfers. Maar als men die cijfers
omrekent naar één jaar, dan kan er heel
wat bespaard worden door klemtoonverlichting te doven op momenten dat het
weinig zin heeft die te laten branden.

Zo kunt u ook berekenen hoeveel uw
elektriciteitsfactuur kan afslanken door
nutteloos energieverbruik bij u thuis
aan banden te leggen.
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Nieuwe demonstratieweide thuiscomposteren
In de gids even nagaan hoe men het best composteert…

De opening van de demonstratieweide
thuiscomposteren bij het containerpark
op zaterdag 18 juni was een groot succes. Meer dan 100 bezoekers aanhoorden de deskundige uitleg van compostmeester Roger Van der Maelen. Er werd
ook gretig deelgenomen aan de andere
activiteiten, o.a. “Kriebelbeestjes onder
de loep” begeleid door natuurgids
Johan Depotter en “Ieder knutselt Jerom
De Compostworm” een activiteit voor
kinderen begeleid door Katrien Driesse,
medewerkster van de milieudienst. Tot
slot schonk de firma Westcompost aan

iedere bezoeker een zakje com- de openingsuren van het containerpark
post en een verrassingsplantje in kan men bij de parkwachter terecht met
vragen, ook de milieudienst geeft graag
een composteerbaar potje.
Thuis composteren is een aanra- verdere uitleg. De demoplaats kan ook in
der en het bespaart u veel geld. groep bezocht worden.
Doel is zoveel mogelijk organisch Wenst u bij eventuele composteerproafval uit de huishoudelijke restaf- blemen thuis geholpen te worden door
valzak te halen (49%) en er een compostmeester, maak dan een
hoogwaardige compost van te afspraak maken met de milieudienst (tel.
maken. Compost is een goede 058/53.30.98).
grondverbeteraar voor bloemen Een compostvat is te koop bij milieuen planten, op natuurlijke wijze dienst: 17,40 euro. Het vat wordt aan
zonder scheikundige meststof- huis geleverd.
fen. Naar afvalpreventie toe
slaagde de gemeente er in 2004
in de streefcijfers te halen. Het
thuiscomposteren speelt hier
zeker een grote rol, momenteel
bezitten al 1.220 gezinnen (!)
een compostvat. Het blijft echter
belangrijk de jeugd en de gezinnen blijvend te motiveren om
thuis te composteren in een vat
of een bak. Daarom bouwde de
milieudienst een demoplaats
waar alle facetten van het com- Dergelijk compostvat is te koopbij de milieudienst. Al
posteren aan bod komen. Tijdens 1.220 gezinnen beschikken over zo’n vat.

Fietspromotiecampagne “Fiets naar Kyoto”
Ons gemeentepersoneel neemt deel aan de fietspromotiecampagne “Fiets naar Kyoto”! Deze campagne wordt georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en loopt van 19 september tot en met 18 november.
Via een positieve aanmoediging wil de campagne meer mensen op de fiets krijgen van en naar het werk. Alle deelnemende
werknemers houden hun gefietste kilometers tijdens de campagneperiode bij aan de hand van spaarkaarten (digitaal of op
papier) die ze na verloop van de campagne inleveren bij de BBL. Uit alle spaarkaarten trekt een onschuldige hand de winnaars die beloond zullen worden met leuke prijzen.
Elke deelnemende fietser wint trouwens sowieso: geen dure brandstofrekening, geen files (en dus geen tijdverlies), en meer
gezonde lichaamsbeweging. Ook het milieu profiteert mee. Vandaar trouwens de slogan “Fiets naar Kyoto”, verwijzend naar
de internationale afspraak om de uitstoot van broeikasgassen door de industrielanden te verminderen.
Door deelname aan deze campagne kan Koksijde zich duidelijk profileren als een gemeente die echt bekommerd is om duurzame mobiliteit (fietsen van en naar het werk promoten en zo werken aan een verkeersveilige gemeente) en milieu en gezondheid (bijdragen aan een gezonde en meer (verkeers)leefbare omgeving, autokilometers sparen en dus een bijdrage leveren
aan de daling van de CO2-uitstoot). Bovendien kan de gemeente die campagne indienen als een actie binnen de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling”.

Inventarisatie hinderbronnen en knelpunten
In het kader van de samenwerkingsovereenkomst “Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” wenst de milieudienst de
hinderbronnen in de gemeente te lokaliseren en aan te pakken. Indien u last ondervindt van geurhinder, lichthinder, stofhinder, rookhinder en lawaaihinder, bel de milieudienst (tel. 058/53.30.04).
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Milieubeleidsplan 2005–2009: het afval!
In 2003 bedroeg de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk restafval in Koksijde 7.800 ton. In 1997 was dit nog 10.000 ton,
in 1994 zelfs 14.000 ton! Het resultaat van 2003 is dus een vermindering met 25%, zelfs met 50 % ten overstaan van tien jaar geleden. Dit succes is de vrucht van intensieve sensibilisatie van de inwoners voor afvalpreventie, herbruik van goederen en recyclage via huis-aan-huis-inzamelingen (papier, PMD, groen) en het recyclagepark. De totale hoeveelheid blijft dalen met nochtans een lichte verhoging in 2003 ten opzichte van 2002 als gevolg van het schitterende hoogseizoen. Iedereen begrijpt dat het
toerisme tot een veel grotere fractie restafval leidt.

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval
2003–2007
van
de
Vlaamse
Gemeenschap voorziet streefcijfers wat
betreft de totale hoeveelheid restafval
(huisvuil, grofvuil, gemeentevuil): 180 kg
per inwoner in 2003 / 165 kg per inwoner in 2005 / 150 kg per inwoner in
2007.
Koksijde mag evenwel meer “produceren”, omdat het een kustgemeente is.
Daarom geniet onze gemeente een correctiefactor van 1,63. In 2003 bedroeg
het restafval in Koksijde 254 kg per
inwoner, na toepassing van de correctiefactor 156,25 kg per inwoner. Onze
gemeente voldoet dus eigenlijk al aan
de doelstellingen 2007 van de Vlaamse
Gemeenschap, op 6,25 kg na!
Dit goede resultaat werd ook mogelijk
door het bedrijfsafval van horeca en
KMO’s apart in rekening te brengen. In
2003 bedroeg de totale hoeveelheid
bedrijfsafval 37,50% van de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk
restafval. Door de aftrek van de aanzienlijke fractie bedrijfsafval is het mogelijk
de streefcijfers per inwoner nu al vervroegd te behalen.
Ondanks de volgehouden inspanningen
lijkt het echter niet echt meer mogelijk
de totale hoeveelheden nog meer te
reduceren met uitzondering misschien
van een toekomstige GFT-inzameling
(groenten-, fruit- en tuinafval).

NAAR EEN DIFTARISERING?
De gemeente levert verder inspanningen
om de doelstellingen te bereiken. Ook
de moeilijk bereikbare doelgroep toe-

risten wordt nu al aangesproken via
innovatieve proefprojecten. De overgang naar een diftarisering (gedifferentieerd tarief) gecombineerd aan een uitgebreid en geautomatiseerd recyclagepark ligt op tafel.
Ook het intern afvalbeleid komt op
kruissnelheid. Het recto-verso kopiëren
vindt volop ingang in de diverse administraties en ook in mindere mate het
hergebruik van eenzijdig bedrukte documenten, gebruik van interne mail, scheiden van afvalfracties. Het financieel
steunen van afvaleducatieve initiatieven
zoals MOS, Lenteprik, hondenpoep op
straat, infocampagnes op grote evenementen en toeristisch-sportieve activiteiten zijn volledig ingeburgerd.

TOEKOMSTIGE ACTIES
BEVOLKING
In de toekomst zijn bovendien volgende
acties voorzien bij de eigen bevolking:
promoten van duurzame verpakkingen /
ontmoedigen van eenmalige en overbodige verpakkingen / afvalarm winkelen /
aanbieden van een gratis waardevolle
boodschappentas aan elk gezin met
beloning voor wie ze gebruikt (puntensysteem) / het blijvend aanmoedigen
van thuiscomposteren, wormbakken,
neerhofdieren / blijvende uitbouw van
compost- en demoweide / verdere uitbouw van de samenwerking met het
Kringloopcentrum / sensibilisatie van
de bevolking rond bewust aankoopgedrag via de gemeentelijke infokanalen en
de afvalkalenders / meer acties tegen
verdelers van ongewenste reclame /

financiële ondersteuning van de MOSscholen en begeleiding van de kandidaat MOS-scholen / inzamelen van
landbouwfolie voor hergebruik / invoeren van gedifferentieerde tarifiëring
zowel bij huis-aan-huis-inzameling als
op het recyclagepark (dit vereist een
uitbreiding en automatisering van het
bestaande park) / op langere termijn
inzamelen van het GFT-afval huis-aanhuis / stimulering (eventueel via aangepast tarief) om grof huisvuil te hergebruiken via het Kringloopcentrum.

TOEKOMSTIGE ACTIES
INTERNE WERKING GEMEENTE
Vervolgens de acties in de eigen interne
werking van de gemeente: blijvende
deelname aan het project “Innovatieve
projecten voor selectief ingezameld toeristisch afval” in samenwerking met de
provincie en Fostplus / projecten rond
zwerfvuilvoorkoming eventueel in
samenwerking met de provincie (vooral
het voorzien van passende en oordeelkundig geplaatste afvalrecipiënten voor
de fracties PMD, papier en glas en het
verspreiden van aangepaste afvalkalenders voor toeristisen / uitbouwen van
een selectieve inzameling van de composteerbare organische fractie bij de
horeca / verdere deelname aan de
Kustwerkgroep Afval met als doel de
specifieke problematiek van het afval
afkomstig van vakantieparken en campings en meergezinswoningen intenser
aan te pakken (reglementen aanpassen
en afstemmen).
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Wat u voor uw hond zeker moet weten
over toiletten, leiband, auto, strand…!
Hondentoiletten
leveren overal de
beste resultaten
op. De bodem is
bedekt met een
laagje zandkleurige dolomiet, die
de urine volledig neutraliseert. De plaspalen verhinderen ook dat honden
tegen gevels plassen. In onze gemeente
zijn de hondentoiletten (geel bord met
hondje) op volgende plaatsen gelegen.
* Sint-Idesbald: Pieterlaan en Professor
Blanchardlaan (Ster der Zee)
* Koksijde-Bad: Steekspelstraat, Vredestraat, Elisabethplein, Marktplein en
Middenlaan
* Oostduinkerke: G. Scottlaan, Zeedijk,
Biedenkopflaan, Europaplein, Fairybankhelling en Duindistelpad
Wat als er toch “een ongelukje”
gebeurt? Neem dan de goede gewoonte om papieren zakdoekjes, WC-papier,
plastiek zakjes of hondenpoepzakjes op
zak te hebben. Zo kunt u “het ongelukje” onmiddellijk oprapen. Op die manier
vermijdt u een eventuele strenge boete
of gemeentelijke retributie. Meteen wekt
u ook sympathie op bij het publiek,
zowel ten voordele van uw hond als voor
uzelf. Hondenpoepzakjes in gerecycleerd karton met schepje kunt u kopen

bij in de gemeentelijke toerismekantoren, bij de milieudienst, in de verhuurkantoren of in dierenspeciaalzaken.
Hondenpoepzakjes blijven echter
slechts een noodoplossing. Opvoeden
blijft een noodzaak.

