
Tij
GEMEENTELIJKE INFOKRANT 11de jaargang  nr. 3  maart 2006

K O K S I J D E

Tij-dingen

V
e
rs

ch
ij
n

t 
m

a
a
n

d
e
li
jk

s 
- 

A
fg

if
te

k
a
n

to
o

r 
K

O
K

S
IJ

D
E

Koksijds fietspad is
het beste van Vlaanderen!

(lees blz. 13)
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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 onthiel-
den of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld.

Uit de gemeenteraad
van 6 februari:
1. De lastenboeken voor volgende
variërende aankopen zijn goedgekeurd
(unaniem): strandmatten (9.680 euro);
geluidsinstallatie voor het Hoge
Blekkerbad (14.500 euro); meranti-
planken voor bekleding bloembakken
(10.381 euro); bloembakcombinaties in
polyester (13.285 euro); bloembakken
in polyethyleen met waterreservoir
(10.871 euro); korte broeken voor de
technische diensten (8.516 euro); ser-
ver voor de personeelsdienst (22.610
euro).
2. Het lastenboek is goedgekeurd (niet
unaniem) voor het bouwen van een con-
gres- en expositieruimte aansluitend
aan het bezoekerscentrum van het
abdijmuseum Ten Duinen (466.699
euro). Het gaat om de overdekking van
de huidige parking voor personeelsvoer-
tuigen.
3. Het lastenboek is goedgekeurd (una-
niem) voor aanleg van de omgevings-
werken bij het sociaal woonproject
hoek Veurnestraat/Hovenierstraat
(66.566 euro, waarvan 10.379 toelage
door de Vlaamse overheid).
4. Eenparige goedkeuring voor aankoop
van het bronzen beeldhouwwerk “Blij
Weerzien” (31.800 euro) van Jenny
Reynaert uit Wulpen om te plaatsen bij
de nieuwe dorpsbrug over het kanaal.
Het beeld toont een zittende man en
vrouw en symboliseert de eenheid tus-
sen de Wulpenaars aan weerszijden van
het kanaal.
5. Er wordt een derde VDAB-infokiosk
met vacaturebank gekocht (6.867 euro
en 2.071 euro jaarlijks onderhoud,
unanieme goedkeuring) om te plaatsen

in het oud-gemeentehuis van Oost-
duinkerke. De twee andere kiosken (in
het gemeentehuis Koksijde en in de
Werkwinkel) worden heel veel geconsul-
teerd. Vandaar aankoop van een derde
kiosk.
6. Een nieuw aan te leggen weg in de
verkaveling Derinck (nabij de
Weststraat) zal Zuidwesterstraat
gedoopt worden (unaniem).
7. Unanieme goedkeuring voor de over-
eenkomst met Westtoer (provinciale
vereniging voor toerismepromotie) voor
aanleg fietspad in de Polderstraat van
Hannecartbos naar Kinderlaan.
Westtoer verleent 95.000 euro subsidie
in het kader van het kustfietsroutenet-
werk.
8. De gemeente start de procedure op
om de garnaalvisserij te paard door de
Unesco te laten erkennen als werelderf-
goed. Het betreft een lange en moeilijke
procedure. Eerst dient het fenomeen als
immaterieel cultureel erfgoed erkend op
Vlaams bestuursniveau, vervolgens op
Belgisch bestuursniveau. Pas daarna kan
het dossier aan de Unesco worden
voorgelegd.
9. Wie zijn (brom)fiets degelijk beveiligt
tegen diefstal krijgt voortaan een
gemeentelijke premie van 50% op de
kosten met een maximum van 25 euro.
Unaniem akkoord.
10. De gemeentelijke dienst 100 kan niet
van start gaan in juni zoals aanvankelijk
gepland. Dat komt omdat de financiële
diensten van de gemeente pas in het
najaar naar het nieuwe gemeentehuis
zullen kunnen verhuizen. Dus pas vanaf
dan kunnen die kantoren omgebouwd
worden voor het personeel van de nieu-
we dienst 100 (sanitair, douches,
bureau, keuken, enz.). Het is verder ook

niet aangewezen dat zo’n nieuwe dienst
100 in het drukke hoogseizoen van start
gaat, aldus schepen Herwig Vollon
(beroepshalve chirurg). Inmiddels kun-
nen de ambulanciers wel verder stage
lopen. De Koksijdse dienst 100 zal
uiterlijk in januari ’07 operationeel wor-
den.
11. Er staan alsmaar minder kramen op
de wekelijkse vrijdagmarkt op het plein
bij de OLV-ter-Duinenkerk. Er wordt
nagegaan of de markt op een andere
locatie kan georganiseerd worden.
12. In geheime zitting werd onderluite-
nant Kristof Dorné aangesteld tot post-
overste van de brandweerpost Oost-
duinkerke.

Uit de persbabbel van
de burgemeester van
30 januari:
1. Op vrijdag 30 maart is de officiële
opening van het zwem- en recreatiebad
Hoge Blekker gepland. Op Pinksteren
(weekend 4 juni) volgt de officiële ope-
ning van het vernieuwde Dorpsplein van
Wulpen.
2. De gemeenteschool van Wulpen sluit
definitief zijn deuren per 30 juni 2006.
Het college heeft de intentie de school
om te bouwen tot een ontmoetings-
plaats voor het verenigingsleven, en
hoopt verder dat de pastorie een hore-
ca-functie kan krijgen.
3. Burgemeester Marc Vanden Bussche
neemt ontslag als provincieraadslid
(fractie VLD). Hij was twaalf jaar lid van
de West-Vlaamse provincieraad. Zijn
opvolger voor de resterende termijn is
Robert Van Praet uit Veurne.
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Verkeersmaatregelen
driedaagse De Panne-Koksijde
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Melden van defecte straatlampen…
Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Buurtbewoners zien
meestal het eerst wanneer een lamp stuk is. Gaselwest rekent dan ook op hen om een defect snel te melden.

Defecte lampen worden bij voorkeur gemeld via de speciale webpagina www.straatlampen.be. Meldingen gebeuren via invul-
velden waarvan sommige verplicht zijn om de klacht correct en volledig te registreren, waardoor herstellingen sneller worden
uitgevoerd. Bovendien wordt de melder via een e-mail verwittigd als het defect hersteld is. Wie geen internet heeft, kan een
defect melden via het gratis telefoonnummer 0800/63535.
Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14
dagen hersteld. Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp. Als de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico,
wordt de herstelling dadelijk uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meer straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch
voedingsnet. Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om het defect op te sporen en te herstellen, hoewel de herstelling
van dergelijke defecten soms langere tijd kan duren.
Ook bij een aanrijding of beschadiging van een paal of armatuur van de openbare verlichting, kan de herstelling langer op zich
laten wachten omdat het bestellen en leveren van nieuw materiaal enige tijd vraagt.

Op woensdag 29 en donderdag 30 maart wordt een gedeelte van de driedaagse De Panne-Koksijde op het grondgebied van onze
gemeente gereden. Op die dagen zijn enkele bijzondere verkeersmaatregelen van kracht.

Woensdag 29 maart
De aankomst van de 2de rit Zottegem-
Koksijde is gelegen in de Leopold II-laan
in Oostduinkerke ter hoogte van de
Guldenzandstraat. Er is één doortocht
en er zijn twee plaatselijke ronden voor-
zien.
De doortocht: komende uit de richting
Nieuwpoort, Nieuwpoortsteenweg, Kin-
derlaan, Albert I-laan, Europaplein,
Zeedijk-Oost, Astridplein, Leopold II-
laan, Toekomstlaan, Veurnekeiweg rich-
ting Veurne… Vervolgens: komende uit
de richting Veurne, Ten Bogaerdelaan,
rotonde Zeepanne, Strandlaan,
Koninklijke Baan, Bliecklaan, rotonde De
Poort, Lejeunelaan, Koninklijke Baan,
Albert I-laan, Leopold II-laan, aankomst-
lijn, gevolgd door 2 plaatselijke ronden
Twee ronden: verder over de Leopold II-
laan, Toekomstlaan, Wulpenbrug, Veur-
nekeiweg, Kinderlaan, Albert I-laan,
Europaplein, Zeedijk-Oost, Astridplein,
Leopold II-laan.
Op woensdag 29 maart is er van 8 tot
18 u. parkeerverbod langs het grootste
gedeelte van de omloop. Er zijn ook

enkele omleidingen voorzien die duide-
lijk worden aangeduid.
Donderdag 30 maart
De tijdrit wordt ook deels op het grond-
gebied van onze gemeente gereden, op
volgend parkoers: komende uit de rich-
ting De Panne, zuidelijke rijweg van de
Koninklijke Baan, westelijke rijweg
Koninklijke Prinslaan, Tennislaan, roton-
de Siska (keerpunt), Brialmontlaan,
westelijke rijbaan Koninklijke Prinslaan,
keerpunt voor rotonde molen, oostelijke
rijbaan Koninklijke Prinslaan, zuidelijke
rijbaan Ter Duinenlaan, keerpunt
Kerkplein, noordelijke rijbaan Ter
Duinenlaan, oostelijke rijbaan van
Koninklijke Prinslaan, zuidelijke rijbaan
van de Koninklijke Baan, keerpunt voor
het kruispunt Koksijde-Bad , noordelijke
rijbaan van de Koninklijke Baan, naar De
Panne.
Op donderdag 30 maart is er van 8 tot
17.30u. parkeerverbod langs deze
omloop. Het betreft concreet volgende
straten: Koninklijke Baan (beide zijden)
tussen de grensscheiding met de
gemeente De Panne en het kruispunt

met de Zeelaan, Koninklijke Prinslaan,
Tennislaan tussen de Koninklijke
Prinslaan en de Duinenkranslaan,
Brialmontlaan, Ter Duinenlaan (beide
zijden) en het Kerkplein. Voormelde
straten worden voor alle verkeer afge-
sloten tussen 13.30 en 17.30 u.
Om de veiligheid optimaal te verzekeren
is voorzien dat:
- het gebied ten noorden van de

Koninklijke Baan kan bereikt worden
via de Zeelaan, Terlinckplaats en de
Zeedijk alsook via de Strandlaan en
Zeedijk (die op drie plaatsen open zal
zijn: t.h.v. de Terlinckplaats, de P.
Blanchardlaan  en de Strandlaan)

- het verkeer met bestemming De
Panne verloopt via de Van
Buggenhoutlaan en de Leopold III-
laan

- alle noodzakelijke omleidingen wor-
den aangeduid.

Voor verdere info: Politie Westkust,
directie operaties, tel. 058/53.30.14 of
058/53.30.20 (tijdens kantooruren).
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BESCHERMING VOOR DE
VRIJWILLIGER
De nieuwe wet stelt heel duidelijk dat
vrijwilligerswerk een recht is voor ieder-
een! Werklozen, bruggepensioneerden,
arbeidsongeschikten, leefloners, perso-
nen met een Tegemoetkoming Hulp aan
Bejaarden of Gewaarborgd Inkomen
voor Bejaarden enz. mogen allemaal vrij-
willigerswerk doen zonder gevaar voor
hun uitkering (let wel: in de uitvoerings-
besluiten moeten de voorwaarden nog
omschreven worden). Dat geldt ook
voor asielzoekers.
Verder komt er een wettelijke grondslag
voor een belastingvrije onkostenvergoe-
ding voor vrijwilligers (waarbij de orga-
nisatie kan kiezen tussen een werkelijke
en een forfaitaire onkostenvergoeding)
en zullen bepaalde elementen uit het
arbeidsrecht niet meer op vrijwilligers
van toepassing zijn (vb. de bepalingen
over nachtarbeid). Wellicht de belang-
rijkste innovatie is het feit dat de vrijwil-
liger voortaan niet meer aansprakelijk is
voor schade die hij veroorzaakt bij het
vrijwilligerswerk (behalve in geval van
bedrog, zware fout of herhaalde lichte
fout). Analoog met de arbeidswetge-
ving, wordt de aansprakelijkheid gelegd
bij de organisatie.

ORGANISATIE: GROTERE
VERANTWOORDELIJKHEID
Die verschuiving van de “aansprakelijk-
heid” van de vrijwilliger naar de vrijwilli-
gersorganisatie is meteen de belangrijk-

ste verandering voor de organisaties,
samen met de verplichting om een ver-
zekering te nemen voor deze aansprake-
lijkheid. Verder moeten vrijwilligersorga-
nisaties vanaf 1 augustus ‘06 aan alle
vrijwilligers een organisatienota bezor-
gen. Deze nota heeft als doel de vrijwil-
liger te informeren over zijn rechten
(voor een voorbeeld, zie www.west-
vlaanderen.be/vrijwilligerswerk).

PROBLEEM FEITELIJKE
VERENIGING
In geval van een feitelijke vereniging
blijft het element aansprakelijkheid een
probleem. In een feitelijke vereniging
valt het vermogen en de aansprakelijk-
heid van de organisatie immers samen
met het vermogen en de aansprakelijk-
heid van de leden van de feitelijke vere-
niging. Dat betekent concreet dat als de
feitelijke vereniging géén of een onvol-
doende verzekering heeft afgesloten,
die feitelijke vereniging dan zelf zal moe-
ten opdraaien voor de schade veroor-
zaakt door vrijwilligers. Uiteindelijk zijn
het dan de leden van die vereniging die
de kosten moeten dragen. De nieuwe
wet heeft hier voor een ontsnappings-
mogelijkheid gezorgd. De vrijwilliger die
de organisatienota tekent van een feite-
lijke vereniging, wordt niet als lid van die
feitelijke vereniging beschouwd en kan
dus de aansprakelijkheid niet mee dra-
gen. De verantwoordelijken van de feite-
lijke vereniging zelf, die in die hoedanig-
heid in de organisatienota staan, kunnen

deze ontsnappingspiste niet hanteren.
Dit wijst nogmaals duidelijk op het
belang van een goede verzekering!

NOG EVEN AFWACHTEN…
De nieuwe wet legde de grote lijnen
vast. De details moeten nog uitgewerkt
worden via koninklijke besluiten en die
laten nog op zich wachten. Verenigingen
wachten dus best nog even af.
Vrijwilligersorganisaties die deel uitma-
ken van een provinciale of nationale
koepel (sportverenigingen, socio-
culturele verenigingen,…) kunnen in
alle geval terecht bij de secretariaten
van hun koepel. Of zie www.west-
vlaanderen.be/vrijwilligerswerk.
Sluit voorlopig nog geen verzekerings-
polissen af. Een aantal verzekerings-
maatschappijen maakt misbruik van de
verwarring en onwetendheid bij vrijwilli-
gersorganisaties om polissen te ver-
kopen. Wees waakzaam tegenover elke
maatschappij die een polis aanbiedt die
zogezegd beantwoordt aan de bepalin-
gen uit de wet. Zolang de uitvoerings-
besluiten niet gekend zijn, kan niemand
een polis uitwerken die aan de wet vol-
doet.
Wie de evolutie op de voet wil volgen,
kan een abonnement nemen op het gra-
tis E-zine van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk (www.west-vlaande-
ren.be/loket). Of contacteer het
Steunpunt op vrijwilligerswerk@west-
vlaanderen.be, tel. 050/40.34.87.

Met vrijwilligers organiseert een groep vrienden een zwerfvuilactie. Het bestuur van de seniorenvereniging is wekelijks op post
om de zaal klaar te zetten. Het Rode Kruis begeleidt de bewoners van het rusthuis tijdens de uitstap. Elk weekend sta ik als lei-
der paraat bij de jeugdbeweging… Allemaal voorbeelden van vrijwilligerswerk waarop de nieuwe wet betreffende de rechten
van vrijwilligers van toepassing is (gestemd op 19 mei 2005, treedt in werking op 1 augustus 2006). Deze nieuwe wet is het resul-
taat van 10 jaar aandringen vanuit vrijwilligersorganisaties om de vrijwilligers beter te beschermen. Dat is gelukt maar anderzijds
krijgt de organisatie meer verantwoordelijkheid.

Toelichting bij de belangrijke
nieuwe wet op het vrijwilligerswerk
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Een blik op onze gemeentelijke diensten (20)

Jan Huyghe, hoofd van de dienst Pers & Communicatie:
“Onze ploeg is klein, maar wel efficiënt!”

