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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 3 juli:
1. Het lastenboek is goedgekeurd (unaniem) voor aankoop materiaal voor de
kerstverlichting (25.000 euro)
2. De lastenboeken voor volgende investeringen zijn goedgekeurd (unaniem):
- afwerking, museale inrichting en technieken Nationaal Visserijmuseum (raming
3,94 miljoen euro)
- weg- en rioleringswerken in de Dijk
(rechteroever), Kortestraat en Oude
Zeedijkstraat in Wulpen (raming 881.607
euro, de rioleringen zijn voor 75 à 100%
subsidieerbaar, de infiltratievoorzieningen voor 75%)
- rooien en aanplanten van bomen in de
Overwinningslaan in Koksijde (raming
20.939 euro)
- veiligheidsaanpassingen aan werkplatform van klokkeninstallatie in de SintNiklaaskerk (raming 13.000 euro)
- ondergronds brengen netten Pierre
Sorellaan, Zandstraat, Oasisstraat en
Maagdenpalmstraat in Koksijde (raming
7.997 euro)
3. De lastenboeken voor volgende investeringen zijn goedgekeurd (niet unaniem):
- bouw van het nieuw gemeentehuis: kasten (raming 160.040 euro); werkplekken
en tafels (raming 227.280 euro); stoelen
(raming 194.350 euro)
- leveren en plaatsen van een ijsbaan in
de Casinoput (raming 40.500 euro)
4. Volgende variërende punten zijn
goedgekeurd (unaniem):
- een premie van 39.014 euro voor
restauratie van het als monument
beschermd Boothotel Normandie
- totaal bedrag van 728.463 euro voor
verbouwing 2de verdieping Noordduinen
(toewijzingsbedrag 616.623 euro)

- totaal bedrag van 771.173 euro
voor rioleringswerken Dorpsplaats en
Booitshoekestraat in Wulpen (toewijzingsbedrag 663.056 euro) / totaal
bedrag van 556.400 euro voor heraanleg Dorpsplaats Wulpen (toewijzingsbedrag 530.256 euro) / in beide gevallen
zonder BTW
- totaal bedrag van 99.913 euro voor
sanitair, cv en ventilatie in ’t Oud
Schooltje (toewijzing 90.447 euro)
- toewijzingsbedrag van 11.983 euro
aan laagste regelmatige inschrijver voor
vernieuwen aluminium dakconstructies
gemeentelijke serres (raming 9.438
euro)
5. Het schrappen van de gedoogzone
voor honden aan Ster der Zee, tussen
de glijbaan noord tot de Orchideestraat
werd goedgekeurd, maar niet unaniem
6. In geheime zitting werden volgende
eenparige beslissingen genomen: benoeming in vast verband van Raymonde
Smet als meewerkend voorman (schoonmaak); aanvaarding van Thevy Grzesiak,
Dries Laplasse en Stéphane Marteel
als stagiair-brandweerman bij de afdeling Koksijde, en van Kim Bedert, Tine
Bonjé en Ben Broucke bij de afdeling
Oostduinkerke; ontslag van stagiairbrandweerman Mike Debruyne

Uit de gemeenteraad
van 7 augustus:
7. Het lastenboek voor volgende aankoop
is goedgekeurd (niet unaniem): oprolbaar filmscherm voor cc CasinoKoksijde
(13.310 euro)
8. De lastenboeken voor volgende investeringen zijn goedgekeurd (unaniem):
- leveren en plaatsen van overkappingen
voor het gebouw Noordduinen (raming
12.000 euro)