DIENEN HONDEN AAN DE LEIBAND?
Over heel het grondgebied dienen honden steeds aan de leiband gehouden,
dit geldt ook voor het strand.
In tegenstelling tot wat men vaak denkt,
houdt de hond van zijn leiband. Die
symboliseert voor hem de sterke band
met zijn baas. Bovendien draagt het bij
tot de veiligheid.

HOND, AUTO EN VOLLE ZON
Het lijkt wel overbodig dit te schrijven,
maar elk jaar opnieuw sterven honden
omdat ze achtergelaten werden in een
auto die in volle zon een oven wordt.
Daar sterven ze een vreselijke dood, terwijl baasje erop uit gaat. Denk eraan: uw
hond achterlaten in een wagen die in de
schaduw geparkeerd staat, is evenmin
een voldoende voorzorgsmaatregel
want de zon draait (politiereglement
hoofdstuk 10, artikel 6)

HONDEN OP HET STRAND?
Najaars- en voorjaarsmaanden: van 1

september tot 1 april mag men met de
hond op alle stranden van de gemeente.
Lente- en zomermaanden: van 1 april
tot 1 september zijn honden op het
strand uitsluitend
toegelaten in de
afgebakende
zones.
Deze
gedoogzones (zie
hieronder) worden aangeduid
door een blauw bord met witte hond:
* van de grens met De Panne tot het
Lucionplein
* van de Professor Blanchardlaan (Ster
der Zee) tot de Orchideestraat
* van de Vredestraat tot Sint-André (G.
Scottlaan)
* van de Fairybankhelling tot Westenwindhelling
Op de andere strandstroken zijn de
honden nooit toegelaten. Deze zones
zijn te herkennen aan
de borden in
witte
kleur
met
rode
band en het
zwarte symbool van een
hond. Folders
over de ligging van de hondentoiletten:
toerismekantoren en milieudienst.

Actie “propere zeedijk”
Het overgrote deel van de handelszaken op de zeedijken van Sint-Idesbald, Koksijde-bad en Oostduinkerke-bad nam dit jaar
opnieuw deel aan de actie “Propere Zeedijk” georganiseerd door de gemeentelijke milieudienst. Alle deelnemers afficheerden
hun deelname aan de etalage en lieten hiermee duidelijk
blijken actief mee te werken aan een propere gemeente.
Door zelf een voorbeeld te zijn bij het aanbieden van
bedrijfsafval, motiveerden zij de toeristen hetzelfde te
doen en sluikstorten te vermijden. Ook rond hondenpoep
wordt via een aansprekende affiche met niet min te verstane boodschap campagne gevoerd. De actie werd dit seizoen uitgebreid naar de Strandlaan, Zeelaan en Leopold IIlaan.
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Kringloopcentrum: lang leve uw spullen!
In het Kringloopcentrum Westkust-Westhoek, gelegen aan de Ondernemingenstraat 15 op het industrieterrein in Veurne (tel.
058/31.19.81), kan iedereen terecht met allerhande huishoudelijke goederen die u zelf niet meer nodig hebt, maar die nog herbruikbaar en in goede staat zijn. Het personeel van het kringloopcentrum (KLC) komt de goederen gratis bij u thuis ophalen. De
goederen worden wel eerst zorgvuldig gecontroleerd, getest en gesorteerd. U mag de goederen ook zelf naar het KLC brengen.
Ook dan reiken de medewerkers een helpende hand, minstens vijf dagen per week.
We zetten met z’n allen heel wat aan de
deur. Ook goederen die helemaal niet
versleten zijn, maar die zonder probleem
nog veel plezier kunnen bieden aan
andere mensen. Heel wat goederen verdienen dus beter dan op een vuilnisbelt
of in een verbrandingsoven te belanden.
Kringloopcentra zijn dus centra die herbruikbare goederen inzamelen, bewerken (sorteren, opknappen, repareren)
en verkopen. Zij zorgen ervoor dat een
deel van het grof vuil voor hergebruik en
recyclage geschikt wordt gemaakt en
dat afval dus voorkomen wordt.
Een overzicht van wat een KLC allemaal
aanbiedt:
* Meubels: kasten, stoelen, tafels,
zetels, matrassen, tuinsets, bedden,
kapstokken, enz.
* Elektrische apparaten: radio’s, tv’s,
stereoketens, videorecorders, enz.
* Huishoudtoestellen: diepvriezers,
koelkasten, fornuizen, koffiezetapparaten, stofzuigers, strijkijzers, was- en
naaimachines, enz.
* Klein huisraad: borden, glazen, tassen, decoratie, potten, pannen, lam-

pen, vazen, bestek, enz.
* Vrijetijdsartikelen: speelgoed, sportgerief, boeken, platen, muziekinstrumenten, bloempotten, allerhande
gereedschap, reiskoffers, enz.
* Textiel: kleding, tapijten, dekens, kussens, lakens, enz.
* Diversen:
fietsen,
schilderijen,
kachels, kinderwagens, enz.
Wat kan ingepakt worden, stopt u in
dozen of plastic zakken. Wat demonteerbaar is, haalt u zelf uit mekaar.
Al deze goederen worden dus in het KLC
aan lage prijzen aangeboden aan wie er
belangstelling voor heeft: liefhebbers
van tweedehands spulletjes, verzamelaars van oude toestellen, milieubewuste
consumenten. Uiteraard ook de mensen
die tuk zijn op leuke koopjes of die het
met een klein budget moeten stellen.
Iedereen is er altijd welkom. Het aanbod
verandert elke dag en het decor blijft
altijd even verzorgd en rustig. In het KLC
doet iedereen dus een goede zaak voor
zijn eigen beurs én voor het milieu!

GROTE STUDENTENACTIE
TOT 15 OKTOBER
Nog tot 15 oktober loopt in alle WestVlaamse kringloopcentra een actie ten
voordele van studenten. Bij voorlegging van hun studentenkaart genieten
ze tot 15 oktober maar liefst 20% korting op alle artikelen. Wetende dat de
kringloopcentra sowieso hun waren
tegen een spotprijs verkopen, is dit dus
echt wel een buitenkansje! Bovendien
krijgen studenten bij hun aankoop een
gratis gadget mee: een stickervel met
vijf cartoons van de bekende cartoonist Lectrr. Er wordt vooral gemikt op
kersverse hogeschoolstudenten die op
kot gaan. Voor de inrichting van hun
kot kunnen ze in een KLC heel wat
inspiratie opdoen: van eenvoudige
kastjes en tafels, over gereanimeerde
koelkasten en (microgolf)ovens, tot
hippe sixties-lampen. Er staat echt van
alles in de aanbieding. Meer info over
de campagne en over de dichtstbijzijnde winkels in uw buurt, surf naar:
www.west-vlaanderen.be/kringloopcentra.

Natuurherstel in de kijker!
Nog tot 30 oktober loopt in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal (Olmendreef 2 in De Panne)
een tentoonstelling over het Europese Life – natuurproject FEYDRA. Dat is een door de Europese Unie voor 50% meegefinancierd natuurherstelproject van de afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in de natuurreservaten Ter Yde en Hannecartbos (Oostduinkerke) en in het gewestelijk natuurdomein Groenendijk (Nieuwpoort), waarbij typische duinhabitats worden hersteld. De expo biedt een antwoord op volgende vragen:
- welke duinhabitats worden er hersteld en welke planten en dieren halen daar voordeel uit?
- waarom worden 6 ha afstervende elzen en populieren gekapt in het Hannecartbos?
- wat zal er gebeuren in het natuurdomein Groenendijk nadat het oude waterzuiveringsstation werd afgebroken?
- hoe wordt 4 ha duindoornstruweel verwijderd in het domein Ter Yde?
Al deze vragen en nog veel meer worden beantwoord in deze tentoonstelling aan de hand van een maquette, een video, verschillende reële voorwerpen en fraai geïllustreerde panelen.
Gratis toegang. Open van maandag tot vrijdag van 10 tot 17 u., ’s weekends van tot 17.30 u. (tel. 058/42.21.51, fax
058/42.21.52, e-post natuur.nachtegaal@lin.vlaanderen.be.
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Campagne: de laatste doet het licht uit
In het kader van interne milieuzorg organiseert de gemeente regelmatig sensibilisatiecampagnes voor eigen personeel. Eén van
die campagne is: de laatste doet het licht uit. Licht laten branden vergt (elektrische) energie. Deze energie kost geld en de opwekking ervan jaagt CO2 de atmosfeer in. De uitstoot van CO2 moet nochtans aan banden worden gelegd (Kyoto-protocol).
Ook het gemeentepersoneelslid
vergeet al eens het licht uit te
doen bij het verlaten van het
lokaal, bijvoorbeeld tijdens de
middagpauze. Daaraan werd
en wordt extra aandacht aan
besteed. Zo werden/worden
net naast of op de lichtschakelaar
stickertjes aangebracht met het campagnebeeld: een zwetende lamp. De
stickers worden niet lukraak overal
geplakt, bijvoorbeeld niet aan de lichtschakelaars in traphallen uit veiligheidsoverwegingen.
Maar … het licht vaak aan- en uitdoen,
is dat niet slecht voor de lamp? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het
type lamp. Bij gloeilampen en TL- of

spaarlampen met elektronische voorschakelapparatuur
(starter + ballast) kan het
alvast geen kwaad.
Wat kunt u thuis doen?
* Vervang lampen die langer dan een half uur per
dag branden door spaarlampen. Dat zijn eigenlijk compacte
TL-lampen die passen in een normale
lampvoet. Een kwalitatieve spaarlamp is
duurder bij aankoop, maar verbruikt 5
keer minder elektriciteit én gaat tot 12
keer langer mee dan een gloeilamp. Per
gloeilamp die u vervangt, kunt u maar
liefst 88 euro besparen! De regel is eenvoudig: deel het aantal Watt van een
gloeilamp die u wil vervangen door vijf.

U kiest het best voor spaarlampen met
een elektronisch voorschakelapparaat
(starter + ballast). Het is beter voor de
levensduur van de lamp. U vervangt ook
enkel de lamp, dit is veel goedkoper dan
telkens de starter en ballast mee te vervangen.
* Halogeenlampen bevatten een gloeidraad en halogeengas. Ze worden vaak
gebruikt voor spotjes. Ze zijn zuiniger
dan de klassieke gloeilampen, maar verbruiken toch veel meer dan spaarlampen. Ze zijn ook duur in aanschaf. U
plaatst ze eigenlijk voor de sfeer, niet
voor de algemene verlichting en zéker
niet om te bezuinigen.
* Doof de lichten bij het verlaten van
een lokaal.