Als eindredacteur van Tij-dingen interviewt
Jan Huyghe (49) voor de gelegenheid
zichzelf. “Na een vorig leven als (voorna-
melijk) beroepsjournalist, kon ik op 1 janu-
ari 1996 bij het gemeentebestuur aan de
slag als informatieambtenaar bij de nieuwe
dienst Pers & Com. Het toenmalig nieuwe
bestuur riep deze dienst in het leven om
een doorgedreven actief infobeleid ten
opzichte van de burger te voeren. Niet
wachten op vragen van de bevolking, maar
zelf bewust en doelgericht beleidsinforma-
tie aanbieden”, aldus Jan die van opleiding
germanist is.
Jan Huyghe wordt voor de activiteiten van
de dienst Pers & Com. bijgestaan door
administratief medewerkster Christine
Boeve, fotograaf Fernand Schreel (die half
maart ’06 met pensioen gaat en opge-
volgd wordt door Dirk Van Hove), en door
webmaster Maarten Vandenbroucke. Af en
toe steekt Simonne Delporte (die in het-
zelfde kantoor werkt maar die eigenlijk
personeelslid van de dienst Toerisme is),
een handje toe.
Zelf staat Jan Huyghe in voor de redactie
van het populaire gemeentelijk magazine
Tij-dingen. “Vroeger tweemaandelijks,
thans maandelijks zo’n blad samenstellen
van begin tot einde is steeds opnieuw een
boeiende uitdaging”, vertelt hij. “Als ex-
journalist heb ik op dat vlak wel wat erva-
ring, maar het is telkens weer een echte
wedren tegen de deadline, een wankele
oefening op het scherpe mes van de tijd.
Zelf veel teksten schrijven, en anderzijds
het aanbod van de andere gemeentelijke
diensten en inzenders in de meeste geval-
len bewerken en herschrijven tot ze defini-
tief redactieklaar zijn. Daarnaast is er de
constante coördinatie met de fotograaf
voor het nemen van foto’s en bewerken van
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het beeldmateriaal. Als alle
teksten en illustraties klaar
zijn, maak ik een maquette,
anders gezegd de bladindeling
of schikking. Rubriek bij
rubriek, je kan er immers geen soep van
maken. Dan met heel het pakket naar de
drukker, een paar dagen later de proefdruk
corrigeren. Laatste stap is ten slotte de
opvolging van de distributie door De Post.
Het is dus een heel proces, maar het geeft
me veel arbeidsvreugde dat de bevolking
ons infoblad Tij-dingen in het algemeen
erg waardeert.”
Andere courante opdrachten van Jan
Huyghe zijn het opstellen van persberich-
ten (algemeen beleid, niet van de afdeling
Vrije Tijd), het interviewen van de jubilaris-
sen van gouden en diamanten bruiloften
met redactie van de daaruit volgende toe-
spraken (50-tal per jaar), en dan ook nog
de algemene supervisie over de gemeente-
lijke website. Duivel-doet-al van die web-
stek is webmeester Maarten
Vandenbroucke. “Dankzij zelfstudie en
opleiding kan Maarten een website-kennis
voorleggen om u tegen te zeggen”, aldus
Jan. “Maarten beheerst uitstekend de laat-
ste nieuwe, vaak ingewikkelde bouwtech-
nieken. Hij heeft geen derden nodig om
zowel aan inhoud als aan vormgeving te
sleutelen. Dagelijks wordt aan de inhoud
gewerkt. Ik denk dat de gemeente een
website heeft die mag gezien worden. We
maken er overigens een erezaak van om
nieuwe info zo snel mogelijk op de site te
plaatsen. Is er een gemeenteraad op maan-
dag, dan kan je een summier verslag al
tegen de volgende middag op de site raad-
plegen. Verder maakt Maarten als graficus
ook ontwerpen van uitnodigingen en affi-
ches.”

“Maar al even belangrijk was/is het
(foto)grafisch werk van Fernand Schreel”,
benadrukt Jan Huyghe. “Jarenlang foto’s
nemen, ook bijna elk weekend! Die foto’s
indien nodig met de computer bewerken
om ze nog beter te maken. Fernand creëert
ook de bladzijden in de guldenboeken
Jubilea en Ontvangsten, hij maakt grafische
ontwerpen voor toeristische werfadverten-
ties in (buitenlandse) media, levert druk-
klaar tientallen foto’s aan kranten en ande-
re gemeentelijke diensten voor artikels,
boeken, folders, enz., digitaliseert de
video-verzameling van Antoon Lava en
dupliceert talrijke dvd’s voor gemeentelijke
mandatarissen en diensten.” Een en ander
heeft geleid tot een foto-archief met dui-
zenden klassieke clichés en talrijke cd-roms
waarop de foto’s thematisch opgeslagen
zijn. Half maart ’06 treedt Dirk Van Hove
aan als opvolger van Fernand die met pen-
sioen gaat. Uiteraard zijn ook in Dirk de
verwachtingen hoog gesteld!
“En”, vervolgt Jan, “de cirkel is pas rond
met Christine Boeve, ons aller administra-
tieve toeverlaat.” Zij is de stipte samen-
stelster van de wekelijkse persknipselkrant,
vertaalt in het Duits, schrijft brieven,
springt bij voor het schrijven van toespra-
ken jubilea, voor de uitnodigingen van de
gemeentelijke elfjulivieringen, verricht
(indien nodig samen met Simonne
Delporte) al de administratie en verzen-
ding van de abonnementen van Tij-dingen.
En dat zijn er nogal wat, momenteel bijna
duizend. “Onze ploeg is klein, maar wel
efficiënt”, besluit Jan Huyghe.

De reeks “Gemeentelijke Diensten in de Kijker” is inmiddels al aan zijn 20ste
aflevering toe en loopt dus stilaan naar zijn einde. In dit nummer kijken we
eens achter de schermen van de dienst Pers & Communicatie, gevestigd in het
kantoor aan de Zeelaan 24, op de hoek met de Houtsaegerlaan. Jan Huyghe is
er diensthoofd. Met zijn collega’s waakt hij er over het gemeentelijk informa-
tieblad Tij-dingen, over de gemeentelijke website, de fototheek, vele andere
kleine en grotere opdrachten en al de administratieve verrichtingen die daar-
mee gepaard gaan.

Gelegenheidsfotografe Simonne Delporte (dienst Toerisme) nam
volgende foto van de dienst Pers & Com. Van links naar rechts:
webmaster Maarten Vandenbroucke, administratief medewerkster
Christine Boeve, nieuwe fotograaf Dirk Van Hove, diensthoofd Jan
Huyghe en afscheidnemend fotograaf Fernand Schreel.
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Zuinig omspringen met energie en u
krijgt er nog een PREMIE bovenop!

GeDIS, het Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer, staat in voor de promotie van rationeel energiege-
bruik (REG) op het grondgebied van de gemengde distributienet-beheerders voor elektriciteit in Vlaanderen. Om energiebespa-
ring aan te moedigen, geeft GeDIS premies aan wie investeert in energiezuinige toepassingen. De volgende acties worden voor-
zien voor huishoudens in 2006.

Verwarming
- Plaatsen van een condensatieketel op

aardgas: 125 euro
- Vervanging oude verwarmingsinstalla-

tie door hoogrendementsketel op
aardgas: 50 euro

- Warmtepomp: minstens 210 euro,
hoogstens 1.680 euro

- Thermostaatkraan in een bestaande
woning: 5 euro

Warm water
- Zonneboiler: minstens 625 euro,

hoogstens 1.500 euro

Isolatie & ventilatie
- Ventilatiesysteem met warmterecupe-

ratie: 150 euro
- Plaatsen superisolerende beglazing: 10

euro/m2

- Dakisolatie in een bestaande woning:
2 euro/m2

- Muurisolatie in een bestaande woning:
2 euro/m2

Energiebeheer
- Energie-audit in een bestaande

woning: 50 euro
- Planadvies bij nieuwbouw of verbou-

wing: 75 euro
- Domotica-systeem: 100 euro bij

nieuwbouw / 150 euro bij bestaande
woning

- Passiefhuis: 1.500 euro bij nieuwbouw
/ 2.000 euro bij bestaande bouw

- Het halen van een E-peil* 70 bij nieuw-
bouw: 850 euro

- Het halen van een E-peil* 75 bij nieuw-
bouw: 750 euro

(*) afhankelijk van het karakteristiek pri-
mair energieverbruik van de woning
Bestaande woning: 5 jaar aangesloten
op het elektriciteitsnet

ALGEMENE VOORWAARDEN
De acties zijn geldig binnen het gebied
van de gemengde distributienetbeheer-
ders voor elektriciteit in Vlaanderen, dus
ook het gebied van Gaselwest, waartoe
Koksijde behoort. De rechthebbende
van de premie dient uiteraard distribu-
tienetgebruiker bij één Gaselwest te zijn.
Enkel volledig ingevulde aanvraagformu-
lieren komen in aanmerking voor de pre-
mie, die overigens strikt gebonden is
aan het installatieadres en die maximum
50% van het factuurbedrag bedraagt.
De premie wordt uitbetaald door over-
schrijving op uw bankrekening. De aan-
vraag is geldig voor facturen met fac-
tuurdatum tussen 1 januari 2006 en 31
december 2006. Aanvraagformulieren
dienen onderstaand adres te bereiken
vóór 1 april 2007 en kunnen tot 6
maanden na de aanvraag worden uitbe-
taald.

GeDIS heeft het recht op elk ogenblik
en zonder voorafgaande verwittiging
een einde te stellen aan de actie of ze te
wijzigen, bijvoorbeeld bij uitputting van
de voorziene budgetten. GeDIS
behoudt zich ook het recht voor om zich
-in elke fase van het project- ter plaatse
te komen vergewissen van de situatie en
indien nodig contact te nemen met de
firma en/of installateur die de installatie
levert en/of plaatst of die advies ver-
strekt. Indien de installatie niet overeen-
stemt met de beschrijving in de aan-
vraag, behoudt GeDIS zich het recht
voor uitbetaalde premies terug te vor-
deren.
De toekenning van de premie betekent
niet dat GeDIS verantwoordelijkheid
opneemt wat betreft de toestellen,
materialen en/of resultaten. De premie-
aanvraag geldt enkel voor nieuwe toe-
stellen.
Alle actievoorwaarden zijn te vinden op
de desbetreffende aanvraagformulieren.
Meer info: GeDIS, Postbus 50 in 9700
Oudenaarde (tel. 078/35.35.34, fax
055/33.83.10, webstek www.gedis.be
(zelf formulieren downloaden, e-post
reg@gedis.be)

6

Van winteruur naar
zomeruur … !

Opgepast! Op zondag 26 maart
wordt het zomeruur van kracht: u
dient de klok 1 uur vooruit in te
stellen.

12

2

12

3
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Ad m i n i s t r a t i e

Bevolkingscijfer 1 januari ’06:
aangroei met 218 personen.

7

Per 1 januari 2006 telde de gemeente
Koksijde 21.270 inwoners. Ten overstaan
van 1 januari 2005 betekent dat een
aangroei van 218 personen of 1,036%.
Zoals ook in de voorbije jaren het geval
is de aangroei gedurende 2005 ook
deze keer uitsluitend te wijten aan een
positief migratiesaldo. In de loop van
2005 kwamen immers 1.517 nieuwe
inwoners zich in de gemeente vestigen
terwijl er daarentegen 1.212 de gemeen-
te verlieten. Dat betekent een positief
migratiesaldo van 305 personen.
Ook in 2005 is er geen geboorteover-
schot. In dat jaar werden er 126 meisjes
en jongens in de Koksijdse registers
ingeschreven, terwijl daartegenover 213
vrouwen en mannen het tijdelijke met
het eeuwige ruilden. Dat betekent een
natuurlijk verlies van 87 personen.
Het positief migratiesaldo (+305) en
het natuurlijk verlies (-87) zorgen samen
voor de aangroei 2005 van 218 perso-
nen in het Koksijdse bevolkingsregister.

De voorbije 15 jaren kenmerkte de aangroei zich als volgt:

1991 + 392 1999 + 113

1992 + 509 2000 + 229

1993 + 207 2001 + 278

1994 + 107 2002 + 262

1995 + 248 2003 + 398

1996 + 182 2004 + 123

1997 + 82 2005 + 218

1998 + 131 (of gemiddeld + 232 per jaar over 15 jaar)

De indeling naar de verschillende deel-
gemeenten geeft volgende cijfers:
Koksijde-dorp: 3.336 personen (1.686
mannen en 1.650 vrouwen)
Koksijde-aan-zee: 5.764 personen
(2.769 mannen en 2.995 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.172 (1.545 mannen en
1.627 vrouwen)

Oostduinkerke: 8.465 (4.156 mannen
en 4.309 vrouwen)
Wulpen: 533 (280 mannen en 253
vrouwen)
Totaal: 21.270 personen (10.436 man-
nen en 10.834 vrouwen)

Tele-alarm tegen partnergeweld
Op woensdag 8 februari heeft de Politie Westkust een Vlaamse primeur voorgesteld: een toestelletje dat bij een simpele druk
op een knop de politie alarmeert als personen door hun gewezen partner bedreigd worden. Dit project, dat tele-alarm heet,
wordt door de vrouwelijke serviceclub Soroptimist Veurne-Westhoek met 2.500 euro gesteund.

Vorig jaar noteerde de Politie Westkust zo’n vierhonderd oproepen in verband met familiale problemen. In 41 gevallen dien-
de tussengekomen voor acuut ernstig partnergeweld. Commissaris Johan Geeraert vermoedt nochtans dat het aantal effec-
tieve gevallen van familiaal geweld veel groter is maar dat veel slachtoffers dat niet durven aangeven en dus lijdzaam onder-
gaan.
Het tele-alarmsysteem is eenvoudig. Het bestaat uit een zendertje met drukknop dat aan de hals gehangen wordt. Een part-
ner die bedreigd wordt, duwt op de knop waardoor de dispatcher van de politie onmiddellijk weet dat er ergens een ernstig
familiaal probleem met risico van fysiek geweld aan de gang is. De politie weet wie gebeld heeft, en hoort zelfs de verbale
agressie (die op band opgenomen wordt). Er kan dus onmiddellijk ter plaatse gegaan worden om tussen te komen en erger te
voorkomen. Momenteel geeft de politie vier dergelijke alarmtoestellen ter beschikking.
Er zijn bepaalde voorwaarden om voor een dergelijk toestel in aanmerking te komen. Het moet gaan om personen die acuut
gevaar lopen om slachtoffer van fysiek of psychisch geweld te worden. Bovendien moeten ze bereid zijn om na oproep klacht
neer te leggen. Het apparaatje wordt één jaar ter beschikking gesteld.
Voor uitwerking van Tele-alarm geniet de politie Westkust de morele en financiële steun van de dames van Soroptimist Veurne-
Westhoek. Ten voordele van dit project organiseert Soroptimist op zaterdag 25 maart om 19.30 u. in zaal Witte Burg een culi-
naire Libanese avond. Het betreft een buffet met specialiteiten verzorgd door de Libanese meesterkok Omar Bulhosen. De
prijs bedraagt 45 euro en dient tot uiterlijk 15 maart overgeschreven op rek. nr. 001-1958828-86.
Meer info bij Else Loones (tel. 0496/27.89.33) of bij Katie Van Boeckel (tel. 058/52.05.96, e-mail kathleen.van.boeckel@wol.be).
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C u l t u u r / E r f g o e d

Ereburger Van Deun Ridder in de Leopoldsorde

Uit handen van minister Marc Verwilghen ontving Charles Van Deun, conservator van het Paul Delvauxmuseum en ereburger van
onze gemeente, op vrijdag 3 februari het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde.

Charles Van Deun is de neef van Paul
Delvaux en grondlegger van de
Stichting Delvaux. Het museum, sinds
1982 ondergebracht in het idyllisch
decor van het Vlierhof in Sint-Idesbald,
toont de uitgebreide collectie van de
Stichting. De bezoeker wordt onderge-

dompeld in de leefwereld van deze boei-
ende kunstenaar. Nergens ter wereld
bracht men zoveel werken van ‘s werelds
bekendste twintigste-eeuwse, surrea-
listische schilder bijeen. In 1997 werd
het museum flink uitgebreid n.a.v. de
100ste verjaardag van Paul Delvaux.

Conservator Charles Van Deun ontving
dit ereteken voor zijn jarenlange inzet
voor het museum. Daarenboven gaf hij
vorig jaar ook de toelating aan de
Brusselse ontwerper en striptekenaar
François Schuiten om het schilderij “De
Tuin” van Delvaux te gebruiken als één
van de elementen voor het Belgische
paviljoen op de Wereldexpo Aichi te
Japan. Het originele werk zelf werd niet
naar Japan verscheept, maar op grote
schermen geprojecteerd. Deze
Wereldexpo, ook bekend als de
“Tentoonstelling van Wereldharmonie”,
vond vorig jaar plaats van maart tot sep-
tember met als thema “De Wijsheid van
de Natuur”.
Naast minister Verwilghen waren ook
commissaris-generaal Boesmans van de
Expo 2005, adjunct-commissaris gene-
raal Gillet, en ons eigen college van bur-
gemeester en schepenen op de huldi-
ging aanwezig. Na het museumbezoek
en de huldiging bood het gemeentebe-
stuur een receptie aan.

8

Boek 50 jaar Sint-Niklaaskerk
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke geeft de
parochie een boek uit over de kerk en aanverwante onderwerpen. Het werk wordt op vrijdag
24 maart voorgesteld met tegelijk ook opening van een bijzondere tentoonstelling over de
Sint-Niklaaskerk. Auteur Paul Depondt haalde de stof voor zijn boek uit archieven, vertellin-
gen, contacten en internetinformatie.
Een beschrijving van de nieuwe kerk van Oostduinkerke is niet op de markt. Voor de
Oostduinkerkenaars en de mensen die van geschiedenis houden, is dit werk dan ook een ver-
rijking van hun streekbibliotheek.
In een eerste deel belicht Paul Depondt de figuur van de Heilige Nicolaas van Myra, zijn leven
en werk en enkele legenden. Het tweede deel behandelt in grote lijnen de geschiedenis van
de Sint-Niklaasparochie van Oostduinkerke en toont ook enkele beelden van de vroegere kerk.
In het derde deel maakt de lezer kennis met de huidige Sint-Niklaaskerk. Het werd een gede-
tailleerde omschrijving met veel herkenbare zichten. Dit deel wordt afgesloten met enkele
anekdotes en getuigenissen van parochianen. In het vierde deel beschrijft Paul Depondt in het
kort de 12 overige Sint-Niklaasparochies van het bisdom Brugge.
Dit rijk geïllustreerde boek kost 15 euro, bedrag te storten op rek. nr. 738-0173864-62 van
“Jubileum Sint-Niklaas” met vermelding van “aankoop boek 50 jaar Sint-Niklaaskerk
Oostduinkerke”. Het kan afgehaald worden op de vernissage van de tentoonstelling op 24
maart. Bij verzending wordt 3 euro port aangerekend.

