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

Uit de gemeenteraad van 11 april:
1. De lastenboeken voor volgende variërende aankopen zijn goedgekeurd (unaniem): de gezamenlijke aankoop van
elektriciteit voor installaties en gebouwen door de gemeenten, OCMW’s en
politiezones
van
de
Westhoekgemeenten (die deel uitmaken
van het Westhoekoverleg) voor 2 jaar
vanaf 1 september met optie 2 jaar verlenging; leveren van een straatveegmachine (75.000 euro); 4x4-voertuig voor
de dienst Wegen-dijk-strand; tweedehands 4x4-voertuig voor de brandweer
(11.200 euro); informaticatoestellen
voor de Westhoekacademie (18.850
euro); ramenfrezenset (20.270 euro);
kunstwerken-trofeeën van Jenny
Reynaert voor het tennistornooi
Flanders Ladies Trophy en voor het
nieuwe gemeentehuis (6.996 euro);
investeringssubsidie van 10.000 euro
voor aankoop catamaran voor zeilschool van ’t SYCOD.
2. De lastenboeken voor volgende variërende investeringen zijn goedgekeurd
(unaniem):
- uitbreiding speelplaats gemeenteschool Oostduinkerke en aanleg verbindingsweg tussen OCMW-gebouwen en Dorpsstraat (49.997 euro)
- leveren, installeren, configureren en
verhuizen van de informatica-uitrusting van het huidige gemeentehuis
en aanpalende gebouwen naar het
nieuwe gemeentehuis (233.324 euro)
- openbare verlichting omgeving nieuw
gemeentehuis, Zeelaan, Westendestraat, Blieckstraat en Ropsweg
(210.117 euro)
3. De lastenboeken voor volgende variërende investeringen zijn goedgekeurd
(niet unaniem):
- de inrichting van het toerismekantoor
in opbouw op het Astridplein in

Oostduinkerke, vijf loten, namelijk:
gesloten ruwbouw en afwerking
(251.184 euro), vast meubilair
(97.406 euro), verwarmings- en sanitaire installatie (92.144 euro); elektrische installatie (64.156 euro); los
meubilair (21.465 euro)
- aansluitend bij vorig punt is ook de
verkoop van de grond van dat nieuw
toerismekantoor (1a06ca) aan bouwbedrijf Furnibo en aan Bouw- en
Coördinatiebureau D&V goedgekeurd
(niet unaniem) voor de prijs van
387.500 euro
- goedkeuring van een hoger toewijzingsbedrag (1,12 miljoen euro) voor
de verwarming, ventilatie en airco in
het nieuwe visserijmuseum (de raming
bedroeg 897.771 euro)
4. Volgende variërende agendapunten
zijn goedgekeurd (unaniem):
- verkoop van een deel van de ondergrond van de Zeedijk Sint-Idesbald
aan
de
tijdelijke
vereniging
Vanhaerents NV-De Brabandere NV, nl.
37a56ca ondergrondse inname en
1a96ca bovengrondse inname voor de
prijs van 642.020 euro
- kunstenaar Jean-Pierre Zinjé mag
lokalen huren in cc Taf Wallet voor de
prijs van 125 euro per maand, verwarming en elektriciteit inbegrepen
- de raad aanvaardt een schenking van
burgemeester Marc Vanden Bussche
aan de gemeentelijke archiefdienst:
een kaart van het bisdom Ieper, een
affiche van de Belgische Zeevaartbond
en een PC Popp-plan van Koksijde en
Oostduinkerke (alle ingelijst)
- de raad aanvaardt een schenking van
Bert Bijnens, nl. 69 kleurrijke keramische beelden die verwijzen naar de
volkscultuur
5. In geheime zitting keurde de raad telkens unaniem volgende personeelsbe-

noemingen bij wijze van bevordering
goed: Christiane Moncarey (adjuncthoofd dienst Toerisme); Ivan Geryl
(gekwalificeerd chauffeur); Albain
Thibau (gekwalificeerd werkman); Pierre
Dalle (leider technici); Rudy Baelen (leider technisch onderhoud); Rudy Blondé
(technisch hoofdmedewerker wervencontrole); Johan Dorné (technicus rollend materieel); Michel Willaert (technicus brandvoorkoming); Marc Supeley
(zwembadenbeheerder).
6. Nog in geheime zitting en eveneens
unaniem is Pascal Cappoen in vast verband benoemd als elektricien.
7. Laatste punt van de agenda betrof de
benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris ter opvolging van eresecretaris Freddy Beun die per 1 januari 2006
met pensioen ging. De aanwervingsprocedure diende de voorbije tien maanden
drie maal georganiseerd. De eerste keer
was niemand geslaagd, de tweede keer
verzaakte de enig geslaagde kandidaat,
de derde keer slaagde één kandidaat, nl.
Joeri Stekelorum uit eigen gemeente. In
de zitting van 11 april werd Joeri
Stekelorum dan ook unaniem benoemd
tot nieuwe gemeentesecretaris van de
gemeente Koksijde. Een kennismakingsartikel over de nieuwe topambtenaar
van de gemeente leest u op bladzijde 7
van dit nummer. In de gemeenteraad is
Walter Vilain de opvolger van Joeri
Stekelorum als raadslid. De SP.a-fractie
zal raadslid Daniël Vanherck voordragen
als nieuwe schepen.
In zitting van 12 april heeft het college van Burgemeester en Schepenen,
na overleg met de uitbater van de
wekelijkse markt beslist dat de wekelijkse vrijdagmarkt vanaf 1 mei weer
op het Marktplein zal plaatsvinden.
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Aan de burgers van de Europese Unie en de burgers van buiten van de Europese Unie die in België wonen, wordt de mogelijkheid
geboden onder bepaalde voorwaarden deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober (als kiezer = actief kiesrecht). Dit recht geldt niet voor de provincieraadsverkiezingen. De inschrijvingsprocedure is gelijk voor alle niet-Belgische kiezers.
A. Ik ben een burger van de Europese
Unie, geen Belg. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te mogen
stemmen?
1. U bent achttien jaar of ouder op de
dag van de verkiezingen.
2. U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
van de gemeente. De gemeente kijkt na
of u op 1 augustus 2006 in de registers
staat.
3. U bent niet door de rechter geschorst
of uitgesloten als kiezer.
4. U moet bij de gemeente een aanvraag
indienen om als kiezer ingeschreven te
worden. Uiterlijk op 31 juli 2006. Indien
u al ingeschreven was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
2000, hoeft u niets te doen.
B. Ik heb de nationaliteit van een land
van buiten de Europese Unie. Aan welke
voorwaarden moet ik voldoen om te
mogen stemmen?
1. U bent achttien jaar of ouder op de
dag van de verkiezingen.
2. U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de
gemeente. De gemeente kijkt na of je op
1 augustus 2006 in de registers staat.

3. U bent niet door de rechter geschorst
of uitgesloten als kiezer.
4. U moet bij de gemeente een aanvraag
indienen om als kiezer ingeschreven te
worden. Uiterlijk op 31 juli 2006. In
deze aanvraag is ook een verklaring
opgenomen dat u de Grondwet, de
Belgische wetten en het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens
respecteert.
5. U hebt een witte of gele verblijfskaart
(bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een identiteitskaart
voor vreemdeling), op het ogenblik van
de indiening van uw aanvraag.
6. U hebt al vijf jaar ononderbroken uw
officiële hoofdverblijfplaats in België,
op het ogenblik van de indiening van uw
aanvraag of ten laatste op 31 juli 2006.
U verbleef gedurende deze hele periode
in België met één van de volgende verblijfskaarten (of met een combinatie van
deze kaarten): een gele kaart (identiteitskaart voor vreemdeling) / een witte
kaart voor bepaalde of onbepaalde duur
(bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) / een oranje kaart (attest
van immatriculatie A) / een bijlage 35 /
voor erkende vluchtelingen telt ook de
periode voor de ontvankelijkheidsver-

klaring van de asielaanvraag.
C. Waarom is het belangrijk om te stemmen?
Door een stem uit te brengen, bepaalt u
mee hoe uw gemeente er de komende
jaren uitziet. Wat vindt u belangrijk?
Welke punten verdienen meer aandacht? De gemeente neemt belangrijke
beslissingen. Iedereen is al bij de
gemeente geweest om officiële documenten op te halen, bv. een verblijfskaart, rijbewijs of huwelijksaangifte.
Maar de gemeente doet nog veel meer:
onderhoud van wegen en bloemperken,
bouwvergunningen afleveren… Het
gemeentebestuur is ook verantwoordelijk voor gemeentelijk onderwijs, openbare werken, het OCMW en welzijnsvoorzieningen, jeugdwerk, aanbod van
culturele activiteiten. Kortom allemaal
zaken waar ook u mee te maken heeft.
Daarom is het de moeite waard om te
stemmen. Zo hebt u een inbreng in de
gemeentelijke discussies.
Meer info: de bevolkingsdienst van de
gemeente of de infolijn van de Vlaamse
overheid, 0800/ 3 02 01.

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

Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
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: 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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Gemeentebestuur en -personeel wuiven
Op vrijdag 31 maart hebben de gemeentelijke mandatarissen, het gemeentepersoneel en een grote schare goeie vrienden tijdens
een gezellig feest in cc CasinoKoksijde beroepshalve afscheid genomen van gemeentesecretaris Freddy Beun die op 1 januari
2006 met pensioen ging na een gemeentelijke loopbaan van liefst 38 jaar en 7,5 maanden. Het feestmenu telde vele gangen: een
laatste schepencollege, diverse toespraken, film, optreden, sketches, geschenkmomenten, receptie. Over heel de lijn was de viering een waardig sluitstuk van een waardige carrière…
Over de loopbaan van inmiddels “eresecretaris” Freddy Beun publiceerde Tij-dingen al een groot interview in het nummer van januari.
Op het afscheidsfeest, -dat eigenlijk al ’s middags “begon” met een
laatste zitting van het schepencollege-, belichtten burgemeester Marc
Vanden Bussche, schepen Herwig Vollon (telefonisch vanuit zijn
Spaans vakantieoord) en afdelingshoofd administratie José Chamon
andermaal z’n loopbaan en z’n verdiensten. In enkele woorden samengevat: onderlegd, nauwgezet en vriendschappelijk ten overstaan van
de gemeentelijke politieke mandatarissen enerzijds; gezagvol, luisterbereid, verzoenend en raadgevend ten overstaan van het gemeentepersoneel anderzijds… Zoveel jaren lang! Woorden van dank en lof
hadden ze eveneens voor z’n echtgenote Rita Craeye die haar man
noodgedwongen honderden keren geduldig aan het gemeentebestuur
moest “afstaan”…
Tijdens zijn laatste zitting van het schepencollege geeft eresecretaris Freddy Beun z’n ultieme onderrichtingen aan afdelingshoofd José Chamon, jarenlang zijn trouwe rechterhand van de
dienst Secretarie.

VAN HUMOR TOT ONTROERING
Uiteraard werd op de feestavond, overigens uitstekend
aaneengepraat door PR Vrije Tijd Ilse Chamon, rijkelijk
uit het humoristische vaatje getapt. Daarvoor zorgden
de collega’s van de dienst Secretarie met een dubbele
hilarische sketch, een filmpje van Patrick Samyn met
komische getuigenissen over de secretaris, een grootvagedicht van infoambtenaar Jan Huyghe en een sprankeNa het laatste schepencollege volgt onvermijdelijk ook de afscheidsfoto met een
deel van het schepencollege en de personeelsleden van het eigenlijke gemeentehuis.

lend blitz-optreden van niemand minder dan stemmen-imitator Dirk
Denoyelle. Dochter en afdelingshoofd Vrije Tijd Ann-Sofie Beun raakte dan weer de gevoelige snaar met een vrij ontroerende toespraak
over en voor haar vader-secretaris. Haar ultieme boodschap was: blijf
gezond en geniet met volle teugen van het leven!

VAN FIETS TOT KUNST

Bij z’n intrede in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde worden
secretaris Beun en z’n echtgenote Rita door de talrijke aanwezigen op een staande ovatie onthaald.

Na zo’n lange carrière wordt een afscheid natuurlijk met een reeks
geschenken bezegeld. Het college van burgemeester en schepenen
vindt dat eresecretaris Beun nu maar eens z’n fietsachterstand moet
inhalen en schonk dus een tweewieler. Vele personeelsleden deden op
vrijwillige basis een duit in het geschenkzakje wat een aardig bedrag
opleverde. Een paar gemeentediensten pakten met een eigen cadeauinitiatief uit. Verder ontbrak het evenmin aan kunst: een ingekaderd en
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gemeentesecretaris Freddy Beun feestelijk uit!
kalligrafisch geschreven grootva-gedicht van Jan Huyghe,
een prachtig portret geschilderd door Els Desaever van de
werf Oostduinkerke en overhandigd door werkleider Pierre
Dalle, en een uniek portret in gouachestijl aangeboden
door Guy Van Beckevoort namens leraars en leerlingen van
de gemeentelijke Westhoekacademie. En wellicht nog
enkele andere cadeaus die aan de aandacht van onze
redactie ontsnapten…

DANK EN BELOFTE

Mevrouw Beun, secretaris Beun, burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn
echtgenote, alsook burgemeester Willy Vanneste van De Panne, genieten met
volle teugen van het spektakel op scène.

Ter afronding van het officieel gedeelte dankte eresecretaris Freddy Beun in een geëmotioneerd slotwoord alle aanwezigen in de theaterzaal. “Veel te veel lofbetuigingen”,
benadrukte hij een paar keer, “ik heb al die jaren enkel
geprobeerd mijn plicht te doen, in goeie verstandhouding
en samenwerking met de gemeentebestuurders en de collega’s personeelsleden.” Stil werd het ook toen hij z’n
echtgenote Rita dankte voor haar begrip en geduld, want
een secretaris is ook vaak ’s middags en ’s avonds van
dienst… “Ik zal een familiale inhaalbeweging maken”,
beloofde hij z’n vrouw en kinderen, die door de gemeente
inmiddels al mooie bloemen hadden gekregen…
Ten slotte, met een drankje en een hapje tijdens de navolgende informele receptie in de feestzaal, kwam een einde
aan een lange en vruchtbare administratieve loopbaan.
Voor eregemeentesecretaris Freddy Beun zijn inderdaad
andere, nieuwe tijden aangebroken, voor zijn familie, zijn
vrienden, zijn reizen, zijn streekgeschiedenis…

Cabaretier Dirk Denoyelle had aan een blitz-optreden van een kwartiertje
genoeg om de show te stelen. Hier heel expressief als premier Verhofstadt.