Zwerfkatten: medewerking bevolking is noodzakelijk!
Een kat kan per jaar drie maal jongen werpen. Gemiddeld zelfs zo’n zes katjes per beurt. Dat voortplantingsritme is één van
de oorzaken van het steeds terugkerend probleem van zwerfkatten. Die overpopulatie brengt afgezien van veel dierenleed
(ontbering, ziekte) veel hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het “sproeien” van katers, uitwerpselen, lawaaihinder
van verliefde katers, verwilderde katers die gewone huispoezen aanvallen enz. Ook voor het heil van de dieren zelf is het absoluut nodig dat dit probleem aangepakt wordt. Zwerfkatten hebben een ellendig leven vol gevaar, honger en dorst en lijden
aan allerlei ziektes.
In onze gemeente probeert de milieudienst de overpopulatie zwerfkatten in te dijken. De dieren worden door de milieudienst
in speciale bakken gevangen en door de plaatselijke dierenartsen gesteriliseerd. Na verzorging worden ze weer vrijgelaten.
Maar dat alleen volstaat niet! Ook de bevolking moet ervoor zorgen dat er geen nieuwe zwerfkatten bijkomen. Want tussen
de vele zwerfkatten zitten ook nakomelingen van gewone huispoezen. De dierenasielen kunnen de toevloed van jonge katjes
niet meer aan. U kunt uw steentje bijdragen door uw poes onvruchtbaar te laten maken. Dat heeft voor het dier zelf ook
voordelen en het helpt om de aangroei van het aantal zwerfpoezen te verminderen. De kattenpil en de kattenprikpil zijn gekende anticonceptiemiddelen maar de
pil is niet altijd efficiënt en de prikpil is vrij duur. De beste oplossing is dus sterilisatie. Dit is een vrij eenvoudige ingreep waarvan de poes weinig hinder ondervindt. Door sterilisatie hebben kattinnen veel minder kans op tumoren. Katers
gaan minder zwerven, vechten minder en lopen minder risico besmettelijke ziektes op te lopen zoals kattenaids of leucose. Onvruchtbare katers geven ook geen
nachtconcerten en veroorzaken minder stankoverlast in de buurt. Tot slot nog
dit: als u geen poes heeft, en u wilt er één, ga eens langs bij een asiel. Daar zitten vele katten te wachten op een baasje.
Heeft uw buurt last van toenemende katten? De gemeentelijke milieudienst gaat
vanaf september weer van start met de kattenactie. Info tel. 058/53.30.04.
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Doorgedreven controle garandeert
kwaliteit van biologische producten
De biologische landbouw was de voorbije maanden niet weg te slaan uit het nieuws:
zo was er onder meer het bericht dat er in Vlaanderen steeds minder biologische
landbouwproducten geproduceerd worden. Anders gezegd: de oppervlakte van alle
biologische boerderijen krimpt gestaag. Volgens Bioforum, de koepelorganisatie van
de biologische landbouw- en voedingssector, blijft de vraag naar bio echter stijgen.

Probleem is vooral dat de Vlaamse biosector moet concurreren met buitenlandse boeren, die veel grootschaliger
kunnen produceren. Hetzelfde geldt
overigens voor de traditionele landbouw. Hoe dan ook, bio blijft “in”.
In België wordt een biologisch product
gegarandeerd door het biogarantielogo. De labels worden toegekend door
gecertificeerde en onafhankelijke
instanties. Zij controleren alle stappen
in het volledige productieproces: vanaf
het veld, over de verwerking van de
ingrediënten en de verpakking, tot in de
winkel.
Vooraleer een voedingsproducent het
biogarantie-label mag dragen, moet het
product voldoen aan een hele reeks
normen en voorwaarden. Die zijn bij wet
vastgelegd
door
de
Europese
Commissie. Elke lidstaat vertrouwt de
controle toe aan een onafhankelijk certificatie-organisme. In België staan BLIK
(een afdeling van Integra) en Ecocert in
voor deze controles. Beide instellingen
zijn officieel erkend door de regionale
ministeries van Landbouw. Hun kwaliteitssysteem staat onder toezicht van
het federale ministerie van Economische
Zaken. In dit artikel nemen we de werkwijze van BLIK onder de loep.
BLIK volgt de hele biologische produc-

tie nauwgezet op. Zo controleert men
niet alleen biologische landbouwbedrijven, maar ook verwerkingsbedrijven en
verkooppunten. Een team BLIK-controleurs voert systematisch en onaangekondigd controlebezoeken uit bij de
bedrijven. De wet bepaalt dat een landbouwbedrijf minimaal 3 keer per 2 jaar
een controlebezoek moet krijgen, en
een verwerker 7 keer per 4 jaar. Op die
manier kan een betrouwbaar resultaat
bereikt worden.
Elke BLIK-controleur heeft een specifiek
diploma (bio-ingenieur, industrieel ingenieur of een graduaatsopleiding). Ook
hun praktijkervaring is belangrijk. Elk van
hen is gespecialiseerd in een deelgebied: landbouwcontroles, verwerking of
verkooppunten. De controle begint letterlijk met een gesprek aan de keukentafel: zijn er veranderingen sinds het vorige bezoek, werden er gronden bijgekocht, enz. Zo weet de controleur
meteen ook waar extra op letten.
Anderzijds is dit ook een ideaal moment
om de teler bijkomende info te bezorgen
over nieuwe of aangepaste normen. Na
dat gesprek begint de echte controle op
de boerderij zelf. Bij de controle wordt
niets vergeten: de ruimte voor de dieren,
de toestand van de stallen, de etikettering van de meststof… Alles is van
belang. Er worden stalen genomen die
op hun biologische kwaliteit geanalyseerd worden.
Verder wordt ook
de boekhouding
d o o rg e n o m e n :
welke producten
werden geleverd,
zijn er dieren bijgekomen?
Het

overgrote deel van het voeder moet
erkend biologisch zijn. Zo kan men de
hele ketting bewaken en vermijdt men
dat er verboden producten gebruikt
worden. Aan de hand van het veeboek
kan men perfect elk dier afzonderlijk
volgen: wanneer het geboren is en wie
de ouders zijn, welke voeding het gekregen heeft, welke behandelingen het
eventueel onderging, enz. Zelfs de melkproductie wordt erin opgenomen.
Samen met de landbouwer voert de
controleur ook enkele steekproeven uit
op het totale veebestand. Tijdens de
controle geeft de controleur de kweker
onmiddellijk een eerste feedback, door
met hem het ingevulde controlerapport
te overlopen. Op het kantoor van BLIK
worden dan met de certificatie-verantwoordelijke de eventuele overtredingen
overlopen, waarna de bevoegde commissie ook eventuele sancties uitspreekt. De landbouwer wordt hiervan
per brief op de hoogte gebracht.
Op die wijze wordt dus het biolabel
gegarandeerd. Verschillende labels,
afhankelijk van het land van oorsprong,
garanderen dat de producten 100%
biologisch zijn. De labels mogen er dan
anders uitzien, de normen zijn wel
dezelfde binnen de Europese Unie. Als
bioconsument kunt u uiteraard de fakkel
verder dragen en het jaar rond bioproducten gebruiken.
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Diploma “Ambulancier 100”
voor 21 Koksijdse brandweerlieden
Op woensdag 6 juli heeft burgemeester Marc Vanden Bussche aan 21 brandweerlieden het diploma “Ambulancier 100” uitgereikt. Het gemeentebestuur beschikt thans over het nodige onderlegd personeel om een ambulancedienst op te starten. Het
bestuur acht die investering noodzakelijk want met een winterbevolking van bijna 22.000 inwoners, en een zomerbezetting van
meer dan 200.000 bewoners krijgt onze gemeente stilaan stadsallures. Gevolg daarvan is dat een belangrijk aandeel van het
aantal patiënten dat voor acute hulpverlening in de Sint-Augustinuskliniek van Veurne wordt binnengebracht, afkomstig is van
het grondgebied Koksijde. In die zin acht het gemeentebestuur het opportuun een eigen ambulancedienst te beginnen.
Dergelijk initiatief vergt heel wat inspanningen.
1. Het brandweerarsenaal (de huidige
reken- en belastingdienst op de 1ste
verdieping) moet omgebouwd worden
tot een volwaardige brandweerkazerne
voor 24/24 bezetting. Dat kan alleen
zodra het nieuwe gemeentehuis in
gebruik wordt genomen. Men spreekt
van een “kazerne” van zodra er overnacht wordt.
2. Er dient een nieuwe ambulance aangekocht, die beantwoordt aan de nieuwste technische eisen, met het beste
werkcomfort voor de ambulanciers, verplegers en artsen.
3. Er moet personeel worden opgeleid
en enkele beroepsmensen dienen aangesteld, want vooral hun bekwaamheid
is bepalend voor de kwaliteit van de
hulpverlening.
De gehuldigden hebben deelgenomen
aan een cursus van 120 uur, verstrekt
door het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer, Reddingsdiensten
en Ambulanciers (WOBRA), met daarbovenop 52 uur stage in Oostende,
Brugge en Veurne. Ondertussen zijn de
verplichte bijscholingen van 24 uur per
jaar al gestart.
Het aantal geslaagde Koksijdenaars (uit
beide afdelingen samen liefst 21) uit het
totaal aantal deelnemers aan de cursus
is bijzonder hoog. Ze haalden ook voortreffelijke scores in de examens. Er moet
uiteraard nog heel wat praktijkervaring
groeien, maar de eerste stappen hebben
ze uitstekend gezet. Ondertussen
bestaan er al akkoorden met de dienst
100 van Veurne om daar nog een vrijwil-

lige stage te lopen.
De eenheid tussen de brandweerafdeling Koksijde en de afdeling
Oostduinkerke vaart er goed bij, want
de gediplomeerden komen uit beide
afdelingen en zullen samen wacht lopen.
Een hechte teamspirit is immers een
noodzaak om deskundige hulp te kunnen bieden.
Bepaalde mensen voelen zich geroepen
om deze taak als beroepsambulancier
uit te voeren. Op het gepaste moment
zal de kans geboden worden om te solliciteren, zodra alle modaliteiten daarvoor zijn vastgesteld.
Het is zo dat het korps in het verleden
al over een aantal gediplomeerde ambulanciers beschikte. Zij konden bij interventies hun kennis gebruiken, maar door
het ontbreken van een 100-dienst bleven ze wat in de kou staan. Ook ten aanzien van hen sprak burgemeester Marc
Vanden Bussche zijn bewondering uit

omdat ze op rijpere leeftijd de moed
hadden deze cursus helemaal opnieuw
te volgen en de zware examens weer af
te leggen, overigens met groot succes.
De burgemeester vond het goed dat
veel jongere brandweerlieden aan de
opleiding deelnamen, en sprak de hoop
uit dat hun voorbeeld navolging krijgt.
Het diploma “Ambulancier 100” werd
aan volgende brandweerlieden overhandigd: luitenant Jan Calcoen; adjudant Marc Villé; 1ste sergeanten Danny
Geryl en Philip Persyn; sergeanten
Patrick Geryl, Ronny Ghysel, Paul
Peremans, Robby Sparks; korporaals
Freddy Boudt, Frank Dejonghe, Pascal
Mairesse, Peter Vandenberghe, Natalie
Wallaert; brandwachten Stephane
Bossaert, Eddy Corteel, Franky Desaever,
Edwig Dolfen, Pieter-Jan Machtelinckx,
Christophe
Vanbleu,
Johny
Vandenberghe, Bart Verstraete.