Onder het goedkeurend oog van Paul Delvaux zaliger ontvangt Charles Van Deun, conservator van
het Paul Delvauxmuseum en ereburger van onze gemeente, het ereteken van Ridder in de
Leopoldsorde uit handen van minister Marc Verwilghen.
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Cu l tuu r /L i t e ra tuu r

Ex-Koksijdenaar en topschrijver Paul Verhaeghen
wint 3-jaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Proza

9

Gewezen Koksijdenaar Paul Verhaeghen oogst hoge literaire lauweren! Op maandag 6 februari mocht hij uit handen van Vlaams
minister van Cultuur Bert Anciaux in het Brusselse Flageygebouw de driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Proza in ontvangst
nemen voor zijn ophefmakende roman “Omega Minor”. De prijs vertegenwoordigt een bedrag van 12.500 euro. Met dezelfde
roman won Verhaeghen vorig jaar al twee prijzen: een nominatie voor de Gouden Uil en de Nederlandse F. Bordewijkprijs.

Over Paul Verhaeghen (40) en zijn 614
bladzijden dikke roman Omega Minor
publiceerden we eerder in Tij-dingen al
twee paginagrote artikels. Paul is de
zoon van Maurice en Paula Meert, sinds
1979 wonende aan de Vissersstraat in
Koksijde. Afkomstig uit Aalst bracht Paul
zijn laatste tienerjaren in Koksijde door.
Na zijn middelbare school studeerde hij
psychologie in Leuven, waar hij in ’94
promoveerde tot doctor. Later werkte hij
aan de universiteiten van Leuven,
Potsdam en Berlijn. Momenteel is hij
vorser en docent aan de Syracuse-uni-
versiteit in de Amerikaanse staat New
York.
Zijn thans voor de derde maal bekroon-
de roman Omega Minor situeert zich in
Berlijn, voorjaar 1995. Een oude Joodse
man heeft genoeg van het leven en
neemt een overdosis kinine. In het zie-
kenhuis wordt hij wakker naast een
jonge Vlaming, Paul Andermans, aan wie
hij zijn levensverhaal begint te vertellen.
Hoe je als onderduiker de verschrikkin-
gen in oorlogstijd overleeft. Hoe je de
herinnering aan Auschwitz te boven
komt… Dertig kilometer verderop, in
Potsdam, werkt een
geleerde aan een raad-
selachtig experiment dat
de oorsprong en toe-
komst van het heelal zal
bepalen. In het adembe-
nemende Omega Minor
zoekt Paul Verhaeghen
de grenzen van de klas-
sieke fictie op, gewapend
met ironie en eruditie.
Deze in alle opzichten
grote roman beschrijft de
geschiedenis van de
twintigste eeuw als een
brede waaier van verha-
len en personages die
onlosmakelijk met elkaar

verbonden zijn. Raadselachtig, angst-
aanjagend, verleidelijk.
De jury kende de Cultuurprijs Literatuur
met grote meerderheid aan Paul
Verhaeghen toe. Enkele fragmenten uit
het juryverslag: “Dit boek uit het verle-
den wijst vooruit naar onze tijd en zelfs
nog verder. Het is een noodzakelijk
postmodern epos over de mens die
moet overleven in een door God verla-
ten wereld. (…) Omega Minor is een
wervelende en krachtige roman die aan-
sluiting vindt bij internationale literaire
ontwikkelingen en die zich waagt aan de
grote thema’s van de twintigste eeuw.”
Paul Verhaeghen kwam voor de uitrei-
king van de prijs speciaal uit Amerika
naar België overgevlogen. Over zijn
schrijversschap getuigt hij: “Ik voel mij in
Amerika in –vrijwillige- ballingschap. Ik
ben Europeaan en Vlaming. Ik zit sterk in
de Vlaamse traditie van chaos, surrea-
lisme en tedere anarchie.” Zelf zegt zijn
vader Maurice over zijn zoon: Pauls laat-
ste tienerjaren waren voor hem, als
stadsjongen tot ’79 in Aalst, een open-
baring. Zijn terrein was de Doornpanne,
de ongerepte natuur, de 136 soorten

planten die hij er ontdekte en catalo-
geerde. In Koksijde vond hij nieuwe
vrienden met wie hij gitaar speelde, en
één van hen maakte hem vertrouwd met
de schilderkunst. Zo hoopte Paul in die
jaren kunstschilder te worden. Het
strand, de zee, de duinen, de mensen in
hun traditionele bezigheden van
paardenvisser tot nettenbreier…, het
moest allemaal op doek. Maar uiteinde-
lijk werd hij schrijver, schilder met woor-
den en gedachten.”
Opmerkelijk is dat Paul Verhaeghen de
geldprijs niet voor zichzelf houdt, maar
schenkt aan de burgerrechtenorganisa-
tie American Civil Liberties Union. Dat
geldt overigens ook voor de twee ande-
re prijzen die hij met Omega Minor al
won.
Momenteel vertaalt hij zelf zijn boek in
het Engels (gepland voor uitgave in
2007), en in juni 2006 verschijnt de
Duitse vertaling.
Omega Minor van Paul Verhaeghen is
ter uitlening in onze gemeentelijke bibli-
otheek. Vroeg of laat, -als Paul eens van-
uit New York weer naar Vlaanderen en
Koksijde oversteekt-, zal de bibliotheek

hem zeker de kans
bieden een lezing te
geven voor onze
g e ï n te re s s e e rd e
inwoners…, want, zo
besluit vader
Maurice Verhaeghen:
“Paul is Koksijde heel
wat verschuldigd”…

Gewezen Koksijdenaar
Paul Verhaeghen met
zijn Amerikaanse vrouw
Shelley. Paul won
onlangs de driejaarlijkse
Vlaamse Cultuurprijs
Proza met zijn roman
“Omega Minor”.
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Cultuur/Abdijmuseum

Abdijkriebels tijdens krokusvakantie
10

Atelier textielkunst stelt tentoon
Vanaf zaterdag 25 maart 2006 stelt het atelier Textielkunst van de gemeentelijke Westhoekacademie Koksijde tentoon in de
kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan). Het belooft een boeiende ontdekkingstocht te worden doorheen de tactiele wereld van
de textielkunst. Textiel werd veranderd, bewerkt en verwerkt, handgeschept papier kreeg ruimtelijke dimensies, gevoelens wer-
den vertaald in stof, draad, vezels… De toeschouwer zal er kennis kunnen maken met de vele technische en artistieke moge-
lijkheden die het werken met textiele materialen te bieden heeft.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 25 en zondag 26 maart (14 tot 18 u.), verder van dinsdag 28 tot en met zon-
dag 2 april (elke dag van 14 tot 18 u.). De vernissage vindt plaats op vrijdag 24 maart om 19 u.

“Jazz at Baaltje” op vrijdag 31 maart
Op vrijdag 31 maart organiseert dr. Raymond Van Duüren voor de 26ste maal “Jazz at Baaltje” met een optreden van de
befaamde The Cotton City Jazzband om 20.30 u. in hotel Ruytingen, Strandlaan 281 in Sint-Idesbald. Dit orkest stelt alles in
het werk om de oorspronkelijke geest van de muzikale traditie van New Orleans te respecteren. Opgericht in 1962 was het
orkest één van de eersten om New Orleans-muzikanten naar Europa te brengen en samen door Europa op te treden. De groep
won talrijke eerste plaatsen op internationale jazz-concours: Le Havre, onlangs in 2005 nog in Mégève, verder festivals in

Saint-Raphaël en Nice. In 2003 werd de zoveelste cd uitgebracht met
als titel “The Cotton City Jazzband - 40th anniversary Mégève 2002”
(Alley Cats 541149959002). Toegang 8 en 10 euro.
Ondertussen had al op vrijdag 24 februari een avond plaats in de
Kerkepannezaal met de Olstein Big Band in samenwerking met de
Vrijzinnige Koepel Westhoek.
Voor alle inlichtingen: dr. Raymond Van Duüren (tel. 058/51.30.50).

The cotton City Jazzband treedt op voor de reeks “Jazz at Baaltje” op vrijdag 31
maart. Topklasse!

De krokusvakantie wordt in het abdijmu-
seum opgevrolijkt door het project
Krokuskriebels. Tussen 25 februari en 5
maart wordt een aantal activiteiten
georganiseerd ten bate van een ont-
spannende en leerrijke vakantie! Buiten
de gratis gidsbeurten (het museumbe-
zoek is dat niet) op zondag 26 februari,
woensdag 1 maart en zondag 5 maart
(telkens om 15 uur), is er op dinsdag 28
februari en vrijdag 3 maart tussen 14 en
16.30u. een vertelnamiddag door
sprookjesvertelster Agnes. Deze vertel-
namiddagen zijn inbegrepen in de gewo-
ne toegangsprijs. Tussen 14 en 15 u;
vertelt Agnes het sprookje “De tover-
lamp”, speciaal voor kinderen tussen 4
en 7 jaar. Tussen 15.30 en 16.30 u.
komen met het verhaal “De ridder en
het klavertjevier” de 8- tot 12-jarigen
aan hun trekken.
Het atelier “wapenschilde(re)n wordt op
donderdag 2 maart georganiseerd tus-

sen 14 en 16 u., voor kinderen vanaf 6
jaar en voor genealogisch geïnteresseer-
de (groot)ouders. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk om vooraf de basisinforma-
tie over de familienaam van de deelne-
mer(s) op te zoeken en te kunnen
gebruiken. Voor materiaal en begelei-
ding van deze workshop wordt 2 euro
gevraagd. Inschrijven is dus nood-
zakelijk aan de museumbalie (tel.
058/53.39.52 of balie@tenduinen.be).

Openmuseumdag op
4 maart
De openmuseumdag van deze maand
valt op zaterdag 4 maart. Het abdijmu-
seum is dan gratis te bezoeken voor
iedereen.
Elke zondag is er om 15 u. een gratis
gidsbeurt doorheen het museum en de
archeologische site. De gids wordt gra-

tis aangeboden, maar men dient wel de
normale toegangsprijs te betalen.

Aperitieflezing
De steunvereniging Familiares de Dunis
organiseert in samenwerking met het
abdijmuseum op zondag 26 maart om
10.30 u. in de kapel van Ten Bogaerde
een aperitieflezing met de Kortrijkse
archeoloog Philippe Despriet. Hij zal het
archeologisch onderzoek in Zuid-West-
Vlaamse cisterciënzersites (Groeninghe
te Kortrijk en Guldenberg te Wevelgem)
toelichten. Beide vrouwenkloosters
stonden onder de voogdij van de abt
van Ten Duinen. Toegang (drankje inbe-
grepen): 4 euro voor leden en 5 euro
voor niet-leden, te betalen aan
de ingang). Inschrijven kan ook bij
penningmeester Daniël Degryse op
058/52.18.14 of magda.vermeir@
scarlet.be.
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Een delegatie van ons gemeentebestuur was op zaterdag 21 januari officieel aanwezig op de wereldvermaarde Boot Messe in de
Duitse stad Düsseldorf. Die afvaardiging bestond uit eerste schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones en conser-
vator Willem Lanszweert van het Nationaal Visserijmuseum. Ze bevonden er zich in gezelschap van Vlaams minister Geert
Bourgeois van Toerisme ter officiële opening van de stand over de vernieuwing en de verruiming van het visserijmuseum.

De Boot Messe in Düsseldorf liep van
zaterdag 21 tot en met zondag 22 janua-
ri. Deze 37ste Internationale Watersport
en -toerismebeurs is de grootste ter
wereld. Er waren maar liefst 1.659
firma’s en organisaties ingeschreven uit
51 verschillende landen. Verdeeld over
niet minder dan 17 reusachtige hallen
werd er een uitgebreide waaier van
scheepswerven, invoerders en verdelers
voorgesteld en stonden er 2.000 vaartui-
gen te kijk. Met een lengte van 41 meter
was het motorjacht Catwalk het grootste
jacht ooit dat in een tentoonstellingshall
binnengeplaatst werd. Meer dan 25 lan-
den en regio’s, waaronder Vlaanderen,
tekenden present om er hun nautisch
getinte toeristische troeven te promoten.

VLAANDEREN WATERLAND
Vlaanderen was flink vertegenwoordigd
op deze 37ste Boot Messe. In opdracht
van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap organiseerde NautiV
immers voor de 4de maal op rij een
gemeenschappelijke Vlaamse stand op
de Bootshow. Niet voor niets geldt
Vlaanderen als een “waterland”.
Er zijn weinig gebieden in Europa waar de
waterlopen zo’n belangrijke rol spelen op
vlak van transport en vrijetijdsbesteding
en waar ze tegelijk zoveel historische
plaatsen met elkaar verbinden als in
Vlaanderen. Denken we maar aan Brugge,
Antwerpen, Gent, Brussel, Kortrijk,
Maaseik, Nieuwpoort, enz. Bij het varen
tussen al deze oorden van cultuur en toe-
ristisch interessante sites ontdekt de
jachtman evenzeer de rust van de natuur
en vooral de variatie aan microwerelden
op en langsheen het water.
De Vlaamse overheid heeft de jongste
jaren enorme inspanningen geleverd om
de bestaande waterinfrastructuur uit te
bouwen, aan te passen aan de heden-
daagse noden en om nieuwe aanmeer-

plaatsen te creëren. In eigen streek verwij-
zen we naar voorbeelden in Wulpen,
Diksmuide en Veurne. Gesteund door de
Europese Gemeenschap werd het een
kwaliteitsvol project. Vlaanderen
Waterland verdient dus zeker telkens weer
onder de aandacht te worden gebracht
op de Boot Messe te Düsseldorf.
De Vlaamse stand was 180 m2 groot en
was er opgebouwd door de dienst
Communicatie & Ontvangst van de
Vlaamse Gemeenschap onder de goede
zorgen van leidend ambtenaar Yvo
Peeters. Op de stand waren volgende
organisaties en diensten vertegenwoor-
digd: Toerisme Vlaanderen, Euregio,
Nautiv, FIT, Steden aan het water, Beheer
van het Zeewezen–afdeling kust, W & Z
dienst scheepvaart, Blackton, enz.

HET NATIONAAL VISSERIJMUSEUM
Dank zij de inzet van Philippe Monsieur,
voorzitter van Nautiv (de Vereniging van
Vlaamse Nautische Bedrijven), kon ook
het Nationaal Visserijmuseum van
Oostduinkerke aan de beurs deelnemen.
In de stand van het visserijmuseum van
4 x 3 meter werd het project “Het zeil
wordt in de top gezet” voorgesteld. Op
deze wijze kon het museum tot ver bui-

ten onze landsgrenzen gepromoot wor-
den. Op een vijftal virtuele voorstellin-
gen kon de bezoeker zich een duidelijk
beeld vormen van het nieuw museumge-
bouw. De grote maquette van een
Panneschuit, centraal in de stand opge-
steld, trok heel wat aandacht en het
bronzen beeld van de paardenvissers
ontsnapte al evenmin aan de blikken van
de honderden geïnteresseerde bezoe-
kers. Algemene toeristische informatie
van de gemeente Koksijde en een speci-
aal in het Duits aangemaakte tekst waar-
in het museumproject werd voorgesteld
kon dan ook ruim verspreid worden.
De stand van het visserijmuseum werd
opgebouwd door mensen van de
Vlaamse gemeenschap met materiaal
dat toegeleverd werd door het museum-
personeel, meer bepaald conservator
Willem Lanszweert, Danny Pylyser en
Francis Beke. Op zaterdag 21 januari
volgde dan de officiële opening van
deze stand door Vlaams minister Gert
Bourgeois van Toerisme, in aanwezig-
heid van eerste schepen en Vlaams
volksvertegenwoordiger Jan Loones en
van Willem Lanszweert zelf die de
minister uitgebreid informeerden over
het aan de gang zijnde project.

To e r i sm e

Nationaal Visserijmuseum aanwezig
op 37ste Boot Messe in Düsseldorf

11

Samen op de Boot Messe in Düsseldorf: conservator Willem Lanszweert van het Nationaal
Visserijmuseum, eerste schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones, Vlaams minister
Geert Bourgeois en Nautiv-voorzitter Philippe Monsieur.
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Prijzen voor mooiste kerstversiering
Op vrijdag 20 januari vond in het ontmoetingscentrum ’t Oud Schooltje de prijsuitreiking plaats van de kerstversieringswed-
strijd die het feestcomité van Koksijde-dorp al enkele jaren organiseert. Deze wedstrijd gaat gepaard zonder inschrijvingen.
Tijdens een paar avondwandelingen beoordeelt de jury de
mooist versierde gevels en voortuintjes. Voorzitter Noël Deprez
en zijn bestuursleden waren verheugd vijftien waardevolle prij-
zen te kunnen uitreiken. De eerste vijf winnaars werden ex
aequo gerangschikt. Ze ontvingen elk een bedrag van 100 euro.
Het zijn: André en Josiane Desreumaux-Coffyn, Roger en
Suzette Pil-Vercruysse, Norbert en Gislaine Marvellie-Van Den
Bosschelle, Johny en Christine Flahou-Boeve, Pascal en Heidi
Mairesse-Depoorter. Daarnaast ontvingen de tien volgende
winnaars elk een karton wijn. 