- renovatie van de veldkapel op de
hoek Sfinckxstraat-Pannekalsijde (raming
35.434 euro)
- aanleggen fietspaden en DWA-rioleringen in de Polderstraat vanaf de
I. Bauwenslaan tot de Noordzeedreef
(raming 542.285 euro)
9. De lastenboeken voor volgende investeringen zijn goedgekeurd (niet unaniem):
- congres- en expositieruimte bij abdijmuseum Ten Duinen: lot verwarming, ventilatie en airco (raming 123.117 euro); lot
elektriciteit (raming 113.734 euro)
- nieuw gemeentehuis: vaste signalisatie (raming 39.246 euro); dynamische
signalisatie (raming 36.009 euro) en
audiovisuele technieken (raming 50.856
euro)
10. De gemeentelijke toelagen voor de
begroting 2007 van de kerkfabrieken
bedragen: 56.609 euro voor Sint-Pieter,
27.945 voor Sint-Willibrordus en 7.861
voor Sint-Bernardus.
11. De halfzware brandweerautopomp
(toewijzing 211.895 euro) kost 26.232
euro meer (unaniem akkoord).
12. Twee meerprijzen werden goedgekeurd, maar niet unaniem:
- 5.080 euro meer voor restauratie
van het vissersvaartuig N.788 Moed en
Vertrouwen (toewijzing 10.330 euro)
- ruwbouw en afwerking van het nieuwe
toerismekantoor op het Astridplein in
Oostduinkerke: 296.321 euro (raming:
251.184 euro)
13. Goedkeuring was er (maar niet unaniem) voor aanpassing van de gebruiksovereenkomst voor de Middenschool
Koksijde in het gebouw Noordduinen.
De prijzen voor het gebruik van lokalen
zijn nu aangepast aan de reële economische kostprijs.
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Al 3 ruimtelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde constructies goedgekeurd:

Landbouwgebied, Noordduinen en
Duin-polderovergang
Op 19 januari 2006 keurde de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen het Koksijdse gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) voor zonevreemde constructies in landbouwgebied definitief goed. Dat was een primeur voor de kustgemeenten! Ondertussen zijn ook de GRUP’s voor zonevreemde constructies in de Noordduinen en de Duin-polderovergang
definitief goedgekeurd.
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) had het gemeentebestuur zich geëngageerd om voor de
zonevreemde constructies binnen haar
grondgebied een plan op te maken
waarin een uitspraak wordt gedaan over
de toekomstige bouwmogelijkheden.
Binnen het bestaande wettelijke kader
hadden eigenaars van zonevreemde
woningen, bedrijven, enz. immers vaak
moeilijkheden om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen om uit te
breiden, te renoveren, te herbouwen of
om een milieuvergunning te verlengen.
Wegens de grote variatie binnen het
buitengebied van de gemeente werd het
plangebied onderverdeeld in 8 deelzones, waarvoor telkens een apart plan zou
worden opgemaakt. Drie daarvan zijn
ondertussen dus al goedgekeurd.
Het opmaken van dergelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is een intensieve oefening

die slechts kan slagen mits nauw overleg
tussen alle betrokken partijen en instanties. Ook de inwoners kregen ruime
inspraak: er werd telkens een informatieavond georganiseerd en ook tijdens
de periodes van openbaar onderzoek
konden de plannen worden ingekeken en
konden bezwaren en opmerkingen ingediend worden. Na afloop van het openbaar onderzoek werden alle opmerkingen
en bezwaren nauwgezet beoordeeld, werden de GRUP’s nog enigszins aangepast
waarna de gemeenteraad de plannen
uiteindelijk definitief aanvaardde. Voor
het GRUP 7 landbouwgebied gebeurde dit in augustus 2005. De GRUP’s
Noordduinen en Duin-polderovergang
werden door de gemeenteraad definitief
aanvaard december 2005. Ondertussen
heeft dus ook de bestendige deputatie
de drie plannen goedgekeurd (met uitsluiting van enkele deelzones). Sinds 17

april 2006 is GRUP 7 landbouwgebied
in werking getreden. De twee andere
GRUP’s werden van kracht op 26 juni.
De nieuwe plannen bieden voor eigenaars van constructies buiten de geëigende bestemmingzone meer mogelijkheden. Tevens wordt de procedure voor
het afhandelen van bouwaanvragen een
stuk eenvoudiger en korter! Waar vroeger voor alle aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning een openbaar
onderzoek van 30 dagen en advies van
de gemachtigde ambtenaar (50 dagen)
vereist was, kunnen dossiers die voldoen
aan de voorschriften van de uitvoeringsplannen waarin ze zijn gelegen, nu
rechtstreeks door het college van burgemeester en schepenen worden vergund.
Andere adviesinstanties dienen wel nog
te worden geconsulteerd (Departement
Natuur en Bos, Landbouw en Visserij, …
afhankelijk van de ligging).