De nieuwe gediplomeerde ambulanciers van de Brandweer Koksijde in gezelschap van…….
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Gezinszorg aan huis door het OCMW

Wekelijks wordt een honderdtal gezinnen en alleenstaanden uit Koksijde
geholpen door de dienst Gezinszorg van
het OCMW. Vijfentwintig verzorgenden
staan in voor allerlei huishoudelijke
taken zoals koken en voorbereiden van
maaltijden, boodschappen doen, wassen en strijken, verstelwerk, … Ze zijn
ook opgeleid om de gewone basisverzorging te verstrekken: dagelijks of
wekelijks toilet, kapsel, hand- en voetverzorging.

Daarnaast kan op de dienst Gezinszorg
ook een beroep gedaan worden om een
luisterend oor te bieden tijdens een wandeling, mee te spelen met een gezelschapspelletje of te helpen bij een hobby
om zo de eenzaamheid te verbreken.
Niet alleen senioren maken gebruik van
Gezinszorg. Ook gezinnen of alleenstaanden die door ziekte, zwangerschap, een
handicap in een noodsituatie verkeren en
thuis huishoudelijke hulp nodig hebben,
kunnen een verzorgende aanvragen.

De verzorgende komt
minstens twee keer per
week (meer indien
nodig), zowel tijdelijk
als voor langere duur.
Er wordt hulp geboden
in de voormiddag van
8 tot 12 u. of in de namiddag van 13 tot
16.30 u. Vooraf komt een maatschappelijk assistente de nodige formulieren
opmaken. Daarna gaat de hulp van start.
De kostprijs is afhankelijk van het
gezinsinkomen en de gezinslast.
Voor inlichtingen of een afspraak:
Thuiszorg OCMW, dienst Gezinszorg,
dienstverantwoordelijke
Annick
Casselman (tel. 058/53.31.76 / e-post
annick.casselman@ocmwkoksijde.be

De OCMW-klusjedienst
Op 1 oktober start het OCMW-Koksijde met een klusjesdienst. Wie kan daarvan gebruik maken?
Senioren, personen met een handicap van 66% of meer, personen met een beperkt inkomen. De voorwaarde is wel dat de aanvragers gedomicilieerd zijn in Koksijde.
De maatschappelijk assistente komt vooraf vaststellen of het gevraagde karweitje tot de taken van de klusjesman behoort en
maakt de nodige formulieren op. De klusjes kunnen gaan van het onderhoud van het gazon, schilderwerken (alleen
binnenshuis) tot allerlei kleine reparaties.
De kostprijs is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinslast. In elk geval mag het inkomen niet meer bedragen dan 1.500 euro netto per maand.
Voor inlichtingen of een afspraak: Thuiszorg OCMW, dienst Gezinszorg, dienstverantwoordelijke Annick
Casselman (tel. 058/53.31.76 / e-post annick.casselman@ocmwkoksijde.be

En hoe zou Emilie het maken…?
Wie herinnert zich nog de oproep die begin 1997 in Tij-dingen gepubliceerd werd ten voordele van Emilie? Het toen 4-jarige Koksijdse meisje leed aan een zeldzame aandoening, het Sturge-Webersyndroom, een vaatafwijking van het zachte hersenvlies die epilepsie-aanvallen veroorzaakt. Haar ouders, de h. en mevr. Philippe en Nancy Delattre-Biasino, werden toen aangeraden haar te laten opereren in het Canadese Montreal. Om de familie financieel te helpen werd in Koksijde toen, ruim acht
jaar geleden, een inzamelactie op het getouw gezet. Die oproep in Tij-dingen werd toen overgenomen en ruimer verspreid in
de dag- en weekbladpers, door Internet en door televisiestations. Met als resultaat dat Emilie’s ouders zich de reis naar en de
ingreep in Montreal konden veroorloven. De ingewikkelde en langdurende operatie vond plaats op 5 februari 1997. Een deel
van haar linkerhersenhelft werd toen verwijderd.
De jaren die volgden werd Emilie in eerste instantie opgevolgd in Montreal, later in het UZ Gent. Met veel wilskracht volgde
ze jarenlang logopedie en kine. Emilie bleef de eerste jaren aanvalsvrij tot Pasen 2002. Paniek bij die aanval want men had niet
verwacht dat Emilie een terugval zou kennen. Dankzij medicatie zijn de aanvallen echter onder controle tot op heden.
Emilie is nu 12 jaar. Ze kan genieten van het leven zoals elk ander kind van haar leeftijd, ook al gaat het moeilijker op bepaalde vlakken. Ze heeft met succes het bijzonder lager onderwijs type 1 gevolgd, en in september start ze het bijzonder secundair onderwijs. In april 2005 deed ze haar plechtige communie in de OLV-ter-Duinenkerk.
Dankzij het medeleven en de inzet van velen kan Emilie voortbouwen aan een zinvolle toekomst. Vandaar andermaal de oprechte dank van de ouders aan alle mensen voor hun steuntje, zij het financieel, zij het een bemoedigend woordje!
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Dunia: gratis wereldleute wordt gezellig succes
Op vrijdag 29 juli sloeg de tweede editie van het wereldfeest Dunia zijn podium op op het strand van Oostduinkerke. Dit jaar
werd het feest als proef gekoppeld aan de 20ste feesteditie van de strandfuif van de scouts CASA. Dunia is een initiatief van de
gemeentelijke dienst Internationale Samenwerking (dIS), ondersteund door het Vlaams convenant ontwikkelingssamenwerking.
Van 15.30 tot 20.30 u. was dit stukje Na diep beraad besliste de driekoppige en is geen vreemde op rockrally’s.
strand een plek vol gratis wereldleute. jury unaniem dat Away Of Living De groep Outskirts, die tweede werd,
Een 20-tal wereldkraampjes voedden de (www.awayofliving.be) de eerste plaats mocht door een onvoorziene omstannieuwsgierigheid van de bezoekers met verdiende, gevolgd door de lokale groep digheid binnen de winnende groep hun
hun snuisterijen, lekkernijen en vooral al Outskirts (www.outskirts.be). Away Of plaats komen innemen op het podium.
hun wereldinformatie. Alles opgefleurd Living speelt gedreven skapunk met Zo speelde Outskirts op het podium
met het eerste echte optreden van de wereldse elementen en heeft enkele van Dunia met professionele klankinstallokale groep Outskirts (tweede liedjesteksten met antiracistische en latie en met een onvergetelijk zicht op
DemoDunia), de zwoele reggae klanken –discriminatoire elementen. Deze vijf- de Noordzee en de glooiende
van Windub en de echte Afrikaanse koppige band is afkomstig uit Wemmel Oostduinkerkse duinen.
sfeer van Banda Tropical. Wat al
snel leidde tot danspasjes in het Een 20-tal wereldkraampjes voedden de nieuwsgierigheid van de De fotoboeken van dit
bezoekers met hun snuisterijen, lekkernijen en vooral al hun wereldzand.
gezellige gebeuren zijn te
informatie
Ook de eerste editie van de
bezoeken
op
demowedstrijd
DemoDunia,
www.koksijde.be/dIS onder
georganiseerd door de dienst
Dunia.
Internationale Samenwerking,
Info: dIS, dienstverantwoormag best een succes genoemd
delijke Fien Leerman, Pastoor
worden: 7 inzendingen in uitSchmitzstraat
3
in
eenlopende genres (o.a. emoOostduinkerke
(e-post
rock, hardcore, pop, skapunk,
fien.leerman@koksijde.be)
indie-rock, country) uit verschilof
bij
schepen
van
lende streken (o.a. Nederland,
Internationale Samenwerking
Ertvelde,
Veurne,
Jan Loones, Zeelaan 44
Oostduinkerke) en daarnaast
in
Koksijde
(e-post
van een opmerkelijke kwaliteit!
jan.loones@koksijde.be).

Dringend gezocht: trekkers!
Koksijde schreef zich in om deel te nemen aan de actie FairTradeGemeente (een campagne van Oxfam Wereldwinkel, Max
Havelaar en Vredeseilanden). FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.
De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen,
jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden zijn aan de titel FairTradeGemeente. Dus ook u
kunt meedoen. Om FairTradeGemeente te worden moeten 6 criteria vervuld worden. Deze 6 criteria kunt u lezen op www.fairtradegemeente.be of op www.ikbenverkocht.be. Op beide webstekken vindt u meer informatie vinden over deze campagne!
Een erg belangrijke stap is het oprichten van een Trekkergroep! Deze groep trekt het proces op gang en zorgt ook voor de
opvolging ervan. De groep is best zo verscheiden mogelijk. Bent u geïnteresseerd om daaraan mee te werken? Contacteer dan
de dIS (dienst Internationale Samenwerking): Fien Leerman, Pastoor Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke (gsm 0494/502.847,
e-post fien.leerman@koksijde.be, webstek www.koksijde.be/dIS).