To e r i sm e

Natuurbrochure Yde Duinen en wandelingen
De nieuwe natuurbrochure Yde Duinen 2006 is van de pers. Deze brochure geeft een beschrijving
van alle natuurgebieden in Koksijde-Oostduinkerke, alsook een overzicht van alle gratis geleide wan-
delingen en fietstochten dit jaar. Noteer alvast volgende wandelingen:
- zaterdag 4 maart om 14 u.: geleide wandeling in de Doornpanne (start aan bezoekerscentrum
Doornpanne)
- zondag 5 maart om 14 u.: geleide wandeling in het Hannecartbos (start aan de ingang,
Noordzeedreef)
- zaterdag 18 maart om 14 u.: geleide wandeling in het Hannecartbos (start aan de ingang,
Noordzeedreef)
- zaterdag 1 april om 14 u.: geleide wandeling in de Doornpanne (start aan bezoekerscentrum
Doornpanne)
- zondag 2 april om 14 u.: geleide “Artiestenwandeling” (start aan het bezoekerscentrum Abdijmuseum Ten Duinen 1138)

Wie volgen Siegline, Vera en Daisy op als Mieke Garnaal met eredames
2006?
Beschermengelen van het Garnaalfeest zijn elk jaar opnieuw Mieke Garnaal en haar eredames! Sedert 1995 zoekt de VVV de
meisjes onder de vele bloeiende verenigingen van Koksijde. Vandaar deze oproep tot de verenigingen om drie meisjes voor te
stellen tot Mieke en eredames. Enige voorwaarden om Mieke en/of eredame te worden is 16 jaar zijn en de gemeente af en toe
op een manifestatie willen vertegenwoordigen. In ruil: heel wat prijzen voor het trio en persaandacht voor de vereniging. De kan-
didaturen worden ingewacht tot 1 juni bij de dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te Koksijde-Oostduinkerke.

24ste Grote Internationale Ruilbeurs
Het feestcomité van Sint-Idesbald organiseert op Pasen, zondag 16 april, in de feestzaal Kerkepanne voor de 24ste keer de Grote
Internationale Ruilbeurs voor prentkaarten, munten, postzegels, telekaarten, enz., alsook de traditionele rommelmarkt op de parking.
Voor de ruilbeurs is het mogelijk tafels voor te behouden aan 5 euro per lopende meter. Deelnemers hebben vanaf 8 u. toegang
tot de zaal. Om 9 u. open voor het publiek, toegankelijk tot 17 u.
Voor de rommelmarkt wordt 3 euro per lopende meter gevraagd.
Inschrijvingen worden tot 1 april ingewacht door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rek. nr. 380-0059325-32 van
het feestcomité Sint-Idesbald met duidelijke omschrijving van het gewenste. Voor info: penningmeester Vital Suber, tel.
0477/34.46.98).
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Vlaamse Fietsersbond bekroont Koksijds
fietspad tot het beste van Vlaanderen..!

13

De fietspaden van onze gemeente zijn in de prijzen gevallen! Op woensdag 1 februari maakte de Vlaamse Fietsersbond in
Brussel bekend dat het dubbele fietspad van de Robert Vandammestraat, -van de rotonde Zeepanne naar de Oosthoek-, gelau-
werd werd als het beste fietspad van Vlaanderen! Voorwaar een prachtige bekroning van de visie van het gemeentebestuur dat
de voorbije jaren heel bewust voor de aanleg van veilige en comfortabele fietspaden opteert! Het betrokken fietspad zal als
voorbeeld voor alle Vlaamse gemeenten in een brochure van de fietsersbond gepromoot worden.

Ons gemeentebestuur heeft de jongste
jaren flink geïnvesteerd in nieuwe fiets-
paden. Voorbeelden van de laatste paar
jaar zijn de Robert Vandammestraat van
de Zeepanne naar de Oosthoek, de
Leopold III-laan van de Zeepanne naar
de molen, en iets recenter ook de
Toekomstlaan van Oostduinkerke-dorp
naar de Wulpenbrug (met via het crea-
tief Gartjeweg-bruggetje zelfs een recht-
streekse doorsteek over het Langeleed).
Al deze fietspaden zijn voor 80% gerea-
liseerd met geld van de Vlaamse
Gemeenschap, dankzij het mobiliteits-
convenant dat de gemeente met de
Vlaamse overheid afsloot. Om subsidies
te genieten kwam (komt) het er dus op
aan een actief fietspadenbeleid te willen
voeren, wat bij onze bestuurders niet in
dovemansoren viel (valt).
Het rapport van de jury van de Vlaamse
Fietsersbond prijst het Koksijdse fiets-
pad omdat alle veiligheids– en kwali-
teitsnormen van het Vademecum
Fietsvoorzieningen van het Vlaamse
Gewest perfect opgevolgd werden.
Postbode Bruno Vandicke, ook voorzit-
ter van de Koksijdse jeugdraad, spreekt

beroepshalve uit ervaring:
“Dit is inderdaad een per-
fect fietspad. Voldoende
breed, zeer goed afge-
scheiden van de rijweg
door een lage haag en
gegoten in één stuk zon-
der niveauverschillen bij
zijwegen en opritten. Dat
is heel belangrijk.
Fietspaden met niveau-
verschillen doen je maag
keren als je telkens met
een smak van boordsteen
naar boordsteen moet. Met een post-
fiets of –brom, volgeladen met pakjes,
brieven en publiciteitsblaadjes, moet je
dan geregeld alles weer op orde steken
of zelfs gevallen zendingen oprapen!
Een ander groot pluspunt is het asfalt.
Bij betonstraatstenen, kasseien of
natuurlijke ondergrond treden al vlug
verzakkingen op, komen er putten in en
blijft afval zoals glasscherven, langer lig-
gen met materiaalpech tot gevolg.
Positief is ook de rode kleur van het
asfalt. Die kleur maakt het onderscheid
met de rijweg nog duidelijker en ver-

hoogt ’s avonds de zicht-
baarheid.”
Het spreekt vanzelf dat
alle politici van gemeen-
teraad en schepencollege
met deze bekroning bij-
zonder in hun nopjes zijn.
Het is overigens zo dat
alle fietspad-voorstellen
van het schepencollege
altijd door de voltallige
gemeenteraad werden
goedgekeurd.
Schepen van Openbare
Werken en Vlaams volks-
vertegenwoordiger Jan

Loones beklemtoont dat ons gemeente-
bestuur dat fietspadenbeleid onverdro-
ten zal voortzetten: “Onlangs is nog de
Bliecklaan afgewerkt, en binnenkort
worden ook gelijkaardige nieuwe fiets-
paden aangelegd in het andere deel van
de Robert Vandammestraat, nl. van de
rotonde Zeepanne naar Koksijde-dorp.
Een ander project betreft betere fiets-
voorzieningen voor de schoolgaande
jeugd in de Helvetiastraat en de
Abdijstraat. Ten slotte wens ik ook nog
te wijzen op de Polderstraat, waar nu al
een rood asfaltfietspad ligt tussen
Oostduinkerke-dorp en het
Hannecartbos. Maar het licht staat nu
eindelijk op groen om ook het resterend
gedeelte tussen Hannecartbos en
Kinderlaan uit te voeren. Voor wat de
gewestwegen betreft gebeurt dit steeds
met 80% subsidie van de Vlaamse over-
heid. Andere wegen staan nog op ons
verlanglijstje, zoals de Pylyserlaan en de
Van Maldeghemstraat.”
Er mag dus terecht gesteld worden dat
onze gemeente op het vlak van fietspa-
denbeleid een uitstekend voorbeeld
voor alle andere Vlaamse gemeenten is.
Dat de Vlaamse Fietsersbond dit
bevestigt, is graag meegenomen.

Een gelijkaardig fietspad loopt van de Wulpenbrug naar
Oostduinkerke-dorp.

Postbode Bruno Vandicke over het winnende fietspad: “Heel
belangrijk is dat er geen niveauverschillen zijn bij zijwegen en
inritten.”
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Nationaal
Visserijmuseum te
Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale ver-
nieuwing en uitbreiding van het
Nationaal Visserijmuseum verloopt ver-
der volgens schema (start eind ’05).
Officieel luidt het dossier als volgt: “Het
zeil wordt in de top gezet –
Cultuurtoeristisch project ter revalorisa-
tie van de maritieme erfgoedsite
Nationaal Visserijmuseum Oostduin-
kerke”.
Het metsen van de buitenparament-
steen is thans zo goed als af. Dat is een
rode Terca-baksteen van het type
Wanlin. De ramen zijn inmiddels ook
geplaatst. Inmiddels werden ook de
glaspartijen ingepast.
Totaal nieuw in het museum is een afde-
ling waarin de visverwerking en de vis-
verkoop wordt voorgesteld. In dit ver-
band verrichtte Rudy De Clerck, gewe-
zen directeur van het Rijksstation voor
Zeevisserijonderzoek, speurwerk in
diverse archieven. Op deze wijze wist
Rudy al heel wat materiaal bijeen te
brengen dat in de stand over de visver-
werking geïntegreerd zal worden.
De restauratie van het kustvissersvaar-
tuig OD.1 Martha schiet goed op. Het
als monument beschermd vaartuig (16
juni 1998) wordt gerestaureerd in het
scheepsatelier Lowyck. Het vaartuig
staat, om nu eens vakjargon te gebrui-
ken, in zijn spanten. Dit betekent dat de
kielbalk is geplaatst, dat de voor- en
achtersteven aan de kielbalk zijn
bevestigd en dat de spanten zijn aange-
bracht. Inmiddels is ook de beplanking
gestart of worden met andere woorden
de planken of scheepsgangen aan de
spanten vastgemaakt. Dit beschermd
kustvissersvaartuig, dat dertig jaar lang
op het binnenplein van het visserijmu-
seum lag tentoongesteld, krijgt na gron-
dige restauratie zijn vaste stek in het
nieuw museumgebouw.

Uiteindelijk zal ook het binnenplein van
het Nationaal Visserijmuseum aange-
pakt worden. De eerste ideeën werden
inmiddels op papier gezet en zullen nu
verder geëvalueerd en uitgewerkt wor-
den.
Het ‘groots’ project krijgt stilaan vorm
en steekt in volle uitvoeringsfase.

Zonneterras langs de
Zeedijk t.h.v. het
Zouavenplein
Het dossier betreft het bouwen van een
houten zonneterras op het strand, aan-
sluitend met de Zeedijk. Dit terras wordt
een bijkomend rustpunt, volledig afge-
schermd van de wind. Het betreft een
constructie van gemiddeld 12 m zee-
waarts op een breedte van ca. 22 m.
Er werd beschreven dat het te gebruiken
hout een FCS-label moet dragen. Dat
wil zeggen dat in het kader van duur-
zaam houtgebruik wordt gezocht naar
een houtsoort, conform de normen van
het World Wildlife Fund dat streeft naar
duurzaam bosbeheer door het oordeel-
kundig ontginnen van hout in de bos-
sen. Het zoeken van deze houtsoort,
bestellen en leveren kan gemakkelijk
enkele maanden in beslag nemen.
Inmiddels zijn ter plaatse al de voorbe-
reidende werken gebeurd. Op de
schanskorven worden vervolgens de
ringbalken geplaatst. Daarna volgt de
houten bevloering, het plaatsen van de
zitbanken en de glazen borstwering.
Streefdatum voor voltooiing is de paas-
vakantie.

Garages deel Zeedijk
Sint-Idesbald
De werken zijn half september begon-
nen. Het bouwen van deze ondergrond-
se parkeergarage en de heraanleg van de
Zeedijk betreft het deel tussen
Lucionplein en Grardplein. Het gaat om
koopgarages.

Het project werd gesplitst in twee grote
fases: fase 1 tussen Lucionplein en
Strandlaan, en fase 2 van Strandlaan tot
Grardplein. 
Planning fase 1 - Na het terug opvullen
van de zijkanten zal in deze fase kunnen
gestart worden met de dakbedekking
(roofing op de garages). Daarna volgt
de opvulling met zand tot de begane
grond, en worden de platen van de
Berlinerwand uitgetrokken (vermoede-
lijk eind maart).
Planning fase 2 - Een gedeelte van de
put van deze fase is al uitgegraven. Het
leggen van de vloerplaat op de bodem
van de put en het maken van de wanden,
tot aan het trappenhuis, kan pas na het
uittrekken van de Berlinerwand van fase
1. Voor fase 2 worden immers dezelfde
Berlinerwanden gebruikt als van fase 1.
Het stranddienstencentrum zal door
middel van een brug weer toegankelijk
zijn van zodra de kraan voorbij dat cen-
trum is.
Onvermijdelijk zal de toegankelijkheid
tijdens de paasvakantie zich dus beper-
ken tot de huidige situatie

Riolerings- en
verfraaiingswerken
Wulpen
Dorpsplaats - De afwerking van het plein
is al redelijk ver gevorderd. Momenteel
is het nog wat wachten op de eerste len-
tedagen om de laatste hand aan deze
heraanleg te kunnen slaan, o.a. het
inzaaien van gras, het gieten van de
asfaltverharding en het plaatsen van
elastische voegen. In deze periode zal
ook het straatmeubilair geplaatst wor-
den, alsook de speeltoestellen (skate-
ramp en basketdoel). Voor de afregeling
en een definitieve opstart van de fontein
is het eveneens wachten tot de lente.
Voetgangersbrug - De bouw van de brug
verloopt verder volgens planning.

14

Openbare werken: een stand van zaken
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Openbare werken: een stand van zaken (2)

15

Schoolomgevingen
Hostenstraat-Helvetiastraat
Deze werken omvatten de heraanleg van
de Hostenstraat tot aan de school, en
de heraanleg van de Helvetiastraat vanaf
de Zeelaan tot het gebouw
Noordduinen. Gezien de slechte toe-
stand van de riolering wordt deze tege-
lijk vernieuwd. Het doel van de werken is
het creëren van een veel grotere ver-
keersveiligheid in deze schoolomgeving.
De aanbesteding heeft plaatsgevonden.
In overleg met de school en de werk-
zaamheden die zullen plaatsvinden in de
Robert Vandammestraat wordt vooreerst
gestart met de aanleg van de riolering in
de Helvetiastraat, gedeelte tussen de
Hostenstraat tot huisnummer 50 in de
Helvetiastraat. Deze werken vangen aan
op maandag 3 april. Voor de precieze
inhoud van de volgende fase wordt na
het paasreces overleg gepleegd.

Aanleg fietspaden
Robert Vandammestraat
De omschrijving van het project: van de
verkeerslichten aan de Zeelaan tot het
monument op het Hegerplein, en van de
Hostenstraat tot de rotonde Zeepanne.
De bedoeling is aan weerszijden veilige
fietspaden (rood asfalt, haagje tussen
pad en rijweg) aanleggen zoals al gebeur-
de in het andere deel van de
Vandammestraat van de Zeepanne naar
de Oosthoek. Uiteraard zullen bijkomen-
de werken uitgevoerd worden zoals de
aanleg van een riolering en een stuk voet-
pad, kant vliegveld, vanaf de Hostenstraat
tot aan de inrit naar het Liefoord.
Bouwheer is de gemeente zelf met de
nodige overheidssteun in het kader van
de mobiliteitsconvenant.
Ondertussen zijn de werken aangevat
over de volledige lengte. Het gedeelte
tussen de Zeelaan en het Hegerplein
wordt eerst afgewerkt, vermoedelijk
voor de paasvakantie. In de volgende

fasen, zijnde van de rotonde Zeepanne

tot de inrit Liefoord, worden de bermen

afgefreesd, en zullen de nutsmaatschap-

pijen eerst overgaan tot de aanleg van

de nodige bijkomende kabels. In het

gedeelte van Liefoord tot einde werk

(Hegerplein) wordt gestart met de aan-

leg van de riolering. Deze riolering

wordt gelegd vanaf de Hostenstraat, het

dwarsen van de Robert

Vandammestraat, tot aan de inrit

Liefoord. Al de woningen (de onpare

nummers) zullen overgekoppeld worden

op deze nieuwe riolering.

Pas na de aanleg van de riolering kan

dan gestart worden met de eigenlijke

afwerking. Tijdens de werken zal in ieder

geval gepoogd worden om de toeganke-

lijkheid voor de plaatselijke bewoners

alsook tot de handelszaken te verzeke-

ren. Het doorgaand verkeer wordt vanaf

deze periode tot de zomervakantie via

de Zeelaan, Van Buggenhoutlaan en

Leopold III-laan omgelegd.

Verfraaiingswerken
* Voetpad Zeedijk t.h.v. IJslandplein in
Oostduinkerke - Dit projectje omvat de

vervanging van het bestaande voetpad in

betondallen door betonklinkers. Ook het

stukje asfalt tussen de Zeedijk en het

IJslandplein (voormalige Geraniumlaan)

wordt van nieuwe betonklinkers voorzien.

Voor de aanvang van de werken is het

wachten op beter weer. In elk geval wordt

er rekening mee gehouden dat het voet-

pad niet zal opengebroken zijn tijdens de

paasvakantie.

* Omgevingswerken wijk Voorduinen -
Dit project omvat de groenaanleg van

de wijk Voorduinen (langs de

Nieuwpoortsteenweg), en het leggen

van het voetpad langs de

Nieuwpoortsteenweg als verbinding

tussen de nieuwe wijk en het dorp. De

aannemer is gekend. Momenteel is het

enkel nog wachten op de bouwvergun-

ning om te kunnen overgaan tot de

coördinatievergadering.