Openbaar onderzoek GRUP-sportpark Oostduinkerke
Van 1 september tot en met 31 oktober is het nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Sportpark Oostduinkerke
in openbaar onderzoek. Het GRUP is een herziening van het bestaande BPA Sportcentrum, met een zuidelijke uitbreiding
van het plangebied. Een herziening van het bestaande BPA was nodig omwille van een aantal redenen. Ten eerste is door het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golfterrein Hof ter Hille (goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 27 januari
2006), een (planologische) restruimte ontstaan, gekneld tussen het bestaande sportpark enerzijds en het geplande golfterrein anderzijds. Deze zone is, hoewel ingekleurd als agrarisch gebied op het gewestplan, zowel vanuit economisch als ruimtelijk
oogpunt niet meer leefbaar als landbouwgrond. Een uitbreiding van het gemeentelijk sportpark, dat een steeds groeiend
gebruik kent, is dan ook een logische stap. Naast een uitbreiding van de sport- en recreatiezone wordt in de oksel van de
Toekomstlaan en de Dorpstraat een projectzone voorzien. Hier wordt een herwaardering van de site van de buitenschoolse
kinderopvang beoogd. Daarnaast wordt binnen deze zone ook de mogelijkheid geboden om het kruispunt te optimaliseren.
Ook voor het wonen worden specifieke voorschriften opgenomen, met het oog op mogelijke inbreiding en om een eenduidig
kader te bieden aan de toenemende verstedelijkingsdruk. Tenslotte wordt op het vlak van open ruimte gestreefd naar een
kwalitatieve overgang tussen het sportpark enerzijds en het toekomstige golfterrein anderzijds. De hele recreatieve zone moet
een overgang vormen tussen het dichte woonweefsel van Oostduinkerke-dorp en het open landbouwlandschap. Het GRUP
kan tot en met 31 oktober (12 u.) worden ingekeken op de technische dienst – afdeling stedenbouw (Zeelaan 44, annexgebouw 2de verdieping, elke voormiddag tussen 8 en 12 u., en elke dinsdagnamiddag van 13.15 tot 17 u. Tot dan kunnen
bezwaren en opmerkingen worden afgegeven aan het loket tegen ontvangstbewijs, of aangetekend verstuurd op volgend
adres: Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a. Gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw, Zeelaan 44
in Koksijde.
Daarnaast wordt een informatie-avond georganiseerd in de raadzaal van het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke op
woensdag 27 september om 19 u.
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Verkiezingen op zondag 8 oktober:
oefenbeurten met de stemcomputer
Op 8 oktober gaan in heel België alle kiezers ter stembus voor de vernieuwing van de gemeente- en provincieraden. In het kanton
Veurne (gemeenten Koksijde, De Panne, Alveringem en Veurne) wordt voor de 6de maal elektronisch gestemd. Zoals in het verleden worden weer oefensessies georganiseerd.
Er worden oefenbeurten voorzien op
volgende plaatsen en dagen:
1. In de inkomhal van het gemeentehuis (Zeelaan 44) is er een stembureau
geïnstalleerd. Iedereen kan daar een
oefenstem uitbrengen van 11 september
tot 5 oktober, tijdens de diensturen. Het
gemeentepersoneel biedt daarbij individuele begeleiding.
2. In de gemeentelijke bibliotheek
(naast Casinogebouw) is er eveneens
een stembureau opgesteld. Oefenen kan
van 11 september tot 5 oktober.
Hieronder leest u hoe het elektronisch
stemmen op de verkiezingsdag zelf (zondag 8 oktober) in z’n werk gaat. De
stembureaus zijn open van 8 tot 16 u.
Bij het betreden van het kieshokje steekt
de kiezer de magneetkaart die hij van de
voorzitter van het stembureau ontving
in de gleuf van de stemmachine waarop
de tekst staat “steek hier uw kaart in”.
U stemt eerst voor de gemeenteraad en
daarna voor de provincieraad.
Hij/zij kan eerst een keuze maken tussen de verschillende lijsten enerzijds of
een blancostem anderzijds. Hij doet dat
door met de leespen ofwel de lijst van
zijn voorkeur ofwel het blancovak aan
te raken.
Als de kiezer een lijst aantikt, verschijnt
vervolgens het scherm met de kandidaten van die lijst. Op dat kandidatenscherm worden bovenaan het nummer
en het letterwoord van de lijst vermeld,
en onderaan de knoppen om de stem te
bevestigen of teniet te doen (en terug te
keren naar het overzicht van de lijsten).
Voor de naam en voornaam van elke kandidaat wordt een volgnummer vermeld.
Het vroegere “bolletje” vindt u niet meer
terug bij de kandida(a)t(e) op de lijst.
De nummers en de namen van de kandidaten worden in donkere letters in een
bleek vak op een donkere achtergrond