Werfleider Pierre Dalle overhandigt Freddy Beun een prachtig secretarisportret,
geschilderd door Els Desaever.

Ook de leraars en leerlingen van de Westhoekacademie etaleerden
hun artistieke creativiteit. Resultaat: een unieke gouache van de
secretaris, overhandigd door directeur Guy Van Beckevoort.
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Archivaris André Declerck nam afscheid
van gemeentelijke administratie
Tijdens een receptie in het gemeentehuis nam het gemeentebestuur
op woensdag 12 april afscheid van archivaris André Declerck die op 1
april met pensioen ging na een gemeentelijke dienststaat van 40 jaar!
Zijn loopbaan lang behoorde André tot het voortreffelijke gild van de
stille werkers, zij die niet (graag) in de schijnwerpers staan, maar die
onopvallend doch zeer efficiënt hun werk doen.
In ‘70 werd André in de
graad van opsteller bevorderd en in ‘74 volgde een
bevordering tot onderbuAfscheidnemend archivaris André Declerck (zittend, midden) werd
op woensdag 12 april in het gemeentehuis ontvangen door het reauchef. In ‘71 was er de
voltallige college van burgemeester en schepenen en afdelings- fusie van Wulpen bij
hoofd administratie José Chamon.
Oostduinkerke en 6 jaar
André Declerck trad op 1 mei 1966 als later ontstond de nog veel ruimere fusie
klerk in dienst van de gemeente met Koksijde. André bleef nog enkele
Oostduinkerke die toen 3.500 zielen jaren werken in Oostduinkerke, maar
telde. Het administratief personeelsbe- halfweg de jaren ‘80 volgde dan toch de
stand bestond toen uit een secretaris, overstap naar Koksijde. In ‘88 werd hij
een ingenieur en 4 administratieve bevorderd tot bestuurschef, in ‘96 tot
krachten. Een personeelslid had toen administratief hoofdmedewerker.
nog een goed overzicht van heel de Tijdens zijn lange loopbaan was André
gemeentelijke werking. Zo maakte André Declerck o.m. belast met de burgerlijke
de overgang mee van het inschrijven van stand, bevolkingsdienst, militiezaken,
akten van burgerlijke stand met de pen, pensioenaanvragen, zaalverhuring en
vervolgens met de schrijfmachine, later algemeen secretariaat. Hij was ook
actief als secretaris van het jumelagecomet tekstverwerker en pc…

mité, de cultuur- en de seniorenraad.
Van de garnaalstoet was hij elk jaar
stoetcommissaris en de laatste jaren
ook van de bloemenstoet. Als luitenant
van de brandweer waakte hij over de
paraatheid van manschappen en materiaal van de bijpost Oostduinkerke waarvan hij vele jaren afdelingsoverste was.
Eind de jaren negentig werd André
Declerck aangesteld als gemeentelijk
archivaris. In die hoedanigheid legde hij
de basis voor een goed gemeentelijk
archiefbeleid. Burgemeester Marc
Vanden Bussche besloot zijn afscheidswoord terecht als volgt: “U hebt nooit
uzelf, maar wel de gemeente in het
middelpunt geplaatst. Voor de gemeente en de brandweer bent u 40 jaar een
zeer competente en gewaardeerde
medewerker geweest!”

Wijkagent Noël Dommecent hing kepie aan de haak
Op zaterdag 1 april stalde Noël Dommecent, de rijzige wijkagent van Koksijde-dorp, voor de laatste maal zijn speciale fiets van
de Westkustpolitie in het politiearsenaal en ’s avonds hing hij na zijn laatste dagtaak zijn kepie aan de haak. Meteen het einde
van een rijk gevulde loopbaan.
Noël Dommecent (°Diksmuide, 1948) liep lagere school in Pervijze, Broedersschool in Diksmuide en vervolgens tuinbouwschool in het VTI van Roeselare waar hij zijn A3-diploma haalde. Na zijn schoolperiode ging hij werken in de tuin- en landbouw. In ’68 stelde z’n familielid Henri Maeckelberghe, de latere politiecommissaris, hem voor de politie te vervoegen. Toen
werd een werfreserve voor zes nieuwe agenten uitgeschreven. Er werden onmiddellijk drie kandidaten voorgedragen, maar Noël
was er niet bij. Gelukkig voor hem zegde in laatste instantie één van de drie af. Zo werd hij in de gemeenteraad van 17 maart
1969 benoemd. Na het behalen van het brevet aan de politieschool werd die benoeming definitief.
Tot 1982 zat Noël in het ploegstelsel van de interventiedienst met veel nacht- en weekendwerk.
Tijdens die periode is vooral de schietpartij aan het restaurant Christophe hem het meest bijgebleven. “Wij werden in burger op patrouille gestuurd om inbrekers van voertuigen te klissen. Ter plaatse
werden we beschoten… door mensen van federale politie. ’s Anderendaags stond heel het verhaal in
de dagbladen”, vertelt Noël. Later werd hij wijkagent met de fiets voor Koksijde-dorp en een gedeelte van Koksijde-bad.
“Wijkagent zijn is de mooiste job die er bestaat, men staat ten dienste van de bevolking en toch wordt
er op een subtiele manier gezorgd voor tucht en orde. Zonder veel PV’s op te maken. Vaak moeten
de wijkagenten tussenkomen voor burenruzies, echtelijke twisten… Met een flink gesprek tussen
beide partijen kan men soms wonderen doen. Dat weten de mensen achteraf te appreciëren”, aldus
Noël Dommecent.
Wijkagent Noël Dommecent is met pensioen.
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Joeri Stekelorum is nieuwe gemeentesecretaris
Met algemeenheid van stemmen heeft de gemeenteraad in zitting van dinsdag 11 april Joeri Stekelorum (37) benoemd tot nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Koksijde. De nieuwe secretaris is op alle vlakken alvast geworteld in gemeente en regio,
zowel wat betreft familie, beroep en vrije tijd. Deze troeven worden bovendien stevig omkaderd door een gedegen universitaire
opleiding, door provinciale, regionale en locale bestuurservaring. Hij start zijn nieuwe functie op 1 juni.
Joeri Stekelorum is de zoon van OCMWraadslid Rik en Magda Denys. Hij heeft
één zus, Jessica. Zelf groeide Joeri op in
Oostduinkerke, liep school aan de
Rijksmiddenschool Nieuwpoort en aan
het Koninklijk Atheneum in Veurne,
waarna hij aan de Gentse universiteit
met succes staats- en bestuurswetenschappen studeerde, gevolgd door een
postgraduaat
Stedenbouw
en
Ruimtelijke Ordening. Sinds 1996
woont hij met zijn echtgenote Greta
Cambier in Koksijde-dorp. Ze hebben
twee kinderen: Jasper (8) en Freya (6).
In oktober ’92 startte hij als gespecialiseerd contractueel bij de Administratie
Planning en Statistiek van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap met
opdrachten rond strategische planning,
beleidsvoorbereiding en –evaluatie, statistieken in de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer,
bestuurlijk beleid. Van ’98 tot heden is
hij statutair ambtenaar bij de
Administratie Wegen en Verkeer (WestVlaanderen), meer bepaald als mobiliteitsbegeleider in de regio Westhoek. In
die hoedanigheid staat hij in voor begeleiding en opmaak van mobiliteitsplans,
programma wegwerken gevaarlijke punten, ingrepen verkeersveiligheid, herinrichting doortochten, aanleg fietspaden,
enz.
Op gemeentelijk vlak was Joeri
Stekelorum ook politiek actief voor de
SP.a. Van 1995 tot mei 2006 was hij
schepen met toewijzing van de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, huisvesting, milieu en jeugd (van 1995 tot
2001 ook sociale zaken en OCMW). Tot
mei 2006 was hij ook bestuurder van de
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Veurne-Diksmuide en secretaris van het
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor
Westkust.

Joeri Stekelorum, nieuwe gemeentesecretaris
van Koksijde.

De hoofdbrok van de vrije tijd van de
nieuwe secretaris gaat naar streekgeschiedenis en familiekunde. Al meer dan
20 jaar is hij gebeten door de geschiedenis van de eigen familie, van zijn echtgenote en van andere families uit het
Veurnse. Hij is dan ook voorzitter van de
Vlaamse Vereniging Familiekunde afdeling Westkust, en auteur van een aantal
genealogische uitgaven (vb. stamboom
Stekelorum,
parochieregisters
Adinkerke, Wulpen, Oostduinkerke,
Koksijde, Booitshoeke…, notariële
archieven uit de regio Veurne, tal van
artikels in tijdschriften…). Maar het stof
van de archieven ruilt hij heel vaak voor
een gezonde zwempartij met zijn kinderen in het Hoge Blekkerbad.
Normaal gezien begint Joeri Stekelorum

op donderdag 1 juni zijn nieuwe loopbaan als secretaris van de gemeente
Koksijde. Voor de bevolking van onze
gemeente heeft hij volgende boodschap: “De inwoner en toerist van
Koksijde hebben recht op een goed
draaiende en geoliede gemeentelijke
organisatie die voor hen ten dienste
staat. Sleutelwoorden moeten worden:
openheid, burgernabijheid, betrokkenheid en klantvriendelijkheid; we moeten
openstaan om onze eigen organisatie te
verbeteren, onder andere op basis van
wat de burgers ons toevertrouwen, via
bijvoorbeeld een systeem van klachtenregistratie en –opvolging (ombudsdienst). Samen met het schepencollege
en de gemeenteraad zal hier verder werk
van gemaakt worden.” De nieuwe secretaris wordt meteen ook chef van het
ongeveer 450 koppen tellende personeelskorps. Naar al die medewerkers toe
formuleert hij graag volgende intenties:
“Als secretaris hoop ik de brug te kunnen slaan tussen de politiek (het beleid)
en het personeel van de gemeente
Koksijde (uitvoering). Ik ben overtuigd
dat we een kwalitatief zeer sterk personeelskader hebben met gemotiveerde
en goed werkende personeelsleden die
ervoor zorgen dat wat de politiek wil
voor Koksijde, ook goed uitgevoerd
wordt. Onze personeelsleden zijn het
visitekaartje van onze gemeente en verdienen dan ook om met alle respect en
met een sociale ingesteldheid behandeld te worden. Ik wil ook een luisterend
oor zijn voor wat er leeft onder het personeel en hun spreekbuis zijn naar het
schepencollege en de gemeenteraad
toe. De interne werking kan versterkt
worden door een slagkrachtig managementteam op te richten dat moet zorgen
voor een doorstroming van informatie in
beide richtingen.”
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Nieuwe collectiestukken voor het abdijmuseum
met een Flandria Illustrata als uniek topstuk!
Het abdijmuseum Ten Duinen 1138 is een nieuw topstuk rijker: een exemplaar van de eerste uitgave van de Flandria Illustrata
van Antonius Sanderus, daterend uit het midden van de 17de eeuw. Het werk werd te koop aangeboden op een openbare veiling. Het gemeentebestuur slaagde erin dit unieke stuk te kopen voor 8.500 euro. Het museum kon ook nog twee andere belangrijke werken op de kop te tikken.
De eerste uitgave van de Flandria
Illustrata (1641–1644) is voortaan te
bewonderen in het abdijmuseum. Dit
werk is zonder meer de belangrijkste
publicatie van Antonius Sanderus. Het
biedt een historische beschrijving van
de grootste Vlaamse steden en gemeenten, rijkelijk geïllustreerd met tekeningen
en gravures.
Conservator Dirk Vanclooster: “De aankoop is een echte meevaller. Vooreerst
hebben we het werk tegen een gunstige
prijs kunnen aankopen. Tot mijn verbazing was er op de veiling weinig of geen

interesse voor dit topstuk. Daarboven
gaat het om een weinig of niet gebruind
exemplaar, waardoor de gravures heel
goed tot hun recht komen. Deze aankoop is zeker gerechtvaardigd omdat
Sanderus in deze eerste uitgave van
1641-1644
uitgebreid
aandacht
schenkt aan de verschillende abdijen in
het graafschap Vlaanderen. Onze
Duinenabdij komt er uitvoerig in aan
bod in het deel over Brugge. De reden
hiervoor ligt voor de hand. De abdijgemeenschap had in 1627, onder abt
Bernard Campmans, Koksijde verlaten
om zich definitief in
Brugge te vestigen.”
De auteur van het werk,
Antoon Sanders, werd in
1586 in Antwerpen geboren. Hij overleed in 1664
in Affligem. Naast de
Flandria Illustrata, waarvan er achteraf ook vernederlandste edities verschenen, publiceerde hij
o.m. een werk over de

geschiedenis van de Brabantse abdijen
en kloosters.

ANDERE BELANGRIJKE
AANKOPEN
Het museum kocht ook twee 17de
eeuwse werken die opgedragen zijn aan
abt Bernard Campmans.
Bernard Campmans uit Dowaai (Douai
in Frankrijk) werd in 1623 verkozen tot
de 40ste abt van de Duinenabdij. Hij
wordt omschreven als een bedreven
theoloog, die naast het Frans ook vloeiend Nederlands, Latijn en Spaans sprak.
“Zijn invloed in katholiek Vlaanderen
moet vrij groot zijn geweest”, aldus conservator Dirk Vanclooster. “Dit komt
o.m. tot uiting in twee andere recente
aankopen, de schitterende gravure Le
Denier de César door Lucas Vorstermans
naar het schilderij van Rubens (1620)
en het boekje Goddelycke Wenschen van
Justus de Harduyn.” Beide werken werden door de makers ervan opgedragen
aan abt Campmans.

