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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 11 februari 2006 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): 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, moeten door de geslaagde kandidaten voorgelegd worden, vooraleer de gemeenteraad overgaat tot
de aanstelling.
De schriftelijke examenproeven vinden plaats op zaterdag 18 maart 2006.
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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Een blik op onze gemeentelijke diensten (19)

Willy Degraeuwe, hoofd van de dienst Sport:
“Naam en faam als sportminnende gemeente..!”
In de 19de aflevering van deze reeks brengen we een bezoek aan de Sportdienst. Onze gids is diensthoofd Willy Degraeuwe, die het sportieve reilen en zeilen van de gemeente al 25 jaar van nabij volgt en stuurt. Koksijde is al jaren een sportieve gemeente bij uitstek. De twee grote
sportcentra en de talrijke sportieve (massa)manifestaties in eigen gemeentelijk beheer of medebeheer zijn daar het sprekend bewijs van.
en help ik de
sportraad bij z’n
o rg a n i s at i es
zoals bv. sportquiz, zaalvoetbaltornooi, viering sportkamp i o e n e n .
Collega Peter
Dieleman is vera n two o rd e l i j k
voor het updaten van de website van onze
dienst en voor
Op de foto onderaan v.l.n.r. Philip Dezeure en Pierre Daubry, op de tweede rij
Peter Dieleman, Willy Degraeuwe en Viviane Delanghe, op de derde rij Patrick de sportpromoIngouf en Noël Geryl, vervolgens Etienne Viaene (met snor) en bovenaan tie met een
Patrick Zoete, Mario Coffyn en Pascal Sarrazyn.
duurzaam karakDiensthoofd Willy Degraeuwe (49) is
ter, nl. sport overdag, sportkampen, jeugdregent Lichamelijke Opvoeding en Biologie,
sportacademie en diverse tornooien. Dan is
en behaalde ook het diploma ambtenaar
er nog onze toeverlaat Viviane Delanghe die
sport en recreatie. Op 1 januari 1981 trad
tal van administratieve taken waarneemt en
hij als sportfunctionaris in dienst van onze
verantwoordelijk is voor alle reservaties.”
gemeente. De Sportdienst telde toen ook 2
Onze gemeente heeft een uitgebreide sportzaalwachters, Marcel Dehaeze en Billy
infrastructuur, maar volgens diensthoofd
Cornelis. De eerste grote realisaties waren
Willy nauwelijks toereikend: “Beide sportde 1ste editie van de Massa-Jogging (306
hallen zijn van half augustus tot en met mei
deelnemers), gratis zwemlessen voor de
zogoed als volzet. Een nieuwe grote sportjeugd, sportkampen en een internationaal
hal zou, in Koksijde-dorp, dus echt van pas
hockeytornooi. Vandaag telt de Sportdienst
komen. Vergeet niet dat Koksijde nu
11 medewerkers, nl. 3 administratieve
21.000 inwoners telt t.o.v. 13.000 in 1981!
krachten en 8 zaalwachters.
Bovendien willen ook de toeristen bij slecht
Willy Degraeuwe: “Als diensthoofd ben ik
weer sporten in de sporthal. Ten derde wilvooreerst verantwoordelijk voor het beheer
len ook grote binnenlandse clubs van onze
van alle gemeentelijke sportaccommodatie:
sportinfrastructuur gebruik maken voor een
zorgen dat het personeel instaat voor het
kuststage. Ik denk bv. aan RSC Anderlecht.”
dagelijks onderhoud van de infrastructuur
Het respect voor de accommodaties valt
van maandag 8 u. tot de zondagavond 23
best mee. “De zaalwachters hebben hierbij
u., dat kapot of versleten materiaal vervaneen controlerende rol. Zij moeten de
gen wordt, enz. Op het vlak van sportprogebruikers zo goed mogelijk ontvangen en
motie hou ik me vooral bezig met de éénhen indien nodig met zachte dwang en
malige activiteiten zoals mountainbike- en
diplomatie op hun plichten wijzen”, aldus
motortoertocht, jogging, scholenveldlopen,
Willy. “Ik ben dan ook fier op mijn zaalen met de coördinatie van sportactiviteiten
wachters en terreinverzorgers, in vergelijvan derden waaraan de gemeente zijn medeking met vele andere gemeenten hebben zij
werking verleent zoals de Driedaagse van de
een zeer positieve reputatie en de netheid
De Panne-Koksijde, de jaarlijkse internatioin de accommodatie en kleedkamers wordt
nale cyclocross, enz. Daarnaast ben ik ook
erg geapprecieerd. In het verleden kregen
secretaris-penningmeester van de sportraad
we zelden met vandalisme te maken, alhoe-

wel het laatste jaar meer. Ligt het aan de
tijdsgeest?”
Willy Degraeuwe beklemtoont dat onze
gemeentelijke sportdienst aan de noden
van de bevolking beantwoordt: “Een rondvraag bij de collega’s van de andere kustgemeenten toont aan dat de Sportdienst
Koksijde over het minst aantal administratieve krachten beschikt in verhouding tot
het inwonersaantal. Toch moet onze
Sportdienst zeker niet onderdoen qua
sportpromotionele activiteiten. Met ons
beperkt team verzetten we dus veel werk.
Maar een extra administratieve kracht zou
zeker van pas komen al was het maar om te
voldoen aan de vraag van overheidsinstanties zoals Bloso, SVS, BOIC, de provincie,
enz. die elke jaar nieuwe thema’s lanceren
waarvoor ze op de gemeenten rekenen. Ook
een extra zaalwachter/terreinverzorger zou
geen luxe zijn om overuren en periodes van
verlof en ziekte op te vangen.”
Koksijde heeft doorheen heel het land werkelijk naam en faam als “sportminnende
gemeente” verworven. Niet alleen de
accommodatie, met eerlang ook een golf
van 27 holes, maar ook de sportpromotie,
zowel recreatief als in competitie, werd
steeds goed onthaald. Zo herinnert Willy
o.a. aan topmanifestaties zoals het WK en
BK cyclocross (in ’94 en ’02). Terwijl ook
sommige clubs hoge toppen sc(h)oren
zoals vroeger de dames van BBC Koksijde
(5 keer naeen Belgisch Kampioen en Beker
van België), de judoclub die kampioen werd
in ere-afdeling en nog steeds één van ’s
lands beste clubs is, KVVO met zijn jaarlijks
internationaal UEFA-juniores tornooi, en de
Veloclub Koksijde met de wereldbekerwedstrijden cyclocross. En telkens is de inbreng
van de gemeente qua infrastructuur, subsidies en logistiek niet gering.
Of Willy Degraeuwe en zijn team nog toekomstplannen of dromen koesteren? “Ja”,
luidt het antwoord. “Niet teveel administratieve betutteling van bovenuit zodat we onszelf kunnen blijven en met het nodige idealisme verder kunnen werken aan de sportieve
ontplooiing van onze prachtige gemeente.”
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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 wordt dit ook vermeld.

Uit de gemeenteraad van 19 december:
1. De lastenboeken voor volgende variërende investeringen zijn goedgekeurd (unaniem): aanleg kerkplein
bij sociaal woonproject Kerkstraat
(334.705 euro waarvan 80% betoelaagd door Vlaamse gemeenschap);
neonverlichting op Abdij Ten Duinen
(13.000 euro); omgevingswerken
zwembad Hoge Blekker (202.463
euro); vernieuwen openbare verlichting
Robert
Vandammestraat
(51.694 euro).
2. Het lastenboek voor volgend project
is goedgekeurd (niet unaniem): ontwerp en realisatie slotshow voor
opening nieuw gemeentehuis op 6
juni (30.000 euro).
3. Het lastenboek voor volgende aan-

Hulp

4.

5.

6.

7.

koop is goedgekeurd (unaniem):
leveren vuilniszakken (69.000 euro).
Gewezen secretaris Freddy Beun
wordt de titel van ere-secretaris verleend met ingang van 1 januari ’06.
Zaalverantwoordelijke
Jean
Deburchgraeve wordt benoemd in
vast verband vanaf 1 januari ’06.
Brandweer afdeling Koksijde: Philip
Persyn is bevorderd van 1ste sergeant tot sergeant-majoor, Patrick
Geryl van sergeant tot 1ste sergeant, Peter Vandenberghe van korporaal tot sergeant.
Brandweer afdeling Oostduinkerke:
Eddy Derieuw is bevorderd van sergeant tot 1ste sergeant, Filip Devos
van korporaal tot sergeant.

Uit de gemeenteraad
van 9 januari:
8. De lastenboeken voor volgende aankopen zijn goedgekeurd (unaniem):
vuilniszakken voor de molokcontainers
(78.300 euro); tankwagen van 8.000
liter voor de brandweer (217.489 euro
waarvan 75% betoelaagd door de federale staat).
9. Voortaan zal een retributie van 20
euro aangerekend worden als de
contractant zijn tuincontainer niet reinigt bij stopzetting van zijn contract,
omdat de gemeente dan zelf de reiniging dient uit te voeren (unaniem).
10. Afdelingshoofd administratie José
Chamon is aangeduid tot waarnemend
gemeentesecretaris tot de benoeming
van een nieuwe secretaris een feit is.