voorgesteld. De naam of namen staan
op de eerste regel in hoofdletters, de
voornaam of voornamen in kleine letters
op de tweede regel.
U kunt vervolgens geldig stemmen
door:
- het uitbrengen van een lijststem (vak
bovenaan de lijst) op één lijst (deze
stem telt voor een derde mee voor de
effectieven en de opvolgers)
- het stemmen op de naam van één of
meer kandida(a)t(en) (voorkeurstem)
op één lijst
Indien u tegelijk één of meer naamstemmen uitbrengt voor één en dezelfde lijst,
en voor deze lijst ook een lijststem uitbrengt, dan wordt geen rekening gehouden met die lijststem.
Stemmen op meer dan één lijst is ongeldig maar ook technisch onmogelijk.
Bevestig of annuleer uw keuze door
onderaan het scherm met de leespen de
gewenste knop aan te tikken (bij annuleren dient u opnieuw te beginnen).

Neem vervolgens uw kaart uit de stemmachine en geef deze aan de voorzitter
van het stembureau.
Ook kunt u –indien u dit wenst– nogmaals uw kaart in de stemmachine steken
om uw stem te visualiseren. Dit betekent
dat u kunt nagaan of u gestemd hebt
zoals u het werkelijk bedoelde. Is dit
zo, dan geeft u vervolgens uw kaart
aan de voorzitter van het stembureau.
Merkt u op dat u blijkbaar verkeerd hebt
gestemd, dan dient u een nieuwe kaart
aan de voorzitter van het stembureau te
vragen en de hele actie over te doen.
De kiezer die niet Belg is en EU-onderdaan, of niet-EU-onderdaan is die zich
ingeschreven heeft op de kiezerslijst kan
enkel deelnemen aan de verkiezing van
de gemeenteraad.
Voor verdere info surf naar www.vlaanderenkiest.be.
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Volmacht geven: maximum 1 per persoon

Iedere kiezer kan een persoon aanwijzen
van zijn keuze om bij volmacht te stemmen. De gevolmachtigde dient uiteraard
stemgerechtigd te zijn.
De volgende kiezers kunnen een andere
kiezer machtigen om in hun naam te
stemmen:
1) De kiezer die door ziekte of door een

handicap niet in staat is om te stemmen
(medisch attest bij de volmacht voegen)
2) De kiezer verblijft om beroepsredenen in het buitenland. Ook de leden van
zijn gezin of gevolg die met hem ook in
het buitenland verblijven en die moeten
gaan stemmen, kunnen een volmacht
geven (attest van de werkgever bij de
volmacht voegen
3) De kiezer is in België maar moet
op de dag van de verkiezingen werken
(attest van de werkgever bij de volmacht
voegen)
4) De kiezer of iemand van zijn gezin
–met wie hij samenwoont– oefent het
beroep van schipper, marktkramer of
kermisreiziger uit (attest van de inschrijving in het bevolkingsregister afgegeven
door de burgemeester bij de volmacht
voegen)
5) De kiezer verblijft in een strafinrichting als gevolg van een strafrechtelijke
uitspraak (attest van de directie van de
strafinrichting bij de volmacht voegen)
6) Zijn geloofsovertuiging laat de kiezer niet toe om te stemmen (attest van
de religieuze overheid bij de volmacht
voegen)
7) De kiezer is student en kan om studieredenen niet stemmen (attest van de
schooldirectie bij de volmacht voegen)