Open Museum Dag
De Open Museum Dag van deze maand valt op zaterdag 6 mei. Het abdijmuseum is dan gratis te bezoeken voor iedereen tussen 10 en 18 u. Elke zondag is er om 15 u. in het museum en op de archeologische site een gratis gidsbeurt in het Nederlands.
Men dient wel de normale toegangsprijs te betalen. In het kader van Beaufort 2006 kan men in de loop van de maand mei in
het ruïneveld verder de beelden van Mimmo Paladino bekijken.

Aperitieflezing
De Familiares de Dunis organiseert in samenwerking met het Abdijmuseum op zondag 21 mei om 10.30 u. in de cinemazaal
van het museum een aperitieflezing met historicus dr. Michel Nuyttens over de Tempeliers in Vlaanderen. Toegang, drankje
inbegrepen, 4 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Inschrijven kan ook bij penningmeester Daniël Degryse op
058/52.18.14 of magda.vermeir@scarlet.be.

Funderingsonderzoek gastenkwartier
Om de archeologische restanten van het vroegere gastenverblijf van de abdijsite te kunnen beschermen tegen de guurste weersinvloeden en beter te kunnen laten bewonderen door de bezoekers, werden er proefsleuven onderzocht om na te gaan waar
steunpunten voor een beschermende constructie kunnen geplaatst worden. Dit klein projectonderzoek werd uitgevoerd door
archeologe Evy Vandevoorde, met medewerking van het VIOE-West-Vlaanderen en de technische dienst van de gemeente.
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Kunst aan zee, Beaufort 2006 in Koksijde:

Raadselachtige en mystieke kunst op
binnenschip strand en in ruïnes Duinenabdij
Drie jaar geleden vond over heel de Vlaamse kustlijn voor de eerste maal het project Beaufort, kunst aan zee plaats. Na het succes van deze eerste editie loopt van begin april tot en met eind september 2006 de tweede uitgave van deze triënnale. Nog vijf
maanden lang is de Vlaamse kust dus opnieuw het wervelende decor voor een schitterend kunstparcours. In de tien kustgemeenten herscheppen kunstenaars van over de hele wereld de kust tot één grote kunstvlakte. Koksijde heeft drie kunstenaars te
gast op volgende plaatsen: het strand Sint-André in Oostduinkerke, het ruïneveld van de Duinenabdij in Koksijde en de toren van
de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.

DE KADIA, MET WERKEN VAN
JANE ALEXANDER, BEKLEEDT
HET DESOLATE STRAND VAN
SINT-ANDRÉ IN OOSTDUINKERKE
In de nacht van maandag 20 op dinsdag
21 maart strandde op het droogstrand
van Sint-André, ter hoogte van de G.
Scottlaan, zogezegd het binnenschip
Kadia. (In werkelijkheid werd de aak, 38m lang, 5 m breed en 4,5 m hoog-, in
Nieuwpoort uit de haven getakeld en
daarna op speciaal transport naar en op
het strand gereden.) Daar zal het in
totaal zes maanden liggen, in de
onmiddellijke omgeving van zijn
beschermde collega’s La Peniche en
Normandie.
Op en in het gestrande binnenvaartuig
is het kunstwerk “Harbinger with barge
and imperial landscape” van de ZuidAfrikaanse kunstenares Jane Alexander
te bewonderen. Uit de romp van het

schip stapt een dierlijke
figuur met horens, hij is
de harbinger; de voorbode. In de romp van
het schip bevindt zich
een installatie met
objecten: grote hoeveelheden machetes,
sikkels en handschoenen. Alexander gebruikt
ze als symbolen van
onderwerping, labeur
en foltering. Enkele
In het ruïneveld van de Duinenabdij liggen 33 levensgrote sculptubizarre dieren dwalen ren in terracotta. Ze lijken in diepe slaap verzonken.
door de objecten. Op
de romp van het schip staat een ding, alsof ze in een diepe slaap verzonembleem gemaakt door een Ghanese ken zijn, terwijl ze bewaakt worden door
kunstenaar. Dat embleem draagt een krokodillen. De sculpturen liggen her en
vlag ontworpen door een Japans kunste- der verspreid tussen de muurrelicten
naar. Het geheel vormt een soort grieze- van de abdij.
lig tableau dat moeilijk ontcijferbaar is. De Italiaan Mimmo Paladino werkt als
Het werk van Jane Alexander is dus vrij beeldhouwer, schilder en graficus, hij is
raadselachtig. Een constante in haar één van de belangrijkste vertegenwoorinstallaties en fotomontages is de men- digers van de Italiaanse schildersgroep
selijke figuur, meestal getormenteerd en Transavanguardia. Deze kunstenaars
gemuteerd tot een vreemd wezen dat staan voor een terugkeer naar traditiohet midden houdt tussen mens en dier. nele vormen en media. Paladino gaat in
Kinderen met dierenmaskers of apen- zijn huidig werk steeds op zoek naar
koppen, menselijke figuren met beesten- archetypen, hij verwijst veelvuldig naar
tronies en gefolterde lichamen; zij bevol- mythen en godsdienstige rites van de
ken de bevreemdende wereld die Jane prehistorie tot de moderne tijd. Ook de
Alexander sinds het begin van de jaren katholieke godsdienst speelt een
tachtig maakt.
belangrijke rol in zijn werk.

MIMMO PALADINO GEEFT
RUINEVELD DUINBENABDIJ
EEN ITALIAANSE TOETS

Uit de romp van het schip stapt een dierlijke
figuur met horens, hij is de harbinger; de
voorbode…

In het ruïneveld van de Duinenabdij liggen ter gelegenheid van Beaufort 2006
I dormienti, De slapenden… Dit kunstwerk bestaat uit 33 levensgrote sculpturen in terracotta. De gestileerde figuren
liggen in een beschermende foetushou-

OOSTDUINKERKSE KERKTOREN MET BELGISCHE KUNST
De Gentse kunstenaar Jan Van Imschoot
is te zien in de toren van de SintNiklaaskerk van Oostduinkerke. In zijn
werken toont hij zijn voorliefde voor
historisch beladen thema’s en vergeten
verhalen.

9
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Bert Bijnens schenkt unieke collectie
keramiekbeelden aan de gemeente

10

De gemeente is een nieuwe kunstcollectie rijker. Kunstenaar Gilbert Bijnens heeft de gemeente immers niet minder dan 69
prachtige keramiekbeelden van zijn hand geschonken. In zitting van 11 april heeft de gemeenteraad deze unieke verzameling
officieel in dank aanvaard.
Koksijdse paardenvissers en IJslandvaarders. Bert was en is trouwens ook een
uitzonderlijk kenner van FransVlaanderen waar hij ontelbare keren toeristisch gids was.
Maar Bert Bijnens is ook een begenadigd plastisch kunstenaar. Zo creëerde
hij een grote reeks prachtige keramische
beeldengroepen, die meestal verwijzen
naar de heemkunde en de folklore van
de Westkust, de Westhoek en FransVlaanderen. De thema’s die hij in die
beelden behandelt zijn legio: verhalen,
sagen, legenden, volksdevotie, visserij,
De openbare afslag in de vismijn van
Nieuwpoort.

Bert Bijnens

De 85-jarige Bert Bijnens is een onvervalste volkskunstenaar en heemkundige.
Hij was jarenlang personeelslid van de
gemeente Koksijde, o.a. bij de technische dienst maar vooral bij de dienst
Toerisme, waarvoor hij vele nauwgezet
beschreven wandelroutes door de
gemeentelijke natuur en langs de
bezienswaardigheden samenstelde. Zijn
warm hart voor de Westkust en de
Westhoek resulteerden ook in talrijke
geschriften, o.a. studies over de

De Driekoningen, een prachtige beeldengroep.

kunst, carnaval, enz. Elk beeld is als het
ware een driedimensioneel tafereel op
zich, kunstig geboetseerd, kleurrijk
geschilderd. Deze collectie is werkelijk
een uniek artistiek curiosum dat in
Vlaanderen wellicht zijn gelijke niet kent.
Vandaar dat het gemeentebestuur bijzonder trots is op deze verzameling.
Overigens werd Bert Bijnens op 18 juni
2005 omwille van zijn grote deskundige
inzet voor land en streek de titel van
cultureel ambassadeur van de gemeente
Koksijde toegekend.

Boek 50 jaar Sint-Niklaaskerk voorgesteld
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke heeft de parochie een mooi boek uitgegeven over de kerk en aanverwante onderwerpen. Het werk werd 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,
vertellingen, contacten en internetinformatie. Een beschrijving van de nieuwe kerk van Oostduinkerke bestond nog niet. Voor
de Oostduinkerkenaars en de mensen die van geschiedenis houden, is dit werk dan ook een verrijking van hun streekbibliotheek.
Paul Depondt belicht in z’n boek achtereenvolgens de figuur van de Heilige Nicolaas van
Myra, de geschiedenis van de Sint-Niklaasparochie van Oostduinkerke, de vroegere en
huidige Sint-Niklaaskerk, anekdotes en getuigenissen van parochianen en de 12 overige
Sint-Niklaasparochies van het bisdom Brugge.
Het 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”. Bij verzending wordt 3 euro port aangerekend.
Auteur Paul Depondt en pastoor Luc Gruwet presenteren het boek in gezelschap van 1ste schepen Jan
Loones.
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Berichtjes uit de bibliotheek
Expo: Japan wat weet
je ervan?

Voor de Dylan-fans:
liedteksten 1962-2001

Nieuw in de bib:
zelfhulpgids

Aansluitend op de tentoonstelling “De
Japanse Ziel” in Ten Bogaerde, loopt
nog tot en met zondag 28 mei in de
bibliotheek een kleine tentoonstelling
over Japan. De boekencollectie over
Japan wordt prachtig gedocumenteerd
met unieke Japanse voorwerpen uit de
collectie van Karli Dieussart. Te bezichtigen tijdens de openingsuren.

Bob Dylan in het Nederlands? De heren
Bindervoet en Henkes maakten het
onmogelijke waar. Alle 345 liedjes van
Bob Dylan, zoals door de meester zelf
gebundeld in Lyrics 1962-2001, zijn nu
ook in het Nederlands verschenen. Het
eerste deel van de vertaling bestaat uit
de eerste 199 songs, van Song to Woody
tot en met Forever Young. Liefhebbers
kunnen nu eindelijk meezingen in het
Nederlands. Weergaloze teksten...

“Zelfhulpgids: wegwijzer naar zelfhulpgroepen en patiëntenorganisaties in
Vlaanderen (2006-2007)” is een handige adressengids die een actueel overzicht geeft van de bestaande zelfhulpgroepen en patiëntenorganisaties in
Vlaanderen. In de gids vindt de gebruiker per organisatie een omschrijving van
de werking, de contactpersonen, adressen, telefoon- en faxnummers, website
en e-mailadressen. Een alfabetische
index maakt het opzoeken makkelijk.
Deze gids is een praktische wegwijzer
voor iedereen die op zoek is naar hulp
of lotgenoten rond een probleem of
situatie die de levenskwaliteit bedreigt.
Enkel ter plaatse te raadplegen.

Lentegedichten voor
jonge mensen
In de jeugdafdeling vinden jongeren die
op zoek zijn naar woorden die uitdagen
door hun eenvoud of mysterie en die
verleiden tot lezen en herlezen zeker
hun gading in de prachtige dichtbundel
“Waar ik naar verlang vandaag”. De lente
ruikt naar heerlijk nieuwe dingen en is
gekruid met vele gevoelens. Deze vinden
allemaal hun weg in dit boek met 99
“jonge” gedichten samengesteld door
Jan van Coillie en opgeluisterd met
gevoelige illustraties van Gerda
Dendooven. Te vinden in de poëziehoek
en het rekje voor de adolescenten.

Boekenverkoop
Elke zaterdag van 10 tot 12 en van 14
tot 17 u. verkoopt de bibliotheek boeken aan zachte prijzen. De bib wil zijn
collectie up to date houden en wiedt
daarom regelmatig de verzameling. Zo
kan er zowel aan jonge als aan oudere
lezers altijd een ruime keuze aan recente werken gepresenteerd worden.

Openingsuren
De bibliotheek (Casinoplein 10) is open
van maandag tot zaterdag van 10 tot 12
u., ‘s namiddags op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 16 tot 19 u., en
op woensdag en zaterdag van 14 tot 17
u. Opgelet: gesloten op maandag 1 mei,
donderdag 25 mei, maandag 5 juni en
uitzonderlijk ook op donderdag 15 juni.

Westhoekacademie
Expo Impressies van
de Zee
Na het succes van de tentoonstelling
Textiele Kunst in de Ster der Zee, is het
nu de beurt aan het atelier
Monumentale Kunst dat in het kader
van De Week van de Zee het thema
“Impressies van de Zee” aansnijdt. Dat
gebeurt in de kapel Ster der Zee
(Koninklijke Baan) onder leiding van Ria
Bultheel op vrijdag 28, zaterdag 29 en
zondag 30 april, op maandag 1 mei, vrijdag 5 mei, zaterdag 6 mei, zondag 7 mei,

vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14
mei, telkens van 14 tot 18 u.
De artistieke realisaties tonen de uitgebreide technische mogelijkheden van dit
atelier.

Try-out Modeshow
Ook
het
atelier
Modeen
Theaterkostuumkunst laat zich niet
onbetuigd. Dit atelier zet zijn succesvolle reeks van vorige jaren verder met de
Try-out Modeshow op zaterdag 20 mei
om 20.30 u. in de kapel Ster der Zee,
Koninklijke Baan in Koksijde. Zoals vori-

ge jaren is de regie in handen van
docente Marijke Sileghem die het
publiek met het werk van haar leerlingen
andermaal zal weten te verrassen en
charmeren. Deze show is dan de aanloop om eind september samen met de
academie van Hoboken een groot gezamenlijk project in Antwerpen te presenteren.
Info: gemeentelijke Westhoekacademie,
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald (tel.
05851.65.27, fax 058/52.27.72, e-post
westhoekacademie@koksijde.be).
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Programma Week van de Zee
VAN ZATERDAG 29 APRIL TOT ZONDAG 14 MEI - DAGELIJKS MENU WEEK VAN DE ZEE
Een aantal restaurants biedt een ‘duurzame vis-menu’ aan. Wie in de deelnemende restaurants kiest voor een Menu Week van
de Zee krijgt een set postkaarten met leuke foto’s van de kust. Vraag de gratis brochure “De zee smaakt naar meer…, watertanden aan de Westkust” bij de dienst Toerisme.