Dokters en apothekers met wacht

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

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

058/51.84.94
058/51.78.68

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

Apotheken februari
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – voortaan kan men de lijst van de wachtdiensten ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)
De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet meer meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de
gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de
apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00
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Hulde aan gepensioneerde personeelsleden
De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel vond plaats op vrijdag 6 januari in de feestzaal van cc
CasinoKoksijde. Voor het gemeentebestuur is dit de jaarlijkse gelegenheid om het personeel te danken voor de dagelijkse inzet, en
ook om hulde te brengen aan personeelsleden die in de loop van het voorbije jaar met pensioen zijn gegaan. Dat waren gemeentesecretaris Freddy Beun, Jean-Luc Debruyne, Guy Marteel, Judith Ranson, Fernand Vansteenlandt en Louis Vandenberghe.
* Over afscheidnemend gemeentesemaart 1982. Vervolgens werkte hij als
sioen na een dienststaat van 10 jaar
cretaris Freddy Beun (38 jaar en 7,5
contractueel strandredder en werd
en 2 maanden. Fernand was een “stilmaanden dienst) publiceerde Tij-dinpostoverste. In de wintermaanden
le” harde werker die na de faling van
werd hij aangesteld als half geschoold
zijn vorige werkgever op 1 april 1995
gen al een uitgebreide reportage in
het vorig nummer. Eind maart wordt
arbeider. Vanaf oktober 1997 tot 31
als schrijnwerker werd aangeworven.
de ere-secretaris op bijzondere wijze
december 2005 was hij gesco-werkOp 1 oktober van hetzelfde jaar werd
uitgewuifd waarover uw infoblad
man. Guy werkte in totaal 20 jaar en 8
hij bevorderd tot half geschoold
uiteraard zal berichten.
maanden aan de gemeente. Guy
arbeider en op 1 april 1998 tot
* Jean Luc Debruyne (°Ieper, 1945) verMarteel is gehuwd met Cosette Galle.
adjunct technieker (schrijnwerker).
liet het gemeentepersoneel op 31 mei
Hij is ook de man die echt thuis is in
Fernand is gehuwd met Diana Plaisir.
2005 na een dienststaat van 37 jaar
antiek!
* Schooldirecteur Louis Vandenberghe
en 1 maand. Jean Luc werd op 1 mei * Judith Ranson (°1945) was één van
(°Veurne, 1949) liet zich voor de hul1968 aangeworven als contractueel
de twee kassiersters die op 1 februari
diging verontschuldigen. In Wulpen
tekenaar. Zijn collega’s waren toen
1973 in dienst traden in het gloednam hij tijdelijk de plaats in van
Georges
Ocquet
en
Daniel
nieuwe Hoge-Blekkerzwembad. Eind
hoofdonderwijzer André Quaghebeur.
Vandenbussche. Op 1 september
januari 2005 sloot ze haar loopbaan
Op 1 september 1968 werd Louis
werd hij eerstaanwezend tekenaar en
af na een dienststaat van 32 jaar. Na
door de gemeenteraad van Wulpen
hij eindigde zijn loopbaan als vastbehaar aanstelling volgde Judith de lesbenoemd tot onderwijzer in Wulpen.
noemd technisch tekenaar. Na de
sen EHBO bij de Rode Kruisafdeling
Op 1 augustus volgde dan zijn aanpensionering van Georges Ocquet
Koksijde waar ze meteen ook
stelling tot directeur van de afdelinverzorgde Jean Luc ook tot ’97 de gulbestuurslid werd. Momenteel is Judith
gen Oostduinkerke en Wulpen. Op 28
denboeken met tekst en kleur voor de
nog altijd de PR-vrouw van het RKfebruari 2005 ging hij met pensioen
ontvangsten van huwelijksjubilarissen
Koksijde. Ze trad ook jaren op als PR
na een dienststaat van 36 jaar en 6
en andere gehuldigden. Jean Luc is
voor de Blaaskapelle Ruytingen waar
maand. Louis Vandenberghe, die
gehuwd met Rita Smets.
haar man Christian Mairesse deel van
gehuwd is met Monique Depotter, is
* Guy Marteel (°Bray-Dunes, 1945)
uitmaakte.
ook een gepassioneerde cultuurfreak,
begon zijn loopbaan bij het gemeen- * Fernand Vansteenlandt (°Bulskamp,
met een voorliefde voor toneel en
tebestuur als BTK-arbeider op 29
1945) ging op 31 mei 2005 met pencabaret.
De gehuldigde gepensioneerde personeelsleden in het gezelschap van het college van burgemeester en schepenen.
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Veel belangstelling voor derde
Onthaaldag Nieuwe Inwoners
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In het kader van de actieve openbaarheid van bestuur organiseerde de dienst Pers & Communicatie van onze gemeente op
woensdag 21 december 2005 in de feestzaal van cc CasinoKoksijde voor de derde maal een onthaaldag voor nieuwe inwoners
(ONI). Aan de hand van de beursformule, -de gemeentelijke diensten waren er aanwezig met infostandjes-, konden de belangstellende nieuwe inwoners persoonlijk contact opnemen met de dienstverantwoordelijken, vragen stellen en de gewenste informatie inwinnen over om het even welk onderwerp van gemeentelijke aard. De derde ONI werd opnieuw een succes. Welgeteld
150 “nieuwe Koksijdse gezinnen” (of per hoofd naar schatting 325 “nieuwe inwoners”) gingen op de uitnodiging in.
Nieuwe inwoners ontvangen bij hun
inschrijving bij de dienst Bevolking weliswaar een uitgebreide informatiemap
waarin heel wat documentatie steekt:
een brede waaier van allerhande
gemeentelijke brochures en folders over
de gemeentelijke dienstverlening.
Nochtans blijft voor velen de drempel
hoog om zelf de dienstverlening van de
gemeente beter te leren kennen.
Ons bestuur wil die drempel verder verlagen door de organisatie van onthaaldagen voor nieuwe inwoners. Zo’n eerste ONI vond plaats in december ’03.
Inmiddels is de derde succesvolle editie
ook al verleden tijd.
De doelgroep waarop gemikt wordt is
werkelijk heel groot. Deze keer ging het
om 1.555 nieuwe inwoners (681 gezinshoofden) en 125 ouders van nieuwgeborenen, beide categorieën over de
periode van 1 december 2004 tot 1

december 2005. Al deze gezinnen ontvingen een persoonlijke uitnodiging een
bezoekje aan de ONI te brengen. Voor
de eerste keer was de ONI bovendien
ook toegankelijk voor wie al langer dan
één jaar in Koksijde woont, eigenlijk
voor heel de bevolking dus. Dat gebeurde via een gewone uitnodiging in het
infoblad Tij-dingen.
Alle bezoekers konden er van 10 tot 12
en van 13.30 tot 19 u. met hun gemeentelijke
vragen
terecht:
over
bevolking/burgerlijke stand, milieu, kinderopvang, (kunst)onderwijs, toerisme,
cultuur, sport, technische diensten,
jeugd, OCMW, enz. Elke dienst was er
met een infostandje. Men kon er de verantwoordelijken spreken, uitleg vragen,
een infopakketje meenemen. De bezoeker koos zelf voor de diensten waarvoor
hij/zij belangstelling had. In de theaterzaal kon men doorlopend een mooie

film bekijken over bestuurlijk Koksijde,
terwijl ook twee keer een gidsbeurt werd
verzorgd in het cultureel centrum, de
bibliotheek en het jeugdontmoetingscentrum. Verder was er ’s namiddags
ook mogelijkheid voor een persoonlijke
informele babbel met de burgemeester
en de schepenen. Bovendien lag voor
elk gezin een leuk kerstgeschenk klaar!
Ons gemeentebestuur gaat dus geen
inspanning uit de weg om zijn inwoners
vlug en doeltreffend te informeren.
Geïnformeerde burgers zijn bewuste
burgers! Deze 3de onthaaldag voor
nieuwe inwoners was daartoe dan ook
een ideale gelegenheid.
Zonder twijfel wordt dit initiatief in het
najaar herhaald. Maar wellicht zullen
locatie en formule enigszins anders zijn,
want vanaf oktober nemen alle administratieve gemeentelijke diensten hun
intrek in het nieuwe gemeentehuis in
Koksijde-bad. Dat betekent dat eigenlijk elke
inwoner een beetje “nieuwe inwoner” zal zijn, en
nieuwsgierig uitkijkt naar
de nieuwe administratieve
infrastructuur en huisvesting. Uiteraard houdt
Tij-dingen u, op tijd, op de
hoogte…

Op 21 december vond in de
feestzaal
van
cc
CasinoKoksijde
de
3de
Onthaaldag voor Nieuwe
Inwoners (ONI) plaats. Aan de
hand van de beursformule
konden nieuwe inwoners bij
de
dienstverantwoordelijke
persoonlijk allerhande info
inwinnen over de gemeentelijke dienstverlening.
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Graafwerken in de Helvetiastraat geven
indrukwekkende grafsteen (1639) prijs
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Het historisch erfgoed van Koksijde is een merkwaardig stuk rijker. Bij graafwerken in de Helvetiastraat, op het domein waar bakker Christiaan Soetaert een appartementsgebouw oprichtte, gaf de kuil een bijzonder mooie vondst prijs: een indrukwekkende
en goed bewaarde grafsteen uit 1639.
De steen, werkelijk een kolos met de
grootte van een normaal graf en een 15tal cm dik, was de deksteen voor het graf
van Pieter Messiaen en zijn vrouw
Clementia Caene die respectievelijk
stierven in 1636 en 1639. De ontdekking gebeurde al eind vorig jaar maar
geraakte pas nu bekend.
Over de grote helft van z’n oppervlakte
toont de grafsteen de contouren van
een man en vrouw, staande in een met
bladmotieven versierd portaal. Het lijkt
erop alsof de vrouw iets in haar gebogen armen draagt. Op het onderste deel
van de steen is volgende tekst te lezen:
SEPVLTVRE VAN PIETER MES
SIAEN IN SIN LEVEN KERCKEMEST
VAN DEES KERCKE OVERLEET DE
19en SPORCKELLE, 1636
ENDE VAN CLEMENTIE CANEN
SIN HVVSVRAVWE DIE OVERLEET
DE 2en IVNI 1639
BIEDT OVER DE ZIELEN
Omgezet in huidig Nederlands luidt de
tekst als volgt: “Graf van Pieter
Messiaen in zijn leven kerkmeester van
deze kerk overleed op 19 februari 1636
en van Clementie Canen zijn huisvrouw
die overleed op 2 juni 1639 / Bid voor
de zielen”
Het kan niet anders of de grafsteen
maakte (binnen of buiten?) deel uit van
de zogeheten Simoenskapel die ooit
stond op de hoek van de
Zeelaan/Helvetiastraat. In het boek van
Marc Supeley (over de geschiedenis van
de Sint-Pieterskerk) lezen we op bladzijde 9 dat “schaarse bronnen vermelden

dat er in de dertiende eeuw een houten
kapel werd gebouwd in de duinen”.
Verder: “Er werden graven teruggevonden
die wijzen op een georganiseerde
begraafplaats. In die periode behoorde

ons grondgebied tot de Veurnse SintWalburgaparochie. Het kapittel besliste
tot de bouw van dit gebedshuis, omdat
de bevolkingsaangroei zeewaarts een
efficiëntere zielzorg vereiste.”
Onderzoek in de archieven door o.a.
schepen Joeri Stekelorum, conservator
Abdijmuseum Dirk Vanclooster, archivaris André Declerck en Jean-Pierre
Vanhoeck bracht inmiddels al volgende
gegevens aan het licht:

- Pieter Messiaen had nogal wat bezittingen; hij was wel zelf pachter van ’t
Leyhof, eigendom van de Duinenabdij
- de juiste naam van de betrokken
vrouw was Clementia Caene
- zij hadden minstens twee kinderen:
Joanna (geboren 1632) en Joannes
(geboren 1635)
- Pieter stierf niet op 19 februari, maar
wel op 22 lauwe (januari) 1636
- Clementia hertrouwde op 12 juni
1636 met Cornelius Kempync, met
wie ze twee kinderen
won: een naamloos
kind op 26 juli 1637
en Cornelius op 21
september
1638.
Bijna negen maanden later, op 2 juni
1639, stierf moeder
Clementia
Bij de vermelde
graafwerken zijn naar
verluidt geen andere
interessante stukken
ontdekt. Misschien
gebeurt dat wel ter
gelegenheid van de
heraanleg van de
Zeelaan (hoek met
de
Helvetiastraat
inbegrepen) vanaf
het najaar.
Het gemeentebestuur onderhandelt
momenteel
met
Christiaan Soetaert
over
eventuele
gemeentelijke verwerving van de grafsteen die in elk geval
een mooie aanwinst
voor het Koksijdse
historisch erfgoed
zou zijn.
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Berichtjes uit Ten Duinen 1138
Aperitieflezing
De Vrienden van het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 organiseren dit voorjaar
weer een reeks van drie aperitieflezingen. De eerste zal plaatshebben in de
kapel van Ten Bogaerde op zondag 19
februari om 10.30 u. De Veurnse stadsarchivaris Jan Van Acker zal spreken over
de kloosterorden in Veurne en omgeving
vòòr 1796. Toegang: 4 euro voor leden
en 5 euro voor niet-leden (te betalen de
dag zelf, drankje inbegrepen). Een abonnement op de 3 voorjaarslezingen is
ook mogelijk, respectievelijk voor 10 en
12 euro. Inschrijvingen bij penningmeester
Daniël
Degryse
op
058/52.18.14 of magda.vermeir@scarlet.be.

Potvistentoonstelling in
Ten Bogaerde
Potvis Valentijn van Sint-André is niet de
enige potvis die op de Koksijdse stranden aangespoeld is. Hij is wel de enige
die een graf heeft gekregen en niet naar
een museum, een vilbeluik of naar andere oorden is vertrokken. Het graf bij de
abdijhoeve Ten Bogaerde is een permanente getuige van zijn laatste rustplaats.
Meer duiding over Valentijn en andere
potvisstrandingen, kan men vanaf 11
februari permanent bekijken in de kelder van de kapel van Ten Bogaerde.
Deze potvisexpo is te bezoeken als er
een tentoonstelling open is.