“Bouba nodigt uit…!”
Het 11.11.11-comité organiseert op zaterdag 22 oktober de jaarlijkse Afrikaanse maaltijd “Bouba nodigt uit” in de
Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. De deuren gaan open om 18.30 u. en het eten wordt vanaf 19.30 u. opgediend. Een kaartje
kost 12,5 euro (voor kinderen tot 10 jaar 6 euro). Het feest start met een aperitief waarna een lekkere moambe volgt. Vooraf
reserveren is gewenst: bij Marijke Louwie (tel. 058/51.58.28).
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Gemeente sluit overeenkomst met Vlaamse
overheid voor internationale samenwerking
Onze gemeente heeft nu ook op het vlak van internationale samenwerking een overeenkomst (convenant) gesloten met de Vlaamse overheid. In heel Vlaanderen dienden 37 gemeenten een lijvig
o
dossier in bij het Vlaams ministerie, afdeling Buitenlands Beleid (buiten Europa), om geselecteerd
g
o
-l
e
agn
l camp
te worden in het nieuwe convenant. Slechts 17 gemeenten haalden het, waaronder Koksijde. Zo neemt ook
officiee
onze gemeente deel aan het vervolgverhaal van het Vlaams gemeentelijke convenant Internationale en
Ontwikkelingssamenwerking (2005-2007), volgens het nieuwe decreet.
Van 2002 tot 2004 liep er een proefproject waaraan 30 Vlaamse gemeenten
deelnemen: de uitbouw van een lokaal
beleid internationale en ontwikkelingssamenwerking en een eventuele stedenband met een partnerstad in een zuidelijk continent. De Vlaamse overheid gaat
nu een stap verder. Voor 2005-2007
sluit
Vlaams
minister
van
Ontwikkelingssamenwerking
Geert
Bourgeois met 17 gemeenten een convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking af. Hiervoor stelt de
Vlaamse overheid 2 miljoen euro ter
beschikking. Die middelen zullen nu verdeeld worden onder de geselecteerde
gemeenten. Dat zijn Bierbeek,
Brasschaat, Brussel, Dilbeek, Edegem,
Evergem, Gent, Herent, Ieper, Koksijde,
Kortrijk, Leuven, Lommel, Mechelen,

Merelbeke, Middelkerke
en Oostende.
Het convenant en de
mogelijke subsidies geven
het Koksijdse beleid rond
internationale en ontwikke l i n g s s a m e nwe r k i n g
weer een extra stimulans.
Op zaterdag 9 juli werden
de vijf West-Vlaamse convenantgemeenten uitgenodigd in Roeselare om
het convenant plechtig te
ondertekenen in aanwe- Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert
Bourgeois ondertekent het convenant onder het goedkeurend ook
zigheid van Vlaams van 1ste schepen Jan Loones.
minister Geert Bourgeois.
Info: dIS, dienstverantwoordelijke Fien www.koksijde.be/dIS) en schepen van
Leerman, Pastoor Schmitzstraat 3 in Internationale Samenwerking Jan
Oostduinkerke
(e-post Loones, Zeelaan 44 in Koksijde (e-post
fien.leerman@koksijde.be,
webstek jan.loones@koksijde.be).

Drie verenigingen steunen project Eva Verstraete
Drie socio-culturele verenigingen hebben in de voorbije maanden de handen uit de mouwen gestoken om extra fondsen te
verzamelen voor het humanitaire werk van de Koksijdse Eva Verstraete en de Roeselaarse Hanne Dejonckheere die in het
Guatemalteekse dorp Yalanhuitz al enkele jaren het project “Leven in liefde” runnen. Eva en Hanne hebben daar een lokale
gezondheidspost opgericht waar ze ook zelf werken.
De drie verenigingen die Eva en Hanne een financieel hart onder de riem staken zijn de Gezinsbond onder voorzitterschap van
Danny Desmet, Vrouwenstemmen onder voorzitterschap van Rita Gantois en het Roemeniëcomité.
De Gezinsbond organiseerde met medewerking van het Roemeniecomité op 3 juni een eetfestijn, waaraan 230 mensen deelnamen. De Gezinsbond kon dankzij dit initiatief en de steun van
vele milde sponsors 2.350 euro bijeenkrijgen. Vrouwenstemmen
nodigde op 13 mei woordkunstenares Tine Ruysschaert uit voor
een voordracht van het middeleeuwse verhaal Beatrijs in de zomerkapel van Oostduinkerke. Ze deed dat gratis en de zomerkapel
werd door pastoor Luc Gruwez ook gratis ter beschikking gesteld.
Deze activiteit bracht 1.025 euro op. Samen betekende dat een
totaalbedrag van 3.375 euro voor het project “Leven in liefde” van
Eva en Hanne. De overhandiging vond plaats op woensdag 29 juni
in hotel Apostroff.
Drie verenigingen steunden recent het humanitair werk van de Koksijdse Eva
Verstraete in Guatemala. Op de foto ook gemeenteraadsleden Rita Gantois en
Luc Deltombe.
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Koksijde zendt haar zonen en dochters uit! (2)

Ina Herman ijvert met MIDIBAM
voor welzijn Congolese vrouwen
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Ons gemeentelijk infoblad besteedt af en toe aandacht aan de belevenissen van inwoners die in vreemde continenten gedurende lange tijd ontwikkelingswerk verrichten. Sommigen van hen schrijven over hun werk in de rubriek “Verhalen uit de Wereld”
op de webstek van de dienst Internationale Samenwerking www.koksijde.be/dIS. Maar in deze editie van Tij-dingen geven we
het woord aan de Oostduinkerkse politicologe Ina Herman (24) die in de lente van 2004 naar Congo vertrok.
Ina wilde na haar studies graag een stap
in de wereld zetten en daarbij het liefst
iets betekenen voor de ander. Zo vertrok ze voor zes maanden naar
Mbujimayi in Congo, op inleefreis met
Broederlijk Delen. Ze bekeek er de BDprojecten en hielp waar kan. Daar werkt
ze voor de organisatie MIDIBAM.
MIDIBAM is de afkorting van “midumu
ya bamamu”, woorden uit de Tshilubataal. “Midimu” wil zeggen “beroepen” en
“bamamu” is letterlijk “mama’s”.
Gecombineerd betekenen beide woorden dus “vrouwenberoepen”. De organisatie MIDIBAM leert de vrouwen
bepaalde producten creëren om te verkopen op de markt. Dit houdt o.m. in:
het batikken (kleuren) van panen (stoffen), de fabricatie van zeep, confituur,
parfum, gezichtslotion, wijn en gerookte
vis, tot zelfs het vlechten van handtassen. Die dingen zijn enerzijds bedoeld
voor eigen consumptie, om op die
manier geld uit te sparen, anderzijds
voor verkoop op de markt. Dit extra
inkomen kan nodig zijn om rond te
komen als de echtgenoot werkloos is,
maar kan ook dienen als extraatje om
bijvoorbeeld gevarieerder voedsel te
kopen (niet enkel zetmeelproducten),
de kinderen naar school te sturen of een
degelijke dakbedekking te leggen enz.
Sommigen gebruiken dit inkomen als
startkapitaal om te investeren in een
andere activiteit die iets opbrengt, zoals
het kweken van pluimvee, het bewerken
van een veld of zelfs het verhuren van
een gekocht of gebouwd huis.
Ina Herman: “Maar behalve deze materiele dimensie, is er ook een sensibiliserend aspect aan verbonden. De NGO wil
namelijk met deze midimu strijden tegen
de luiheid en de afwachtende houding
van vrouwen, hoewel dat uiteraard niet

enkel bij die doelgroep voorkomt. Men
wil ook de samenwerking tussen hen
promoten om te vechten tegen de
armoede en om voor zichzelf en hun
gezin te kunnen instaan. Op die manier
bereiken de gegroepeerde vrouwen
soms ook doelen die veel verder liggen
dan ze individueel ooit voor mogelijk
hadden gehouden.”
Ina vindt dit echt een schitterend project. Het zal wel geen grote maatschappelijke verschuivingen op lange termijn
met zich meebrengen zoals dit land
eigenlijk nodig heeft, maar ze vindt dat
dit klein dynamisch project zeker steun
verdient, omdat de tastbare resultaten
de mensen in een mum van tijd vooruithelpen, weer hoop geven en motiveren.
Temeer ook omdat het op lange termijn
een zelffinancierend project kan worden,
waarbij begonnen wordt met leningen
aan de leden, die dan worden terugbetaald na de verkoop van hun producten,
zoals ook de uiteindelijke doelstelling
van MIDIBAM voorziet.
Ina: “In elk geval, los van de waarde van
dit project, moet ik zeggen dat ik me
hier ongelofelijk goed voel tussen al die
enthousiaste mamans. Ik vertrek elke
dag met de glimlach naar en van het
werk. Ze overstelpen me met aandacht
en geschenkjes. Ik werk, zing en dans
telkens met ze mee. Dat zingen en dansen klinkt misschien een beetje raar
maar het is erg belangrijk in hun cultuur.
Dansen en zingen zijn hier instrumenten
van sensibilisatie, want de boodschap
bevat altijd wel een moraal. Natuurlijk is
het ook een uiting van hun blijdschap.”
Ina wordt in haar taken begeleid door
“maman Anne”, waarover ze vol lof vertelt: “Maman Anne levert hier schitterend werk! Jammer dat ze dikwijls tegengewerkt wordt door de jaloezie van

anderen. Het gaat zelfs zo ver dat men
ingebroken heeft in het kantoor van
MIDIBAM en ze op straat eens aangevallen werd. Gelukkig laat ze zich niet
ontmoedigen en blijft ze geestdriftig
voortdoen. Met het geld dat ze verzameld heeft met MIDIBAM heeft ze naast
haar deur trouwens een schooltje voor
kindmoeders, wees- en straatkinderen
gebouwd. Ze vraagt bijna geen inschrijvingsgeld en zoekt de beste leerkrachten om die kinderen toch de toekomst
te geven die ze niet meer in het vooruitzicht hadden. Echt een mens met een
peperkoekenhart dus. Ik was echt aangenaam verrast door een vrouw met
zulke prachtige initiatieven in een land
waar eerlijk gezegd veel te vaak een
afwachtende bedelmentaliteit heerst.”
Webstek Broederlijk Delen: www.broederlijkdelen.be. Daar vindt u ook info
over werkkampen en inleefreizen.

Ina Herman uit Oostduinkerke, als ontwikkelingshelpster actief in Congo.
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Wie kent de jeugdraad
en wie wenst een project te realiseren?
De jeugdraad is het inspraak- en adviesorgaan voor alle Koksijdse kinderen en jongeren. Naast de afgevaardigden van de
lokale jeugdwerkinitiatieven bestaat de
jeugdraad uit jongeren met een uitgesproken mening en visie omtrent cultuur,
fuiven, verkeer en leefomgeving. De
jeugdraad geeft de gemeente advies in
het opstellen en uitvoeren van haar
beleid. Maar naast haar adviesfunctie
gaat zij ook actief te werk. Zo organiseert
de jeugdraad jaarlijks de billenkarrenkoers
op het kerkplein van Koksijde-bad, in het
verleden het weekend van de Jeugd en
met de korte vakanties de kinderfilm. De
laatste twee jaar is zij ook actieve partner
van het samenwerkingsverband Wasco.

De jeugdraad organiseert niet enkel
activiteiten maar verleent bovendien
ook financiële steun aan bepaalde projecten die door de jeugd zelf voorgesteld worden. Deze projectsubsidie valt
onder het subsidiereglement opgesteld
door de gemeentelijke Jeugddienst. Dat
reglement verstrekt daarnaast ook
kadervorming- en werkingssubsidies. Zo
werd de subsidie al aangevraagd door
de Muze, drumband El Fuerte en een
groep hiphopjongeren. Nieuw voor
2005 is dat er gewerkt wordt met twee
aanvraagtermijnen en dat de subsidie
van 1.000 euro twee maal per jaar
wordt toegekend door de jeugdraad aan
een degelijk projectvoorstel. De eerste

aanvraag vond plaats voor 30 april en
gaat naar Movement X, een dansschool
die op 10 september in het kader van
het Wasco-weekend een dancebattle
organiseert. Jongeren die met een projectvoorstel lopen en een kostenplaatje
maken van dit voorstel kunnen nog tot
30 oktober een aanvraag indienen bij de
jeugdraad. Daarna moeten ze dit project
op een vergadering voorstellen.
Jongeren die concrete plannen hebben,
hulp wensen bij het opstellen van een
dossier of gewoon actief willen deelnemen aan de jeugdraad kunnen terecht
bij de Jeugddienst (tel. 058/53.29.70,
bureau JOC de PIT, Casinoplein).