Beleef strand, duin en zee in Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald
op zaterdag 6 en zondag 7 mei!
Naast de vele activiteiten die de gemeenten Koksijde, De Panne en Nieuwpoort aanbieden,
kan men op 6 en 7 mei ook gratis meedeinen op twee oude tramstellen “Week van de Zee”
die de bezoekers naar de activiteiten brengen. Op de tram is er warm onthaal met muziek en verhalen.
Opgelet: de gewone kusttrams zijn niet gratis.

ZATERDAG 6 MEI
- GRAZERS IN EEN DUIN
Tijdens deze gratis Prikkelpas-wandeling
in de Doornpanne, onder begeleiding
van een natuurgids, ontdek je de grote
verscheidenheid van een duingebied
met rijk begroeide en kalere duinen en
de vele specifieke bewoners die daar
thuishoren. Je bezoekt er ook het 32 ha
groot
afgesloten
gebied
waar
Shetlandpony’s grazen om er opnieuw
duingraslanden te laten ontwikkelen.
Start om 14 u. aan het bezoekerscentrum Doornpanne (Doornpannestraat 2
in Oostduinkerke, bij het boothotel La
Péniche). Tramhalte aan de Schipgatduinen.

ZATERDAG 6 MEI
- DE KRIEBELBEESTJES OP DE
GOLFBREKER
Strandhoofden of golfbrekers dienen
om de kracht van de golven te breken.
Maar wist je dat vooral bij vloed tal van
diertjes tussen en onder de stenen
onderdak en bescherming zoeken? Tijd
voor een groot speurwerk! Je zal versteld staan hoeveel verschillende soorten slakachtigen, tweekleppigen, krabben en wieren er op de golfbreker te
vinden zijn! Start om 14.30 u. op de
Zeedijk aan Ster der Zee in KoksijdeBad. Gratis. Laarzen noodzakelijk.
Tramhalte aan Ster der Zee.

ZATERDAG 6 MEI
- HET SCHEEPSGAT IN
HET DUIN
Trek samen met een natuurgids de
Schipgatduinen in. Deze zeereepduinen
herbergen zeer typische fauna en flora.
Tijdens de volle middeleeuwen maakte
dit gebied deel uit van het vertakte
mondinggebied van de IJzer. Eén van de
getijdengeulen -het Schipgat- stroomde
via het huidige duingebied naar zee.
Start om 10 u. op het Elisabethplein
parking op het einde van de Zeedijk in
Koksijde-bad. Gratis. Tramhalte aan de
Lejeunelaan.

ZONDAG 7 MEI
– HET STRAND, BAKERMAT
VAN DE DUINEN
Strandwandeling voor de Zeebermduinen in Oostduinkerke. Van 10 tot 12 u.,
afspraak aan het Koningin Elisabethinstituut in Oostduinkerke (Groenendijk). Tramhalte aan Groenendijk-bad.

ZONDAG 7 MEI
- MET DE DUINPIEPER IN DE
DOORNPANNE EN EXPO
WATERWINNING
* Een rugzakje waarmee je het hele jaar
door tijdens een ontspannende wandeling of familie-uitstap langs de kust,
actief bezig kan zijn rond de aanwezige
natuurelementen. Met eenvoudige mate-

rialen en opdrachten leer je het strand
en de duinen beter kennen. Reservatie
gewenst (058/53.38.33). Gratis maar
wel waarborg van 25 euro voor het rugzakje met materialen. Van 14 tot 16 u.,
tramhalte aan de Schipgatduinen.
* Doorlopend te bezoeken in het bezoekerscentrum Doornpanne: de permanente tentoonstelling over waterwinning
in de duinen (van 14 tot 16 u.)

ZONDAG 7 MEI
- OP STAP MET DE HUIFKAR
VAN DE PAARDENVISSER
Weer of geen weer, in de huifkar kom je
méér te weten over het leven van de
paardenvisser… Opstappen op de
Zeedijk-centraal van Oostduinkerke om
14, 15, 16 of 17 u. Prijs: 3 euro per persoon. Eén rit duurt ongeveer 50 minuten.
Per huifkar kunnen er max. 30 personen
mee. Tramhalte in Oostduinkerke-bad.

ZONDAG 7 MEI
- HET ZEVEN VAN DE ZEE
Kruien in het ondiepe water is net als
schatten zoeken op zolder: je weet nooit
wat je zal vinden. Een ervaren gids vertelt meer over strandaanspoelsels, terwijl
de garnaalkruier zijn net over de zeebodem trekt. Niet te missen! Start om
14.30 u. op het strand van Groenendijk
in Oostduinkerke. Gratis. Laarzen noodzakelijk. Tramhalte aan Groenendijk-bad.
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Donderdag 18 mei: daguitstap naar Kent

De eerstvolgende daguitstap van de
dienst Toerisme vindt plaats op donderdag 18 mei met bestemming Kent.
Opstapplaatsen: om 7 u. op de parking
bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke; om 7.10 u. bij het gemeentehuis in
Koksijde-dorp; om 7.15 u. op de hoek
Zeelaan/Westendestraat in Koksijdebad; om 7.25 u. in de Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald.
Programma (onder voorbehoud):
- in Calais met de ferry naar Dover
(overzet 1,5 u.), aankomst in Engeland
omstreeks 9.30 u. lokale tijd
- doorheen de countryside naar
Goudhurst alwaar bezoek aan het

muzikale museum Finchcocks gelegen
in een typische Engelse tuin met 18de
eeuws manoir; terras om te genieten
van een Engelse scone of lichte lunch.
- in de namiddag (14 u.) naar Hastings
en Battle; vrij rondwandelen en bezichtigen van de oud-Engelse stijl met de
vele Tudorpandjes (uitleg door een
gids).
Terugreis: om 16.30 u., thuiskomst tussen 21.30 en 22 u.
Prijs: 38 euro per persoon (busreis,
ferry, toegang tuin, manoir en muzikale
toer, gids en fooi)
Deelnemen: tijdig inschrijven in een toeristisch kantoor is absoluut aan te

raden. Beperkt aantal plaatsen. Bij verschijnen van Tij-dingen is de bus soms al
vol. (Inschrijven: Oostduinkerke-dorp
(058/53.21.21), Oostduinkerke-bad
(058/51.13.89), cc CasinoKoksijde
(058/51.29.10),
Koksijde-dorp
(058/53.30.55),
Sint-Idesbald
058/51.39.99).
Opgelet! – De programma’s van de daguitstappen zullen maandelijks in
Tijdingen verschijnen. Er wordt dus geen
info meer gezonden naar eerdere deelnemers. De programma’s zijn ook altijd
te bekomen in de kantoren van de
dienst Toerisme.

Dinsdag 30 mei: “Dag van de buren – feest in het gebouw”
“De dag van de buren – Feest in het gebouw” is een initiatief dat de Europeanen voorstelt om op de laatste dinsdag van de
maand mei een gezellige avond met hun buren door te brengen in hun flatgebouw of op straat. Dit jaar vindt deze dag plaats
op dinsdag 30 mei.
Sinds de Belgische lancering van “De dag van de buren – Feest in het gebouw” in 2003, in het kader van de Europese dag
van de buren, kent het evenement een groeiend succes: in 2005 verzamelden 180.000 deelnemers in België en 4,5 miljoen
mensen in Europa voor deze unieke afspraak.
De gemeente Koksijde doet ook mee en bevestigt daarmee dat ze de waarden van solidariteit, gastvrijheid en nabijheid, die
leiden tot beter samenleven, hoog in het vaandel draagt. Het gemeentebestuur roept
dus alle inwoners op deel te nemen. Wenst u samen met uw buren een gezellige avond
door te brengen, samen een glaasje te drinken of een klein hapje te eten? Dit kan voor
een appartementsgebouw of huis, in de gang, in de tuin of op het trottoir. Wie wil
deelnemen kan gratis gebruik maken van affiches en uitnodigingskaarten.
Contactpersoon: diensthoofd Toerisme Mieke Ghesquière, Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke
(tel.
058/53.21.21,
fax
058/53.21.22,
e-post
mieke.ghesquiere@koksijde.be). Info ook op www.feestinhetgebouw.be.

Opendeur bij de vzw Vrienden der Blinden
De vzw Vrienden der Blinden organiseert op zaterdag 3 juni vanaf 14 u. zijn jaarlijkse opendeurdag in het centrum voor blindengeleidehonden aan de Ganzestraat in Oostduinkerke. Het programma omvat zowel lekkere hapjes als aangename optredens.
De garnaalslepers van Oostduinkerke zullen de even voordien gevangen garnalen ter plaatse koken en verkopen ten voordele
van de vzw. Er worden diverse soorten vleesbrochetten gegrild en voor de zoetemondjes zijn er pannenkoeken, ijsjes, drankjes, enz. De optredens worden verzorgd door blinde artiesten: Severine Doré (ex-Eurosong-deelneemster), Gunther Van den
Troost (ex-Soundmixshow) en Sandra Van Vaerenbergh. Uiteraard zetten ook de blindengeleidehonden zelf hun beste pootje
voor tijdens demonstraties. Er is ook een doorlopende tombola (1 winnaar op 5).
Parkeren kan gemakkelijk in de Burgweg dankzij tijdelijk eenrichtingsverkeer. Deze opendeurdag is ook mogelijk dankzij de
medewerking van het gemeentebestuur.
Meer info op het secretariaat (058/51.00.01) of bij voorzitter Ray Van Duüren (058/51.30.50).
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Openbare werken: een stand van zaken
Feestelijke opening Lejeunelaan, Bliecklaan en Kursaallaan
Op paaszaterdag 15 april, tegelijk met de traditionele bloemenjaarmarkt,
vond in Koksijde-dorp de feestelijke opening van de prachtig vernieuwde
Lejeunelaan, Bliecklaan en Kursaallaan plaats. Onder begeleiding van de
gemeentelijke harmonie werden de drie nieuwe lanen officieel ingewandeld en geopend met telkens de onthulling van een gedenksteen: aan het
speelplein in de Lejeunelaan, ter hoogte van het speelplein in de A.
Bliecklaan, in de Koninginnelaan en in de Kursaallaan ter hoogte van de
inrit van de parking van cc CasinoKoksijde. Uiteraard brachten de
gemeentelijke prominenten ook een officieel bezoek aan de standhouders
van de bloemenjaarmarkt.

Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke
Het grote project voor de integrale vernieuwing en uitbreiding van het Nationaal Visserijmuseum gaat gestadig verder. Officieel
luidt het dossier als volgt: “Het zeil wordt in de top gezet – Cultuurtoeristisch project ter revalorisatie van de maritieme erfgoedsite Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke”.
Na de paasvakantie kon met de uitvoering van de technieken gestart worden (HVAC, bouw van een hoogspanningscabine en
aquaria). Het lot voor de museale inrichting zal ook nog vòòr de zomer in aanbesteding gaan. De restauratie van het kustvissersvaartuig OD.1 Martha dat over enkele maanden in het museum zal geplaatst worden, schiet verder goed op. Het als monument beschermd vaartuig (16 juni 1998) wordt gerestaureerd in het scheepsatelier Lowyck in Oostende.

Nieuwe gemeentehuis
Momenteel is heel het gebouw quasi wind- en waterdicht. De inrichtingswerken zijn volop aan de gang: allerlei technieken, verhoogde
vloeren, plakwerk, enz. Ook de liftstructuur (panoramische liften) is gestart en de bekleding van de bol binnenin is ook bezig.
De structuur van de buitenpasserelle staat er en de gevelbekleding in hout is begonnen. Daarna volgen de aluminium lamellen
(zonnewering) die voor de gevels hangen.
Daarnaast is er ook enig nieuws over de omgevingswerken die heel binnenkort zullen beginnen. In de derde week van april vond
daarvoor de coördinatievergadering plaats. De uitvoering zal in twee fases gebeuren: een eerste fase (alles vóór het nieuwe
gemeentehuis) wordt nog voor de zomer uitgevoerd, na de zomer volgt dan de rest (achter het nieuwe gemeentehuis, zijnde een
deel van Casinoplein en de herinrichting van de Blieckstraat). Het aanneembedrijf Seru uit Veurne voert deze werken uit. Er is
een financiële tussenkomst van Toerisme Vlaanderen en Doelstelling II (EFRO - Kustvisserijgebied).