Tentoonstelling glas tot
16 april
Het nieuwe werkjaar van het
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 begint
op 4 februari met de opening van een
tijdelijke thematentoonstelling over
middeleeuws en post-middeleeuws glas,
gevonden bij opgravingen in maritiem

Vlaanderen. De permanente collectie
van het abdijmuseum bevat al een aantal
glasfragmenten, vooral uit het abtskwartier. In het kader van deze expo worden
bijkomende glasfragmenten, gevonden
op de site, voor permanente tentoonstelling geprepareerd door glasrestauratrice Nicole Minten. Deze tentoonstelling kon gerealiseerd worden met medewerking van de provincies Zeeland en
West-Vlaanderen. Te bezoeken tijdens
de gewone openingsuren van het abdijmuseum, van dinsdag tot zaterdag van
10 tot 18 u., op zondag van 14 tot 18 u.
Een begeleidende publicatie is ter
beschikking voor de prijs van 10 euro.
Meer info op www.tenduinen.be. De tentoonstelling loopt tot 16 april.

Gemeentelijke
Basisschool over
Duinenabdij
Alle klassen van de gemeentelijke basisschool Koksijde werk(t)en in de periode
van 23 januari tot 3 februari aan een
project over de Duinenabdij. Hun werkjes over het museum en de archeologische site, die ze in die twee weken maakten, worden van 4 februari tot 5 maart
in het abdijmuseum tentoongesteld.

Krokuskriebels tijdens
Krokusvakantie
De krokusvakantie wordt in het abdijmuseum opgevrolijkt door het project
Krokuskriebels. Tussen 25 februari en 5
maart worden enkele ontspannende en
leerrijke activiteiten georganiseerd.
* Gratis gids - Op zondag 26 februari, op
woensdag 1 maart en op zondag 5 maart
(telkens om 15 u.) staat een gratis gids
ter beschikking om het museum te
bezoeken. Opgelet: er dient wel een
normaal toegangsticket betaald, tenzij
men inwoner is.

* Vertellingen - Op dinsdag 28 februari
en vrijdag 3 maart van 14 tot 16.30 u.
zijn er vertelnamiddagen met sprookjesvertelster Agnes (leeftijdscategorie
4-7 en 8-12 jaar). Deze vertelnamiddagen zijn ook inbegrepen in de gewone
toegangsprijs.
* Huifkartocht - Op zaterdag 25 februari
is er om 14.15 en om 15.30 u. een huifkartocht tussen het museum en Ten
Bogaerde. Naast de beleving van de
korte tocht met paard en (overdekte)
kar, wordt er door de begeleidende gids
uitleg gegeven bij Ten Bogaerde en bij
de Zuid-Abdijmolen. Bij slecht weer
(ijzel of mist) gaat de tocht niet door.
De huifkartocht kost (afzonderlijk) 2
euro (onder 18 jaar gratis).
* Wapenschilde(re)n - Het atelier
“wapenschilde(re)n” wordt op donderdag 2 maart tussen 14 en 16 u. georganiseerd voor kinderen vanaf 6 jaar en
voor genealogisch geïnteresseerde
(groot)ouders. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk. Er dient immers vooraf
basisinformatie over de familienaam van
de deelnemer(s) opgezocht. Voor materiaal en begeleiding van deze workshop
wordt 2 euro gevraagd. Inschrijven dus
aan de museumbalie op 058/53.39.50
of balie@tenduinen.be.

Open Museum Dag
De Open Museum Dag heeft plaats op
zaterdag 4 februari. Tussen 10 en 18 u.
kan iedereen het Abdijmuseum gratis
bezoeken (weliswaar zonder gids). De
volgende Open Museum Dag is dan op
zaterdag 4 maart.
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Opnames bezig voor langspeelfilm
Windkracht 10 “Koksijde Rescue”!
Van 16 januari tot 31 maart vinden in Koksijde, in Brussel, aan de Vlaamse kust en in de Pinewood-studio’s in Engeland de opnames plaats voor de langverwachte speelfilm Windkracht 10 “Koksijde Rescue”! Na de televisiereeks Windkracht 10 (23 afleveringen) over de reddende Seakings van het 40ste Smaldeel Koksijde, wordt deze speelfilm zonder twijfel dè culturele gebeurtenis van het jaar 2006 om naar uit te kijken. De prent wordt vanaf oktober in de bioscoop verwacht.
doen. Inmiddels is tussen Rick en Alex
een meer dan professionele vonk overgesprongen…
Dat de gemeente Koksijde dankzij deze
film meer dan een promotioneel graantje
zal meepikken, staat als een paal boven
water. Precies daarom verleende het
gemeentebestuur deze productie ook
een financiële steun van 125.000 euro.
Overigens zal de gemeente in 2006 aansluitend bij de film een aantal
Windkracht 10-evenmenten organiseren:
wandeling, fuif, concert, fietstocht, enz.!

Op de foto burgemeester Marc Vanden Bussche, MMG-producent Erwin Provoost en gemeenteraadslid Luc Deltombe in gezelschap van enkele topacteurs van Windkracht 10 “Koksijde Rescue”,
nl. Vic De Wachter, Ludo Busschots en Warre Borgmans.

De film Windkracht 10 “Koksijde Rescue”
wordt gerealiseerd door het productiehuis MMG van oud-Koksijdenaar Erwin
Provoost. Omdat hij onze gemeente met
de serie Windkracht 10 een onbetaalbare promotie bezorgde, werd de h.
Provoost terecht de titel van ereburger
van Koksijde toegekend. Andere belangrijke producties van MMG zijn de films of
series Hector, Koko Flanel, Flikken, De
Zaak Alzheimer, De Bloedbruiloft…
Windkracht 10 “Koksijde Rescue” is
deze keer dus géén vervolgverhaal, wel
één lange Nederlands gesproken film
van 100 minuten waarin zich van begin
tot einde een eigen afgerond verhaal
ontwikkelt. Die story wordt vertolkt
door een uitgelezen groep acteurs en
actrices die al lang naam en faam in de
Vlaamse filmwereld hebben verworven.
Het zijn: Kevin Janssens, Veerle Baetens,

Ludo Busschots, Koen De Bouw, Stan
Van Samang, Jelle Cleymans, Warre
Borgmans, Tine Reymer, Vic De Wachter,
Axel Daeseleire, Gert Winckelmans,
François Beukelaers. Het scenario werd
geschreven door Pierre De Clercq naar
een idee van hemzelf, van Erwin
Provoost en Dido. De regie is in handen
van Hans Herbots.
Heel kort samengevat gaat het verhaal
als volgt. Duiker Rick Symons wordt
overgeplaatst naar Koksijde, waar hij
alras in conflict komt met vrouwelijke
medic Alex. Duiker Rick wordt ook met
zijn verleden geconfronteerd: meer en
meer beseft hij dat hij collega-duiker
Koen ooit in de steek liet, waardoor
Koen thans blijvend gehandicapt is.
Koen wil thans een riskante tocht
ondernemen. Zijn vrouw Marleen, vraagt
Rick hem ervan te overtuigen dat niet te

Figuranten gezocht
Voor de opnames van Windkracht 10 “Koksijde Rescue” zoekt de productie figuranten van alle leeftijden. Blank of zwart, dik of dun, jong of oud…, iedereen komt
in aanmerking. De opnames lopen van eind januari tot april 2006. Stuur een
recente en duidelijke foto met je contactgegevens naar: MMG NV, t.a.v. Jakob
Verbruggen, Nieuwstraat 99 in 1730 Asse. Mailen kan naar figuratie@mmg.be

Dag van het Deeltijds
Kunstonderwijs in
Westhoekacademie
Op vrijdag 17 februari vindt in de
Westhoekacademie van 16 tot 20 u. de
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
plaats. Deze dag is een initiatief van de
directiecomités van alle Vlaamse
Academies van Beeldende Kunsten,
Muziek/Woord en Dans die zich geëngageerd hebben om deze organisatie elk in
hun eigen academie te verzorgen. Het initiatief bestaat al vijf jaar en kent veel succes!
Voor de Academies Beeldende Kunsten
is het thema dit jaar “portret”. Dit
thema biedt heel wat creatieve mogelijkheden die de gemeentelijke
Westhoekacademie met veel plezier
aan de bezoekers zal tonen. In de academie (Veurnelaan 109 in SintIdesbald) kan men meteen ook kijken
naar de activiteiten van alle ateliers:
tekenen, vrije grafiek, schilderen, beeldhouwen, keramiek, monumentale,
mode-toneelkostuum en textiel.
Info:
gemeentelijke
WesthoekAcademie Koksijde, Veurnelaan 109 in
Sint-Idesbald (tel. 058/51.65.27, fax
058/52.27.72, e-post: westhoekacademie@koksijde.be)
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Bib-Award voor Westkustbibliotheken!
Op donderdag 22 december hebben de
Westkustbibliotheken Koksijde, Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Veurne
de eerste Bib-Award van de provincie
West-Vlaanderen in de wacht gesleept
voor de organisatie van de Superbiebdag op 16 oktober 2005.
De Westkustbibliotheken pakten dit jaar
uit met een nieuw initiatief: ze sloegen
de handen in elkaar en organiseerden
gezamenlijk een superbiebdag voor het
hele gezin.
De voorbije jaren organiseerden de
Westkustbibliotheken tijdens de bibliotheekweek in oktober samen vijf activiteiten, netjes verdeeld over de vijf
locaties. Dit jaar werden de krachten
extra gebundeld en werd op éénzelfde
moment een nog grotere diversiteit voor
jong én oud aangeboden! De activiteiten vonden allemaal plaats op zondagvoormiddag 16 oktober ‘05 tussen 10
en 13 u. in het gemeentehuis van De
Panne. De nieuwe formule kende een
zeer groot succes!
Dat ontging ook de provincie WestVlaanderen niet, vandaar dat de
Westkustbibliotheken in de prijzen vielen voor de eerste editie van de WestVlaamse Bib-Awards. De prijs zelf, een
verwendag voor alle medewerkers van
de vijf bibliotheken, werd op donderdag
22 december plechtig uitgereikt in zaal
Ter Esste, van de Brouwerij Rodenbach
in Roeselare. Een mooi kerstgeschenk
voor de bibliothecarissen en het bibpersoneel van de Westkust!

Tijdens deze eerste editie werden ook
de prijswinnaars van de provinciale bibliotheekwedstrijd bekend gemaakt. Drie
leners van de bibliotheek van Koksijde

wonnen een prijs ter waarde van een
boekenbon. Het zijn Ann Hullebusch,
Leen Declerck en Annie Dubuisson.

V.l.n.r. de bibliothecarissen van het cultureel samenwerkingsverband 5-art, die terecht fier zijn
met de eerste Bib-Award van de provincie West-Vlaanderen voor de organisatie van de
Superbiebdag. V.l.n.r. Evelyne De Pauw (Nieuwpoort), Viviane Rys (Koksijde), Karlien Brysbaert
(Veurne), Christophe Coffyn (De Panne) en Bruno Devlies (Alveringem).

Opnieuw cursus praktisch GSM-gebruik in de bieb
De bibliotheek organiseert op donderdag 23 februari van 13.30 tot 16 u. op de
1ste verdieping van de bibliotheek (Willem Elsschotzaal) een cursus praktisch
GSM-gebruik. De GSM is immers niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ook
veel gepensioneerden kregen er ééntje cadeau van hun familie. Maar wat kan je er
mee aanvangen, hoe werkt het kleine dingetje? Hoe verstuur je een berichtje
(sms) naar je kleinkind? Het aantal deelnemers bedraagt hoogstens 15. De kostprijs is 4 euro (vooraf inschrijven!). Niet vergeten: iedere deelnemer brengt zijn
gsm, oplader en handleiding mee.
Info en inschrijvingen aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op
1ste verdieping).

Toerisme

Valentijnfestival van 10 tot 14 februari

De dienst Toerisme heeft een gratis Valentijnbrochure klaargestoomd waarin ieder restaurant zijn Valentijnmenu presenteert. Wilt
u uw partner verrassen met een gastronomisch etentje in een gezellig romantisch restaurant, dan is deze brochure een uitstekende leidraad. Gratis in alle onthaalkantoren.