De Muze start 6de werkjaar
De Muze, het muziekeducatief project van JOC de PIT, begint in september zijn zesde werkjaar. Naast het aanbieden van repetitieruimte en een concertenreeks krijgt zowel jong als oud de kans om zich te initiëren of te verdiepen in het spelen van piano,
gitaar, elektrische gitaar, basgitaar, drums, dwars- of blokfluit. Wie nog geen keuze kan maken uit deze instrumenten, kan ook een
cursus algemene muziekinitiatie volgen. Een cursus bestaat uit 10 sessies en kost slechts 50 euro voor scholieren en 70 euro
voor anderen. Voor info en inschrijvingen: Jeugddienst, tel. 058/53.29.70, bureau in JOC de PIT, Casinoplein.

Dance to the beat
JOC de PIT is opnieuw gastheer voor twee dansavonden. Op dinsdag 20 september start de Fedes-dansacademie haar drie cursussen. De uurregeling is elke dinsdag als volgt: kinderdans 1 (6 tot 9 jaar) van 17 tot 18 u., kinderdans 2 (10 tot 12 jaar) van
18 tot 19 u., Hiphop (+12 jaar) van 19 tot 20 u.
De cursus kinderdans is een voorbereiding op jazzdans. Hiphop heeft als basis streetdance.
Voor meer info en inschrijvingen: Fedes (tel. 050/35.13.05, e-post: fedes@tiscali.be).
Van 23 september tot 21 oktober organiseert de Gezinsbond elke vrijdagavond vanaf 19 u. een cursus streetdance in JOC de PIT. De
cursus staat open voor jongeren vanaf 12 jaar. Meer info en inschrijvingen bij Tine Gantois van de Gezinsbond (tel. 058/521415).

Start nieuwe werkjaar jeugdbewegingen
Het nieuw schooljaar gaat van start en de lokale jeugdwerkinitiatieven van Koksijde staan te popelen van ongeduld om hun toekomstige leden in te schrijven.
* Inschrijving Scouts Casa Oostduinkerke: zaterdag 10 september van 14 tot 16 u., scoutslokaal, Duinparklaan 41B. Deze
scoutsgroep doet een oproep aan mensen met interesse om in de leiding te stappen..
* Inschrijving Scouts Zeedustra Koksijde: zondag 18 september van 14 tot 17 u., scoutslokaal, Kerkstraat 44.
* Inschrijving KAJ Wulpen: doorlopend bij Jonas Fabel (gsm 0473/96.18.73)

Transcript: jong stelt tentoon!
Met de verwendag van de bibliotheek op zaterdag 15 oktober gaat de jongerententoonstelling Transcript van start in JOC de PIT.
Jonge creatievelingen in een beeldende kunstvorm (schilderen, boetseren, installaties…) kunnen hun creaties één week tentoonstellen en maken zo een kans om tijdens de volgende editie één week te exposeren in de mezzanine van cc CasinoKoksijde.
Zo werd Maaike Delanghe vorig jaar door het publiek tot uitverkorene gekozen en krijgt zij nu in de Transcript-week een overzichtstentoonstelling in het Casino.
Jongeren die willen exposeren, contacteren de jeugddienst en kunnen inschrijven tot 5 oktober (tel. 058/53.29.70). Transcript
loopt van zaterdag 15 oktober tot en met zaterdag 22 oktober, telkens van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 20 u. in JOC de PIT.
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Jeugdhuis de PIT zet haar muzikale tocht verder
* Op vrijdag 2 september gaat het jeugdhuis van wal met een surfconcert van Gung Ho. Deze vier heren, half human half WestVlaming, brengen een swingende set surf tunes en beach vibes, oerdegelijke klassiekers van o.a The Ventures en Dick Dale
maar ook recenter werk van Man or Astroman en eigen nummers. Gung Ho staat sinds begin 2004 garant voor een ophitsende golf gitaar- en slagwerk.
* Op vrijdag 30 september verblijdt Continental Vibe het jeugdhuis met een bezoekje. Deze groep brengt een mengeling van
dansbare grooves en ademt Europese “coffee table chic”, met invloeden van dirty jazzfunk tot loungy beats en B-movie soundtracks. Noem hun Europese crossover-stijl gerust “groovescapes”. De groep speelde op Leffingeleuren en het Sfinksfestival.
Beide concerten starten om 21 u. en kosten 3 euro voor niet-leden, 2 euro voor leden.
* Op vrijdag 9 september gaan de maandelijkse Drum ’n Bass- feestjes van start. Opening met Clear Nightz. om 21 u., gratis
toegang.
Jeugdhuis de PIT is toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar. Meer info over het jeugdhuis en haar werking op www.depit.be.
Vrijwilligers om de bar te beheren en activiteiten op poten te zetten zijn altijd welkom.

Nieuw: permanenties conflictbemiddelaar in JOC de PIT
Vanaf vrijdag 2 september houdt conflictbemiddelaar Jochen Despeghel iedere eerste vrijdag van de maand permanentie in JOC
de PIT. Jongeren en burgers die betrokken zijn in een conflict kunnen bij hem terecht voor bemiddeling. Daarnaast is de conflictbemiddelaar ook een adviseur voor organisatoren van fuiven en andere evenementen en dienen zij bij hem een veiligheidsprotocol te ondertekenen. Voor een afspraak, info of een conflictmelding: 0473/89.27.95.

Jeugdhuis de PIT: initiatiefnemer van “Kunst aan de Toog”
“Kunst aan de Toog” is een project van het jeugdhuizenoverleg regio kust van de Vlaamse Federatie van Jeughuizen en
Jongerencentra. Het was jeugdhuis de PIT dat met het idee op de proppen kwam om met dit overleg een tentoonstellingscircuit
op te stellen tussen de verschillende jeugdhuizen. “Kunst aan de toog” is een tentoonstelling waarin ieder jeugdhuis vetegenwoordigd is door een collectief kunstwerk met als inspiratiebron de toog. De expo gaat officieel van start met een openingsreceptie op vrijdag 30 september in jeugdhuis Paravang in Middelkerke. De expo eindigt op zaterdag 12 november in JOC de PIT
met een concert van Wrong ‘Em Boyo en een openbare verkoop van de collectieve kunstwerken voor een goed doel.
Tussen de opening en de afsluiter doet de kunsttentoonstelling volgende locaties aan: Kim/Ka2 in Oostende) van 7 tot 9 oktober, de Doze in Veurne van 14 tot, ’t Scharnier in Oudenburg van 21 tot 23 oktober, de Prieze in Nieuwpoort op 28 en 29 oktober en Utopia in Jabbeke van 4 tot 6 november.
Voor meer info: JOC de PIT, tel. 058/53.29.70, www.depit.be

Aikidostages zijn echte trekpleisters

Sport

Van de zomer organiseerde de Koksijdse Aikidoclub op 20 en 21 augustus voor de 12de maal twee internationale stages onder
leiding van Michel Vanhomwegen 7de Dan. Dit jaarlijks gebeuren is uitgegroeid tot een echte trekpleister voor Koksijde.
Beoefenaars van deze gevechtssport uit heel België en Frankrijk, leerlingen en meesters, komen elk jaar naar Koksijde om ideeën met elkaar uit te wisselen.
Merkwaardig aan deze stage is dat meester Michel Vanhomwegen een Koksijdenaar is. Voor het eerst gaf hij deze stage in
samenwerking met meester Desroches 5de Dan uit Dijon. Michel Vanhomwegen behaalde op 14 mei 2005 de graad van 7de
Dan, wat uniek is in de Benelux! Zelf beoefent hij deze sport sinds ’67. Na het overlijden van meester André Jean stichtte hij
de Culturele Vereniging voor Budo en Kobudo (CVBK). Het Japanse woord “budo” is een verzamelnaam voor de traditionele
krijgskunsten zoals aikido, judo, karate, kendo, kyudo, enz. In de vereniging CVBK bestudeert men ook de achterliggende
boodschap van geweldloosheid.
De wekelijkse lessen vinden plaats op maandagavond in de zaal voor vloersporten achter het gemeentehuis: aikido en kobudo (wapenkunsten) van 19 tot 21 u. en karate van 21 tot 22 u.
Info: Koen Pylyser (tel. 0476/64.34.19) of bij Ruben Hillewaere (e-post bushido_traditioneel@hotmail.com).
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Competitiekalender thuiswedstrijden
KVV COXYDE (VOETBAL 1ste PROV.) (sportpark te Koksijde-dorp)
Zondag 4 sept.:
Zondag 18 sept.:
Zondag 2 okt.:
Zondag 16 okt.:
Zondag 30 okt.:

KVVC - Knokke, 15 u.
KVVC - Wielsbeke, 15 u.
KVVC - CL Roeselare, 15 u.
KVVC - BS Poperinge, 15 u.
KVVC - Eernegem, 15 u.

KVV OOSTDUINKERKE (VOETBAL 3de PROV.) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zondag 11 sept.:
Zondag 25 sept.:
Zondag 9 okt.:
Zondag 23 okt.:

KVVO - K. Brielen Sp., 15 u.
KVVO - SK Zillebeke, 15 u.
KVVO - K. WS Houthulst, 15 u.
KVVO - Sp. Kruiseke, 15 u.

COXY LADIES WULPEN (VOETBAL) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Beide CLW-ploegen treden aan in provinciale dames, reeks 1 en reeks 2.
Zondag 4 sept.:
CLW1 - DV Famkes Merkem, 15 u. en CLW2 - Ladies Oudenburg, 15 u.
Zondag 18 sept.:
CLW1 - SKV Zwevezele, 15 u.
Zondag 2 okt.:
CLW1 - Sporda DVV Veldegem en CLW2 - SK Opex Girls Oostende, 15 u.
Zondag 16 okt.:
CLW1 - RC Lauwe en CLW2 - SK Staden, 15 u.
Zondag 30 okt.:
CLW1 - KFC Marke, 15 u. en CLW2 - DVC Zuid-West-Vlaanderen, 15 u.

BBC KOKSIJDE (BASKET) (sporthal te Koksijde-dorp)
Zondag 18 sept.:
Zondag 18 sept.:
Zondag 2 okt.:
Zondag 2 okt.:
Zaterdag 22 okt.:
Zondag 23 okt.:

BBCK heren - Melco Ieper, 10.30 u. (1ste provinciale)
BBCK dames - Waregem, 17 u. (2de landelijke)
BBCK heren - Langemark, 10.30 u.
BBCK dames - Lokeren, 17 u.
BBCK heren - Wibac, 20 u.
BBCK dames - Deerlijk, 17 u.