Zonneterras langs de Zeedijk t.h.v. het Zouavenplein
Het dossier betreft het bouwen van een houten zonneterras op het strand, aansluitend met de Zeedijk. Dit terras wordt een bijkomend rustpunt, volledig afgeschermd van de wind. Het betreft een constructie van gemiddeld 12 m zeewaarts op een breedte van ca. 22 m. Aan dit project wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Garages deel Zeedijk Sint-Idesbald
De werken zijn half september begonnen. Het bouwen van deze ondergrondse 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 - De werken zijn zo ver gevorderd dat er kan gestart worden met de aanleg van de bovenbouw. Er zal eerst begonnen worden met de weg en het voetpad tegenaan de bebouwing. Deze fase, op de constructie van de inrit tot de garages na,
zou kunnen voltooid zijn omstreeks eind mei.
Planning fase 2 - Van zodra de onderbouw (vermoedelijk half mei) voltooid is, kan men net zoals in fase 1 de berlinerwand verwijderen. Vervolgens zal overgegaan worden tot het leggen van de regenwaterriool, om later ook hier te kunnen starten met de
bovenbouw. Zoals in fase 1 wordt dan ook eerst het voetpad tegen de bebouwing aangelegd. Vermoedelijk einde omstreeks juni.
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Openbare werken: een stand van zaken (2)
Riolerings- en verfraaiingswerken Wulpen
Dorpsplaats – Het asfalt is inmiddels op de wegenis palend aan het totaal vernieuwde plein aangebracht. Ook het inzaaien van
de groenzones tussen de betonverharding op het plein is ook al gebeurd. In deze periode werd ook het straatmeubilair geplaatst,
alsook de speeltoestellen (skateramp en basketdoel). Eerstdaags wordt ook de laatste hand gelegd aan de afregeling van de
spuitkoppen van de fontein.
Voetgangersbrug - De bouw van de brug verloopt verder volgens planning. In de eerste helft van mei zal de nieuwe metalen brug
ter plaatse gebracht en gemonteerd worden. De streefdatum voor ingebruikneming van de brug is de tweede helft van juli. Nog
even benadrukken dat de nieuwe brug een platte gelijkgrondse brug die ook toegankelijk zal zijn voor gemotoriseerd verkeer tot
3,5 ton, evenwel voor traag plaatselijk verkeer.

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 toestand van de riolering wordt deze tegelijk vernieuwd. Het doel van de werken
is het creëren van een veel grotere verkeersveiligheid in deze schoolomgeving. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. In overleg
met de school en de werkzaamheden 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 konden eind februari beginnen. Na opbraak en onderzoek is gebleken dat heel wat nutsleidingen aan vervanging toe zijn. Dit nieuwe
gegeven zal onvermijdelijk enige vertraging op het aanvankelijk schema veroorzaken. Daarom wordt binnenkort een nieuwe algemene planning, in overleg met de school, opgesteld. In elk geval zal de toegankelijkheid tot de school altijd verzekerd zijn.

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 gebeurde in het andere deel van de Vandammestraat van de Zeepanne naar de Oosthoek. Bij het verschijnen van dit nummer is het gedeelte nieuwe wegenis van de Zeelaan tot aan het monument klaar. Vanaf het Liefoord tot aan de
rotonde Zeepanne wordt heel binnenkort gestart met de asfaltering van de al aangelegde fietspaden. In het gedeelte van monument tot Liefoord is men thans bezig met de aanleg van de nieuwe riolering kant zuid. Ook hier wordt dan weldra gestart met de
afwerking. Dankzij de genomen optie om alle fasen over de volledige afstand samen uit te voeren, lijkt het meer en meer haalbaar
om de Robert Vandammestraat in z’n geheel eind juni weer te kunnen openen. In het najaar rest dan enkel de beplanting.

Verfraaiingswerken
* 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. Eerstdaags vindt de coördinatievergadering plaats. Gezien het plantseizoen inmiddels is verstreken, kunnen thans enkel de
voetpaden uitgevoerd worden. De aanplantingen zullen dan in het najaar gebeuren.

Verdere aanleg rioleringen
* Dossier Riolering en opschikking Kol. D’Haenenlaan (vak Albert I-laan 14), Nachtegaalweg (vak Kol. D’Haenenlaan-Noordzeedreef),
Duinpieperdreef en Kievitweg – De toplaag van het asfalt is gegoten. Er rest enkel nog de aanleg van enkele plaatselijke opritten.
Dat zal gebeuren van zodra de overkoppeling van de betrokken woningen door de nutsmaatschappijen een feit zal zijn.
* Dossier Riolering en wegenis in de Trapegeersweg, Overbankhelling, Broersbankhelling en Huldelaan – Bij het verschijnen van
dit nummer zou dit project volledig afgewerkt moeten zijn.
* Aanleg riolering in de Olmen-, Konijnen- en Duindoornstraat in Sint-Idesbald - De uitvoering van dit project is volop bezig. Het
project omvat de aanleg van de riolering, het ondergronds brengen en vernieuwen van de nutsleidingen en de heraanleg van de
bovenbouw (asfaltweg met gootjes).
1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken Jan Loones, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), Gemeentehuis annex te Koksijdedorp.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste kalender in uw bus. 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 3, 17 en 31 mei
Ophaaldata papier en karton: woensdag 24 mei

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 4 en 18 mei
Ophaaldata papier en karton: maandag 22 mei (opgepast!)

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 5 en 19 mei
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 26 mei

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 5 en 19 mei
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 23 mei

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei.

Heeft u een (lege) gasfles die niet meer gebruikt wordt?
Butaan- en propaangas wordt verkocht in speciale gasflessen. Voor sommige heeft u zelfs statiegeld betaald. Is uw gasfles
leeg of gebruikt u ze niet meer, breng ze dan zo snel mogelijk terug naar de verdeler waar u ze hebt gekocht. Voor het milieu
en uw veiligheid is het belangrijk om de lege gasfles in te leveren! Hebt u een ongebruikte gasfles waarvan u niet meer weet
waar u ze gekocht heeft, welk type gas ze bevatte en van welk merk ze is? Ook daarvoor is er vanaf 1 januari 2006 een oplossing.
FeBuPro (de Federatie Butaan en Propaan) neemt hierin het voortouw door het opzetten van een recuperatiecampagne in
samenwerking met een selectie gasverdelers. Dat gebeurt in overleg met de OVAM (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij) en met de VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten). U mag die ongebruikte gasfles gratis inleveren bij een deelnemende gasflessenverdeler. Indien u geen nieuwe gaslading wenst aan te kopen, kunt u toch bij een
selectie van verdelers terecht.
Ongeacht het type gasfles voor butaan of propaan, ouderdom of merk, de gasfles zal aanvaard worden als dit binnen de vergunde capaciteit van de verdeler past. Een verdeler mag immers ook maar een maximumcapaciteit gasflessen stockeren. De
verdelers en producenten zullen die flessen dan onderling uitwisselen en hergebruiken of recycleren. In geen geval kan u deze
gasflessen afgeven op het containerpark of bij een lokale schroothandelaar. De flessen moeten immers op een specifieke wijze
behandeld worden. Ze mogen daarom niet bij de oude metalen ingezameld worden.
Hierna vindt u enkele veiligheidstips voor zowel volle als lege gasflessen. Voorzichtig omgaan met gas blijft steeds de boodschap:
* Stockeer geen gasflessen in een kelder, noch in de buurt van een kelderraam of afvoer, want propaan en butaan zijn
zwaarder dan lucht. Gas kan zich bijgevolg ophopen.
* Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte omgeving.
* Draai de kraan van een ongebruikte fles (vol of leeg) altijd dicht.
* Bewaar uw gasfles niet langer dan 5 jaar.
Contacteer FeBuPro op het nummer 02/581.09.34 of kijk op www.febupro.be om te vernemen wie de voor u dichtstbijzijnde deelnemende gasverdeler is.
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Lenteprik:
het hoogst aantal deelnemers in Koksijde
Onder een stralend blauwe hemel en bij een stevige bries kwamen op zaterdag 1 april over heel de kustlijn 362 vrijwilligers een
handje toe steken op de Lenteprikkel. Samen verzamelden ze 1.828,90 kg afval en dit over een lengte van 11 km strand. Dit is
291,5 kg meer dan in 2005 en 417 kg meer dan de eerste editie van de Lenteprik 2004.
Als de volumes afval bekeken worden,
staat touw en textiel op nummer 1 goed
voor 48%, plastiek komt op de tweede
plaats met 22%. De minst voorkomende
fracties zijn papier, karton en glas. Deze
fracties vormen respectievelijk 0,4% en
2,5% van de totale hoeveelheid ingezameld afval. Koksijde telde het hoogste
aantal deelnemers, nl. 95, waarvoor
dank vanwege de milieudienst.
Tevens konden de deelnemers van alles
leren over de natuurlijke aanspoelsels
die door de zee afgezet worden, zoals
schelpen, dode kwallen, zeewier en
eikapsels van wulk enz. Dat natuurlijk

organisch materiaal hoort thuis op een
strand, is helemaal niet vies en mag dus
gerust blijven liggen.
Na het opruimen van al dat afval konden
de vrijwilligers en wandelaars nog genieten van tal van activiteiten: boeiende
verhalen van strandgidsen over de
vondsten, duinwandeling met gids, een
demonstratie van het vogelopvangcentrum Oostende over zeevogels en
olie/plastiek,
Sea-life
centrum
Blankenberge over zeehondenopvang
aan de Vlaamse kust, het educatief flessenspel, het sorteren van afval per fractie na manuele opkuis en zeepoëzie

door de dames van Het Nawoord, verkleed als pinguïns. Als afsluiter kon er
nagepraat worden met een drankje en
een hapje aangeboden door het
gemeentebestuur Koksijde.
In Koksijde namen 95 personen deel aan de
opkuisactie Lenteprik 2006.

Brandstofkosten afremmen? Rij zuinig en milieuvriendelijk
Staat u als chauffeur machteloos tegenover de hoge brandstofkosten? Helemaal niet. Want een zuinige rijstijl helpt meer dan
u denkt. Probeer alvast minder snel te rijden, maar wel aan een constante snelheid en op voldoende afstand van uw voorligger. Zo hoeft u nooit bruusk te remmen wanneer hij dat doet. Afremmen doet u trouwens best op de motor, die u dan zo lang
mogelijk in dezelfde versnelling laat.
Laat de auto thuis voor korte ritten, vooral als de motor nog koud is.
Gebruik de airco verstandig en schakel hem alleen dan in als het onbehaaglijk warm wordt in de auto, of wanneer de ramen
beslaan. Een open raampje bij een hoge snelheid geeft tot 5% meer brandstofverbruik, airco zelfs tot 10% meer.
Plaats fietsen bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig en verwijder bagagerekken en skiboxen als u ze niet gebruikt. Een
fietsdrager op het dak verbruikt 20 tot 30% meer brandstof. Skiboxen veroorzaken tot 10% meer brandstofverbruik, vooral
bij hogere snelheden.
Noteer uw brandstofverbruik of gebruik een boordcomputer: opvolgen van uw verbruik geeft zicht op het resultaat van uw
aangepaste rijstijl.

Cursus composteren
De milieudienst 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.). Gratis deelname. Inschrijven bij de milieudienst, tel. 058/53.30.98.

Onze gemeente vermindert gebruik van bestrijdingsmiddelen
In het kader van het decreet van 21 december 2001 tot vermindering van het gebruik
van (chemische) bestrijdingsmiddelen door openbare diensten ging onze gemeente over
tot de aankoop van een Rapid Euro Kombi Hydrostaat. Dit multifunctionele toestel kan
gebruikt worden om het onkruid te borstelen. Het onkruid op en langs de openbare weg
zal dus niet meer op chemische wijze bestreden worden.
In de nieuw te realiseren plantzones wordt door de gemeentelijke groendienst ook
gebruik gemaakt van plantdoeken. Ook op die manier wordt het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen verminderd.
Dit is de Rapid Euro Kombi Hydrostaat, een multifunctioneel toestel om onkruid te borstelen.
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Met Belgerinkel naar de Winkel
Van 6 mei tot en met 24 juni loopt ook in onze gemeente opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Dit is een
mobiliteitscampagne van de Bond Beter Leefmilieu vzw in samenwerking met Unizo, die mensen voor de korte ritten naar de
winkel op de fiets willen krijgen. Met deze actie vallen mooie prijzen te winnen.
Vorig jaar namen 147 gemeenten en
ruim 13.000 handelaars aan deze actie
deel. Samen fietsten de deelnemers 151
keer virtueel rond de wereld. De
gemeenten ontvingen meer dan 43.700
gratis suggesties voor hun fietsbeleid.
Ook Koksijde kreeg een samenvatting
van deze punten. Ze werden uitvoerig
besproken in de verkeerscommissie.
Tijdens deze campagne krijgt u in de
deelnemende winkels een spaarkaart.
Telkens u tijdens die twee maanden per
fiets naar de winkel gaat, krijgt u een
stempel op uw kaart. Als die vol is dient
u hem in een van de deelnemende winkels in en krijgt u een nieuwe. Zo gaat het
twee maanden door. Op het einde van de
campagne worden dan uit alle verzamelde spaarkaarten van heel de gemeente
een aantal kaarten geloot. De eerste prijs
is een fiets, dit jaar geschonken door de
gemeente Koksijde, daarnaast worden

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

leefbaarheid van uw gemeentekern. De
actie is immers ook een stimulans voor
de lokale handel, want in een tijd waar
de auto ons overal brengt, dreigen
buurtwinkels te verdwijnen door de concurrentie van de grootwarenhuizen aan
de rand van de gemeente.
Dus: met de fiets om boodschappen is
de boodschap. Fiets van 6 mei tot 24 juni
en win een prijs. Fiets vanaf 1 juli voor
altijd en win een duurzame, leefbare
leefomgeving!
Meer info bij: Nancy Deprez (secretaris
middenstandsraad, Zeelaan 44 in
Koksijde, tel. 058/53.30.42, e-post
nancy.deprez@koksijde.be), bij schepen
van Lokale Economie Greta Suber-Delie
(greta.delie@skynet.be), en bij Unizo
(Duinkerkestraat 17 in Veurne), of bij de
Bond Beter Leefmilieu vzw, Tweekerkenstraat 47 in 1000 Brussel (tel.
02/282.17.20, jan.verschooren@bblv.be).