Toeristische beurzen
De dienst Toerisme zal vertegenwoordigd zijn op verschillende vakantiesalons.
Aarzel niet om de stand een bezoekje te
brengen op volgende beurzen:

*
*
*
*

Internationaal vakantiesalon Antwerpen van 28 januari tot en met 2 februari
Vakantiesalon Brussel van 9 tot en met 13 februari
Vert Liège van 14 tot en met 19 februari
Toeristische beurs te Peer op 26 februari
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VVV-receptie met prijsuitreikingen
halloweendropping en kerstversiering
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VVV op dinsdag 10 januari werd naar jaarlijkse traditie even teruggeblikt op het voorbije
toeristische jaar. Voorzitter Dirk Dawyndt dankte bij deze gelegenheid de grote ploeg van de gemeentelijke toeristische dienst,
alsook alle medewerkers van de verschillende feestcomités en anderen die individuele inspanningen leverden. Er vonden die
avond ook twee prijsuitreikingen plaats: van de Halloweendropping en van de wedstrijd mooiste kerstversiering.
Onze gemeente kent al enkele jaren een
Halloweenweek met o.a. een succesvolle
stoet op 31 oktober en diverse andere
activiteiten. Maar vorig jaar telde deze
schrikwekkende week enkele belangrijke
nieuwigheden:
het
HalloweenHorrorHouse en de Halloweendropping.
Het HalloweenHorror-House, tijdens de
herfstvakantie opgetrokken in de
Kerkepannezaal, was een realisatie van
de eigen gemeentelijke technici onder
leiding van Pierre Dalle. Het angstaanjagende spookhuis trok maar liefst
20.000 bezoekers met bibberende billen en knikkende knieën… Ook nieuw
was de Halloweendropping, een initiatief van Rudy Baelen in samenwerking
met de VVV. Voor deze nachtelijke
spooktocht schreven zich maar liefst
347 deelnemers in, waarvan er 297 de
eindmeet bereikten. De nachtridders
dienden te voet een parkoers van 20
kilometer af te leggen met onderweg
enkele praktische proeven.
De snelste deelnemers werden op de
VVV-receptie met een prijs beloond. Bij
de heren waren dat Jurrie Delporte en
Timothy Houquet, elk met een tijd van 3
uur en 7 minuten, gevolgd door Steven
Dert met een totaaltijd van 3 uur en 11
minuten. Bij de dames ging de lauwer-

De prijswinnaars van de wedstrijd gevelversiering in gezelschap van VVV-ondervoorzitter Frédéric
Devos, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Greta Suber-Delie en VVV-voorzitter Dirk Dawyndt.

krans naar Sofie Beyens met een tijd van
3 uur en 44 minuten, op de voet
gevolgd door Els Desaever die het parkoers in 3 uur en 46 minuten aflegde.
Nikie Vanleke werd derde met een
totaaltijd van 3 uur en 47 minuten.

MOOISTE KERSTVERSIERING
Al vele jaren spant onze zich in om de
badplaats tijdens de eindejaarsperiode
om te toveren tot een feeëriek kerstparadijs. Dit jaar kan werkelijk niemand
ontkennen dat onze gemeente wellicht
één van de mooist versierde van het

Vier winnaars van de eerste Halloweendropping die 347 deelnemers lokte..!

land was. Dè blikvangers waren ongetwijfeld de rendieren-met-slee aan De
Poort in Koksijde-bad, en de paardenvisser Flor-Kos-in-winterkleedje aan het
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke.
Maar ook vele handelszaken en privéwoningen versierden hun gevels met lichtjes, kerstmannen, rendieren, enz. De
VVV en de dienst Toerisme organiseerden in dat kader weer de wedstrijd
mooiste kerstversiering. Er werden tien
winnaars geselecteerd die tijdens de
VVV-receptie elk een waardebon ter
waarde van 100 euro en een mooie
ingekaderde foto van hun woning ontvingen. De winnaars zijn: familie Geert
Pylyser-Vandenplassche Abdijstraat 40
/ familie Norbert Marvellie, Houtsaegerlaan 68 / mevr. Monique Thiebaut, residentie La Bohème, Pierre Sorellaan 27 /
familie Francis Chanteloup-Haeke, La
Péniche, Albert I-laan / familie Pierre
Dalle, Polderstraat 115 / mevr. Sylviane
Hombroekx, Piet Verhaertstraat 10 / de
h. Alain Vantrois, Veurnekeiweg 11 /
familie Pierre Bioul-Martin, Duinenkranslaan 62 / Wijnhandel Weber,
Koninklijke Baan 332 / familie Tom
Breyne-Vanderstichele, Veurnelaan 41.
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Gastronomie
Hulde aan Ter Duinen-leraar Frans Lathioor:

1ste Europees Ambassadeur
van de Champagne!

12

Op woensdag 4 januari werd de heer Frans Lathioor, leerkracht drankenkennis aan de Hotelschool Ter Duinen, plechtig gehuldigd in de raadzaal van het gemeentehuis. Volkomen terecht want op 24 november werd Frans Lathioor winnaar van de “Grand
Prix du Concours Européen des Ambassadeurs du Champagne” in het Franse Epernay, het hart van de champagnestreek. Het
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), dat instaat voor de promotie van de champagne en het product ook wil
beschermen tegen fraude, organiseerde toen, -van 21 tot 24 november-, voor de eerste keer deze internationale wedstrijd.
Zittend in het midden de
h. en mevr. Frans Lathioor
in gezelschap van burgemeester Marc Vanden
Bussche en schepenen en
talrijke andere genodigden
naar aanleiding van de
officiële ontvangst in het
gemeentehuis.

Frans Lathioor, afkomstig van Avelgem,
had nooit gedacht in de horecawereld
terecht te zullen komen, maar hij
belandde, -het was een plotse
onweerstaanbare roeping-, toch in de
Hotelschool Ter Duinen in Koksijde.
Daar volgde hij drankenkennis bij de
toen erg gepassioneerde leraar Hervé
Catrysse. Voor Frans ging een nieuwe
wereld open…
In de jaren ’70 was Frans keukenchef in
Zon en Zee in Westende. Bert Decorte,
die er de leiding had, maar die ook lesgever was in Ter Duinen overtuigde hem
om daar les te komen geven. In de
wintermaanden was Zon en Zee toch
dicht. Zo werd Frans Lathioor “leraar
wijnkennis”, vol passie en met de leuze
“oefening baart kunst”. Zijn geprefereerde streek is de champagne, omdat de
wijnboeren er in dit noordelijk klimaat
heel wat moeten voor doen om tot een
bevredigend resultaat te komen: hard
werken, vertrouwd zijn met de natuur,
grond en vooral veel zorg besteden aan
de druiven!
De bewuste wedstrijd werd dus voor het
eerst georganiseerd. Doel ervan was het
belonen van Europese leerkrachten voor
hun dagelijkse inzet voor de wijnen en de
champagne in het bijzonder. Acht landen
namen er aan deel: Frankrijk, België,
Duitsland, Groot-Brittannië, Italië,
Nederland, Spanje en Zwitserland. In elk

land vond in oktober ’05 eerst een
champagnewedstrijd op landelijk niveau
plaats. Adjunct-directeur Ronny Calcoen
had leraar Frans Lathioor ingeschreven,
zodat er geen weg terug was. De weg
ging zelfs vooruit, want na een reeks
selectieve proeven in Brussel verkoos de
strenge maar deskundige jury Frans
Lathioor tot de Belgische “Ambassadeur
van de Champagne”.
Van 21 tot 24 november mocht Frans
dus de finale betwisten in Epernay,
samen met de finalisten van de zeven
andere deelnemende landen. Het werden vier moeilijke, nerveuze en zenuwslopende dagen: geblinddoekt verschillende soorten champagnes degusteren,
ontleden, plaats en herkomst beschrijven, jaartal aanduiden, passende
gerechten aanstippen, enz. Zelfs 50
minuten lesgeven over een bij lottrekking bepaald thema uit de rijke geschiedenis van de champagne! Het thema van
Frans betrof de wijnbewerking door de
wijnboeren uit Ay, streek van o.m.
Bollingerchampagne.
In deze met miljoenen euro gesponsorde wedstrijd waren de meeste kandidaten van oordeel dat het een Frans
onderonsje zou worden. Maar niets
bleek minder waar, de Belg Frans
Lathioor werd bekroond als “champagnepaus”. En dan te bedenken dat de
gedoodverfde Franse favoriet de

Champenois Pierre-Yves Cainjo niet
eens een podiumplaats behaalde.
Naast de gebruikelijke flessen champagne kreeg Frans een prachtig kunstwerk
als herinnering aan één van zijn mooiste
dagen op professioneel vlak. Als leraar
drankenkennis en docent “sommelier” is
Frans Lathioor dan ook een begrip in de
gereputeerde hotelschool Ter Duinen.
Samen met zijn collega drankenkennis
begeleidde en motiveerde hij al heel wat
leerlingen om aan wijnwedstrijden deel
te nemen. Dankzij zijn inzet werden al
heel wat prijzen binnengehaald en stonden al heel wat Koksijdse oud-leerlingen
op een podium.
Frans Lathioor, uiteraard gelukkig met de titel
van 1ste Europees Ambassadeur van de
Champagne!
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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 selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten!

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 8 en 22 februari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 22 februari

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 9 en 23 februari
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 23 februari

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 10 en 23 februari
Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 24 februari

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 10 en 24 februari
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 21 februari

Prijswinnaars actie “Fiets naar Kyoto”

Winnaar Carl Dehaese krijgt zijn fiets overhandigd uit handen van
schepen van Milieu Joeri Stekelorum, in gezelschap van secretaris Freddy Beun, afdelingshoofd Siska Stockelynck, hoofd milieudienst Michel Saubain en administratief medewerkster Heidi
Vollon.

De campagne “Fiets naar Kyoto” voor de personeelsleden van de
gemeente liep van 19 september tot en met 18 november. Het initiatief van de Bond Beter Leefmilieu had als doel zoveel mogelijk werknemers te stimuleren om de fiets te gebruiken van en naar het werk.
De actie werd een groot succes: de Koksijdse personeelsleden hebben samen bijna twee keer de afstand van Brussel naar Kyoto virtueel overbrugd.
De hoofdprijs, een fiets, geschonken door het provinciebestuur werd
gewonnen door Carl Dehaese. De andere winnende personeelsleden
en hun prijs: Carine Baert (fietscomputer Cordo); Katrien Driesse en
Roland Storm (cheque NMBS 10 euro); Danny Vermoote, Wim
Verraes en Nathalie Haentjens (kaart De Lijn 7,5 euro); Thierry
Boonefaes (fietshelm); Sabine Theunynck en Didier Clemme (ledlichtje); Charlotte Cocle, José Chamon, Rita Dedeyster, Geert Lingier,
Claude Meersseman en Roland Deburghraeve (fluojasje); Sabrina De
Roo, Anja Lensen, Danny Saelens en Pascal Sarrazijn (fietspomp);
Andre Declerck, Hilde Dezutter en Noël Geryl (houtouw); Dirk Van
Hove (fietsbox).

Tentoonstelling beheerswerken Ter Yde
Wenst u meer te weten omtrent de beheerswerken in de natuurgebieden van Ter Yde, Hannecartbos en Groenendijk? Welke
habitats en soorten zeldzame diertjes/vegetatie zullen baat hebben bij de aan de gang zijnde werken? Kom in de hal van de
gemeentelijke milieudienst dan een kijkje nemen naar de tentoonstelling over deze beheersmaatregelen in het kader van het
Europese Life-natuurproject FEYDRA van AMINAL (afdeling natuur, cel Kustzonebeheer van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap). De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens weekdagen van 8 tot 12 u. en 13.15 tot 17 u.
Vervolg zie blz. 14
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Noordduinen: grote natuurinrichtingswerken

Populieren en esdoorns horen niet thuis in de
Daarom worden ze bijna allemaal verwijderd.