Verdere aanleg rioleringen
* Dossier Riolering en opschikking Kol.
D’Haenenlaan (vak Albert I-laan 14),
Nachtegaalweg (vak Kol. D’Haenenlaan-
Noordzeedreef), Duinpieperdreef en
Kievitweg - Momenteel zijn al de riolen
gelegd. Eerstvolgend wordt de boven-
bouw (fundering, straatgoten en asfalt-
verharding) uitgevoerd.
* Dossier Riolering en wegenis in de
Trapegeersweg, Overbankhelling,
Broersbankhelling en Huldelaan - Alle
toegangen zijn gelegd, de toplaag moet
enkel nog uitgevoerd worden. Het is
wachten tot het voorjaar om deze te
kunnen aanbrengen, omdat het warm en
droog moet zijn.
* Aanleg riolering in de Olmen-,
Konijnen- en Duindoornstraat in Sint-
Idesbald - De werken worden na de
paasvakantie gestart. Het project omvat
de aanleg van de riolering, het onder-
gronds brengen en vernieuwen van de
nutsleidingen en de heraanleg van de
bovenbouw (asfaltweg met gootjes).
* Straatbedekkingswerken Pannelaan,
deel Bertrandlaan, deel Rubenslaan -
Om de werken tot een goed einde te
kunnen brengen is hiervoor een volledi-
ge week standvastig droog weer nood-
zakelijk. Het was onmogelijk om dit werk
in december ‘05 uit te voeren. En gezien
de asfaltleveranciers gesloten zijn tot
begin maart, zal dan pas kunnen overge-
gaan worden tot uitvoering.
Ondertussen zullen de riolen in de
Pannelaan wel al gereinigd zijn en nage-
keken op eventuele gebreken.

1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidin-
gen 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.
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Feestelijk openingsweekend van het nieuwe
Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker

Na sluiting sedert 10 januari vorig jaar opent het vernieuwde en uitgebreide Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker op zaterdag 1
april zijn deuren voor het grote publiek. Tijdens die vijftien maanden heeft het zwembad een echte gedaanteverwisseling onder-
gaan. Zonder twijfel is het Koksijdse Hoge Blekkerbad meteen het mooiste van de streek geworden. Niet alleen het bestaande
zwembad werd grondig gewijzigd, er zijn ook de recreatieve uitbreidingen die werkelijk indrukwekkend zijn. De officiële ope-
ning vindt plaats op donderdag 30 maart.
Al enkele jaren werd vastgesteld dat het bestaande zwembad nood had aan uitbreiding. De centrale ligging van Koksijde aan de
Westkust maakte dat zowel inwoners als toeristen een groter aanbod verwachtten. Het gemeentebestuur van Koksijde speelde
daarop in en besliste in 2002 om het bad met een recreatiezone uit te breiden. De ontwerpers Essa en bureau Cnockaert kre-
gen de opdracht, de firma Himpe werd de uitvoering toegewezen.

De start van de werken verliep moeilijk.
Er rees onzekerheid over de stabiliteit
van de kleilaag onder het bestaande
complex wat voor vertraging zorgde.
Uiteindelijk werd besloten
Berlinerwanden te plaatsen. Intussen
draaide de administratieve molen op
volle toeren. Toerisme Vlaanderen kwam
niet met subsidies over de brug maar
een financiële tussenkomst werd wel
gevonden bij het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling in het kader van
de Europese Doelstelling 2 Kustvisserij-
gebied.

WAT IS VERANDERD
OF NIEUW?
Opfrissing bestaand gedeelte - De
inkomhal werd volledig vernieuwd, ter-
wijl de cafetaria een grote uitbreiding
kreeg. In het kader van de toegankelijk-

heid voor andersvaliden werden heel
wat aanpassingen uitgevoerd. Voor
groepen en scholen werden nieuwe
kleedkamers geplaatst. En 345 kleurrijke
nieuwe kastjes met sleutel vervangen
het verouderde vestiairesysteem.
Het bestaande 25-meter bad met spring-
plank (29°C) is voortaan uitsluitend
bestemd voor conditiezwemmers. Het
instructiebad (32°C) wordt ter beschik-
king gesteld van de kandidaat-zwemmers,
zodat ze de nodige zwemknepen onder
de knie te krijgen. Deze twee baden kre-
gen elk een nieuwe antislipvloer en
boordstenen.
Nieuw gedeelte: relaxen in recreatiezo-
ne - De nieuwe recreatiezone bestaat
vooreerst uit een kinderbad (32°c) met
allerlei streekgebonden spuitfiguren:
een monnik uit de Duinenabdij, een gar-
nalenglijbaantje, een blozende paarden-
visser… Daarnaast ligt een terras voor

de ouders, die van daaruit hun spruiten
in de gaten kunnen houden. In deze
omgeving is een relaxruimte gecreëerd
met vier duo whirlpools. Vier geurkeu-
zes, geselecteerd uit de beste natuur-
lijke kruiden, verspreiden zalige aroma’s.
De ergonomisch gevormde rugsteunen
en verhoogde hoofdsteunen verhogen
het comfort.
Sensatie is er natuurlijk ook. Voor het
stoere jonge volkje is er de 70-meter
lange glijbaan met variabele sterrenhe-
mel en afzonderlijke landingsplaats. In
het versnellingsbad met nekmassage en
massagewanden vindt de jeugd zonder
twijfel zijn gading. Bovendien kunnen de
jongeren vanuit dit bad naar het ver-
warmd buitenbad zwemmen, waar er
ook ontspannende massages zijn. De
onderwaterverlichting maakt het alle-
maal erg gezellig.
Het vernieuwde zwemparadijs “draait”

Voor het stoere jonge volkje is er de nieuwe 70-meter lange glijbaan met
variabele sterrenhemel en afzonderlijke landingsplaats.

Een beeld van een gedeelte van de uitbreiding, weliswaar nog zonder
water…
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I n f r a s t r u c t u u r

op de meest moderne technieken,
geplaatst in een ondergrondse ruimte.
Sturingen, aanpassingen en correcties
gebeuren met computer vanuit het
bureau van beheerder Marc Supeley.

OPENINGSPROGRAMMA
* Op dinsdag 28 maart wordt voor de
senioren en andersvaliden van de
gemeente een heuse avant-première
gehouden. Senioren en andersvaliden
kunnen vanaf 14.30 u. het nieuwe zwem-
complex bezoeken. Ze worden achteraf
op koffie en versnaperingen getrakteerd.
Van 15 tot 16 u. is er in de cafetaria ook
een optreden van volkszanger Johan
Vandenberghe. Inschrijven is verplicht
(tel. 058/51.27.08) van maandag tot
vrijdag, tijdens de kantooruren.
* Op donderdag 30 maart wordt het
zwembad officieel geopend en krijgen
alle Koksijdse kinderen de kans om er
gratis te zwemmen! Er zijn twee zwem-
momenten: van 19.30 tot 20.15 u. en van
20.15 tot 21 u.
Koksijdse kinderen van 6 tot 13 jaar die
zelfstandig zwemmen kunnen zich hier-
voor inschrijven vanaf maandag 27
maart in de inkom van het zwembad tij-
dens de kantooruren. De kinderen kie-
zen het zwemmoment ter plaatse. 
* Op zaterdag 1 april gaat het zwem- en

recreatiebad open voor het grote
publiek. Die dag zijn er ook twee con-
certen in de cafetaria: aperitiefconcert
met Jo Arend om 11 u., en optreden van
Clouseaumuzikant Tom van Stiphout om
19.30 u.
* Op zaterdag 2 april is er om 11 u. in de
cafetaria eveneens een aperitiefconcert
met Gino and Friends

TOEGANGSPRIJZEN
* maximum zwemtijd 1 uur
* +14 jaar: 2 euro (3 euro tijdens
schoolvakanties)
* -14 jaar: 1,80 euro (2 euro tijdens
schoolvakanties)
* tienbeurtenkaart: 17 euro voor +14-
jarigen; 15 euro voor –14-jarigen
* gebruik whirlpool: 1,10 euro (munt te
verkrijgen aan de kassa)
* gezinsabonnement (3 werkdagen
vooraf aanvragen met opgave van per-
soonlijke gegevens): 75 euro voor zes
maanden, 120 euro voor twaalf maanden
* individueel abonnement +14 jaar: 45
euro voor zes maanden, 65 euro voor
twaalf maanden
* individueel abonnement -14 jaar: 30
euro voor zes maanden, 50 euro voor
twaalf maanden
* vestiairekastje: muntinworp 1 euro
met teruggave na gebruik

OPENINGSUREN
TIJDENS SCHOOLJAAR
Van maandag tot en met vrijdag:
- van 8.30 tot 11.15 u. en van 14 tot 16 u.
(uitsluitend groot bad en instructiebad)
- van 16 tot 19 u. (alle baden: ploeter-
bad, versnellingsbad, whirlpools, buiten-
bad, sterrenglijbaan, instructie- en
groot bad) / op woensdagnamiddag
vanaf 14 u. in plaats van 16 u.
Zaterdag, zondag & wettelijke feestda-
gen:
- kassa gesloten om 18 u. (zwemmen tot
18.30 u.)

OPENINGSUREN
TIJDENS
SCHOOLVAKANTIES
Van maandag tot en met zondag:
- van 8.30 tot 11.15 u. (alle baden
open, zwembad verlaten om 11.45 u.)
- van 14 tot 19.45 u. (alle baden open,
zwembad verlaten om 20.45 u.) 

Meer info: Marc Supeley, diensthoofd
Zwembaden, tel. 058/51.75.57, fax
058/52.08.77, e-mail
marc.supeley@koksijde.be, webstek
www.zwembad.koksijde.8M.com

(vervolg van bladzijde 16)

De nieuwe recreatiezone bestaat vooreerst uit een kinderbad (32°c) met
allerlei streekgebonden spuitfiguren: een monnik uit de Duinenabdij,
een garnalenglijbaantje…

Ook deze blozende garnaalvisser te paard is een blikvanger in de nieu-
we recreatiezone.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
18

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.
U kunt 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 en papier en karton buiten de avond voor de ophaling na 21 uur.
Ophaling tussen 6 en 22 uur.

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

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

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

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

JNM-piepweekend op kinderboerderij
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart organiseert de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) afdeling Westkust voor alle kinde-
ren tussen 8 en 12 jaar een supergezellig kennismakingsweekend op de educatieve kinderboerderij De Zonnegloed in
Oostvleteren (zie ook www.dezonnegloed.be). Zelf op de boerderij werken, brood maken, paardrijden, een ritje met de tractor,
een wandeling door de streek,… het komt allemaal aan bod! Dit wordt een onvergetelijk en leerrijk weekend met ervaren bege-
leiding.
Wie wil deelnemen neemt contact op met Jasper (jasperwouters2000@hotmail.com of 051/56.88.62) of surf even naar
www.jnm.be/westkust, waar alle info ook te vinden is.

IJzervallei-paaskamp op de Blankaart
In de tweede week van de paasvakantie, van 10 tot 14 april, organiseert de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) afdeling
Westkust een prachtig werk- en studiekamp in het Blankaart-natuurreservaat in Woumen. Dit kamp richt zich tot jongeren tus-
sen 12 en 25 jaar. Enige voorkennis van natuurbeheer of –studie is absoluut niet vereist. Enkel een groot enthousiasme en een
opperbest humeur. Alle info rond het kamp en de inschrijvingsprocedure is te vinden op www.jnm.be/westkust. Om in te schrij-
ven: contacteer Jasper Wouters op jasperwouters2000@hotmail.com of 051/56.88.62.

Natuurvierdaagse “sport@natuur”
Van 4 tot 7 april vindt in de regio de natuurvierdaagse sport@natuur plaats, een natuurkamp voor jongeren van 12 tot 14 jaar
uit de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort of Veurne. Vier dagen lang beleven de deelnemers avontuur en ontdekken ze
meer natuur in eigen streek. Het kamp wordt afgesloten met een dag vol avontuur op de luchtmachtbasis.
Inschrijven tot uiterlijk 25 maart bij vzw De Boot, IJzerdijk 11 in 8600 Diksmuide (tel. 058/28.70.56). De deelnameprijs
bedraagt 40 euro per kind of 35 euro vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin, voor vier dagen, bedrag over te schrijven op
rek. nr. 751-2009606-97, met vermelding van “sport@natuur, naam en Koksijde”.
Meer info? Binnenkort komt een medewerker van de milieudienst langs op school. Men kan ook de folder bekijken op www.kok-
sijde.be of toegezonden krijgen, mits aanvraag bij milieudienst (tel. 058/53.30.97, milieu@koksijde.be).

Cursus composteren
De dienst Milieu organiseert een cursus composteren op zaterdag 15 mei (van 9 tot 12 u.), op zaterdag 20 mei (van 10 tot
12 u.) en op zaterdag 27 mei (van 9 tot 12 u.). Deze cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte, een bezoek en een praktijkles
op een demonstratieplaats. Gratis deelname. Inschrijven bij de gemeentelijke milieudienst (tel. 058/53.30.98).
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Natuurnieuws uit ‘Ter Yde’:
natuurherstel in uitvoering

19

Koksijde en “Greyhounds
in nood” vieren 5 jaar

samenwerking
Onze gemeente en de vereniging
“Greyhounds in Nood” vierden op zon-
dag 29 januari het eerste lustrum van
hun samenwerking. Dat gebeurde met
een massale hondenwandeling in
Oostduinkerke. Liefst 650 mensen met
honden namen aan de activiteit deel.
“Greyhounds in Nood” is een organisa-
tie die zich ontfermt over de mishan-
delde windhonden in Spanje. Zowel de
uit Ierland geëxporteerde greyhounds
(die een éénrichtingsticket naar de
Spaanse renbaan krijgen), als het loca-
le ras de galgo Espagnol (die gebruikt
wordt voor de jacht en illegale rennen),
worden er mishandeld en doodgemar-
teld. Dat is een onrecht waar
Greyhounds in Nood al 10 jaar met alle
mogelijke middelen tegen vecht. “We
proberen niet alleen de honden te
plaatsen in Belgische adoptiegezinnen,
-er zijn er nu 2.100-, op politiek en
internationaal vlak proberen we ook
nieuwe wetten af te dwingen die de
honden beschermen tegen deze schan-
dalige wreedheden”, aldus Oprichtster
Mireille Broeders.
De vereniging houdt al 5 jaar een
strandwandeling in Koksijde. De
gemeente stelt daarvoor de zaal Witte
Burg ter beschikking en levert ook heel
wat logistieke steun. De milieudienst en
de technische dienst zorgden dit jaar
bovendien voor 300 gratis honden-
poepzakjes, voor extra vuilnisbakken en
bewegwijzering. Voor Greyhounds in
Nood is Koksijde ondertussen een tra-
ditie geworden.
Greyhounds in Nood, een organisatie die het
opneemt tegen de mishandeling van wind-
honden in Spanje, komt al vijf jaar massaal
wandelen in Oostduinkerke. Op zondag 29
januari waren er 650 deelnemers.

Het Oostduinkerkse natuurgebied Ter
Yde vormt met zijn oppervlakte van 260
ha het derde grootste duinencomplex
van de Vlaamse kust. Ter Yde heeft een
rijke fauna en flora, je vindt er veel ver-
schillende duinlandschaptypes: zee-
reepduinen, hoge stuifduinen, duinbos,
grazige lichtgolvende kopjesduinen en
vochtige duinpannen. Momenteel zijn er
in het gebied natuurbeheerswerken aan
de gang. Die omvatten het herprofileren
van de Theunisvlakte tot een ketelduin
en het kappen van een aantal populie-
ren. Dat gebeurt in uitvoering van het in
2003 goedgekeurde beheersplan.
Enkele jaren geleden vonden in Ter Yde
al natuurherstelwerken plaats om terug
dynamiek in de duinen te krijgen. De
meest opvallende waren ongetwijfeld de
afbraak van Home Georges Theunis in
1995 en de verwijdering van duindoorn-
struiken en onderliggende humuslaag
over een oppervlakte van drie hectare in
2004. Die laatste actie maakte deel uit
van het LIFE-natuurherstelproject FEY-
DRA (2002-2005), dat streeft naar het
herstel van typische duinhabitats in Ter
Yde, Hannecartbos en Groenendijk.

Door de huidige werken zal het zand
weer kunnen stuiven. Op die manier
worden de steeds zeldzamer wordende
stuifduinen met helmvegetatie, ook wel
‘blonde duinen’ genoemd, hersteld, en
kunnen nieuwe duinpannen gevormd
worden wanneer het zand tot aan het
grondwaterniveau uitstuift.
Meer info: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (AMINAL, afdeling
Natuur, cel Kustzonebeheer), Zandstraat
255 bus 3 te 8200 Brugge (Sint-
Andries) of bij de natuurwachter, e-post
guy.vileyn@lin.vlaanderen.be, gsm
0479/89.01.16.
Op vrijdag 31 maart is er in het Vlaams
Natuurreservaat Ter Yde–Hannecartbos
een boeiende geleide wandeling met
Marc Leten, de beheersconsulent van de
afdeling Natuur van de Vlaamse
Overheid. Afspraak om 14 u. aan de
infoluifel aan de Noordzeedreef in
Oostduinkerke, nabij het schoolgebouw
Au Petit Lorrain. Meer info: VBNC De
Nachtegaal, tel: 058/42.21.51 of email:
wouter.mortier@lin.vlaanderen.be.
Deelname gratis.

Een algemeen beeld over het Oostduinkerks natuurgebied Ter Yde (260 ha) waar natuurherstel-
werken plaatsvinden om weer dynamiek in de duinen te krijgen.

11-06 tijdingen maart 2006  21-02-2006  16:07  Pagina 19



M i l i e u

Handige tips voor een groene tuin..!
20

Tuinieren zonder het milieu te belasten, het is niet zo evident. Nochtans kan het in elke tuin, of u nu van een strak gazonnetje of
van wildernis houdt. Deze tips zetten u alvast op weg.

1. Juiste plant, juiste plaats
De basisregel van milieuvriendelijk tui-
nieren is de juiste plant op de juiste
plaats. Zo geeft u natuurlijke processen
de meeste kans en bespaart u zichzelf
heel wat werk.
- Hou bij uw plantenkeuze voor een
bepaalde plek in de tuin rekening met
de bodem, licht en schaduw, vochtige en
droge plaatsen, enzovoort.
- Gebruik streekeigen plantgoed.
Uitheemse planten die goed gedijen en
in de tuin passen, laat u staan.
- Kies voor ziektebestendige soorten.