Een nieuw hondentoiletzakje: de doggy-box!
Sedert 25 maart is de doggy-box, een nieuw hondentoiletzakje te koop bij de toerismekantoren. De doggy-box is het ideale
middel om met uw hond op stap te gaan.
Dit nieuwe hondenpoepopbergartikel ziet er uit als een kokertje dat op een zeer eenvoudige manier aan de leiband kan
bevestigd worden. Zo is men er altijd zeker van dat men bij het uitlaten van de hond altijd hondenpoepzakjes bijheeft, en dat
ze, eens gevuld, op geschikte, ordelijke en discrete wijze kunnen worden opgeborgen.
Dankzij de handige doggy-box is er geen reden meer om hondenpoep te laten liggen of ergens weg te werpen waar geen vuilbakken staan aangezien men het gevulde zakje netjes en zonder het op zichzelf te moeten dragen perfect mee naar huis kan
nemen om het daar in de huisvuilzak te deponeren. Men kan de box bovendien ook bevestigen aan de fiets, aan een rolstoel
of kinderwagen of gebruiken als afvalcontainertje in de auto.
De doggy-box kost 12,50 euro. Meer info op www.doggy-box.be of bij de dienst Toerisme (diensthoofd Mieke Ghesquière,
Leopold-II laan 2 in Oostduinkerke, tel: 058/ 53.21.21, fax 058/53.21.22, e-post toerisme@koksijde.be)

PWA voor werkjes waarvoor u geen tijd vindt
U zoekt iemand om op uw kinderen te passen? Uw tuin kan best een onderhoudsbeurt gebruiken? Uw culturele vereniging
zoekt personen voor de organisatie van een manifestatie? Voor dit soort activiteiten, die niet in het gewone arbeidscircuit
worden uitgevoerd, kan u een beroep doen op het PWA in uw gemeente.
Het PWA-kantoor vindt u in de Lokale Werkwinkel, Koninklijke Baan 161 te Koksijde. Naast activiteiten in het kader van het PWAsysteem kan u er ook terecht voor informatie omtrent: dienstencheques, loopbaanonderbreking, activa-kaart en startbaankaart.
Het PWA-kantoor in de Lokale Werkwinkel van Koksijde is elke werkdag open van van 13.15 tot 16 u.
Voor alle verdere info: PWA-beambte Marjon Willaert, tel. 058/51.87.85, e-post pwa.koksijde@skynet.be.
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IWVA-domein Ter Yde heeft nu het statuut van Vlaams
natuurreservaat en goedgekeurd beheersplan
De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht (IWVA) en de
Vlaamse overheid zijn een belangrijke
stap verder in hun streven naar de hoogst
mogelijk natuurwaarden in het IWVAdomein Ter Yde (25 ha), gelegen tussen het
Hannecartbos en de Ter Yde-duinen in
Oostduinkerke. Het IWVA-domein Ter Yde
maakt nu deel uit van het Vlaams
Naturreservaat Ter Yde en er geldt een
natuurbeheersplan dat door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de
Vlaamse overheid zal uitgevoerd worden.
In de jaren 1990 groeide bij de watervoorzieningsector het inzicht dat de
draagkracht van het duinecosysteem
grenzen heeft. Er groeide een consensus
tussen de drinkwatervoorziening en het
natuurbehoud om de winning van
natuurlijk grondwater in de duinen van
de Westkust geleidelijk af te bouwen
en/of te vervangen door duurzame
drinkwaterproductiemethodes. Zo levert
de IWVA al ruim tien jaar een inspanning
voor het herstel van de biodiversiteit in
de Doornpanne (124 ha) in Koksijde.
Het IWVA-domein bezit een zeer hoge
natuurwetenschappelijke waarde. In uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn
dient het te voeren beheer in deze
domeinen gericht te zijn op het herstel
en het behoud van vooral de schrale
duingraslanden. De IWVA sloot op 22
februari 2005 twee overeenkomsten af
met het Vlaams Gewest waardoor het
natuurtechnisch beheer van dat domein
werd overgedragen aan het Agentschap
Een deugddoende ene leerrijke
het natuurgebied Ter Yde…

voor Natuur en Bos (ANB) van de
Vlaamse overheid. Hierdoor beheert het
ANB aan de Vlaamse kust tegenwoordig
in totaal 1.506 ha duinen, stranden,
slikken, schorren en polders, verdeeld
over zo’n 30 gebieden of drie maal meer
dan in 1996. De beheersovereenkomst
voorziet dat het ANB voor Ter Yde een
beheersplan opmaakt en uitvoert.
Voor het ruim 260 ha uitgestrekte duinencomplex Ter Yde, waarvan het gelijknamige IWVA-domein deel uitmaakt,
werd al in 1999 een gebiedsvisie uitgewerkt door de Universiteit van Gent. In
dit duinencomplex wordt het IWVAdomein zuidwaarts begrensd door het
Vlaams Natuurreservaat Hannecartbos
(32 ha) en noordwaarts door het
Vlaams Natuurreservaat Ter Yde (65
winterwandeling door ha). Bij ministerieel besluit van 17
januari 2006 werden beide voormelde Vlaamse Natuurreservaten
samengevoegd tot één enkel
Vlaams Natuurreservaat Ter Yde
en werd meteen ook het IWVAdomein (25 ha) opgenomen in
dat natuurreservaat dat thans
een oppervlakte van 117 ha
beslaat. Het beheersplan voor
het IWVA-domein Ter Yde is
inmiddels afgewerkt en werd op 8
februari 2006 bij besluit van

Vlaams leefmilieuminister Kris Peeters
goedgekeurd.
Het natuurbeheersplan behelst o.a.
begrazing
door
schapen
en
Shetlandpony’s, het maaien van hooilanden, het uitdiepen van poelen en de
terugdringing van overwoekerende
boom- en struiksoorten. Deze maatregelen beogen het behoud en herstel van
typische kustduinhabitats zoals schrale
duingraslanden, vochtige duinpannen
en open voedselarme waters alsook van
internationaal bedreigde dier- en plantensoorten zoals kamsalamander, rugstreeppad, zeggekorfslak en kruipend
moerasscherm.
Van het jaar organiseert het Agentschap
voor Natuur en Bos voor het eerst ook
een reeks geleide natuurwandelingen in
het gewestelijke domein Ter Yde. Die
wandelingen vinden plaats op zaterdag
20 mei (9.30 u.), zondag 18 juni (14 u.) en
zondag 16 juli (14 u.). De wandelingen
starten telkens aan de infoluifel langs de
Noordzeedreef (t.h.v. het schoolgebouw
Au Petit Lorrain) in Oostduinkerke.
Meer info: Agentschap voor Natuur en
Bos, communicatieverantwoordelijke
Wouter Mortier, Vlaams Bezoekers- en
Natuureducatiecentrum De Nachtegaal,
Olmendreef 2 in De Panne, tel.
058/42.99.58
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Jeugd op de grens - Geen grens op de jeugd
Jeunesse à la frontière - Des jeunes sans frontières
Jeugd op de grens - Geen grens op de jeugd is een samenwerkingsproject tussen Jeugddiensten uit het noorden van WestVlaanderen (Koksijde, Alveringem, De Panne en Nieuwpoort) en het noorden van Frankrijk (Duinkerke en Gravelines). Er worden
activiteiten en uitwisselingen opgezet voor en door jongeren. In het project wordt de grens weggedacht. Contacten tussen jongeren en de toegang tot evenementen moeten voor jongeren aan beide zijden van de grens een makkie worden.
Het provinciebestuur kende het project
in 2006 in het kader van Interreg 3 een
subsidie van maar liefst 20.000 euro
toe. Deze subsidie wordt eenmalig toegekend, maar dit belet niet dat de
Jeugddiensten van de genoemde
gemeenten ook de komende jaren gaan
samenwerken.
De samenwerking mondde al direct uit
in 8 concrete actiepunten. Zo gaan de
gemeentebesturen samenwerken op volgende vlakken.
1. De jeugdraden van de deelnemende
gemeenten zullen twee keer samen
zitten om ervaringen uit te wisselen.
Zo ontmoeten jongeren uit beide
landen elkaar rechtstreeks. De eerste
ontmoeting is al gepland op zaterdag
6 mei in De Panne. Tijdens een barbecue leren de raadsleden elkaar
kennen en kunnen ze ervaringen uitwisselen.
2. Ambtenaren gaan ervaringen uitwisselen over de eigen werking. Zo
zijn de mensen uit Duinkerke en
Gravelines sterk geïnteresseerd in de
plaatselijke methodiek van de jeugdadviseurs. Ambtenaren van beide
kanten van de grens krijgen de kans
om een “vreemde” Jeugddienst te
leren kennen door er ter plaatse projecten uit te werken.

3. Er wordt gezorgd voor een verbeterde mobiliteit zodat jongeren uit deze
regio gemakkelijker over de grens
kunnen trekken in hun vrije tijd en
omgekeerd (o.a. door de aankoop
van vervoersbiljetten die ter beschikking worden gesteld).
4. Muziek zonder grenzen: plaatselijke
groepen (uit elke deelnemende
gemeente één) krijgen de kans om
deze zomer op te treden op de dijk
van Duinkerke. Omgekeerd mochten
enkele groepen uit Duinkerke aantreden op Dranouter aan zee.
Beginnende groepen uit de verschillende jeugdcentra krijgen ook de
kans om voor een ander publiek op te
treden.
5. De jeugdhuizen uit onze regio en de
regio Duinkerke krijgen de kans om
samen activiteiten uit te werken.
6. Vlaamse jongeren krijgen de kans om
het festival A’ tout jeunes te ontdekken dat jaarlijks in Duinkerke plaatsvindt. Dit is een aanbod van cultuur,
muziek, kunst, sport voor en door
jongeren georganiseerd. Vanaf 2006
wordt ook een deel van het programma in België gerealiseerd. De promotie (o.a. folder) gebeurt aan beide
zijden van de grens.

7. Er wordt systematisch een uitnodiging/aankondiging gestuurd naar de
partners bij grote manifestaties, evenementen, projecten binnen de eigen
werking. Bij de opmaak van promotie
wordt extra aandacht besteed aan de
toegankelijkheid van informatie voor
kwetsbare groepen.
8. De skate-infrastructuur van De
Panne, Koksijde en Duinkerke (overdekt) krijgt extra aandacht door de
organisatie van verschillende skate
tornooien in de zomer van 2006.

Uiteraard kunnen los van deze actiepunten nog andere projecten worden uitgewerkt. Zo trekt de Jeugddienst van
Duinkerke enkele keren per jaar naar
grote evenementen met een gecharterde bus (uitstappen naar Londen en
Amsterdam, concerten van The Rolling
Stones en Björk te Parijs, …). Op die
bus worden telkens 10 plaatsen gereserveerd voor Vlaamse jongeren die dan
worden opgehaald op de Markt van
Veurne.
Om de samenwerking te bestendigen
wordt op zoek gegaan naar andere subsidiekanalen. De Jeugddienst van
Duinkerke heeft zich hiervoor geëngageerd.

Dubbelconcert The Violent Husbands en Overnite Sensation
Jeugdhuis de PIT heeft met haar concertenreeks al tal van kwaliteitsvolle groepen op het podium gebracht. Deze keer is het
weer zover. Op vrijdag 5 mei spoelen in de PIT The Violent Husbands en Overnite Sensation. The Violent Husbands brengen
eigenzinnige pop met hoog countrygehalte. Ze bevinden zich op de rand van de absolute doorbraak. Daarna speelt Overnite
Sensation, een gezamenlijk muziekproject (bluesrock) van Jan Duthoy, (Absynth Minded), de broers Segers (o.a. Members of
Marvelas en Sioen), Dieter Claus en David Bratzlavsky.
Start om 21 u., toegang 2 euro voor leden, 3 euro voor niet-leden (org. jeugdhuis de PIT, Kursaallaan 28 in Koksijde).
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Sorrow Hill ontmoet Peter Paelinck & Sophie Vanhomwegen
De groep Sorrow Hill heeft al heel wat optredens achter de rug en wenst haar strakke spel even te laten rusten om de experimentele toer op te gaan. Sorrow Hill nodigt twee lokale artiesten uit om een geheel nieuw product te realiseren. Dat gebeurt op zaterdag 13 mei om 20.30 u. in de polyvalente zaal JOC de PIT. Yidakispeler Peter Paelinck houdt zich de laatste jaren bezig met het
elektronisch transformeren van klanken die didgeridoos of andere etnische instrumenten voortbrengen. Studente audiovisuele
kunsten Sophie Vanhomwegen won al diverse filmprijzen met haar filmwerk en zal de gepaste visuals monteren voor deze gelegenheidsgroep. Een niet te missen show- en luisterspel. Gratis voor leden, 1 euro voor niet leden.

Toonmoment cursisten algemene muziekinitiatie
De leerlingen algemene muziekinitiatie van de Muze tonen jaarlijks hun vorderingen aan het publiek. Iedereen die interesse toont
in de Muze, de muziekeducatieve werking van jeugdhuis de PIT is welkom op woensdag 17 mei. Meer info op www.depit.be en doorklikken op muziekeducatie. Start om 15 u., gratis toegang.

Workshop On Stage
De Muze, de muziekeducatieve werking van JOC de PIT, beleeft een primeur. Naast haar cursusaanbod instrumenten en het aanbieden van repetitieruimte organiseert zij haar eerste workshop On Stage, op zaterdag 20 mei. Beginnende podiumbeesten krijgen tips van een ervaren rot op podiumvlak. Meer info over de Muze op www.depit.be en doorklikken op muziekeducatie. De workshop vindt plaats in jeugdhuis de PIT en om 20 u. Vooraf inschrijven is verplicht op jocdepit@koksijde.be of 058/53.29.70.

Brochure over succesvol solliciteren
Het schooljaar loopt bijna op zijn einde, veel studenten gaan de school definitief verlaten en moeten uitkijken naar een gepaste
job. Dit is een logische stap, maar zo eenvoudig is dit niet. De werkzoekende dient actief te gaan solliciteren. Een sollicitatie
moet goed voorbereid worden zodat je goed overkomt bij de mogelijke werkgever of de persoon die het sollicitatiegesprek
afneemt. Bij het Jongereninformatienet kan je met allerlei vragen over dit onderwerp terecht. Het JIN heeft een nuttige brochure over het schrijven van een curriculum vitae, een sollicitatiebrief en het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. In deze brochure worden voorbeelden gegeven van bovenvermelde brieven en gesprekken die je kan aanpassen aan je eigen kennis en eigenschappen. Meer info bij Lydia Choroeza, JOC de Pit, Kursaallaan 28 in Koksijde (tel. 058/53.29.70, fax 058/53.29.71, e-post:
jocdepit@koksijde.be of mailto: lchoroeza@koksijde.be) lchoroeza@koksijde.be). Openingsuren: van maandag tot donderdag
van 8 tot 12 en van 13.15 tot 17 u., op vrijdag van 8 tot 12 en van 13.15 tot 19 u., op zaterdag van 16 tot 19 u.