In januari begonnen de natuurinrichtingswerken in de Noordduinen. Er worden werken uitgevoerd om de natuur te
versterken, de recreatie te geleiden en
het landschap te bewaren. Van april tot
augustus (tijdens het broedseizoen en
het toeristisch seizoen) zal er niet
gewerkt worden. In september hervat de
aannemer dan de werkzaamheden. Als
gevolg van de werken zullen de duinen
er de eerstvolgende maanden nogal kaal
en ruig bijliggen. Maar dat is tijdelijk.
Volgend jaar zal de natuur zich al voor
een groot deel hersteld hebben en over
enkele jaren zullen de Noordduinen
weer een écht duinengebied zijn, met
afwisselend open zandvlaktes, mosduinen, duingraslanden en struikgewas.

Vervolg van blz. 13

tensoorten die in de
duingebieden zeldzaam
geworden zijn. Deze
werken brengen nogal
wat grondverzet met
zich mee er zal dan ook
veel af- en aangerij van
vrachtwagens zijn.
Afsluitingen - Als de
werken klaar zijn, zullen
grote delen van de
Noordduinen begraasd
duinen. Er worden graaszones gecreëerd met afsluitingen. Poorten en
worden. Grazers zijn
hekjes blijven echter de toegankelijkheid verzekeren.
namelijk de beste
Bomen kappen – Ook al zijn we eraan beheerders van de duinen. Ze zorgen
gewoon, populieren en esdoorns horen ervoor dat de graslanden niet door
niet thuis in natuurlijke duinen. Ze woe- struiken en bomen overwoekerd raken.
keren en maken andere planten het Er worden daarom graaszones gevormd
leven onmogelijk, zodat er een zeer een- met afsluitingen eromheen. Op verzijdig landschap ontstaat dat niet meer scheidene plaatsen komen poorten en
typisch is voor de duinen. Daarom wor- hekjes zodat wandelaars het gebied
den bijna alle populieren en esdoorns kunnen blijven doorkruisen.
gekapt. De meeste struiken blijven Recreatie - Er komt een apart tracé voor
staan. Het kappen van bomen gebeurt wandelaars, voor mountainbikers en
voor ruiters.
in het voorjaar.
Grondwerken - In de buurt van het mili- Meer info - Bij de medewerkers van de
tair domein worden twee pannes uitge- Vlaamse Landmaatschappij: Jan De Bie
graven. Ten zuiden van de Robert Van (leiding van de werken, tel.
Dammestraat en bij de camping 0494/56.48.25), Filiep Warlop (werftel.
0494/56.48.34).
Noordduinen komen twee poelen. Zo toezicht,
worden vochtige biotopen gecreëerd Gedurende de werken staat de werfkeet
voor tal van typische dieren en plan- in de Middenlaan.

Lessenreeks zeeanimator

Van 7 maart tot 9 mei vindt in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatief centrum De Nachtegaal (Olmendreef 2 in De Panne)
een lessenreeks “zeeanimator” plaats. Deze reeks bevat diverse veldwerkpakketten om met kinderen uit het basisonderwijs,
natuur en milieu aan zee te ontdekken. Heel wat aandacht wordt besteed aan hoe men kinderen bij natuur en milieu betrekt.
Kinderen de natuur laten beleven, vraagt een specifieke aanpak. Vandaar de keuze voor veldwerk waar men begrippen leert als
beleven, waarnemen, exploreren en ervaren. De kinderen krijgen tal van opdrachten (dus zelf doen) en is er veel aandacht voor
communicatie (ervaringen uitwisselen). Voorkennis is niet nodig.
De cursusdagen zijn 7, 14 en 21 maart, 18 en 25 april, 2 en 9 mei.
Inschrijven vòòr 2 maart op de provinciedienst Natuur en Milieu Educatie (Koning Leopold III-laan 41 in Sint Andries, tel.
050/40.32.82). Kostprijs 20 euro. Inschrijvingsformulier te bekomen op de gemeentelijke milieudienst.

Zwerfkattenactie
In februari vindt opnieuw de actie voor bestrijding van zwerfkatten plaats. Hebt u last van zwerfkatten? Neem dan contact op
met de gemeentelijke milieudienst, tel. 058/53 30 04.
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Vierde editie van de Drempelprijs
toegankelijkheid gebouwen andersvaliden
In 2006 organiseert ons gemeentebestuur voor de vierde keer de Drempelprijs, dat is een prijs voor eigenaars of huurders van
een publiek niet-openbaar gebouw die zich verdienstelijk hebben gemaakt om hun gebouw ècht toegankelijk te maken voor
personen met een handicap. Het bedrag van de prijs bedraagt 500 euro en een diploma. Dit is een initiatief van de gemeentelijke
andersvaliden-adviesraad.
De gemakkelijke toegankelijkheid van
vele gebouwen voor andersvaliden is
nog veel gevallen een dode letter, zowel
bij bestaande gebouwen als na nieuwbouw, zowel in de openbare als in de
privé-sector. Altijd opnieuw worden
andersvaliden op het vlak van toegankelijkheid geconfronteerd met bepaalde
tekortkomingen: nu eens is de lift
onvoldoende breed voor een rolstoelgebruiker, dan weer is een toilet te
hoog, of er is een onoverbrugbaar
hoogteverschil, of een gevaarlijk obstakel… Het is dus van belang dat de
gehandicapten als sociale groep er blijven op hameren dat ook zij op een normale manier aan het maatschappelijk
leven willen deelnemen.
De prijs is uitsluitend uitgeschreven
voor eigenaars/huurders van privégebouwen met een “openbaar” karakter. In onze gemeente zijn er dat hon-

derden: hotels, restaurants, cafés, winkels, vrijetijdscentra, enz. Als ze voor de
prijs in aanmerking willen komen, dan
moeten ze kunnen aantonen dat in hun
gebouw de faciliteiten voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid zijn. Een 7koppige jury beoordeelt na plaatsbezoek de kandidaturen en kent vervolgens de prijs toe. De winnaar ontvangt
€ 500 en een diploma. Op zijn gevel en
in zijn briefwisseling mag de laureaat
dan ook de vermelding gebruiken
“Laureaat Drempelprijs gemeente
Koksijde”.
Uiteraard kunnen alle eigenaars/huurders die verbeteringen inzake toegankelijkheid hebben aangebracht, zich
kandidaat stellen. Maar er zijn ook
andere personen/groepen die “een
gebouw” als kandidaat kunnen voordragen: personen met een verminderde
mobiliteit / erkende verenigingen voor

personen met een handicap / verenigingen die handelaars, uitbaters van
vrijetijdscentra, scholen en andere
opleidingscentra e.d. overkoepelen.
De kandidaturen dienen schriftelijk
gericht aan de secretaris van de
gemeentelijke andersvaliden-adviesraad, mevr. Marleen Verslype,
Schoolstraat 9 te 8670 Oostduinkerke
(tel. 058/51.81.80), op uiterlijk 30 april
2006, op daartoe bestemde formulieren. De bijzondere verbeteringen moeten ook uitgevoerd zijn maximaal 2 jaar
voor de indiening van de kandidatuur,
en moeten uiteraard een blijvend karakter hebben.
Het volledige reglement en een kandidaat-inschrijfformulier liggen ter
beschikking in het gemeentehuis annex,
Zeelaan 44, bij Wilfried Deburchgraeve,
tel. 058/53.30.70.

Nieuw sociaal woonproject heet “Hovenest”
In een vorige Tijdingen deed het OCMW-bestuur een beroep op het creatieve brein van onze inwoners bij de zoektocht naar
een passende naam voor het nieuw sociaal woonproject op de hoek van de Veurnestraat en de Hovenierstraat in Koksijdedorp. Liefst 19 personen dienden in totaal 37 mogelijke namen in. Er zaten heel wat creatieve ideeën tussen zodat de keuze
niet gemakkelijk was. Sommige voorstellen verwezen naar straten uit de buurt, naar zee, duinen en polders. Andere vonden
hun oorsprong in de geschiedenis van Koksijde-dorp. Uiteindelijk opteerde de OCMW-raad voor de naam “Hovenest”, ingezonden door mevrouw Suzanna Verschaeve. De naam “Hovenest” is nieuw en verwijst naar de op de plaats zelf gelegen
Hovenierstraat. Anderzijds is een “nest” duidelijk ook een plaats (woning) van warmte en geborgenheid. Mevrouw Suzanna
Verschaeve wint dankzij haar inzending een boekenpakket en een relatiegeschenk van de gemeente Koksijde. Proficiat! Het
OCMW-bestuur
dankt
iedereen die aan de wedstrijd deelnam en hoopt
dat de toekomstige bewoners in residentie Hovenest
warmte en geborgenheid
zullen vinden.
Op de foto in het midden de h.
en mevr. Verschaeve in gezelschap van OCMW-voorzitter
Stefanie Anseeuw, schepen
Greta Suber-Delie en de OCMWraadsleden en –secretaris.
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Vriendschap en gezelligheid tijdens
immens strandontbijt op zondag 11 juni
Allemaal Sam, het gekende VRT (één en radio 2)-programma dat mensen dichter naar elkaar wil brengen door 100 projecten op
te starten in de eigen omgeving vond ook onmiddellijk gehoor in Koksijde. Maya Strobbe (lid van Jaycee Veurne-Westkust) werd
met haar voorstel “dag van de vriendschap” door de VRT geselecteerd. Maya wil op zondagmorgen 11 juni iedereen samenbrengen aan een immense ontbijttafel op het strand. De gemeente Koksijde en het feestcomité Oostduinkerke bad zegden de medewerking al toe en Mich Walschaerts van Kommilfoo zal het peterschap op zich nemen.

Het organisatieteam van Allemaal Sam in
Koksijde met bovenaan v.l.n.r. Annick Van
Rossem, Bieke Vanslambrouck, Birgit Craeye,
Maya Strobbe, Siska Christiaens en Jan
Declerck. Onderaan Jan Deramoudt, Mieke
Vandemeulebroucke en Frederik Ardies. (Karl
Odent, Annelies Pylyser en Lies Vander
Stichele konden niet aanwezig zijn.)

SAM staat voor “Samen is Alles
Mogelijk”. SAM is van de mensen. De
openbare omroep wil die rol van sociaal
doorgeefluik expliciet spelen door aller-

lei grote en kleine initiatieven van
Vlamingen te ondersteunen en in de
schijnwerpers te zetten. Daarvoor werken Radio 2 en Eén nauw samen met de
Koning Boudewijnstichting.
Maya Strobbe uit Koksijde kwam op het
idee om een “dag van de vriendschap”
te organiseren na het zien van een
reportage uit een grootstad waar mensen elkaar beter leren kennen aan eettafels op straat. “Dat is wat vrienden
doen, iets gaan eten, ergens iets gaan
drinken: dat schept gezelligheid.
Daarom het idee om op het strand tussen Koksijde en Oostduinkerke een zo
lang mogelijke ontbijttafel te zetten. Tijd
dus om je vrienden eens te bedanken
voor hun attenties, of gewoon om als
maten samen te zitten…”, aldus Maya
Strobbe.
“We willen er een supertoffe dag van
maken met heel wat randanimatie, zoals
bijvoorbeeld een optreden van kindertheater Kadans, een fortenbouw voor de

kids, een parcours met mini-paardjes, er
is ook een rommelmarkt gepland op de
Zeedijk van Oostduinkerke, de club
Mannen Zonder Zorgen zal ons met hun
4x4’s die dag op het strand helpen met
het sleuren van materiaal enz. Het project zit nog in de startblokken, maar met
de juiste dosis publiciteit op het juiste
moment, verwachten we veel volk. Mich
Walschaerts van Kommilfoo wil alvast
peter zijn, een meter van het project
komt er ook nog. We zijn nu vooral op
zoek naar grote sponsors en veel
helpende handen en creatieve ideeën”,
besluit
initiatiefneemster
Maya
Strobbe (tel. 0495/69.79.05 of
info@winetime.be).
“Allemaal Sam” is wekelijks in de ether:
op maandag met Kathy Lindekens van 8
tot 10 u. op Radio 2, en op woensdag is
er om 21.20 u. de mobiele talkshow op
Eén met Andrea Croonenberghs en Stijn
Van de Voorde.