2. Bodem en bemesting
Een gezonde bodem, met een goede
structuur en een evenwichtig bodemle-
ven, is de basis van een gezonde tuin.
Bemesting is vaak niet nodig.
Integendeel, overbemeste planten wor-
den juist vatbaarder voor ziekten en
ongedierte.
- U kunt de bodem vruchtbaarder
maken en een betere structuur geven

met compost of organische mest.
Compost kunt u zelf (leren) maken. Het
volstaat meestal als lichte bemesting.
- Bemesting is alleen nodig in moestui-
nen en bij sommige sierplanten zoals
rozen. Kies voor dierlijke of andere orga-
nische mest.
- Met de juiste plant op de juiste plaats
is begieten zelden nodig. Gebruik in elk
geval regenwater.

3. Bestrijding
Vermijd chemische bestrijdingsmidde-
len. Gebruikt u ze toch, ga er dan spaar-
zaam en voorzichtig mee om.
- Onkruid gedijt het best op onbedekte
grond. Bedek de bodem met snelgroei-
ende bodembedekkers zoals klimop of
maagdenpalm of met versnipperd hout.
- Hakken, wieden en schoffelen zijn effec-
tief en bovendien ontspannend. Laat
onkruid in elk geval geen zaad vormen.
- Mos, dat ontstaat op schaduwrijke
plekken in het gazon, kunt u gewoon
wegharken. U kunt op die plekken ook

bodembedekkers zetten die houden van
schaduw.
- In de moestuin is vruchtwisseling erg
belangrijk.
- Voor allerlei ongedierte bestaan huis-,
tuin- en keukenmiddeltjes. Zo kunt u
slakken weghouden met sparrennaal-
den, gemalen schelpen of ingegraven
potjes met een bodempje bier.
- Lok natuurlijke vijanden zoals egels,
vogels, lieveheersbeestjes en sluipwes-
pen, door nestkastjes te plaatsen of een
heg of houtkant aan te planten.
- Als u toch bestrijdingsmiddelen
gebruikt, kies dan voor de minst scha-
delijke producten. Gebruik ze niet bij
hoge temperaturen of bij regen.
Overdoseren heeft geen enkele zin.
Zorg dat het product niet kan terecht-
komen in waterlopen, vijvers en riolen.
Lege verpakkingen behandelt u als klein
gevaarlijk afval.
Op www.zonderisgezonder.be vindt u
een milieuvriendelijke bestrijdingswijzer.

Lenteprikkel op 1 april

Bent u nieuwsgierig wat vloedlijn, manuele strandreiniging en duinvorming met elkaar gemeen hebben. Kom dan met het
gezin af naar de Lenteprikkel die plaatsvindt op zaterdag 1 april om 13.30 u. nabij het stranddienstencentrum (horloge) in
Koksijde–bad met tal van leuke activiteiten. Hieronder het programma en de begeleiders.
* 10 keer 100 meter manuele strandopkuis met info over duinvorming (natuurgids Claude Willaert)
* “Zee, vloed en duin-spel”, doe-, zoek- en ervaaropdrachten (natuurgids Frank Laleman)
* “Het scheepsgat in het duin”, strand- en duinwandeling (natuurgids  Johan Depotter)
* “Zeevogels en hun olie-en plastiekproblemen” (Vogelopvangcentrum Oostende)
* “8 jaar zeehondenopvang aan de Vlaamse kust” (Sea-lifecentrum Blankenberge)
* “Zeepoëzie”, met het cabaret Nawoord
* “Afval, sorteer je”, onnatuurlijke strandaanspoelsels (milieudienst Koksijde)
* Machinale strandreiniging, door de technische dienst
Aan alle deelnemers wordt een hapje en drankje aangeboden.
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Op stap met de natuurwachter:
zes wandelingen in kustreservaten

21

Op zondag 22 januari gaf de afdeling Natuur (cel Kustzonebeheer) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het start-
schot voor haar gloednieuwe wandelingenreeks ‘Op stap met de natuurwachter’. Deze reeks telt 7 geleide wandelingen aan de
Vlaamse kust. Telkens neemt de natuurwachter je op sleeptouw door één van de Vlaamse Natuurreservaten van de kust. Telkens
weer ga je op ontdekkingstocht en kom je meer te weten over de specifieke fauna en flora van strand, duin of polder.

* Zaterdag 10 juni - D’Heye in Bredene,
start om 14 u. aan het kruispunt
Koerslaan/Batterijstraat
* Zaterdag 17 juni - De Westhoek in De
Panne, start om 14 u. aan de ingang,
Schuilhavenlaan (Vissersdorp)
* Zaterdag 16 september - De
IJzermonding in Nieuwpoort, start om
14 u., parking, einde Halvemaanstraat
* Zondag 22 oktober - Zwinduinen en
–polders in Knokke-Heist, start om 10
u., einde van de parking van vogelpark
Het Zwin

Ook het Vlaams Bezoekers- en
Natuureducatiecentrum De Nachtegaal
in De Panne heeft als doel informatie te
verstrekken over de kustmilieus zee,
strand en duinen. De permanente inter-
actieve tentoonstelling opent de fasci-
nerende wereld van natuur en milieu aan
onze kust. Binnen dit permanent par-
cours vinden ook de jongsten hun
gading in de op hun maat ontwikkelde

kinderroute. Ook tijdelijke tentoonstel-
lingen over natuur- of milieuthema’s
informeren de bezoeker. De natuurtuin
is een ideaal vertrek- en/of eindpunt
van een wandeling naar één van de vele
duincomplexen in de omgeving. Je kan er
op een relatief kleine oppervlakte de
meest typische duinplanten en -bio-
topen aantreffen. Aan de infobalie kan je
dan weer terecht voor heel wat folders,
brochures, wandelplannen enz. Scholen
en groepen vinden in De Nachtegaal
een uitgebreid educatief aanbod en
kunnen gebruikmaken van de veldklas,
veldlabo…
Meer info bij: Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling Natuur (cel
Kustzonebeheer), Vlaams Bezoekers- en
Natuureducatiecentrum De Nachtegaal,
Olmendreef 2 in De Panne (tel.
058/42.21.51, e-mail natuur.nachte-
gaal@lin.vlaanderen.be, webstek
www.vbncdenachtegaal.be).

De toegankelijkheid van de kustreserva-
ten wordt door de afdeling Natuur hoog
in het vaandel gedragen. Waar mogelijk
worden de natuurgebieden op een
duurzame manier voor het publiek ont-
sloten. Deze wandelingenreeks is hierbij
een prima middel.
Op stap gaan met de natuurwachter
biedt evenwel net dat ietsje meer dan
een geleide wandeling met een natuur-
gids. De natuurwachter heeft immers
niet alleen oog voor de natuurpracht,
maar ook zijn gevarieerde taken als
natuurwachter komen aan bod.
Bovendien kent de natuurwachter “zijn”
reservaat als zijn broekzak. Hij kan ver-
tellen waarom bepaalde stukjes natuur
beter met rust worden gelaten of waar-
om er in de natuur beheersmaatregelen
nodig zijn. Hij zal ook met plezier op alle
vragen antwoorden.
Met deze wandelingenreeks wil de cel
Kustzonebeheer aan het grote publiek
de kans bieden om door een andere bril
naar de natuur te kijken. De natuur is
meer dan een verzameling planten en
dieren. De kustreservaten zijn een echt
toevluchtsoord voor de natuur. Niet
voor niets worden grote stukken natuur
aan de kust beschermd door Vlaamse en
Europese richtlijnen. Bij het behoud en
de ontwikkeling van die natuur speelt de
natuurwachter een niet te miskennen
rol. Het is precies die rol die de afdeling
Natuur aan het grote publiek wil laten
kennen.
Je kan samen met de natuurwachter op
stap op:
* Zondag 2 april - Kleiputten van Heist
en Sashul, en Vuurtorenweiden van
Knokke-Heist, start om 10 u. aan de
parking van de Sashul
* Zaterdag 20 mei - Ter Yde-
Hannecartbos in Oostduinkerke, start
om 9. 30 u. aan de ingang, Noordzee-
dreef

Met de natuurwachters van de Vlaamse Gemeenschap leer je de mooiste natuurreservaten van de
Vlaamse kust ontdekken…
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Koksijds project aan het woord:
Ibn Batuta Community School Kosht (Pakistan)

22

Indien voldoende plaats besteedt Tij-dingen af en toe aandacht aan de verschillende Koksijdse projecten die werken rond inter-
nationale 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 regle-
ment terzake, kregen deze projecten in 2005 een gemeentelijke subsidie van 1.539,94 euro. In dit nummer vertelt Koksijdenaar
Jürgen Depicker over het project IBCSK, Pakistan.

In het voorjaar van 2000 ontvingen
Jürgen Depicker en zijn vriendin Wendy
Finet het verzoek om een nieuwe school
op te richten in het uiterste noord-
westen van Pakistan, in een zeer ruwe
streek, op 2.500 m hoogte.
De eerste stap was een actie om lokale
mensen te motiveren zich achter het
project te scharen. Dit liep echter hele-
maal niet van een leien dakje, ook al
omdat daar geen leien zijn, de daken zijn
er gewoon gedroogde modder op hou-
ten planken...
Kort even de achtergrond van het pro-
bleem. De laatste landhervorming in
Pakistan vond in 1978 plaats. Toen
kreeg bijna elke familie een klein lapje
grond, waardoor het horigensysteem
(zoals in onze middeleeuwen) bijna ver-
dween. Alhoewel er nog steeds slaven te
vinden zijn in de verste uitlopers van de
valleien). Bij een meerderheid van de
bevolking is de mentaliteit en de opvoe-
ding helaas nog niet veel veranderd. De
simpele mensen zijn niet gewoon om
hun lot in eigen handen te nemen. Het
wantrouwen ten opzichte van de twee
vreemdelingen Jürgen en Wendy die een

school beloofden, was dan ook zeer
groot. De school zou eigendom zijn van
de lokale gemeenschap, van iedereen
die bereid was minstens één aandeel van
4 euro te kopen. Daarnaast zou de
school ook door de aandeelhouders
bestuurd worden. Een tweede probleem
was de weerstand van zowel de vroege-
re feodale leenheren als van de conser-
vatieve religieuzen. Zij zagen de vreem-
delingen liever niet bezig met de ver-
snelling van de bewustmaking van de
simpele boeren. Vanuit deze achter-
grond werd de naam voor de school
gekozen: Ibn Batuta was een middel-
eeuwse wereldreiziger die niet alleen
zeer open van geest was, maar die dit
met wereldlijk en geestelijk prestige wist
te combineren.
Deze problemen, en nog veel andere
(zie de webstek www.ibcsk.com) werden
gelukkig stap voor stap overwonnen.
Jürgen en Wendy kunnen nu met recht-
matige trots stellen dat dit project een
echt succes is. Er zijn thans een twintig-
tal studentjes van heinde en verre. Niet
alleen is de school één der mooiste van
het district, de leraars zijn er ook vlotter

en aangenamer met de leerlingen, en de
herberg biedt kost en inwoon. Zo raakt
de school stilaan aan z’n maximumcapa-
citeit.
Eén der belangrijkste verwezenlijkingen
is dat de school nu toch door de lokale
gemeenschap gedragen wordt. Het
voortbestaan van de school is verze-
kerd, omdat de lokale mensen er zich
zelf verantwoordelijk voor voelen. Het
spreekt vanzelf dat een school altijd wel
wat kan gebruiken, zeker als de leerlin-
gen zelf alle kosten, inclusief de salaris-
sen van de leerkrachten, moeten betalen
omdat de overheid andere prioriteiten
heeft. Bovendien heeft het gebouw
door de aardbeving schade opgelopen
en swingen de kosten de pan uit. Een
catastrofe die maar al te vaak vergeten
wordt! De meer dan nodige bijdragen
om dit project te steunen kan men stor-
ten op rek. nr. 953-0173720-59 met de
mededeling “school Pakistan”.
Het doet deugd te weten dat ons
gemeentebestuur dit project al helpt
van in het prille begin en de steun
onlangs verhoogd heeft.

Z e e Getijdentafels maart
dag hoogwater laagwater
1 maart: 01.29 en 13.51 08.44 en 20.54
2 maart: 02.11 en 14.34 09.27 en 21.37
3 maart: 02.53 en 15.18 10.10 en 22.18
4 maart: 03.36 en 16.02 10.51 en 23.00
5 maart: 04.20 en 16.50 11.32 en 23.42
6 maart: 05.08 en 17.40 12.15
7 maart: 06.04 en 18.40 00.31 en 13.07
8 maart: 07.17 en 20.04 01.39 en 14.22
9 maart: 08.55 en 21.41 03.07 en 15.59
10 maart: 10.20 en 22.51 04.43 en 17.17
11 maart: 11.22 en 23.42 05.53 en 18.13
12 maart: 12.07 06.44 en 18.53
13 maart: 00.22 en 12.42 07.21 en 19.24
14 maart: 00.54 en 13.11 07.52 en 19.55
15 maart: 01.21 en 13.38 08.21 en 20.26

16 maart: 01.49 en 14.06 08.52 en 20.57
17 maart: 02.17 en 14.34 09.23 en 21.28
18 maart: 02.47 en 15.02 09.52 en 21.55
19 maart: 03.16 en 15.32 10.20 en 22.23
20 maart: 03.47 en 16.06 10.49 en 22.55
21 maart: 04.23 en 16.45 11.23 en 23.36
22 maart: 05.05 en 17.35 12.09
23 maart: 06.03 en 18.49 00.32 en 13.14
24 maart: 07.42 en 20.25 01.51 en 14.43
25 maart: 09.16 en 21.53 03.29 en 16.16
26 maart: 11.29 en 23.55 05.56 en 18.29
27 maart: 12.22 07.03 en 19.22
28 maart: 00.42 en 13.06 07.54 en 20.08
29 maart: 01.24 en 13.47 08.39 en 20.50
30 maart: 02.05 en 14.28 09.22 en 21.33
31 maart: 02.46 en 15.11 10.03 en 22.14

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.
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Wereldsolidariteit: interessante
avond over Bangla Desh op 10 maart

23

Op uitnodiging van het plaatselijke ACW en de organisaties van de christelijke arbeidersbeweging brengt Wereldsolidariteit op
vrijdag 10 maart om 19.30 u. in zaal Kerkepanne (Strandlaan in Sint-Idesbald) een interessante avond over een West-Vlaams
project voor Bangladesh met indringende getuigenissen, hapjes uit de wereldkeuken, verrassende videoclips en muzikale inter-
mezzi.

In Bangladesh, gelegen tussen India en
Myanmar, wonen 146 miljoen mensen.
Het land is amper vijfmaal zo groot als
België en er stromen 250 rivieren.
Duizenden mensen leven dicht bij die
rivieren, want daar is de grond het
vruchtbaarst. Maar ze zijn er niet veilig,
er zijn vaak overstromingen.
Al klimt Bangladesh uit een diep dal,
toch leven 8 op de 10 Bengalen in grote
armoede. Wereldsolidariteit West-
Vlaanderen wil daar duurzame en struc-
turele hulp brengen. Dat gebeurt o.m.
vanuit een partnership met Gonoshas-
thaya Kendra, een organisatie die

gezondheidscentra bouwt, vrouwen
opleidt tot verpleegster en investeert in
generische geneesmiddelen. Andere
partnerorganisaties zijn BSSF, een vak-
bond die wevers en vissers verenigt en
onderwijs voor kindarbeiders organi-
seert, en de Christian Workers
Movement, een basisbeweging die klein-
schalige initiatieven opzet in dorpen
waar veel mannen emigreerden (op zoek
naar een beter bestaan).
Met haar jaarlijkse lentecampagne
maakt Wereldsolidariteit mensen
bewust van de derdewereldproblematiek
en zamelt ze fondsen in ter ondersteu-
ning van diverse projecten.
Er zal die avond ook aandacht zijn voor
mensen uit de directe leefomgeving. Zo
bv. voor Ina Van Thienen uit
Oostduinkerke en haar vriendin Joke
Vermeersch uit Brugge. Als vroedvrouw

trokken ze beide naar India om er als
vrijwilliger te werken in een aantal
gezondheidsprojecten (minstens voor
drie maanden, maximaal voor één jaar).
Onderbroken door de leuke muzikale
intermezzi van de meidengroep “The
Ladies” passeren die avond een resem
bekende en minder bekende praat-
gasten de revue, met als gemeenschap-
pelijk kenmerk hun inzet voor en hun
confronterende blik op het Zuiden.
Toegang 6 euro of 20 euro voor een
gezinskaart. Vooraf inschrijven bij Dexia,
Zeelaan 174 te Koksijde (tel.
058/51.66.80) of bij Lena Seys-
Devacht, Fastenaekelsvoetpad 6 te
Koksijde (tel. 058/51.69.87).
Meer info: Wereldsolidariteit, Dr. L.
Colensstraat 7 te Oostende
(tel. 059/55.25.63, philippe.
goossens@acw.be).