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 17 sept.:
Zaterdag 17 sept.:
Zaterdag 24 sept.:
Zaterdag 1 okt.:
Zaterdag 15 okt.:
Zaterdag 22 okt.:

VTNK heren - Tievolley Tielt om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames - Knokke om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames - Ruiselede 1 om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK heren - Oostout Torhout 3 om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK dames - Bredene 1 om 20.30 u. (2de prov.)
VTNK heren - Ruiselede 1 om 20.30 u. (2de prov.)

TTC OOSTDUINKERKE (TAFELTENNIS) (lokaal Schoolstraat 6 te Oostdk.)
Zaterdag 17 sept.:
Zaterdag 24 sept.:
Zaterdag 1 okt.:
Zaterdag 8 okt.:
Zaterdag 15 okt.:
Zaterdag 29 okt.:

Oostduinkerke A - Knokke-Heist A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke B - Gullegem C, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A - Bredene A, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke B - Kuurne B, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A - Tielt B, 19 u. (1ste prov.)
Oostduinkerke A - Izegem A, 19 u. (1ste prov.)

NORTHSEA BOWL (afdeling 3A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)
Vrijdag 2 sept.:
Vrijdag 9 sept.:
Vrijdag 23 sept.:
Vrijdag 30 sept.:

Northseabowlers - Bru Centea (Brugge), 20.30 u.
Northseabowlers - Kentucky 2000-1 (Wevelgem), 20.30 u.
Northseabowlers - Zuidpand 1 Demuynck (Roeselare), 20.30 u.
Northseabowlers - Pon Paul’s Pro Shop (Ursel), 20.30 u.

Sportquiz
De jaarlijkse sportquiz vindt plaats op vrijdag 28 oktober om 20 u. in de Witte Burg. De quiz omvat 10
onderwerpen met telkens 8 vragen. Een ploeg bestaat uit 3 personen, inschrijven kost 7,50 euro te betalen op de Sportdienst of over te schrijven op rek. nr. 068-0717620-41 van de sportraad met vermelding:
sportquiz 25/10, naam van ploeg en van ploegverantwoordelijke.
Voor meer info en inschrijvingen: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).
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Gemeente en sportraad huldigen laureaten
In aanwezigheid van schepen van Sport Pat Stockelynck vond op vrijdag 1 juli in zaal Witte Burg in Oostduinkerke de hulde aan
de sportlaureaten van het afgelopen seizoen plaats. Deze hulde is een jaarlijks weerkerend initiatief van de sportraad en het
gemeentebestuur.
Werner, Bart Cerdobbel, Perez
Alleweireldt en Philippe Declercq (kampioen in 2de provinciale met overstap
naar 1ste provinciale)
Eervolle vermelding B: 1ste ploeg van
KVV Coxyde, trainer Roger Dejonghe,
ploegafgevaardigde
Danny
Vanhollebeke (kampioen in 2de provinciale en promotie naar 1ste provinciale)

SPORTLAUREAAT BIJ DE
ANDERSVALIDEN
De talrijke gehuldigde laureaten met links diensthoofd Sport Willy Degraeuwe en sportraadvoorzitter Johan Provost en rechts de inmiddels 60 jaar en grootvader geworden schepen van Sport
Pat Stockelynck!

SPORTLAUREAAT BIJ
DE INDIVIDUELEN
Laureaat: Federik Potiau van judoclub
Koksijde, categorie beloften – 73 kg
(1ste provinciale kampioenschappen,
3de Vlaamse kampioenschappen, 2de
Belgische kampioenschappen, 2de
internationaal tornooi Wilrijk)
Eervolle vermelding: Brian Decrop van
Yantra budokai-do Koksijde (behaalde de
zwarte gordel op 25 september 2004 /
Vlaamse Leeuw in Oostmalle op 31 oktober 2004 / goud: kampioen van België

alle stijlen in Charleroi op 24 april 2005)

SPORTLAUREAAT
IN PLOEGVERBAND
Laureaat: herenploeg van judoclub
Koksijde met Niel Van Herck, Jelle
Cambier, Federik Potiau, Jo Vanhoucke,
Vincent Defever, Yuri Samoey, Dimitri
Samoey, Koen Sleeckx en Pieter Sleeckx
(1ste plaats in ereafdeling of Vlaams
kampioen, en 2de plaats op de nationale kampioenschappen)
Eervolle vermelding A: de B-ploeg van
tafeltennisclub Oostduinkerke met Kris

De VZW Tandem West in de discipline
aflossingsploegen zwemmen (4 x 33 m)
met Heike, Delfien, Roos, Tom en Bram,
Jeroen, Klaas en Jord (zilver en een 4de
plaats op de Special Olympics Belgium)

TROFEE DER
SPORTVERDIENSTE
Deze trofee werd toegekend aan Henri
Houtsaeger omwille van zijn vele verdiensten voor KVV Coxyde. Van 1957
tot 1973 was hij bestuurslid van de
voetbalvereniging. In 1995 werd hij
opnieuw bestuurslid en meteen ook
voorzitter wat hij bleef tot mei van dit
jaar. Voorzitter af is de h. Houtsaeger
momenteel wel nog bestuurslid.

Petanquetornooi: wisselbeker van de schepen van Sport
Op donderdag 13 oktober organiseert de Sportdienst een recreatief petanquetornooi op de pistes van de petanquezaal
Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi start om 14 u. en wordt gespeeld met vaste tripletten uit Koksijde en omliggende
gemeenten. Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis.
Niet minder dan 30 tripletten uit volgende seniorenverenigingen namen vorig jaar deel: Christelijke Gepensioneerden
Oostduinkerke (Vlops), Maartenoom, S-Sport Koksijde en het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (Vlam-Senio). Ook de
Nieuwpoortse Petanque Club was van de partij. De in Koksijde aangesloten tripletten streden voor de wisselbeker een verbeten strijd, die werd gewonnen door Vlops 9 (Roland Tourlouse, Maria Maes en Christiane Lansens) op 3 punten gevolgd door
Vlops 13 (Louis Voeten, Irma Pasteels en Willy Van Ranst). Het podium werd vervolledigd door Vlam-Senio 4 (Roger Claes,
Simonne Nys en Jean Vandervorst). De wisselbeker van de schepen van Sport Pat Stockelynck, voor het derde jaar op rij
gewonnen door de Vlops, kreeg definitief een plaatsje in de trofeeënkast in Ameubla.
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Veldlopen voor de schoolgaande jeugd
Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke Sportdienst de jaarlijkse
veldlopen op het sportpark van Oostduinkerke:
* op dinsdag 27 september van 13.30 tot 16 u. voor de kinderen uit het
lager onderwijs van Koksijde
* op woensdag 28 september van 13.30 tot 16 u. voor de leerlingen van
het middelbaar onderwijs van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne
Tijdens deze twee veldlopen zetten ongeveer 2.000 kinderen en jongeren
letterlijk hun beste beentje voor… De (gratis) inschrijvingen worden via de scholen geregeld.

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De Sportdienst organiseert in samenwerking met de sportraad weer Sport overdag (sport- en seniorenacademie). Van 7 oktober tot 31 maart kan men iedere vrijdag (behalve tijdens de vakanties)
terecht in de sporthal van Koksijde voor conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u.,
initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal
wordt gratis ter beschikking gesteld. Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke
(tel. 058/53.20.01).

Jeugdsportacademie
Komend schooljaar organiseert de Sportdienst in samenwerking met de
sportraad voor de zesde keer de jeugdsportacademie voor jongens en
meisjes van het lager onderwijs. Deze sportieve academie vindt plaats op
woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) in de sporthal van
Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. hockey, tennis, golf en muurklimmen
aan bod: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, van 15.15 tot
16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar. In de eerste reeks (woensdagen 12,
19 en 26 oktober) staat een initiatie hockey op het programma.
De deelnameprijs (4,50 euro, verzekering inbegrepen) bedraagt 1,50 euro
per namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld. Vooraf inschrijven op de Sportdienst (Hazebeekstraat 11
in Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01) of via www.sport.koksijde.be. Opgepast men schrijft zich in per reeks, en men is pas definitief ingeschreven na betaling.

Andere belangrijke sportmanifestaties
Vrijdag 23 tot zondag 25 september: internationale meeting van FJR-motorrijders (tel. 058/51.10.92)
Zondag 25 september: wielerwedstrijd Keizer der Juniores onder peterschap van Paul Hereygers (org. KVC De Verenigde
Vrienden, tel. 058/51.10.74)
Zaterdag 1 oktober: kustmarathon “De Kust Beweegt”, doortocht om 12.15 u. (Octagon cis, tel. 011/45.99.35)
Zondag 2 oktober: recreatieve fiets- en wandeltochten “De Kust Beweegt” (Octagon cis, tel. 011/45.99.35)

Open Belgisch Kampioenschap Budokai-do
Op zaterdag 15 oktober vindt vanaf 10 u. in de sporthal van Koksijde voor de tweede maal het Open Belgisch Budokai-dokampioenschap plaats. Budokai-do is een full contact gevechtssportstijl, afkomstig uit Nepal. Tussen de opponenten is er lichamelijk contact tijdens het stoten en trappen. Budokai-do is daarom nog geen agressieve sport. Het is wel een realistische verdedigingssport, waar alleen effectieve technieken worden aangeleerd die voor reële zelfverdediging bij vrouwen, mannen en jongeren. Wederzijds respect wordt vanaf de eerste les aangeleerd, hetgeen impliceert dat men ook voor iedereen respect dient te
betonen. De 6 jaar jonge club telt nu een 50-tal leden.
Info: Harry Decrop (tel. 058/51.07.42, gsm 0497/28.86.06, e-mail: harry.decrop@pandora.be, webstek www.yantra-budokaido.be).
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Dokters en apothekers met wacht
Dokters september-oktober
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers.