Twintig jaar Bijleren in de Westhoek
De organisatie Bijleren in de Westhoek organiseert al twintig jaar cursussen voor volwassenen zonder grote diploma’s: taal,
lezen en schrijven, rekenen, Frans, Engels, computer, Nederlands voor anderstaligen, theoretisch rijbewijs en maatschappelijke
oriëntatie. Deze lessen vinden plaats in Diksmuide, Ieper, Poperinge, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Wervik.
“Bijleren in de Westhoek” is één van de 29 centra voor basiseducatie in Vlaanderen. Bijleren wordt gesteund door het
Ministerie van Onderwijs, de provincie West-Vlaanderen en de gemeentebesturen van de Westhoek. Om zoveel mensen de
kans te geven de cursussen te volgen worden de verschillende cursusplaatsen afgewisseld. Er zijn ook cursussen overdag en ’s
avonds.
Voor de (meeste) cursussen van Bijleren betaal je geen inschrijvingsgeld. Er wordt wel een bijdrage gevraagd voor kopieën of
een cursusboek. De cursussen komen ook in aanmerking voor betaald educatief verlof.
Voor meer info en inschrijvingen: Bijleren in de Westhoek (coördinator Veerle Breemeersch, Koning Albertstraat 18 in
Diksmuide (tel. 051/50.09.69, fax 051/50.53.40, e-mail cbewesthoek@skynet.be, webstek www.basiseducatie.be).
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Nieuwe medewerkster voor
Jongereninformatienet JIN

Sedert 1 december is de jeugddienst
één vrouw sterker: Lydia Choroeza. Zij is
afkomstig uit Oekraïne, maar woont al
15 jaar in Vlaanderen. Na haar werk als
taaldocent aan de vormingsinstituten
van Veurne en Brugge, en vertaalwerk
voor politie en justitie studeerde zij
maatschappelijk werk aan het HISS te
Oostende. In 2004 studeerde ze af met

de wens een taak op zich te nemen in de
sociale sector. Lydia is binnen de jeugddienst verantwoordelijk voor het jongereninformatienet (JIN).
Bij het JIN kunnen jongeren terecht met
allerlei vragen rond seks en relatie,
drugs, vrije tijd, vorming, school, werk,
rechten en plichten. Aan de hand van
folders, brochures, jeugdtijdschriften,
nieuwe media en een goed gesprek kan
het JIN jongeren verder helpen. Het JIN
reikt dus de juiste informatie aan.
Eventueel kan ook de stap gezet worden
naar een meer aangepaste hulpverlening. Indien nodig verwijst het JIN naar
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andere dienst of vereniging. Het JIN
helpt dus jongeren die daarna wel zelf
beslissen wat ze al dan niet doen. Maar
dankzij het JIN hoeven ze zich minstens
niet meer suf te zoeken naar antwoorden op al hun vragen.
Meer info bij Lydia Choroeza, JOC de PIT,
Kursaallaan 28 in Koksijde (tel.
058/53.29.70, fax 058/53.29.71, e-post
jocdepit@koksijde.be
of
lchoroeza@koksijde.be).
Openingsuren: van maandag tot donderdag van 8 tot 12 en van 13.15 tot 17 u., op
vrijdag van 8 tot 12 en van 13.15 tot 19 u.,
op zaterdag van 16 tot 19 u.

Twee Muze-concerten in jeugdhuis de PIT
1. Op vrijdag 3 februari komen twee uitstekende groepen JOC de PIT opluisteren (Kursaallaan 28): Balthazar en Deux.
* De jonge beloftevolle groep Balthazar, rond zanger/songsmid Maarten Devoldere, komt uit Kortrijk en brengt diepdoorleefde
muziek met een vleugje melancholie maar steeds met een hoopvolle groovy ondertoon. Balthazar won vorig jaar, hun debuutjaar, de nationale wedstrijd Kunstbende en het provinciale rockconcours Westtalent. De groep bestaat uit Maarten Devoldere
(zang/piano), Patricia Vanneste (viool/zang), Jinte Deprez (zang/gitaar), Joachim Quartier (basgitaar) en Koen Verfaillie (drum).
* Het wat rijper maar even talentrijk duo Deux sluit de avond af. Deux bestaat uit Sofie Dhondt en Eva Hendriks. Het zijn uitstekende zangeressen die met diverse projecten bezig zijn (www.colorlessgreenideas.be ).
2. Op zaterdag 25 februari ontvangt het jeugdhuis Distorted. Deze zware jongens brengen een symbiose van metal en hardcore. In 2005 tourden ze met Pro-Pain en Morda. Distorted bestaat uit Peter Gaelens (drums), Hans Vancouillie (zang), Olivier
Claeys (gitaar) en Jürgen Elias (bass). Onder voorbehoud sluit The Setup de avond af. Vernieuwende hardcore voortgesproten uit de samenvloeiing van Thumbs Down en Circle. De band ademt pure passie uit en bezit een furieuze gedrevenheid.
Op beide avonden aanvang om 21.30 u., toegang 2 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden.

Nuclear Nightz op vrijdag 17 februari
Het internationaal verhaal van Nuclear Nightz kent een vervolg op vrijdag 17 februari in JOC de PIT. In de zaal kunnen de feestgangers zich uitleven op de tonen van de resident-DJ’s en de zware Drum ‘Bass van een DJ uit Macedonië. In het jeugdhuis
kunnen de jongeren uitblazen op de wat zachtere ritmes. Aanvang om 21 u.

In de steigers: de jeugdhuizendriehoek
De jeugdhuizen van de Westkust en Veurne werkten al eerder samen. De meeste zijn ook lid van het VFJ- overleg (de regiobijeenkomst van de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra). Dit overleg beslaat echter de volledige kust en
door de jaren heen drong zich een nauwer overleg met omliggende jeugdhuizen op. Binnen het regionaal jeugdwelzijnsoverleg werd dan ook een werkgroep opgericht met de verschillende gemeentelijke jeugdhuisbegeleiders. Na een los gesprek in
jeugdhuis de Doze in Veurne voelden enkele verantwoordelijken dat de tijd rijp is voor een jeugdhuizendriehoek: een intensere samenwerking tussen de jongeren van de jeugdhuizen van Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en De Panne. Het op elkaar afstemmen van de activiteitenkalender, een gemeenschappelijke korting en het op poten zetten van een gemeenschappelijke activiteit zijn de voornaamste doelstellingen.

Kunstbende 2005: wedstrijd in kunst voor jongeren van 13 tot 19 jaar
Jongeren van 13 tot 19 jaar kunnen zich nog altijd inschrijven voor deze Vlaamse wedstrijd in kunst. Meer info op www.kunstbende.be. Kunstbende in West-Vlaanderen is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen m.m.v. cc CasinoKoksijde, JOC de
PIT, cc De Schakel en cc De Spil. Jongeren die in het ambateam van Kunstbende willen zitten, contacteren de Jeugddienst
(058/53.29.72 of jocdepit@koksijde.be).
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Standhouders gezocht voor wereldfeest Dunia 2006!
De derde editie van het Koksijdse wereldfeest Dunia vindt plaats op zondag 23 juli van 11.30 u. tot 18.30 u. in Oostduinkerkebad. Het feest zal wat dichter bij de Zeedijk georganiseerd worden zodat het publiek makkelijker bij de standjes en het hele
gebeuren kan. De dienst Internationale Samenwerking (dIS) zoekt nu al standhouders.
De dIS biedt de standhouders (middenveld en projecten) de kans om gratis
informatie aan Koksijdenaars en toeristen te brengen, maar toch wordt er
inschrijvingsgeld gevraagd als waarborg
en als ‘inschrijvingsrecht’... Dit inschrijvingsgeld wordt na afloop evenwel
terugbetaald als de standhouder ook
effectief aanwezig was op Dunia zelf.
Deze strategie wordt gevolgd om onverwachte en onaangekondigde afwezigheden
te vermijden en om de eerste keuze te laten
aan mensen die echt interesse hebben.

* Elke standhouder die inschrijft, stort
uiterlijk tegen 1 mei 25 euro op rekening 091-0002290-88 van de gemeente
Koksijde
met
vermelding
“Waarborg Dunia 2006 + inschrijvingsrecht naam standhouder”.
* Dit inschrijvingsgeld zal ook terugbetaald worden als men voor afwezigheid een grondige reden kan aanhalen. Dit dienst minstens één maand op
voorhand (dus ten laatste 30 juni
2006) bij de dIS gemeld.
* Bij onverwachte en onvoorzienbare

afwezigheden (bv. ongeval, sterfgeval,
aantoonbare ziekte) zal het inschrijvingsrecht ook terugbetaald worden.
Meer info over het standhouderschap en
de vorige edities van Dunia bij tijdelijk
vervanger Siegfried Depoorter (P.
Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke, tel.
058/51.08.92, gsm 0494/502.847, epost fien.leerman@koksijde.be of
dISkoksijde@yahoo.com) of op de webstek www.koksijde.be/dIS, of bij schepen
van Internationale Samenwerking Jan
Loones (e-post jan.loones@koksijde.be).

Broederlijk Delen voor Filippijnse bananenboeren
De bananenboeren in het Filippijnse Sibulan beslisten om te weerstaan aan de druk van multinationals die hun grond wilden
huren voor de teelt van exportbananen. Ze startten zelf met de teelt van bananen, en proberen die in eigen beheer via een
circuit van eerlijke handel op de Japanse markt te verkopen.
Wat daarvan de gevolgen zijn, hoe ze het financieel halen, wat het rijke Westen daaruit kan leren, en nog veel meer wordt verteld op de decanale startavond op woensdag 15 februari om 19.30 u. in de Germanazaal, Rozendalstraat 2 te Veurne.
De info wordt verstrekt door Filippino’s van bij ons. Muziek en vormgeving zorgen ook voor een Filippijnse sfeer. Heel wat ideeën worden aangereikt voor plaatselijke solidariteitsavonden, vieringen, school- en verenigingsactiviteiten.

Volkse Driekoningen zingen voor Pakistan
Op vrijdag 6 januari trokken de volkse
Driekoningen al voor de zevende maal al zingend
en musicerend door de straten van
Oostduinkerke. Dit tafereeltje komt zo gestapt
uit het onsterfelijke toneelwerk van Felix
Timmermans “En waar de Sterre bleef stille
staan”. In dat werk gaan de drie bedelaars
Suskewiet, Pietje Veugel en Schrobberbeek op
stap om nog wat kruimels van de feesttafels van
de rijkelui bijeen te vegen. In Oostduinkerke werden die rollen eens te meer vertolkt door Stefaan
Demoen, Jan Huyghe en Koen Vandenberghe. Op
klompviool, accordeon en rinkelbom speelden en
zongen ze van 10.30 tot 18 u. oude en nieuwe
driekoningenliederen en verzamelden aldus welgeteld 300 euro (goed voor anderhalve tent)
voor de noodlijdende bevolking van Kasjmir, de Pakistaanse bergstreek die zo zwaar door een aardbeving werd getroffen. Dit
mooie initiatief wordt ook gepatroneerd door de gemeentelijke VVV.
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Koksijds project aan het woord:
S.O.S. Zoutmijnkinderen India

19

Indien voldoende plaats besteedt Tij-dingen af en toe aandacht aan de verschillende Koksijdse projecten die werken rond internationale en ontwikkelingssamenwerking. Deze projecten steunen namelijk op puur enthousiasme en heel veel doorzetting. Ze
kunnen dus meer dan een duwtje in de rug gebruiken., Na het indienen van een subsidiedossier volgens het gemeentelijk reglement terzake, kregen deze projecten in 2005 een gemeentelijke subsidie van 1.539,94 euro. In dit nummer vertelt Irene
Vanderjeugt over het project SOS Zoutmijnkinderen – India.