Wedstrijd: tweede editie DemoDunia
De derde editie van het Koksijdse wereldfeest Dunia vindt plaats op zondag 23 juli. Dunia slaat haar podium en tentjes op,
op het strand en langs de dijk van Oostduinkerke. Het wordt weer een sprankelend en levendig gebeuren met exotische
muziek, een kleurrijke wereldmarkt en veel sfeer.
Live optredens zullen de omgeving opnieuw met mondiale klanken vullen. Naast twee geboekte groepen geeft de dienst
Internationale Samenwerking (dIS), via de wedstrijd DemoDunia, de kans aan muziekgroepjes van Koksijde en omstreken om
op te treden op een heus podium met professionele klankondersteuning. Belangrijke voorwaarde is een link naar “de wereld”
en “zijn problematiek”.
Kandidaten hebben enkel nood aan een portie muzikaliteit, wat lef en een vleugje aardbol. Enthousiasme is belangrijk en leef-
tijd speelt geen rol! Ook kindjes zijn welkom.
Durft u de uitdaging aan? Stuur dan snel een demootje of een proef van je kunnen, vergezeld van een kleine band- en per-
soonsbeschrijving en beschrijving van de relatie met de aardbol op naar de dIS, P. Schmitzstraat 3 in 8670 Oostduinkerke
(t.a.v. Siegfried Depoorter, tot 18 april vervanger van Fien Leerman tijdens haar zwangerschapsverlof, tel. 058/51.08.92, e-
post fien.leerman@koksijde.be of dISkoksijde@yahoo.com, webstek www.koksijde.be/dIS).
De inzendingen zullen gejureerd worden. Dat kan enkel als uw muziek volledig live kan gespeeld worden, als de dIS uw inzen-
ding ontvangt op  cd-rom of demo. U moet alle gevraagde beschrijvingen meezenden, uiterlijk op 4 mei. De beste inzending
mag het wereldfeest muzikaal openen!
Verder info bij de al vermelde dienst en bij schepen van Internationale Samenwerking Jan Loones, e-post jan.loones@
koksijde.be.
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Bruno Vandicke nieuwe
voorzitter van de jeugdraad

De 25-jarige Bruno Vandicke is na ver-
kiezing de nieuwe voorzitter van de
Jeugdraad van Koksijde, voor een man-
daat van twee jaar. Bruno, die beroeps-
halve postbode is, vervangt hierbij
Frederick D’ alleine die zijn taak uitste-
kend heeft uitgevoerd maar die wegens
tijdsgebrek de fakkel moest overlaten.
Verder werd de 22-jarige Sven Desaever
verkozen tot penningmeester, maar de
post van vice-voorzitter blijft vacant.

De nieuwe jeugdraadvoorzitter heeft
nogal wat ervaring in het jeugdwerk. Na
jarenlang lid en leider te zijn geweest bij
de VVKSM-Koksijde en een aantal jaren
monitor op het Koksijdse speelplein,
was hij zelfs ook vier maanden aan de
slag als kinderanimator in Kroatië. Ook
bij de Chiro van Adinkerke sprong hij
een tijdje de leiding bij. Verder maakte
hij in de beginjaren van het Koksijdse
jeugdhuis de PIT deel uit van de kern en
momenteel is hij nog steeds lid van de
raad van bestuur van de PIT. 
Bruno Vandicke was ook betrokken bij de
oprichting van de ondertussen welbe-
kende drumband El Fuerte uit Koksijde
(huidig West-Vlaams en Belgisch
Kampioen in 1ste afdeling). Hij geeft de
jongeren er “Marching”-lessen en ver-

zorgt er de perscontacten. Ook de ani-
matiepercussiegroep Drumsea die je
vooral in de zomer op de dijken en mark-
ten terugvindt hielp hij mee in het leven
roepen. Organiseren en vergaderen is
Bruno Vandicke dus niet vreemd. Apart
van het jeugdwerk maakt hij ook deel uit
van de milieuraad en van de PWA-raad.
Ter opvolging van Anke Inghelbrecht is
Sven Desaever de nieuwe penning-
meester. Amper in de jeugdraad aanbe-
land, engageert hij zich al met een niet
te onderschatten functie. Sven is leider
bij de Chiro van Adinkerke en hij was
ook één der stichters van El Fuerte. 
Samen met de andere leden van de
jeugdraad roepen nieuwe voorzitter
Bruno en nieuwe penningmeester Sven
de jongeren op om actief deel te nemen
aan het jongerenbeleid. Wie wil verga-
deren, organiseren, uitvoeren, compli-
menten geven, adviseren aan de
gemeenteraad over punten die jongeren
aanbelangen, is meer dan welkom! Zeker
ook interessant voor verenigingen die
(o.a.) met jongeren werken om iemand
of meer personen af te vaardigen! Enige
voorwaarde: jonger zijn dan 25 jaar.
Neem contact op met de jeugddienst:
Thierry Boonefaes (058/53.29.72) en
Tom Quirynen (058/53.29.73)!
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Van links naar rechts, bovenaan: An Ghysel, Thierry Boonefaes, Henri Suykens, Lydia Choroeza,
Tom Quirynen en Marijke Louwie. Onderaan Joyce Debruyne, voorzitter Bruno Vandicke en pen-
ningmeester Sven Desaever.

Preselectie Ten
Vredetalent

Voor het derde opeenvolgende jaar
wordt in een 5-tal jeugdclubs, waaron-
der jeugdhuis de PIT, een talentenjacht
georganiseerd, deze keer op zaterdag
11 maart om 21 u. (toegang 2 euro).
Jonge artiesten en groepen nemen deel
aan deze wedstrijd. Opdracht is wel op
de preselecties minimum één vredeslied
en/of anti-oorlogslied te brengen. De
finale vindt jaarlijks door op paasmaan-
dag in jeugdclub 4AD in Diksmuide. De
winnaar mag het festival Ten Vrede ope-
nen op vrijdag 12 mei.

Concerten in het
jeugdhuis de PIT

* Hombre brengt feestmuziek op vrijdag
3 maart - Jonge Vlamingen tonen dat
het feesten in ons bloed zit. Met Ska en
disco doorspekte pop. Meer info en
lovende recensie van Axl Peleman op
www.hombrehombre.be. Leden betalen
2 euro, niet-leden 3 euro.
* Julez-Edward Go home now tour op
zaterdag 31 maart - Deze artiest brengt
met zijn zeven muzikanten een eigen-
zinnige mix van stijlen uit de jaren ’80
en ‘90. Hij bestempelt zijn stijl als emo-
tronica. Komende zomer is hij te zien op
de festivals, maar met de start van de
lente staat hij in zaal JOC de PIT.
Aanvang om 22 u. Meer info op
www.julez-edward.be. Leden betalen 2
euro, niet-leden 3 euro.
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Kunstbende: de beste wedstrijd in kunst
doet Koksijde aan op zaterdag 25 maart

25

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Koksijdse jeugduniversum vindt een voorronde van Kunstbende plaats in JOC de
PIT en in het cc CasinoKoksijde, nl. op zaterdag 25 maart vanaf 14 u. Kunstbende is de provinciale kunstwedstrijd voor jongeren
van 13 tot 19 jaar. Voor de organisatie van deze artistieke gebeurtenis werken de diensten Cultuur en Jeugd samen. Niet minder
dan een 130-tal artiesten in spe zullen strijden voor de prijzen!

Kunstbende is een artistieke uitdaging
waar op vier jaar tijd 9.000 jongeren
aan deelnamen. Het doel ervan is jonge-
ren hun talent laten losgooien.
Kunstbende biedt jonge kunstenaars
een podium. Het is een wedstrijd waar-
bij iedereen gelijke wapens krijgt: een
leeg podium of een lege muur. Een jury
kiest en geeft feedback. De jonge
artiesten maken kans op boekenbons,
tickets, gratis workshops, atletische ate-
liers in Vlaanderen of een weekje buiten-
landse kunstervaring. Van de ongeveer

130 ingeschreven
deelnemers waren
er bij het ter perse
gaan 13 uit onze
eigen gemeente.
Het zijn (alfabe-
tisch): Jens
Bouttery, Audrey
Debakker, Tim
Deman, Sharon
Desaever, Linse
Goeman, Pascal
Knufinke, Tine
M a s s c h a e l e ,
S t e p h a n i e
Mouton, Ellen
Rooms, Lynn
Ryssen, Kara
Supeley, Jasmine

Tilleman en Sofie Vanhomwegen. Kom
hen aanmoedigen!
Er zijn 9 categorieën waaruit men kon
kiezen: dans, muziek, performance (alles
mag), txt, txt on stage (voordracht),
fotografie, video, ontwerpen (vormge-
ving/ruimtelijke ordening) en multime-
dia (nieuwe media). De winnaar uit elke
categorie gaat door naar de finale in
Turnhout op 29 april. Ook voor de
tweede en derde plaats van elke kunst-
vorm is wat lekkers weggelegd.
Interessant is ook dat de teksten van de

categorieën “txt” en “txt on stage” vanaf
25 maart tien dagen lang in de biblio-
theek worden uitgehangen.
De vele voorstellingen vinden plaats in
de zaal van JOC de PIT, in de theaterzaal
van cc CasinoKoksijde, in de mezzanine
en in de Willem Elsschotzaal boven de
bibliotheek. Ontvangst voor deelnemers
en publiek in de foyer en feestzaal van
cc CasinoKoksijde. De toegang
bedraagt 2,50 euro. Algemene aanvang
om 14 u. Bekendmaking uitslag en prijs-
uitreiking niet eerder dan 18 u.
Op zaterdag 25 maart kunnen de men-
sen van de diensten Jeugd en Cultuur
natuurlijk ook wat hulp gebruiken. Wie
graag backsstage werkt is heel welkom.
Meer info op www.kunstbende.be, of bij
de Jeugddienst (tel. 058/53.29.72 of
met e-post jocdepit@koksijde.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.

Uitbundige Koksijdse jongeren kondigen op een Brugse fontein de wed-
strijd Kunstbende aan..!

Workshop massagetechnieken
De woensdagmiddagwerking in jeugdhuis de PIT draait weer op volle toeren. Verantwoordelijke Lin Cleeren organiseert na een
initiatie Djembé en een workshop erotisch koken op woensdag 1 maart een workshop massagetechnieken. De activiteit start
om 15 u. in jeugdhuis de PIT. Toegankelijk voor jongeren vanaf 14 jaar.
Inschrijving op de jeugddienst, tel. 058/53.29.70 of jocdepit@koksijde.be . Gratis toegang.

Oproep van de scouts Zeedustra
De scoutsgroep Zeedustra van Koksijde viert in 2007 zijn 50-jarig bestaan! Dat zal natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
De jeugdvereniging is nu al begonnen met de voorbereiding van dit halve-eeuwfeest. De leiding lanceert alvast een oproep
naar vroegere leden (kapoenen, welpen, jongverkenners, enz.) om namen, foto’s, krantenartikels, anekdotes, enz. uit de voor-
bije 50 jaar meer te delen of ter beschikking te willen stellen. Info: Joris Vandevelde (Zeelaan 47) of Magalie Dugardyn
(Doornhofstraat 25), e-post 50jaarbestaan@zeedustra.be.
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De vzw Kom op tegen Kanker en de
Vereniging voor Bos in Vlaanderen (een
cel van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap) organiseren samen een
Kom op tegen Kanker-actie met een
groen tintje. Jaarlijks wordt er in elke
provincie van Vlaanderen een Kom op
tegen Kanker-bos aangeplant. Wat de
provincie West-Vlaanderen betreft is in
2006 gekozen voor Bredene. Aan alle
West-Vlaamse gemeenten en hun bevol-
king wordt gevraagd hun medewerking
aan dit mooi groenproject te verlenen.

Tussen 3 en 19 maart worden Kom op
tegen Kanker-sleutelhangers in de vorm
van een groene boom verkocht. Iedere
verkochte sleutelhanger staat garant
voor een boom in het toekomstige bos
en een bijdrage aan het Kom op tegen
Kanker-fonds (meer info op www.kom-
optegenkanker.be).
De inwoners van Koksijde kunnen hun
bijdrage leveren op twee manieren: zij
kunnen meehelpen met de verkoop van
de sleutelhangers of een sleutelhanger
kopen en hun boom planten op de

boomplanthappening op zondag 19
maart in Bredene. Hoe meer bomen de
bevolking van Koksijde aankoopt, hoe
groter het Koksijde-bos binnen het bos
van Bredene!
Mensen die willen helpen met de ver-
koopweek en/of het planten, surfen
naar www.ikdoemee.be of melden zich
bij het Koksijdse ankerpunt agogisch
medewerker Tom Quirynen
(Jeugddienst, tel. 058/53.29.73, e-mail
tom.quirynen@koksijde.be).

J e u g d

Van sleutelhanger tot West-Vlaams bos: medewerkers
gezocht voor een groene Kom op tegen Kanker-actie
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Kinderfilm “Madagascar”
Op donderdag 2 en vrijdag 3 maart organiseert de jeugdraad om 14 u. in zaal JOC de PIT een voorstelling van de kinderfilm
“Madagascar”. Kaarten in voorverkoop kosten 2,50 euro.
Marty de zebra wil de wijde wereld ontdekken. Hij ontsnapt uit de zoo met de hulp van enkele pientere pinguïns. Zijn vrien-
den Alex, Melman en Gloria besluiten hem te zoeken en weer naar de dierentuin te brengen. Maar zelfs in een stad zo hec-
tisch als New York vallen een leeuw, een giraf en een nijlpaard spoedig op. Ze vinden Marty uiteindelijk in Central Station.
Maar eer ze de trein richting zoo kunnen instappen, worden ze door mensen met goede bedoelingen verdoofd, in een kooi
gestopt en op een schip geladen, richting Afrika. Die mensen menen immers dat het stressvolle bestaan van New York niet aan
deze arme dieren besteed is…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H u l p
Dokters en apothekers met wacht
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TOELATINGSBREVET
Om te mogen deelnemen aan de cursus
Hoger Reddersbrevet Zwembad Bloso
dienen kandidaten (minimum 17 jaar
worden in 2006) houder te zijn van het
“voorbereidend reddersbrevet” of van
het “brevet van eerste hulpverlening
aan de waterkant”. Met andere
woorden: men moet eerst bewijzen dat
men uitstekend kan zwemmen. Dat
gebeurt dus op vrijdag 24 maart in het
Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker
om 18.30 u. (aanmelden van 18 tot
18.15 u.).
Volgende proeven dienen dan in badpak
afgelegd om dit voorbereidend redders-
brevet te halen:
- te water gaan met een startduik en
200 meter zwemmen in een slag naar
keuze (ogen boven water) binnen de tijd
van 5 minuten
- 50 meter rugzwemmen met de polsen
uit het water binnen de tijd van 1
minuut 30 seconden
- 60 seconden rust (uit het water
komen en plaatsnemen op de start-
blok), gevolgd door
- een startduik en 15 seconden onder
water zwemmen
Deze onderdelen volgen elkaar
onmiddellijk op. De hele proef duurt
aldus hoogstens 7 minuten en 45
seconden.
De deelnameprijs bedraagt 3 euro.

DE EIGENLIJKE CURSUS
Alle geslaagden in de toelatingstest
mogen vervolgens deelnamen aan de
eigenlijke cursus voor het Hoger
Reddersbrevet Zwembad Bloso. Deze
opleiding telt 14 lessen, begint op
zaterdag 1 april en eindigt op zaterdag
22 april. De eerste twee weken (tijdens
de paasvakantie, tot 15 april) is er elke
dag les van 9.30 tot 11.30 u (30 uur
theorie in de Hotelschool ter Duinen,
Houtsaegerlaan 40), en van 12 tot 14 u.
(30 uur praktijk in het Zwem- en
Recreatiebad Hoge Blekker).
De cursus omvat volgende vakken: de
redding in cijfers, structuren, anatomie
en fysiologie, oorzaken, fasen, moda-
liteiten en gevolgen van verdrinking, rea-
nimatie zonder en met apparatuur,
EHBO, reddingsapparatuur, de redding
algemeen en specifiek, reddingssimula-
ties.
Vervolgens vinden de examens plaats:
op vrijdag 28 april (theorie, schriftelijk)
van 17.30 tot 20.30 u.; op zaterdag 29
april (praktijk op het droge) van 14.30
tot 17.30 u.; op zaterdag 29 april (prak-
tijk in het water) vanaf 18.30 u.
De kandidaat moet zowel voor theorie,
praktijk op het droge als praktijk in het
water 50% van de punten behalen. In
totaal dient hij/zij 50% van de punten
te behalen. Herexamen is toegestaan.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro,

over te schrijven op rek. nr. 435-
4538031-63 van Bloso (kaderopleidin-
gen), Zandstraat 3 te 1000 Brussel, met
vermelding van VTS/2006 Hoger
Redder, Koksijde 2006, naam, voornaam.
Info: Lieve Baert, docente Bloso (tel.
09/388.91.07, e-post wvlaanderen@vrc.nu.

BIJSCHOLING HOGER BREVET
BLOSO-REDDER
Deze jaarlijkse bijscholing, opgelegd
door de Vlaremreglementering, vindt
plaats op de zaterdagen 13 en 20 mei.
Aanmelden in de hotelschool van 13.45
tot 14.15. Theorie in de hotelschool van
14.30 tot 17.30 u., praktijk in het Zwem-
en Recreatiebad Hoge Blekker van 12
tot 13.30 u.
VRC-leden betalen 20 euro, niet-VRC-
leden 30 euro, onder voorbehoud van
wijzigingen door het Bloso-bestuur.
Bedrag te storten op rek. nr. 001-
2659936-78 van Bloso West-
Vlaanderen, Bruggestraat 210 te 8770
Ingelmunster, met vermelding naam,
voornaam, Koksijde bijscholing, datum.
Meer info: Infotelefoon Bloso dienst
Opleidingen: 02/209.47.16 (21), e-post
wvlaanderen@vrc.nu, of bij de admi-
nistratie van het zwembad, Pylyserlaan
32 in Koksijde (tel. . 058/51.27.08 en
058/52.08.77)
Voor redder-aan-zee WOBRA, speciale
voorwaarden en vrijstellingen.