Dokters en apothekers met wacht
Dokters mei

Hulp

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

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

058/51.84.94
058/51.78.68

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

Apotheken mei
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – voortaan kan men de lijst van de wachtdiensten ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00)
De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet meer meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de
gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de
apotheker met wacht dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00
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Koksijds project aan het woord (5):

Leven in liefde voor Yalanhuitz (Guatemala)
Indien voldoende plaats besteedt Tij-dingen aandacht aan de verschillende Koksijdse projecten die werken rond internationale en ontwikkelingssamenwerking. Deze projecten steunen namelijk op puur enthousiasme en heel veel doorzetting. Ze kunnen
dus meer dan een duwtje in de rug gebruiken. Na het indienen van een subsidiedossier volgens het gemeentelijk reglement terzake, kregen deze projecten in 2005 een gemeentelijke subsidie van 1.539,94 euro. In dit nummer stellen we project “Viver en
Amor” of “Leven in Liefde – Guatemala” voor.

“Leven in Liefde” werd al enkele jaren
geleden opgericht door twee WestVlaamse doorduwers Eva Verstraete uit
Koksijde en Hanne Dejonckheere uit
Roeselare. In het Guatemalteekse bergdorp Yalanhuitz bouwen zij een
gezondsheidspost uit. Guatemala zelf
ligt in Midden-Amerika, ten zuiden van
Mexico. Yalanhuitz is een afgelegen
bergdorp
in
de
provincie
Huehuetenango, in het departement
San Mateo Ixtatan. Het wordt omringd
door 14 andere dorpen.
Doelgroep van het project zijn alle
bewoners van Yalanhuitz (1.200 inwoners) en van de omliggende dorpen
(12.800 inwoners). Al die mensen
behoren tot het armste segment van de
Guatemalteekse bevolking, namelijk de
verdrukte Mayabevolking.
Eva en Hanne organiseren er alle mogelijke functies voor een goede werking
van de gezondheidspost. Zo o.m. verpleegkundige opleiding en bijscholing
voor de gezondheidswerkers en de tra-

ditionele vroedvrouwen in
de
streek.
Gezondheidsvoorlichting
is ook een belangrijke
pijler van de werking,
samen met huisbezoeken,
consultaties en opvolging
van patiënten, bevallingen en
gynaecologie.
Volgende concrete resultaten worden
nagestreefd: vermindering van ondervoeding bij kinderen, verminderen van
kindersterfte, verbeteren van de algemene gezondheidstoestand, bewustmaking
van de noodzaak van een goede hygiëne
en een gevarieerde voeding en de
mogelijkheid scheppen om een goede
continuïteit van de gezondheidspost te
verzekeren als Eva en Hanne er niet
meer zullen zijn.
De betrokkenheid en de liefde voor het
project leeft sterk bij de bevolking van
Yalanhuitz en omliggende dorpen. Zo
werd het kliniekje gebouwd met de vrijwillige hulp van de inlanders. Alle hand-

werk (tot vandaag)
werd gratis door de
plaatselijke bevolking
uitgevoerd. Het engagement van de lokale
bevolking valt ook op
in de opleiding voor
vroedvrouwen en gezondheidswerkers: elke maand
komen velen wel van 3 uur ver te voet!
U kunt Eva Verstraete en Hanne
Dejonckheere volgen via de nieuwsbrieven en de webstek www.viverenamor.be
Wie dit nobele project wil steunen, kan
dit op volgend rek.nr. 474-8188021-94
op naam van “Leven in Liefde”.
Meer info bij de dienst Internationale
Samenwerking (Fien Leerman, P.
Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke, gsm
0494/502.847 of tel. 058/51.08.92, epost dISkoksijde@yahoo.com, webstek
www.koksijde.be/dIS) of bij schepen
voor Internationale Samenwerking Jan
Loones, Zeelaan 44 in Koksijde, e-post
jan.loones@koksijde.be.

Subsidiereglement Internationale en Ontwikkelingssamenwerking
Het subsidiereglement van de dienst Internationale Samenwerking (dIS) van onze gemeente is er voor alle verenigingen, ngo’s,
vzw’s, en alle inwoners die werken rond internationale en ontwikkelingssamenwerking.
Er zijn twee soorten projecten die subsidieerbaar zijn: projecten in het Zuiden of Oosten enerzijds en projecten rond bewustmaking, vorming en sensibilisering van de Koksijdse bevolking anderzijds. Hoe dan ook moet om het even welk project zoveel
mogelijk het sensibiliseren van de Koksijdse bevolking in de hand werken. Een grote betrokkenheid naar en van de bevolking
is dus een pluspunt. De informatie- en vormingsactiviteiten moeten bijdragen tot een objectieve beeldvorming van de wereld
en het internationaal en ontwikkelingsbeleid.
Het reglement en het aanvraagformulier zijn bij de dienst Internationale Samenwerking te verkrijgen. Men kan ze ook via internet opvragen op de webstek van de dIS: www.koksijde.be/dIS. Alle aanvragen moeten uiterlijk tegen 1 juli 2006 binnen zijn
bij de dIS.
Info: Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke (tel. 058/51.08.92 of gsm 0494/50.28.47 of e-post fien.leerman@koksijde.be), alsook bij schepen van Internationale Samenwerking Jan Loones (tel. 058/53.30.30 of e-post jan.loones@koksijde.be).
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Motortoertocht door Frans-Vlaanderen

Op zondag 18 juni organiseert de
gemeentelijke Sportdienst i.s.m. de
sportraad en de plaatselijke feestcomités de 7de motortoertocht van Koksijde.

De vernieuwde tocht
door Frans-Vlaanderen
gaat over 220 km via
Cassel naar Saint-Omer,
en terug via Watten.
Deze toeristische rondrit
wordt verreden op roadbook, met het zeer
gebruiksvriendelijk bolletje-pijltjesysteem. Tevens
is er mogelijkheid tot
downloaden van de routes voor Garmin GPS.
Inschrijven van 8.30 tot 12 u. in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 te SintIdesbald. De inschrijving voor één van

beide tochten bedraagt 4 euro voor de
piloot en 2,50 euro voor de duozitter.
Volgende zaken worden door de organisatie gratis ter beschikking gesteld: koffie en koffiekoek bij inschrijving, consumptie bij aankomst, tombola met voor
5.000 euro aan prijzen, depannagedienst.
De drie motorclubs met het hoogst aantal ingeschreven leden (met lidmaatschapskaart) krijgen bovendien een
cheque van 300, 150 of 75 euro!
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, webstek www.sport.koksijde.be).

Minivoetbaltornooien
De Sportdienst organiseert voor het 7de jaar minivoetbaltornooien voor het
basisonderwijs: op woensdag 26 april voor de 1ste graad, op woensdag 3 mei
voor de 2de graad en op woensdag 10 mei voor de 3de graad. De tornooien
starten om 13.30 u. Een ploeg bestaat uit 5 spelers en maximaal 3 reserves.
Zowel jongens als meisjes kunnen deelnemen, elke school kan onbeperkt ploegen inschrijven.

Peerdevisscher zaalvoetbaltornooi
Op zaterdag 20 en zondag 21 mei organiseert de sportraad m.m.v. minivoetbalploeg Mozart het
4de Peerdevisscher zaalvoetbaltornooi in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke. Toegang is
gratis, de wedstrijden worden gespeeld tussen 10 en 18 u. Voor meer info: secretariaat sportraad
058/53.20.01.

Competitiekalender thuiswedstrijden
NORTHSEA BOWL (afdeling 4A - bowling centrum, Leopold II-laan te Oostduinkerke-dorp)
Vrijdag 12 mei:

Northseabowlers – Le Clovis 2, 20.30 u.

Jarige Imperior speelt voor vzw Koester van Kinderkankerfonds
Op zaterdag 8 april speelde de percussiegroep Imperior de Percusion naar
aanleiding van zijn 10-jarig bestaan een prachtig concert voor een volledig
uitverkochte theaterzaal van cc CasinoKoksijde. De opbrengst van een
benefietmaaltijd op 4 maart in de feestzaal Witte Burg en de opbrengst van
het recente verjaardagsconcert ten bedrage van 2.600 euro werd gul
geschonken aan de vzw Koester van het Kinderkankerfonds Gent. Op de
foto de muzikanten van Imperior de Percusion in gezelschap van het
college van burgemeester en schepenen, met centraal de cheque van
2.600 euro.
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Prachtig vernieuwd Zwem- en Recreatiebad
Hoge Blekker is weer open voor het publiek
Vijftien maanden na sluiting (10 januari 2005) van het Hoger Blekkerzwembad, werd het nieuwe Koksijdse zwempaleis op donderdag 30 maart door het gemeentebestuur officieel heropend. Op zaterdag 1 april werden de deuren, kleedkamers en baden
vervolgens opengesteld voor de “eerste aprilvissen”. “Het werd dagen naeen een ware overrompeling”, aldus zwembadbeheerder Marc Supeley, “het aantal bezoekers tijdens de paasvakantie is dubbel zo groot vergeleken bij de voorbije jaren!” Het zwembad gaat inderdaad een nieuwe sprankelende toekomst tegemoet, zoals burgemeester Marc Vanden Bussche in zijn openingstoespraak terecht opmerkte.
ving is een relaxruimte gecre- Het vernieuwde zwemparadijs “draait”
ëerd met vier duo whirlpools. op de meest moderne technieken,
Vier geurkeuzes, geselec- geplaatst in een ondergrondse ruimte.
teerd uit de beste natuurlijke Sturingen, aanpassingen en correcties
kruiden, verspreiden zalige gebeuren met computer vanuit het
aroma’s. De ergonomisch bureau van beheerder Marc Supeley.
gevormde rugsteunen en verhoogde hoofdsteunen verhogen het comfort.
Sensatie is er
Met de onthulling van de gedenkplaat is de officiële herope- natuurlijk ook.
ning van het Zwem- en Recreatiebad Hoge Blekker een feit.
V.l.n.r. beheerder Marc Supeley, schepen Pat Stockelynck, bur- Voor het stoere
gemeester Marc Vanden Bussche, Mieke Garnaal en eredame, jonge volkje is er
schepenen Joeri Stekelorum, Jan Loones en Greta Suber-Delie.
de
70-meter
lange
glijbaan
met
variabele
De bevolking zal ondertussen best al
gemerkt hebben dat het zwembad van sterrenhemel en afzonder- In de nieuwe whirlpools is het heerlijk relaxen…
naam is veranderd. Het heet niet langer lijke landingsplaats. In het
Hoge Blekkerzwembad, maar wel Zwem- versnellingsbad met nekmassage en
en Recreatiebad Hoge Blekker. De reden massagewanden vindt de jeugd zonder ANDERE VERNIEUWINGEN
daarvoor ligt voor de hand: de infra- twijfel zijn gading. Bovendien kunnen de Natuurlijk was de uitbreiding ook de
structuur heeft een heuse gedaantever- jongeren vanuit dit bad naar het ver- gelegenheid om de bestaande gedeelwisseling ondergaan dankzij de vele warmd buitenbad zwemmen, waar er ten van het zwembad op te smukken. Zo
indrukwekkende recreatieve uitbreidin- ook ontspannende massages zijn. De werd de inkomhal volledig vernieuwd,
gen. Na een bezoekje aan het zwembad onderwaterverlichting maakt het alle- terwijl de cafetaria een grote uitbreiding
kreeg. Andere aanpassingen gebeurden
zal niemand er nog aan twijfelen: het maal erg gezellig.
in het kader van de toeganKoksijdse zwembad is het mooiste en
kelijkheid voor andersvalihet gezelligste van heel de regio! De
den. Maar er is nog meer:
vernieuwing was overigens ook meer
voor groepen en scholen
dan nodig: het zwemmende volkje, en
werden nieuwe kleedkamers
vooral de jeugd, wil anno 2006 wel iets
geplaatst, terwijl 345 kleurmeer dan enkel maar baantjes trekken.
rijke nieuwe kastjes met
sleutel het achterhaalde
NIEUWE RECREATIEZONE
vestiairesysteem vervangen.
De nieuwe recreatiezone bestaat voorHet bestaande 25-meter
eerst uit een kinderbad (32°c) met allerbad met springplank (29°C)
lei streekgebonden spuitfiguren: een
is thans voortaan uitsluitend
monnik uit de Duinenabdij, een garnalenvoor
conditiezwemmers
glijbaantje, een blozende paardenvisUiteraard is ook de reddersploeg gelukkig met de prachtige
bestemd.
Het instructiebad
ser… Daarnaast ligt een terras voor de nieuwe infrastructuur. V.l.n.r. Patrick Elias, Freddy Boedt, Jan
ouders, die van daaruit hun spruiten in Lycke, Ben Broucke, Pascal Mairesse, Emmanuelle (32°C) wordt ter beschikde gaten kunnen houden. In deze omge- Verdoolaege, Bruno Saubain, Danny Geryl, Dimitri Cossedu, king gesteld van de kandiBrecht Segers en Vanessa Leyre.
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(vervolg van blz. 24)

TOEGANGSPRIJZEN

Voor wie houdt van sensatie: de nieuwe glijtunnel!

daat-zwemmers, zodat ze de nodige
zwemknepen onder de knie te krijgen.
Deze twee baden kregen elk een nieuwe
antislipvloer en boordstenen.