Irene Vanderjeugt: “Als duizenden kinderen plots een toekomst krijgen, dan is dat voor hen géén
druppel op een hete plaat…”

Tijdens een reis in India in ’89 kwam
Irene in contact met SCAD (Social
Change And Development of Sociale
Verandering en Ontwikkeling). Dat is
een vrijwilligersorganisatie die verandering en bewustmaking brengt onder de
minder bedeelden en marginalen in de
meest afgelegen dorpen van de
Tirunelveli en Tuticorin districten in
Tamil Nadu. Vier jaar eerder was die
organisatie opgericht door Cletus Babu,
een rijke intellectuele Indiër. Hij vond
dat er iets moest gedaan worden aan de
schrijnende armoede van zijn volk, vooral in de zoutmijnen langs de oostkust
van Tamil Nadu. Niet voor niets wordt
deze streek “de witte hel van het zuiden”
genoemd:
- schadelijke, zeer kankerverwekkende
dampen tasten de longen en de ogen
zwaar aan
- moessonregens maken dat gezinnen
maandenlang geen inkomen hebben
en dat de kinderen ondervoed zijn
- door uitbuiting overleven die mensen

amper, laat staan dat ze onderwijs
voor hun kinderen kunnen betalen
Irene Vanderjeugt: “Toen Cletus zijn
organisatie startte, was er nog volop
kinderarbeid: 85% van de kinderen
vanaf 4 jaar vulde dagelijks zakjes met
zout. Bij een nieuw bezoek aan SCAD én
aan de zoutmijnen in ‘98 smeekte
Cletus: help aub deze kinderen op
school te krijgen, doe iets voor hen in
België als je terug bent! Samen met
Lieve Desmedt uit Torhout, Els Gallin uit
Lier, Nicolas Van Poucke uit KnokkeHeist en Baptist Deprez uit Izegem hebben wij in Koksijde dan de vzw SOS
Zoutmijnkinderen opgericht.”
Dankzij de inkomsten van sponsorouders die een zoutmijnkindje financieel
“adopteren” en de tussenkomsten van
provincie, gemeenten, scholen, serviceclubs, verenigingen kan SCAD inmiddels
in 350 dorpen schooltjes besturen.
Thans bereikt SCAD ca. 15.000 kinderen. SCAD zorgt voor degelijk onderwijs,
biedt gezondheidszorg en drinkbaar

water. De leerkrachten krijgen een loon
en SCAD staat in voor verdere training
en opleiding. Ook de erbarmelijke infrastructuur wordt onder handen genomen. Scholen bouwen en restaureren is
een dringende noodzaak waarvoor de
vzw eveneens financieel instaat.
Irene Vanderjeugt: “Op Wereldvoedseldag hoorde ik op de radio de vraag hoe
het komt dat wij van uit onze tv-zetel
kunnen kijken naar een beeld van een
kind dat weent van de honger. Als dat
kind naast ons zou zitten, -zo vervolgde
de spot-, dan zou niemand van ons het
over zijn hart krijgen niets te geven, al
was het maar een glas melk… Hoe kunnen wij dan zo’n tv-beeld bekijken zonder er iets aan te doen? SCAD, onze
zusterorganisatie in India, bewijst dat
armoede structureel wèl oplosbaar is,
als je maar met goede partners kunt
werken in het land zelf, partners van wie
je zeker bent dat elke euro bijzonder
goed gebruikt wordt. Dat is géén druppel op een hete plaat! Als duizenden
kinderen plots een toekomst krijgen,
dan is dat voor hen géén druppel op
een hete plaat…”
Daarom heeft SOS Zoutmijnkinderen
India ook “uw glas melk” (0,12 euro per
dag) dringend nodig! Of word sponsorouder door een jaarlijkse bijdrage van 45
euro of door een maandelijkse bijdrage
van 3,75 euro. De vzw SOS Zoutmijnkinderen heeft twee rekeningen:
* Met belastingattest: 435-0326201-70
(SOS Zoutmijnkinderen-India, Vlaams
Internationaal
Centrum,
1000
Brussel)
* Zonder attest: 474-8182341-40 (SOS
Zoutmijnkinderen-India, Borleestraat
17, 8670 Koksijde)
* Voor
meer
info:
webstek
http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen, e-post ztmijnkind@telenet.be
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Competitiekalender thuiswedstrijden
KVV COXYDE (VOETBAL 1ste PROV.) (sportpark te Koksijde-dorp)
Zondag 12 feb.:KVVC – Zwevegem, 15 u.
Zondag 5 maart:KVVC – HO Oostende, 15 u.

KVV OOSTDUINKERKE (VOETBAL 3de PROV.) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zondag 5 feb.:
KVVO – Merkem Sport, 15 u.
Zondag 19 feb.:KVOO – K. Eendr. Wervik, 15 u.

COXY LADIES WULPEN (VOETBAL) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Beide CLW-ploegen treden aan in provinciale dames, reeks 1 en reeks 2.
Zondag 12 feb.:CLW1 – Cerkelladies Brugge, 15 u. en CLW2 – Cerkelladies Brugge, 15 u.

BBC KOKSIJDE (BASKET) (sporthal te Koksijde-dorp)
Zondag 12 feb.:BBCK heren – Gistel, 16.30 u. (1ste provinciale)
Zondag 5 feb.:
BBCK dames – Gentson, 17 u. (2de landelijke)
Zondag 19 feb.:BBCK dames – Strombeek, 17 u.

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 11 feb.:VTNK heren – Beernem 1 om 20.30 u. (2de prov.)
Zaterdag 18 feb.:VTNK dames – Koekelare om 20.30 u. (2de prov.)
Zaterdag 25 feb.:VTNK heren – Lichtervelde om 20.30 u. (2de prov.)

TTC OOSTDUINKERKE (TAFELTENNIS) (lokaal Schoolstraat 6 te Oostdk.)
Zaterdag 4 feb.:Oostduinkerke A – Gullegem D, 19 u. (1ste prov.)
Zaterdag 18 feb.:Oostduinkerke B – Wenduine A, 19 u. (1ste prov.)
Zaterdag 25 feb.:Oostduinkerke B – Houthulst A, 19 u. (1ste prov.)

KBC OOSTDUINKERKE (KRACHTBAL) (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 18 feb.:Heren bevordering – MEZ Snellegem, 20 u.
Zaterdag 25 feb.:1ste nat. dames – KB Moerdamme, 19 u.
Zaterdag 25 feb.:Heren bevordering – KBC De Plakker Veurne, 20u.

NORTHSEA BOWL (afdeling 3A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)
Vrijdag 27 jan.:Northseabowlers – The Bowling Stones Brugge, 20.30 u.

Getijdentafels februari

Zee
dag
1 februari:
2 februari:
3 februari:
4 februari:
5 februari:
6 februari:
7 februari:
8 februari:
9 februari:
10 februari:
11 februari:
12 februari:
13 februari:
14 februari:

hoogwater
02.34 en 14.56
03.18 en 15.42
04.03 en 16.31
04.51 en 17.22
05.43 en 18.19
06.42 en 19.21
07.52 en 20.39
09.14 en 22.00
10.34 en 23.08
11.39
00.02 en 12.28
00.45 en 13.06
01.20 en 13.37
01.49 en 14.06

laagwater
09.49 en 21.58
10.34 en 22.42
11.19 en 23.26
12.04
00.13 en 12.51
01.06 en 13.47
02.13 en 14.59
03.36 en 16.28
05.03 en 17.36
06.09 en 18.29
07.02 en 19.12
07.43 en 19.46
08.17 en 20.18
08.49 en 20.50

15 februari:
16 februari:
17 februari:
18 februari:
19 februari:
20 februari:
21 februari:
22 februari:
23 februari:
24 februari:
25 februari:
26 februari:
27 februari:
28 februari:

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

02.18 en 14.35
02.47 en 15.04
03.18 en 15.33
03.48 en 16.03
04.18 en 16.36
04.53 en 17.16
05.35 en 18.08
06.37 en 19.22
08.08 en 20.50
09.35 en 22.15
10.47 en 23.17
11.41
00.05 en 12.27
00.48 en 13.09

09.21 en 21.23
09.52 en 21.53
10.21 en 22.20
10.48 en 22.47
11.17 en 23.20
11.51
00.00 en 12.37
00.54 en 13.40
02.11 en 15.06
03.50 en 16.35
05.13 en 17.45
06.19 en 18.39
07.12 en 19.27
07.59 en 20.11
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Zevende Coast Race op
19 februari
De 7de Coast Race vindt plaats op zondag 19 februari met start om 11 u. op
het strand van Oostduinkerke. De Coast
Race is de 4de wedstrijd van het mountainbikekustcriterium.
De massastart is elk jaar spectaculair om
zien. Via een ommetje naar Nieuwpoort
rijdt men op het strand naar Koksijde en
Sint-Idesbald waar men aan Ster der Zee
het strand verlaat, om door de
Noorduinen en via de Hoge Blekker naar
de Doornpanne te rijden, en dan weer
het strand te bereiken via de Witte Burg
en de Spelleplekke. De eindstreep is
getrokken op de Zeedijk ter hoogte van
het zwembad. Deze prachtige omloop
trekt elk jaar bijna 1.000 deelnemers.
Dit jaar is er een speciale trofee voor de
eerste man en vrouw van de gemeente.
De organisatie heeft dit jaar een extra
troef in petto. Deze internationale
mountainbikewedstrijd is namelijk de
eerste wedstrijd voor de vroegere
wereldkampioen Filip Meirhaeghe na zijn
schorsing. Veel mountainbikeliefhebbers
zullen Filip willen steunen in zijn comeback. Er wordt dan ook een extra grote
opkomst verwacht.
Inschrijven: vzw Coast Race, Johan
Huyghe (tel. 058/51.96.56, gsm

0496/23.96.51, e-post info@coastrace.be. Meer info op de webstekken
www.coastrace.be en www.mountainbikekustcriterium.be.

7de Petanquetornooi voor
senioren van Koksijde
Op donderdag 2 februari organiseert de
Sportdienst een recreatief petanquetornooi voor senioren uit de gemeente
Koksijde op de binnenpistes van de
petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het tornooi start om 14 u. en
wordt gespeeld met vaste tripletten.
Vorig jaar werd het tornooi gespeeld
met 22 tripletten uit Koksijde. Na een
spannende eindstrijd, -de eerste vijf tripletten wonnen hun 3 wedstrijden-,
wonnen Vlops 15 (André Claeys,
Etienne Synaeve en Madeleine
Coussaert), gevolgd met één punt minder door Vlops 3 (Willy Tourlouse,
Jeanine Debels en Gerard Dewulf). De
derde plaats werd eveneens door de
Vlops veroverd (Herman Bourgeois,
Murielle Barlerin en Maria Bracht).
Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. Info & organisatie: Sportdienst en sportraad,
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke
(tel 058/53.20.01, fax 058/53.20.00,
webstek www.sport.koksijde.be).

“Start 2 run”: 4de jogcursus
In het kader van het “start to run”-project organiseert de Marathon Atletiekclub Westhoek, afdeling Koksijde, voor
de vierde maal een “cursus joggen voor
beginners en gevorderden”. Deze 10
weken durende cursus vindt plaats op
maandag-, woensdag- en vrijdagavond,
vanaf 6 maart, om 19 u. voor beginners
en om 19.45 u. voor gevorderden, op de
atletiekpiste van het sportpark
Hazebeek. De begeleiding en lessen
worden gegeven door Eddy Dedrie en
Bart Derycke. Zij garanderen dat alle
deelnemers na tien weken vlot 5 of 10
km kunnen lopen. Goede loopschoenen
zijn een must.
Inschrijven bij voorkeur door overschrijving van 20 euro (verzekering, begeleiding, enz.) op rek. nr. 001-3839952-89
van MACW afd. Koksijde of bij aanvang
van de cursus op 6 maart vanaf 18.15 u.
Meer info bij Eddy Dedrie, tel.
058/51.62.68 (ed.dedrie@skynet.be)
of bij de familie Van SchaeybroeckMarquenie, tel. 058/51.70.24 tussen
17 en 18 u.