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:

058/51.84.94
058/51.78.68

Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! (De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf
de avond voordien om 20 u. tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken september-oktober
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – voortaan kan men de lijst van de wachtdiensten ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)
De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet meer meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de
gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de
apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

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

hoogwater
00.42 en 13.01
01.24 en 13.38
01.57 en 14.08
02.25 en 14.35
02.53 en 15.04
03.21 en 15.33
03.49 en 16.03
04.19 en 16.34
04.52 en 17.07
05.29 en 17.46
06.14 en 18.35
07.14 en 19.50
08.39 en 21.28
10.11 en 22.54
11.28 en 23.59
12.24
00.49 en 13.09
01.32 en 13.50
02.14 en 14.31
02.55 en 15.12
03.36 en 15.52
04.18 en 16.33
04.59 en 17.16
05.42 en 18.01
06.28 en 18.55
07.24 en 20.13
09.05 en 22.06
10.45 en 23.20
11.45
00.13 en 12.31

laagwater
07.26 en 19.59
08.04 en 20.34
08.36 en 21.05
09.08 en 21.37
09.41 en 22.09
10.13 en 22.41
10.44 en 23.12
11.14 en 23.42
11.44
00.14 en 12.20
00.53 en 13.07
01.46 en 14.12
03.00 en 15.44
04.32 en 17.16
05.57 en 18.35
07.01 en 19.34
07.51 en 20.22
08.35 en 21.06
09.17 en 21.48
09.57 en 22.29
10.37 en 23.08
11.16 en 23.44
11.54
00.21 en 12.34
01.00 en 13.25
01.56 en 14.46
03.26 en 16.15
04.55 en 17.40
06.06 en 18.44
06.58 en 19.29

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

Zee
hoogwater
00.53 en 13.06
01.25 en 13.35
01.53 en 14.02
02.20 en 14.31
02.49 en 15.02
03.19 en 15.33
03.52 en 16.07
04.27 en 16.43
05.06 en 17.25
05.52 en 18.16
06.55 en 19.37
08.24 en 21.16
09.56 en 22.41
11.09 en 23.43
12.03
00.30 en 12.47
01.12 en 13.27
01.52 en 14.07
02.32 en 14.47
03.12 en 15.27
03.52 en 16.07
04.32 en 16.48
05.11 en 17.31
05.54 en 18.21
06.44 en 19.31
07.54 en 21.13
09.54 en 22.37
11.01 en 23.31
11.47
00.12 en 11.24 en 23.46
11.56

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

laagwater
07.37 en 20.04
08.09 en 20.34
08.40 en 21.04
09.11 en 21.35
09.44 en 22.08
10.17 en 22.42
10.50 en 23.15
11.25 en 23.51
12.05
00.33 en 12.55
01.29 en 14.04
02.45 en 15.34
04.20 en 17.06
05.47 en 18.23
06.47 en 19.18
07.34 en 20.03
08.15 en 20.44
08.55 en 21.24
09.35 en 22.02
10.14 en 22.39
10.52 en 23.15
11.31 en 23.49
12.09
00.26 en 12.56
01.15 en 14.13
02.46 en 15.34
04.09 en 16.48
05.18 en 17.56
06.15 en 18.47
05.59 en 18.24
06.34 en 18.56

Bevolking
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Burgerlijke stand juni-juli
GEBOORTEN
Louise Coene (Oostende, 1 juni), dochter van Bart en van Caroline Persyn uit Oostduinkerke
Arthur Dewolf (Gent, 1 juni), zoon van Yves en van Fientje Coessens uit Oostduinkerke
Louise Mergaert (Veurne, 3 juni), dochter van Kristof en Ann Laleman uit Wulpen
Jamie Sennesael (Veurne, 4 juni), zoon van Alberto en van Sandrine Hiele uit Koksijde
Dylan Van Elverdinghe (Veurne, 6 juni), zoon van Levi en van Caroline Friart uit Koksijde
Matisse Minnebo (Oostende, 7 juni), zoon van Wim en van Els Geuens uit Koksijde
Roberto Sartori (Veurne, 11 juni), zoon van Marco en van Marion Blom uit Koksijde
Fe Van Dessel (Ukkel, 13 juni), zoon van Frank en van Marleen Vandenbosch uit Oostduinkerke
Solan Lerat (Veurne, 7 juni), zoon van Françoise Lerat uit Koksijde
Maxime Delcroix (Moeskroen, 10 juni), zoon van Fabrice en van Elisabeth Ciraudo uit Koksijde
Cian Matte (Veurne, 10 juni), zoon van Ann Matte uit Oostduinkerke
Jacques Deschryver (Veurne, 11 juni), zoon van Martin en van Sophie De Kinder uit Koksijde
Joran Declercq (Veurne, 17 juni), zoon van John en van Ilse Florizoone uit Wulpen
Lindsay Billon (Veurne, 18 juni), dochter van Carol en van Anse Maertens uit Koksijde
Geike Vandenbroucke (Veurne, 19 juni), dochter van Maarten en van Sieglinde Dewaele uit Koksijde
Justin Vereecke (Veurne, 24 juni), zoon van Carl en van Kathia Vansteelandt uit Oostduinkerke
Brian Lambregt (Veurne, 1 juli), zoon van Werner en van Sonia Gavino uit Oostduinkerke
Luce Ackermans (Oostende, 4 juli), zoon van Johan en van Sara Pattyn uit Koksijde
Romi Geyssens (Asse, 5 juli), dochter van Koenraad en van Ilse Lievens uit Oostduinkerke
Berre Leeman (Veurne, 5 juli), zoon van Joris en van Wendy Dehaese uit Oostduinkerke
Yana Steen (Veurne, 13 juli), dochter van Jeffry en van Herlinde Serpieters uit Oostduinkerke
Nadya Portier (Veurne, 19 juli), dochter van Bruno en van An Wynant uit Koksijde
Delphine Waeyaert (Kortrijk, 22 juli), dochter van Pascal en van Christine Vandemoortele uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Dany Mertens en Alice Picot, beiden uit Koksijde
Jan Clou uit Leuven en Isabel Van Geluwe uit Koksijde
Ioan Darie uit Koksijde en Marinela Birca uit Roemenië
Dariush Azarfar Rad uit Koksijde en Myriam Michiels uit Mechelen
Peter De Keyzer en Hannelore Devos, beiden uit Koksijde
Pierre Vandenberghe en Vicky Verbeke, beiden uit Koksijde
Geert Debruyne en Jamina Bezziou, beiden uit Koksijde
Stijn Gherardts en An Beun, beiden uit Koksijde
Innocent Tamakloe en Jeanne-Marie Maltaux, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
In het vorig nummer sloop een fout. “Robert Bettens (60 jaar), echtgenoot van Jenny Vandeputte”, moest
zijn “Etienne Rotsaert (60 jaar), echtgenoot van Jenny Vandeputte” / Ook Robert Bettens is overleden,
90 jaar, hij was de echtgenoot van Julia Knops / met de excuses van de dienst Bevolking aan de betrokkenen.
Emile Quick (90 jaar), weduwnaar van Henriette Vanden Broeck / Herman Depotter (69 jaar), echtgenoot
van Noëla Degraeuwe / Lydia Lattré (58 jaar) / Franciscus Storms (91 jaar), weduwnaar van Maria Viceroy
/ Idesbaldus Bertrand (95 jaar), weduwnaar van Gabriella Bauvin / Andrée Nivelles (87 jaar), echtgenote van Jan Haccuria / Camille Cuveele (73 jaar), echtgenoot van Liliane Van Damme / Maria Samain (79
jaar), weduwe van Emile Van Damme / Ludwina Lust (51 jaar) / Ivoir Trocmée (91 jaar) / Walter Debruyne (67 jaar), echtgenoot van Jeannine Boonefaes / Paula Kyndt (95 jaar), weduwe van Roger Biesbrouck / Simonne Cayzeele (93 jaar), weduwe van Georges Dewattine / Maurice Vandendriessche (79 jaar), weduwnaar van Georgette Mestdagh / Joseh Apers (76
jaar), echtgenoot van Elvira Depelsmaeker / Freddy Vanderriest (57 jaar) / Roger Vermeersch (85 jaar), echtgenoot van
Simonna Van Mullem / Claude Demolder (63 jaar), echtgenoot van Mireille Beeken / Denise Descamps (83 jaar), weduwe van
Albert Declercq / Gustaaf Gantois (87 jaar), echtgenoot van Yvonne Märtin / Geert Martens (19 jaar), ongehuwd / Maria
(Vervolg zie blz. 43)

Feest
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Frans en Rosa
Frans Denturck en Rosa Vancoillie smaakten op zaterdag 18 juni het
geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. De gelukkige jubilarissen
werden door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis van Koksijde ontvangen. De fiere jubilarissen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en
kregen diverse geschenken aangeboden.

Marcel en Margaretha
Zaterdag 2 juli was eveneens een feestdag voor de familie van het echtpaar Marcel Vanbillemont-Margaretha Lemaire ter gelegenheid van de
viering van de gouden huwelijksverjaardag. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van
Koksijde, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Walter en Denise
Het echtpaar Walter en Denise Pille-Breine vierde op zaterdag 30 juli de
50ste huwelijksverjaardag. Ter gelegenheid van dit heuglijk feest werd
het echtpaar ontvangen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke,
waar ze geschenken en felicitaties in ontvangst mochten nemen.
(Vervolg van blz. 42)

Edgard en Adriana
Op zaterdag 25 juni was het de beurt aan de echtgenoten Edgard
Desmet en Adriana Hennaert om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren. Een afvaardiging van het college van burgemeester
en schepenen ontving het jubilerende echtpaar in het gemeentehuis van
Koksijde. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

Georges en Josiane
Zestig jaar gehuwd of de diamanten bruiloft! Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar Georges Van Der Elst-Josiane
Malaive viel deze heuglijke verjaardag op zaterdag 16 juli. De jubilarissen werden in het gemeentehuis van Koksijde een gezellige ontvangst
aangeboden door een afvaardiging van het college van burgemeester en
schepenen, met receptie en overhandiging van geschenken.

Marcel en Theresia
Ook Marcel Billiet en Theresia Cailliau zijn 50 jaar gehuwd. Nog twee
echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Marcel en Theresia viel die blijde dag op woensdag 10
augustus. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de
gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Brysse (85 jaar), weduwe van Louis Van Ransbeeck / Frans Verstraete (71 jaar), echtgenoot van Monique Torré / Simonne
Trybou (87 jaar), weduwe van Daniel Mouton / Ivonne Wicke (70 jaar), echtgenote van Guido Deruytter / Jenny
Vanderschelden (57 jaar), echtgenote van Bernard Dervaux / Maurice Bogaert (65 jaar), echtgenoot van Rita Castelein /
Wladislaw Pilka (75 jaar), echtgenoot van Huguette Michaux / Antonia Delporte (80 jaar), echtgenote van Marc Boudart /
Nelly Dauchot (85 jaar), echtgenote van Maurice Leroy / Daniël Vandenbouhede (64 jaar), ongehuwd / Rachel
Vandendriessche (90 jaar), weduwe van Germain Tomme / Marie Olivier (86 jaar), weduwe van Jan Mardulyn / Jeannine
Rillof (67 jaar), echtgenote van André Vercaemer / Renaat Vandeputte (78 jaar), echtgenoot van Rita Delrue / René
Chanoine (58 jaar), echtgenoot van Dominique Pirotte / Bertrand Dick (74 jaar), echtgenoot van Georgette Lowie / Marcel
Dorné (77 jaar), echtgenoot van Diana Christiaen / Bertha Declerck (79 jaar), weduwe van Urbain Portier / Yolanda Debra
(82 jaar), ongehuwd / Magdalena Qualy (81 jaar), weduwe van Charles De Pauw / Elisabeth Schroons (72 jaar) / Maria
Verbeke (86 jaar), weduwe van Gaston Delorge / Rosa Dekeyser (73 jaar), echtgenote van Roger Vandenbussche / Yolande
Corteel (73 jaar), weduwe van Hubert Torreele / Roger Van Itterbeeck (58 jaar), weduwnaar van Véronique Debbaudt /
Odette De Neve (75 jaar), echtgenote van Luc De Clercq