DANK

* 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 persoonlijke 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 Het nieuwe kinderbad (32°) met streekgebonden spuitfieuro met teruggave na gebruik guren waar blijkbaar ook ouderen zich thuisvoelen…

Burgemeester Marc Vanden Bussche
dankte in z’n openingsrede iedereen die OPENINGSUREN
aan deze puike realisatie meewerkte, van TIJDENS SCHOOLJAAR
studiebureau en ontwerper, alover Van maandag tot en met vrijdag:
hoofd- en onderaannemers tot perso- - van 8.30 tot 11.15 u. en van 14 tot
16 u. (uitsluitend groot bad en
neelsleden die, -ondanks vertraging
instructiebad)
omwille van stabiliteitsproblemen bij de
aanvang-, het grote project tot een - van 16 tot 19 u. (alle baden: ploeterbad, versnellingsbad, whirlpools, buigoed einde brachten tot meerdere eer
tenbad, sterrenglijbaan, instructie- en
en glorie van de zwemsport en –recregroot bad) / op woensdagnamiddag
taie in Koksijde en omgeving. Ook de
vanaf 14 u. in plaats van 16 u.
overheid droeg in belangrijke mate z’n
steentje bij, inzonderheid het Europees Zaterdag, zondag & wettelijke feestdagen:
Fonds voor Regionale Ontwikkeling dat - kassa gesloten om 18 u. (zwemmen tot
18.30 u.)
met subsidies over de brug kwam in het
kader van de Europese Doelstelling 2
Kustvisserijgebied.
De opening beperkte zich overigens
niet tot de plechtigheid op donderdag
30 maart. Op dinsdag 28 maart drumden senioren en andersvaliden voor
een bezoek in avant-première met
optreden van volkszanger Johan
Vandenberghe, twee dagen kregen alle
Koksijdse kinderen de kans er mits
inschrijving gratis te zwemmen, het
navolgend weekend waren er optredens
van Jo Arend, Clouseaumuzikant Tom De cafetaria kreeg een aanzienlijke uitbreiding…
van Stiphout en van Gino and Friends.

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. 058/51.27.08, fax
058/52.08.77,
e-mail
marc.supeley@koksijde.be, webstek
www.zwembad.koksijde.8M.com

…waarmee uitbaters Philip Truant en Christel
Vervenne duidelijk in hun nopjes zijn!
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Burgerlijke stand maart
GEBOORTEN
Thimoty Demaerel (Veurne, 28 februari), zoon van Bernard en van Mary Mejia Londono uit Oostduinkerke
Otto Beirnaert (Gent, 5 maart), zoon van Boris en van Karoline Gillis uit Koksijde
Eline Vermeersch (Veurne, 7 maart), dochter van Yves en van Sophie Vernaillen uit Oostduinkerke
Amélie Vander Meeren (Veurne, 7 maart), dochter van Simon en van Ann Vandenbunder uit Koksijde
Sarah Suwier (Veurne, 9 maart), dochter van Marc en van Flangella Joma uit Koksijde
Ruben Mertens (Veurne, 11 maart), zoon van Dany en van Alice Picot uit Koksijde
Xander Vueghs (Veurne, 13 maart), zoon van Christian en van Elke Van Deynse uit Koksijde
Rhune Devriendt (Veurne, 24 maart), dochter van Tom en van Stephany Rademan uit Wulpen
Sarah Debaillie (Oostende, 26 maart), dochter van Wim en van Jennifer Van Winkelen uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Jelle Van Camp en Sandra Leest, beiden uit Koksijde
Adriaan De Beus en Eva Quagebeur, beiden uit Koksijde
Robijn Swyngedauw en Suzanne Raskin, beiden uit Koksijde
Thierry Lefèvre en Natacha Vlerick, beiden uit Koksijde
Marnick Delva en Els Neyrinck, beiden uit Koksijde
Wilfried Wauters uit Overijse en Noëlla Volkaert uit Koksijde
Andy Dewilde en Ellen Van Eylen, beiden uit Koksijde
Steven Arnoys en Vicky Thieren, beiden uit Koksijde
Hannes De Wachter uit Koksijde en Lobke Vanderheyde uit Leuven

OVERLIJDENS
Raymond Hombroeckx (61 jaar) / Emiel De Coene (75 jaar), echtgenoot van Teresia Polaszyk / Felix Verdonck (86
jaar), echtgenoot van Rachel De Smet / Rita Wegsteen (64 jaar), echtgenote van Maurice Van Acker / Julie
Sanders (60 jaar), ongehuwd / Léonie Sainvitu (90 jaar), weduwe van René Pestiaux / Karel Degheele (83 jaar),
weduwnaar van Irma Note / Nelly Van Assel (68 jaar) / Maria Rollenberg (72 jaar), echtgenote van Jaak Van
Kerckhoven / Christèle Desmet (54 jaar), echtgenote van José Vannieuwenhuyse / Jean Kiekens (73 jaar), echtgenoot van Marie Van Audenhove / Magdalena Aneca (84 jaar), weduwe van Camiel Maes / Greta Dewale (62 jaar), echtgenote van Guido Haezebrouck / Monique Cremmerye (61 jaar), echtgenote van Willy Dorné / Magda Nauwelaers (57 jaar),
echtgenote van Joseph Van Heemst / Fanny Dubart (40 jaar), ongehuwd / Jerôme Declercq (84 jaar), echtgenoot van Laura
Maeckelberg / Cesar Hollevoet (73 jaar), ongehuwd / Jean Dodelé (81 jaar), echtgenoot van Thérèse Sloves / Adrienne
Denys (89 jaar), echtgenote van Leon Paepe / Robert Janssens (75 jaar), echtgenoot van Amelia Goossens / Maria Rabaey
(96 jaar), echtgenote van Marcelinus Vankemmelbeke / Roland Debaillie (55 jaar), echtgenoot van Monique Desaever / Luc
Monkerhey (54 jaar), echtgenoot van Maria Germonpre / Luc Buyseijne (58 jaar), ongehuwd / Raymond Andries (79 jaar),
echtgenoot van Irena Bonjé / Marie Gardyn (83 jaar), weduwe van Maurice Duponcheel / Martha Plaetevoet (82 jaar), ongehuwd / Daniël Vanneste (93jaar), echtgenoot van Anna Dhelft / Jean Maere (55 jaar), echtgenoot van Christine Zwaenepoel
/ Louis Di Giacomo (73 jaar) / Didier Elen (26 jaar), ongehuwd / Etienne Lepeer (62 jaar), echtgenoot van Godelieve
Creytens / Kristiaan De Bruyn (44 jaar), echtgenoot van Tine De Wandel / Anastasie Crabbé (89 jaar), weduwe van Edouard
Walravens / Julia Stroobant (85 jaar), weduwe van Jules Hoverbeke

Getijdentafels mei

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

hoogwater
03.49 en 16.16
04.34 en 16.59
05.21 en 17.45
06.14 en 18.37
07.19 en 19.40
08.43 en 21.16
10.07 en 22.32
11.06 en 23.23
11.51
00.04 en 12.28
00.39 en 13.01
01.11 en 13.32
01.44 en 14.04
02.28 en 14.38
02.53 en 15.14

laagwater
10.59 en 23.19
11.37
00.02 en 12.18
00.51 en 13.08
01.54 en 14.20
03.05 en 15.37
04.14 en 16.46
05.24 en 17.48
06.21 en 18.36
07.03 en 19.15
07.38 en 19.51
08.11 en 20.26
08.46 en 21.02
09.22 en 21.39
09.59 en 22.18

16 mei:
17 mei:
18 mei:
19 mei:
20 mei:
21 mei:
22 mei:
23 mei:
24 mei:
25 mei:
26 mei:
27 mei:
28 mei:
29 mei:
30 mei:
31 mei:

03.30 en 15.51
04.09 en 16.33
04.53 en 17.20
05.45 en 18.18
06.57 en 19.32
08.17 en 20.47
09.30 en 21.57
10.36 en 22.58
11.32 en 23.50
12.20
00.37 en 13.06
01.23 en 13.51
02.08 en 14.36
02.53 en 15.19
03.37 en 16.02
04.22 en 16.45

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

10.36 en 22.58
11.16 en 23.42
12.00
00.32 en 12.52
01.32 en 13.55
02.43 en 15.12
03.56 en 16.30
05.12 en 17.40
06.17 en 18.37
07.08 en 19.25
07.53 en 20.10
08.36 en 20.55
09.18 en 21.40
09.59 en 22.23
10.38 en 23.07
11.17 en 23.50
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Robert en Yvonne

Etienne en Suzanna

Robert Boedt en Yvonne Pittery smaakten op woensdag 22 maart het
geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. Robert was zelfstandig linotypist in Oostduinkerke, Yvonne werkte o.m. 32 jaar in De Mikke. De
gelukkige jubilarissen werden door een delegatie van het college van
burgemeester en schepenen in het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke ontvangen. Ze werden er door de gemeentebestuurders
hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Vijftig jaar geleden stapten Etienne Walraeve en Suzanna Meirlaen in
het huwelijksbootje in Merelbeke. Beroepshalve was Etienne ploegbaas-metaalbewerker bij Arbed in Gent. Op zaterdag 25 maart werd het
echtpaar hartelijk ontvangen in het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke. De jubilerende echtelingen werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

André en Godelieve

André en Thérèse

Zaterdag 8 april was een gezellige feestdag voor de familie van het echtpaar André Calcoen-Godelieve Saubain, ter gelegenheid van de viering
van de gouden huwelijksverjaardag. Gewezen kolenhandelaar André en
winkelierster Godelieve zijn echte Koksijdenaars! Het college van burgemeester en schepenen ontving de bekende jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

André Terwe en Thérèse Vermote beloofden elkaar 50 jaar geleden
eeuwige trouw voor wet en kerk in Lombardsijde. André was ruim 35
jaar vliegtuigtechnieker op de basis Koksijde. Ter gelegenheid van de
gouden verjaardag van die huwelijksband viel het echtpaar op zaterdag
8 april een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis van Koksijde te
beurt. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen
bood het gouden koppel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

Willy en Rolande

Gilbert en Jacqueline

Het echtpaar Willy en Rolande Degraeuwe-Sauvage vierde ook al op
zaterdag 8 april de 50ste huwelijksverjaardag. Willy is geboren in
Koksijde, Rolande in Luttres. Ze huwden in Lubumbashi (Kongo) waar
Willy bedrijfsleider van een meubelzaak was. Ter gelegenheid van dit
heuglijk feest werd het echtpaar ontvangen in het gemeentehuis van
Koksijde, waar ze geschenken en felicitaties in ontvangst mochten
nemen.

Ook Gilbert Pauwels en Jacqueline Duyver zijn 50 jaar gehuwd. De
eeuwige trouw werd in Gijverinkhove gezworen. Gilbert won de kost als
metser, o.a. bij het bouwbedrijf Maes. Jacqueline werkte vele jaren in
patisserie Penel en in het vakantiecentrum Reigersnest. Nog twee echtgenoten en familie die dankbaar zijn om zovele jaren gelukkig samenzijn. Voor Gilbert en Jacqueline viel die blijde dag op zaterdag 15 april.
Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden
jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.
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Een prachtig fantasieschilderij van een
schier onvoorstelbaar
rotslandschap
met
paleis op de heuvel…

Unieke tentoonstelling “Japanse Ziel”
Tot en met zondag 28 mei loopt in de abdijhoeve Ten Bogaerde en in de mezzanine van
cc CasinoKoksijde de zeer merkwaardige tentoonstelling “Japanse ziel”, in een organisatie van de afdeling Vrije Tijd/dienst Cultuur. Deze tentoonstelling geeft een overzicht
van de hedendaagse Japanse kunstscène, verscheurd tussen eeuwenoude traditie enerzijds en de razendsnelle vooruitgang van de verwesterde maatschappij anderzijds. De
vernissage van deze boeiende tentoonstelling vond plaats in de Abdijhoeve Ten
Bogaerde in aanwezigheid van de kunstenaars en de Ambassadeur van Japan in België,
de h. S. Naito.
Het werk van de kalligrafen Susumu Ishikawa, Reiko Tsunashima, Sogen Chiba en
Junko Matsumoto, alsook de poppen van Teruko Umehara zijn stevig verankerd in de
Japanse traditie. De schilderijen van Chizuko Demachi en de keramiek van Reiko Senda
komen de westerling ietwat vertrouwder over. Uchio sleurt de bezoeker dan weer mee
naar zijn vernieuwende en verbijsterende digitale fantasiewereld. Hij studeerde maar
liefst in tien Europese landen en leerde zo de Europese schilderkunst grondig kennen.
Diametraal tegenover de hypermoderne techniek van Uchio staat de kalligrafie van
Susumu Ishikawa, die een passie heeft voor het leven op aarde voor de mens er verscheen. Hij werkt met een schrijfpenseel, Chinese inkt (sumi), een inktsteen en papier.
De manier waarop Ishikawa
zijn penseel neerzet, een lijn
trekt en met penseel en
papier omgaat, vormen een
uniek procédé dat het oeuvre van de kunstenaar kenmerkt.
Ook
Junko
Matsumoto doet aan kalligrafie. Haar werk wordt
internationaal tentoongesteld, bijvoorbeeld op de
kunstbeurs Lineart in Gent.
Chizuko Demachi illustreert
talrijke kranten en tijdschrifBurgemeester Marc Vanden Bussche schudt de hand van de
ten. Ze stelde meermaals
Japanse ambassadeur in België, de h S. Naito.
internationaal tentoon, bijvoorbeeld op Lineart. Het
geliefkoosde onderwerp van
haar schilderijen is de kat,
evenals wilde dieren tegen
een fantastische achtergrond.

Schepen van Cultuur Herwig
Vollon,
cultuurfunctionarrisen
Sarah Willems en Valerie
Vandamme verwelkomen een
Japanse delegatie.

De poppen van
Teruko
Umehara
zijn stevig verankerd in de Japanse
traditie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
* Abdijhoeve Ten Bogaerde: werk van
Susumu Ishikawa, Junko Matsumoto,
Teruko Umehara, Reiko Senda, Uchio,
Reiko Tsunashima en Sogen Chiba, gratis
te bezoeken, elke dag van 14 tot 18 u.
(tot en met 28 mei)
* Mezzanine cc CasinoKoksijde: werk van
Chizuko Demachi, gratis te bezoeken,
elke dag van 14 tot 18 u. (tot en met 28
mei, gesloten op zondag)