Jeugdsportacademie:
minivoetbal
In de jeugdsportacademie die plaatsvindt op woensdagnamiddag in de
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke
worden reeksen sportinitiatie georganiseerd. In de vijfde reeks, op woensdagen
8, 15 en 22 februari is minivoetbal aan
de beurt. De kostprijs voor de 3 lessen
bedraagt 4,5 euro (verzekering en
sportmateriaal inbegrepen). De initiaties voor de leerlingen van het 1ste tot
en met het 3de leerjaar lopen van 14 tot
15.15 u, voor het 4de tot het 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u.
In maart volgt nog een lessenreeks tennis, info en inschrijvingen op de
Sportdienst.
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(meer info op www.bel-tochten.be).
Inschrijving en start van 8.30 tot 13 u. in
de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Het inschrijvingsgeld bedraagt 3
euro (verzekering inbegrepen), inschrijven kan enkel de dag zelf.
Wie niet in het bezit is van een mountainbike kan er één huren aan 10 euro
door vooraf te reserveren op de
Sportdienst 058/53.20.01 of ’s avonds
058/51.70.70.
Info & organisatie: Sportdienst en sportraad Koksijde, tel 058/53.20.01, fax
058/53.20.00, Hazebeekstraat 11 te
Oostduinkerke, www.sport.koksijde.be.

Sport overdag: sporten seniorenacademie
12de Mountainbiketoertocht op 4 maart
De Sportdienst en de sportraad van
Koksijde organiseren op zaterdag 4
maart i.s.m. ATB Neverest een unieke
Mountainbiketoertocht. De afstanden
bedragen 15, 35 of 50 km (35 en 50 km
rijden langs het strand). Er zijn 2
bevoorradingen voorzien, elke deelnemer krijgt één lot voor de gratis tombola met een prijzenpot ter waarde van
3.700 euro. Douches en kleedkamers zijn
beschikbaar en er is mogelijkheid om de
fiets te reinigen aan de bikewash.
De Koksijdse mountainbiketoertocht is
dit jaar opgenomen in de “BEL-tochten”
een verzameling van 6 toertochten in
West-Vlaanderen met kwaliteitslabel

Tot 31 maart organiseren de Sportdienst
en sportraad het programma Sport overdag (sport- en seniorenacademie) voor
dames en heren. In de sporthal van
Koksijde kan men iedere vrijdag terecht
voor conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis. De deelnameprijs
(sportmateriaal en verzekering inbegrepen) bedraagt 1,5 euro per voor- of
namiddag.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u.,
tennis en tafeltennis van 13.45 tot
14.45 u., badminton en tafeltennis van
14.45 tot 15.45 u.:

Nieuwe wandelrage
“Nordic Walking”
Op initiatief van mevrouw De Sutter en
met medewerking van Activia en de
Sportdienst wordt gestart met Nordic

Walking, een type wandelsport waarbij
speciaal ontwikkelde stokken worden
gebruikt zodat de wervelkolom, de
heup- en kniegewrichten minder worden
belast.
In de eerste les op dinsdag 21 februari
van 10 tot 11.30 u. worden de basisprincipes uitgelegd. De proefles nabij
(of bij slecht weer in) de zaal voor vloersporten in Koksijde-dorp kost 11 euro
(les, materiaal en verzekering). Na de
proefles volgen nog 5 lessen om de
techniek onder de knie te krijgen: op
dinsdagen 28 februari, 7, 14, 21 en 28
maart van 10 tot 11.30 u.
Meer info bij mevrouw De Sutter
(0486/47.41.41) of bij Greet Ostyn
(0494/71.73.12
of
e-post
greet.ostyn@skynet.be).

Minigolfclub
Oostduinkerke
De
minigolfclub
Oostduinkerke,
gevestigd op het terrein van minigolf Tip
Top aan de Leopold II-laan 112a start
zijn seizoen in maart. De jaarplanning
ziet er als volgt uit: 8 kampioenschapswedstrijden, 4 triowedstrijden, 2 nocturnes, 1 play-off der kampioenen en
koningswedstrijd over 4 omlopen, en 1
open golftornooi tijdens de kermis over
4 omlopen. Daarenboven is er elke vrijdagavond gratis clubtraining. Wie wil
aansluiten bij de minigolfclub of eens
een kijkje wenst te nemen, bel Leo Van
den Broeck voor meer info:
0486/50.19.35.

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
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten
Jaarabonnement 11 nummers van januari 2006 tot en met december 2006, niet in augustus (voor
niet-gedomicilieerden): 10 euro te storten op rek. nr. 091-0002290-88 van gemeentebestuur
Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met vermelding “Jaarabonnement Tij-dingen”
Koksijde op internet:
http://www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen!)
Verantw. uitg.:
schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde
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Burgerlijke stand december 2005
GEBOORTEN
Axelle Clarysse (Veurne, 30 november), dochter van Pascal en van Carol Gunst uit Koksijde
Lotte De Vlieger (Oostende, 1 december), dochter van Luk en van Daniëlla Smolders uit Oostduinkerke
Amalya Truwant (Koksijde, 7 december), dochter van Renzo en van Daisy Deckers uit Koksijde
Lara Willems (Roeselare, 21 december), dochter van Charlotte Willems uit Oostduinkerke
Juliette Popeye (Veurne, 21 december), dochter van Pieter en van Christel Van Acker uit Oostduinkerke
Amber Vranken (Veurne, 22 december), dochter van Jacob en van Eva Peperstraete uit Koksijde
Jules Ameije (Veurne, 27 december), zoon van Tom en van Katrien Trooster uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Edward De Brabandere en Helena De Bevere, beiden uit Koksijde
Erik Dejaeger en Jan Morel, beiden uit Koksijde
Frank De Rore en Katrien Houthaeve, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Hubert Legein (76 jaar), echtgenoot van Jacqueline Baert / Remi Van Steertegem (66 jaar) / Urbain Belaen
(93 jaar), echtgenoot van Dina Vandevelde / Maurits Note (74 jaar), echtgenoot van Géorgette Plaetevoet /
Michiel Heindryckx (83 jaar), echtgenoot van Georgette David / Pierre Strubbe (74 jaar), echtgenoot van
Marie-Antoinette Hutsebaut / Ivonna Vanlerberghe (91 jaar), weduwe van Gentiel Vervaele / Georges Braem
(81 jaar), echtgenoot van Jeanne Dambruyne / Robert Loones (80 jaar), weduwnaar van Hélène Laekemaeker
/ Lucienne Lenaerts (87 jaar), echtgenote van Jules Hennion / Jozef Mees (61 jaar) / Louisette Mestdagh (78
jaar), echtgenote van Robert Tack / Doreen Burton (82 jaar), weduwe van Marcel Vanderkelen / Julia De
Gersem (82 jaar), weduwe van Gentiel Lootens / Walterius Lust (80 jaar), echtgenoot van Maria Desaever / Magdalena
Delanghe (85 jaar), weduwe van Joseph Christiaens / Cecile Masselis (87 jaar), weduwe van Lodewijk Nowé / Jozef Sioen (92
jaar), weduwnaar van Cécile Alexander / Claude Luc (64 jaar), echtgenoot van Christine Dardenne

Proficiat aan onze jubilarissen!

Norbert en Erna

Feest

Joannes en Maria

Norbert Depoortere en Erna Santy smaakten op zaterdag 7 januari het
geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. De gelukkige jubilarissen
werden door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke ontvangen. De fiere
jubilarissen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Vijftig jaar geleden stapten Joannes Lauwers en Maria Schepers in het
huwelijksbootje. Op woensdag 11 januari werd het echtpaar hartelijk
ontvangen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke. De jubilerende
echtelingen werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Ex-gemeentegenote derde in Groot Nederlands Dictee!
Een gewezen gemeentegenote oogstte hoge lauweren in de finale van het Groot Nederlands Dictee, eind vorig jaar in Den Haag.
Mevrouw Natalja D’Hert (30), die van de herfst ’92 tot de lente ’04 aan de Salvialaan in Koksijde woonde, behaalde op die
spraakmakende wedstrijd immers niet minder dan de derde plaats!
Natalja’s ouders zijn de uitbaters van de krantenzaak ’t Krantenwinkeltje in de Noordstraat in Veurne. Ze volgde haar humaniora in het Koninklijk Atheneum in Veurne waar ze de richting Wetenschappen volgde. Sedert het voorjaar ’04 woont ze in Gent.
Overigens behaalde nog een andere streekgenoot een prachtig resultaat. Steve Lersberghe uit Veurne werd immers vierde in de
finale. Hij is ook oud-leerling van het atheneum.
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C A RNAVAL 2006
Van woensdag 22 februari tot en met woensdag 1 maart zijn er in
onze gemeente weer carnavalfeesten. Het carnavalcomité van
Oostduinkerke dient niet minder dan vier manifestaties op. Koksijde
anderzijds pakt uit met een groot kindercarnavalfeest.
I. TE OOSTDUINKERKE:
Hoogtepunt van carnaval in Oostduinkerke is uiteraard de stoet op zondag 26 februari.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te maken, is weer een extra inspanning geleverd wat de
financiële tegemoetkoming betreft. Per wagen (van verenigingen uit eigen gemeente) is een startgeld van
247,89 euro voorzien en de nodige logistieke steun voor de opbouw van de wagen. Verenigingen die geen
wagen hebben, kunnen deelnemen met een gekostumeerde groep. De VVV betaalt de factuur voor het huren
van de kostuums voor de helft terug met een max. van 185,92 euro.
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij comitévoorzitter André Cavyn (adres zie onderaan).
PROGRAMMA:
Donderdag 23 februari: 14 u., zaal Witte Burg, SENIORENCARNAVAL met verkiezing van seniorenprins en
–prinses 2006, animatie met de Westhoekaccordeonisten, dj Gilbert en dansmuziek uit de oude doos – toegang 3 euro, met gratis basisconsumptie
Zaterdag 25 februari: 16.30 u. in Estaminet In de Peerdevisscher OFFICIELE AANSTELLING VAN PRINS
BRUNO I EN ZIJN SCHILDKNAPEN SVEN EN KENNY
Zondag 26 februari: 14.30 u., GROTE CARNAVALSTOET van Oostduinkerke-bad naar dorp (aankomst ca.
16.30 u.), prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute - na de stoet rondgang met bezoek aan
de plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten, prijsuitreiking om 19 u. in ‘t Sluddertsje
Dinsdag 28 februari: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE in Oostduinkerke-dorp (maskerwedstrijd
met een prijzenpot van 620 euro voor de 40 beste maskers, jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro, start aan cafetaria sporthal Hazebeek), om 23 u. AFSLUITFUIF met dj Piet De Clerck in zaal Witte
Burg (toegang 3 euro voor wie niet deelnam aan de maskerwedstrijd)
Voor verdere inlichtingen: voorzitter carnavalcomité André Cavyn, Dorpsstraat 24 (tel. 058/51.23.64) of
dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21)
****************************

II. TE KOKSIJDE:
Woensdag 1 maart: KINDERCARNAVALSTOET en -FEEST, vertrek van de stoet om 14.30 u. aan ’t Oud
Schooltje in Koksijde-dorp; vooraf inschrijven in toerismekantoor Koksijde-bad, of de dag zelf in ’t Oud
Schooltje (Kerkstraat), de deelname aan de stoet is gratis; omloop van de stoet: Zeelaan, Koninklijke Baan,
Zouavenplein, Zeedijk, Zavelplein, Kursaallaan, Casino; om 16.30 u. in het Casino kinderanimatie (3 euro voor
kinderen die enkel deze show bijwonen, gratis voor kinderen die aan de stoet deelnemen); om 17.30 u.
bekendmaking Jeugdprins en –prinses Carnaval 2006 van Groot-Koksijde, bijgestaan door Prins Carnaval van
België en een 50-tal carnavalprinsen. Het feest lokt elk jaar zo’n 500 kinderen! (Org. feestcomité Koksijde-bad)