S p o r t

Opnieuw opleiding Hoger Reddersbrevet
en bijscholingen in Hoge-Blekkerzwembad

27

De dienst Zwembaden en Bloso organiseren weldra weer de opleidingen Hoger Reddersbrevet Zwembad Bloso enerzijds en
Bijscholingen anderzijds. De eerste opleiding begint op vrijdag 24 maart met de toegangstest. Daarna start de eigenlijke oplei-
ding op zaterdag 1 april met looptijd tot zaterdag 22 april. De examens volgen op vrijdag 28 april (theorie) en op zaterdag 29 april
(praktijk). Daarnaast is er ook de Bijscholing Hoger Brevet Bloso Redder, meer bepaald op de zaterdagen 13 en 20 mei.
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Paassportkamp
Tijdens de paasvakantie loopt van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april in het sportcentrum
Hazebeek in Oostduinkerke een avonturensportkamp dat iedere dag start om 9 en eindigt om 16 u.
Op de middag is er in de cafetaria een pauze met gelegenheid tot nuttigen van het zelf mee te bren-
gen lunchpakket.
Volgende sporten staan op het programma: muurklimmen, street- en breakedance, tennis, boogschie-
ten, deathride, kajak, hindernissenparcours, rafttour, freestylebike, speleobox, inline hockey, baseball, lacross…
Dit sportkamp staat open voor jongens en meisjes van het 3de tot en met het 6de leerjaar.
De deelnameprijs bedraagt 50 euro (inbegrepen: verzekering, dagelijks een drankje, een T-shirt). Inschrijven kan enkel door
betaling op de Sportdienst of op www.sport.koksijde.be. Het aantal plaatsen is beperkt.
Tijdens de zomervakantie zijn er dit jaar ook sportkampen voorzien van 3 tot 7 juli en van 10 tot 14 juli. Op het programma:
water-, strand- en avontuurlijke sporten. Info & organisatie: Sportdienst en sportraad, Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke (tel.
058/53.20.01, webstek www.sport.koksijde.be).

Speedsail
Zaterdag 18 en zondag 19 maart: internationale speedsailwedstrijd van 10 tot 14 u. ter hoogte van Groenendijk (org.
Windekind Surfclub, tel. 058/23.51.83)

S p o r t

Competitiekalender thuiswedstrijden
KVV COXYDE (VOETBAL 1ste PROV.) (sportpark te Koksijde-dorp)
Zondag 5 maart: KVVC – HO Oostende, 15 u.
Zondag 12 maart: KVVC – Ieper, 15 u.
Zondag 26 maart: KVVC – Blankenberge, 15 u.

KVV OOSTDUINKERKE (VOETBAL 3de PROV.) (sportpark Hazebeek te Oostduinkerke)
Zondag 19 maart: KVVO – FC Passendale, 15 u.
Zondag 2 april: KVVO – KSV Moorsele, 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 maart: CLW1 – Ladies Oudenburg, 15 u. en CLW2 – VK Dadizele, 15 u.
Zondag 26 maart: CLW1 – KSK Wenduine, 15 u.

BBC KOKSIJDE (BASKET) (sporthal te Koksijde-dorp)
Zondag 5 maart: BBCK dames – Brugge, 17 u. (2de landelijke)
Zondag 19 maart: BBCK heren – Mibac, 16.30 u. (1ste provinciale)
Zondag 26 maart: BBCK heren – Rozenbeka, 17 u. (1ste provinciale)
Zondag 2 april: BBCK dames – Kortrijk, 17 u. (2de landelijke)

VOLLEYTEAM NIVO KOKSIJDE (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 11 maart: VTNK dames – Sint-Joris 1 om 20.30 u. (2de prov.)
Zaterdag 18 maart: VTNK heren – Bredene 2 om 20.30 u. (2de prov.)
Zaterdag 25 maart.: VTNK dames – SLOVO Brugge om 20.30 u. (2de prov.)
Zaterdag 1 april: VTNK heren – Knack Roeselare 2 om 20.30 u. (2de prov.)

TTC OOSTDUINKERKE (TAFELTENNIS) (lokaal Schoolstraat 6 te Oostdk.)
Zaterdag 11 maart: Oostduinkerke A – Easypay A, 19 u. (1ste prov.)
Zaterdag 18 maart: Oostduinkerke B – Lauwe B, 19 u. (1ste prov.)
Zaterdag 25 maart: Oostduinkerke A – Zandvoorde B, 19 u. (1ste prov.)

KBC OOSTDUINKERKE (KRACHTBAL) (sporthal Hazebeek te Oostduinkerke-dorp)
Zaterdag 11 maart: Heren bevordering – KBC Maldegem-Donk, 20 u.
Zaterdag 18 maart: 1ste nat. dames – Grenskracht Menen, 19 u.

NORTHSEA BOWL (afdeling 3A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)
Vrijdag 10 maart: Northseabowlers – Zuidpand 2 Hertex (Roeselare), 20.30 u.
Vrijdag 17 maart: Northseabowlers – Thémis 1 (Moeskroen), 20.30 u.

28
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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 verza-
meling van 6 toertochten in West-Vlaanderen met kwaliteitslabel (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 (verze-
kering 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.

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 min-
der worden belast.
Op dinsdag 21 februari vond al een proefles plaats. In maart volgen nog 4 lessen om de techniek onder de knie te krijgen: op
dinsdagen 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).

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
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 deel-
nameprijs (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 tafel-
tennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.

Jeugdsportacademie: tennis
In de jeugdsportacademie die plaatsvindt op woensdagnamiddag in de sporthal Hazebeek
in Oostduinkerke worden reeksen sportinitiatie georganiseerd. In de zesde reeks, op woens-
dagen 8, 15 en 22 maart is tennis 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 leer-
jaar van 15.15 tot 16.30 u.
Info en inschrijvingen op de Sportdienst.

Driedaagse De Panne–Koksijde
Woensdag 29 maart: rit Zottegem–Koksijde met aankomst in de Leopold II-laan in
Oostduinkerke omstreeks 16.30 u. (3 plaatselijke ronden vanaf ongeveer 15.30u);
Donderdag 30 maart: ’s morgens rit De Panne–De Panne met doortocht in Koksijde-dorp,
Oostduinkerke en Nieuwpoort
Donderdag 30 maart: van 14.25 tot 16.50 u., individuele tijdrit De Panne–Koksijde–De
Panne-Sint-Idesbald-Koksijde-Sint-Idesbald
Info: KVC Panne Sportief vzw (tel. 0475/87.30.85).

S p o r t

29
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B evo l k i n g
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Burgerlijke stand december

GEBOORTEN
Julan Verstraete (Veurne, 27 december), zoon van Peter en van Deforche uit Koksijde
Pros Leerman (Veurne, 27 december), zoon van Fien en van Jelle Van Meerbergen uit Oostduinkerke 
Lut De Block (Oostende, 2 januari), dochter van Johan en van Marleen D’haene uit Oostduinkerke
Floor Schaum (Oostende, 5 januari), dochter van Martin en van Leontine Van Huele uit Oostduinkerke
Lucie Deblauwe (Oostende, 8 januari), dochter van Tom en van Sophie Adriaens uit Oostduinkerke
Léonie Coeman (Kortrijk, 7 januari), dochter van Frederik en Miek Van De Velde uit Oostduinkerke
Lotte Morel (Veurne, 13 januari), dochter van Wim en van Lynn Spruytte uit Oostduinkerke
Camille Salenbien (Oostende, 16 januari), dochter van Franky en van Eva Spriet uit Oostduinkerke
Milo Debruyne (Veurne, 16 januari), zoon van Mario en van Olivia Rooms uit Wulpen
Kenji Note (Roeselare, 18 januari), zoon van Eddy en van Katleen Messselis uit Wulpen
Juha Schacht (Veurne, 19 januari), zoon van Danny en van Cathy Wielfaert uit Koksijde
Mika Till (Veurne, 19 januari), zoon van Frederik en van Charlotte Depla uit Oostduinkerke
Arthur Shakeshaft (Veurne, 20 januari), zoon van François en van Simona Franicevich uit Koksijde
Loewie Vanslembrouck (Veurne, 22 januari), zoon van Lnder en van Sabine Jacobs uit Oostduinkerke
Keano De Jonckheere (Veurne, 23 januari), zoon van Luc en van Sabrina Van Laeren uit Koksijde
Juliana en Leticia Silva Ferreira (Veurne, 24 januari), dochtertjes van Queiros da Silva Emilia en van Meireles Ferreira Antonio
uit Koksijde
Sander Van Wynendaele (Veurne, 24 januari), zoon van Etien en van Mamik Dwi Nurketmi uit Oostduinkerke
Lieselotte Verkest (Oostende, 27 januari), dochter van Koen en van Els Hosten uit Oostduinkerke
Vincent Vandeputte (Oostende, 27 januari), zoon van Lieven en van Ann Houben uit Koksijde
Vic Boeve (Veurne, 31 januari), zoon van Christophe en van Kelly Vallaeys uit Koksijde

HUWELIJKEN
Philip Stappers en Martine Vandenbossche, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Myriam De Bruyne (52 jaar), echtgenote van Philip Duflou / Jeanne Lahouter (79 jaar) / René Quoitot (75 jaar) /
Roger Claeys (77 jaar), echtgenoot van Lea Sandelé / Paul Dieryck (74 jaar), echtgenoot van Monica Veramme /
Julienne Lamaire (83 jaar), weduwe van André Saubain / Eduard Luyckx (82 jaar), echtgenoot van Marie-Thérèse
Ver Elst / Emiel Lycke (75 jaar), echtgenoot van Madeleine Goderis / Sylvia Coulier (95 jaar), weduwe van Marcel
Blondeel / Maria Aesaert (86 jaar), weduwe van Albert Decroos / Omer Gonnissen (76 jaar), weduwnaar van
Bibiane Coeman / Anita Soreyn (52 jaar), ongehuwd / Georges Van der Elst (72 jaar), echtgenoot van José Malaive / Paule
Pardon (86 jaar), weduwe van Jules Goethals / Marie-José Lagros (79 jaar), ongehuwd / Agnes Rousseeuw (82 jaar), wedu-
we van Maurice Vanassche / Claudine Christiaen (46 jaar), Maria-Madeleine Blancke (70 jaar), weduwe van Hendrik Vanhyfte
/ Jacques Lambrecht (61 jaar), echtgenoot van Mia Vanmaele / Liliane Deputter (63 jaar), echtgenote van Marcel Van
Brabant / Rafaël Bruynooghe (55 jaar), ongehuwd / Michel Parreyn (57 jaar), ongehuwd / Denise Vanaverbeke (90 jaar),
weduwe van Alois Vanden Eynde / Jacqueline Masse (64 jaar), echtgenote van Jean-Pierre Noppe / Jeannette Van Staey (86
jaar), weduwe van Mathias Goedert / Lucien Lecleir (83 jaar), weduwnaar van Marie Dartois / Terigi Catena (81 jaar), echt-
genoot van Romaine Kimpe / Jean-Pierre Bruneel (54 jaar) / Henriette Vanelverdinge (80 jaar), echtgenote van Willy
Vanderhaeghe / Herman Gijsemans (70 jaar) / Jaak Delorge (80 jaar), echtgenoot van Jakoba Verschoore / Michel Poliart
(54 jaar), ongehuwd / Jean Hermans (42 jaar), echtgenoot van Riangsa Buaban / Suzanne Pot (81 jaar), weduwe van Gustave
Janssens / Jules Van Ryckel (87 jaar), echtgenoot van Suzanne Wendel

Meer dan duizend abonnees voor Tij-dingen
In opdracht van het gemeentebestuur organiseerde de dienst Pers & Com. begin januari een bijzondere campagne voor het
werven van abonnementen op het gemeentelijk infoblad Tij-dingen en de brochure Vrije Tijd bij de eigenaars van een tweede
verblijf in Koksijde. Al die eigenaars (in Vlaanderen en Brussel, bijna 9.000) kregen het januarinummer van beide publicaties
gratis toegezonden met een begeleidende brief die uitnodigde tot het nemen van een abonnement voor de prijs van 10 euro.
Deze campagne kende een ongehoord succes. Daar waar Tij-dingen vroeger een 70-tal abonnees telde, zijn er nu (op datum
van 15 februari) liefst 984! En dat is zeker niet het definitieve cijfer, want elke dag noteert de gemeenteontvanger nieuwe
inschrijvingen. Daaruit besluit het gemeentebestuur dat Tij-dingen en de brochure Vrije Tijd in de smaak van zeer veel eige-
naars tweede verblijven valt…
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F e e s t

Proficiat aan onze jubilarissen!
31

Maurice en Agnes
Maurice Demuynck en Agnes Dorné smaakten op zaterdag 21 januari het
geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. De gelukkige jubilarissen
werden door een delegatie van het college van burgemeester en sche-
penen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke ontvangen. De fiere
jubilarissen werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefelici-
teerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Lucien en Maria
Vijftig jaar geleden stapten Lucien Van Verdegem en Maria Vaeyens in
het huwelijksbootje. Op zaterdag 28 januari werd het echtpaar hartelijk
ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde. De jubilerende echtelin-
gen werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Henri en Liliane
Zaterdag 4 februari was eveneens een feestdag voor de familie van het
echtpaar Henri Laurent-Liliane Nolf ter gelegenheid van de viering van
de gouden huwelijksverjaardag. Het college van burgemeester en sche-
penen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en
bood hen feestwensen en geschenken aan.

Marcel en Ghislaine
Marcel Demolder en Ghislaine Thybaut beloofden elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van die
huwelijksband viel het echtpaar op zaterdag 4 februari een feestelijke
ontvangst in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke te beurt. Een
delegatie van het college van burgemeester en schepenen bood het
gouden koppel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

Nestor en Yvonne
Zestig jaar gehuwd of de diamanten bruiloft! Voorwaar een familiefeest om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar Nestor Dardenne-Yvonne Mahieu
viel deze heuglijke verjaardag op zaterdag 11 februari. De jubilarissen werden in het gemeentehuis van Koksijde een gezellige ontvangst aange-
boden door een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen, met receptie en overhandiging van geschenken.

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, Dirk Van Hove, 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 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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Nieuw: permanente tentoonstelling
“Potvissen in Koksijde!”

Vraag de inwoners van onze gemeente welke strandgebeurtenis van de voorbije twee decennia zij zich het best herinneren, dan kan je
er van op aan dat het antwoord unaniem “potvissen” zal luiden. Tussen 1989 en 2004 werden onze stranden immers drie keer met het
fenomeen geconfronteerd. Dat leverde in totaal 5 potvissen op. Bovendien strandde er ook een vinvis in 1939. Hoe die imposante zee-
reuzen hier terecht kwamen en wat er met hen allemaal gebeurde, valt voortaan permanent te bezichtigen in de tentoonstelling
“Potvissen in Koksijde”, opgesteld in de benedenzaal (onder de kapel) van de abdijhoeve Ten Bogaerde. De expo is een realisatie van
de personeelsploeg van de Duinenabdij.

De gemeente Koksijde heeft duidelijk iets met gigantische zeezoogdieren.
De reeks begint op 20 november 1939 toen op het strand van Groenendijk
een vinvis aanspoelde. Daarna begon de zegetocht van de potvissen. De
beroemdste onder hen was Valentijn van Sint-André, een mannelijke pot-
vis van 17 meter lang en 50 ton. Hij spoelde levend aan, stierf op het strand
en werd begraven aan de abdijhoeve Ten Bogaerde. Het was een bede-
vaart en kermis tegelijk. Duizenden mensen brachten hem een laatste
groet en ondertussen is hij geëerd met een grafsteen. Nog veel erger werd
het op 18 november 1994. Toen strandden er ter hoogte van het
Zouavenplein en de Vredestraat drie potvissen! Iedereen moest het zien
alvorens het te geloven! Drie in één keer…, het leek onwaarschijnlijk maar
het was waar! Bijna een half miljoen mensen kwam kijken! De wegen zaten
potvisdicht, de treinen potvisvol! Alle horecazaken waren uitverkocht!
Onuitgegeven! Ten slotte was er dan nog potvis Windekind die in de nacht
van 25 februari 2004 op het strand voor de gelijknamige surfclub in
Oostduinkerke stierf.
Dankzij deze permanente expo, dichtbij de laatste rustplaats van Valentijn
van Sint-André, brengt het gemeentebestuur hulde aan “zijn” potvissen.
De tentoonstelling werd op zaterdag 11 februari door burgemeester Marc
Vanden Bussche officieel geopend, in aanwezigheid van een honderdtal
mensen. Met zijn voksmuziekgroep Sinksenbruid zong Jan Huyghe boven-
dien heel passend zijn treffende “Ballade van Valentijn van Sint-André van
’t Schipgat”.
Deze expo is open tijdens de krokusvakantie tot en met zondag 5
maart, van 14 tot 18 u. Verder is de expo te bezichtigen als er een ten-
toonstelling lopende is in de bovenzaal van Ten Bogaerde.

Onder de kapel van de abdijhoeve Ten Bogaerde bevindt de potvisten-
toonstelling zich in het benedenzaaltje achter de bar. Aan panelen en in
kijkkasten hangen en liggen talrijke teksten en foto’s die veel vertellen
over de Koksijdse potvissen.

Valentijn van Sint-André ligt uitgeteld op het Schipgatstrand. Een crea-
tie van Charles Trenteseaux.

(Een deel van) de personeelsleden die de expo realiseerden, v.l.n.r.
Rudy Baelen, Lambert Derenette, museumconservator Dik Van Clooster,
in gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Herwig
Vollon en eerste schepen Jan Loones.

Kleine mensen, grote potvis-
sen! Zoveel is duidelijk…
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