Volmachtformulieren zijn tot zondag
8 oktober (12 u.) te bekomen op het
gemeentehuis (Zeelaan 44).
8) De kiezer verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland (attest
van tijdelijk verblijf in het buitenland,
afgegeven door de burgemeester bij
de volmacht voegen en (bv. fotokopie
reisreservatie, fotokopie vliegtuigticket,
verklaring op reis gaan met eigen middelen…). Deze aanvraag dient uiterlijk
de derde dag vòòr de verkiezingsdag te
worden ingediend, dus uiterlijk op donderdag 5 oktober.
Men kan enkel met volmacht voor iemand
stemmen voor de verkiezingen waar men
zelf aan deelneemt. Dit betekent dat
een Belgische kiezer enkel een volmacht
kan geven aan een andere Belgische
kiezer. Een Belgische kiezer stemt zowel
voor de gemeente - als voor de provincieraadsverkiezingen. Een niet-Belgische
EU-onderdaan en een niet-EU-onderdaan kunnen een volmacht geven aan
een niet-Belgische EU-onderdaan, aan
een niet-EU onderdaan of aan een Belg.
Een niet-Belgische EU-onderdaan en een
niet-EU-onderdaan stemmen enkel voor
de gemeenteraadsverkiezingen.

Alle kandidaten, uitslagen en info op www.vlaanderenkiest.be
Om u goed te informeren heeft de overheid een verkiezingswebsite ontwikkeld: www.vlaanderenkiest.be. Op die webstek vindt
u op zondag 8 oktober:
- de stemmen voor de verschillende lijsten en de percentages (vanaf hun invoering)
- de zetelverdeling (prognose vanaf 15% van de telbureaus geteld)
- de voorkeurstemmen van alle kandidaten (vanaf hun invoering)
- de lijst van de verkozenen (vanaf 100% van de telbureaus geteld)
- de opvolgers (vanaf 100% van de telbureaus geteld)
Daarnaast valt er bijkomende info te rapen over het aantal verkozenen volgens geslacht en de verkozenen in leeftijdscategorieën. Ook de uitslag van de vorige verkiezingen (2000) is vermeld, zodat men vergelijkingen kan maken. Bovendien worden
de uitslagen op de website uiteraard doorlopend en automatisch vernieuwd.
Vóór 8 oktober kan men op deze site ook terecht voor alle verkiezingsinformatie, zoals:
- een overzicht van alle kandidaten, nadat de lijsten zijn vastgesteld (vanaf 19 september)
- volmachtformulieren
- veelgestelde vragen en antwoorden voor kiezers, kandidaten en leden van de verkiezingsbureaus
- de kieswetgeving en uitvoeringsbesluiten
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Toestand op 1 januari van belang voor
fiscale behandeling: gevolgen voor de burger
Het college van burgemeester en schepenen houdt eraan de burger ter kennis te brengen dat in fiscale aangelegenheden de
datum van 1 januari bepalend is voor de belastingheffing. De directe gemeentebelastingen (zoals tweede verblijfbelasting,
belasting ophalen huisvuil en lozen afvalwaters enz…), de gewestbelastingen op de onroerende voorheffing en de federale personenbelasting worden altijd vastgesteld op basis van de toestand van 1 januari van het dienstjaar of aanslagjaar. Om discussies
omtrent belastingheffingen te vermijden is het raadzaam om u dus tijdig bij de bevolkingsdienst van de gemeente te melden voor
de registratie van een adreswijziging.
Voorwaarden voor inschrijving in de adreswijziging te registreren) is niet rele- bij de ingang van het huurcontract.
bevolkingsregisters van Koksijde.
vant voor de inschrijving.
Uiteraard moet de huurder voldoen aan
1. Reëel hoofdverblijf
Als u uw adres naar een appartement de voorwaarden van werkelijke hoofdverU moet uw hoofdverblijfplaats in de wijzigt, is de juiste ligging/nummering blijfplaats zoals hierboven uiteengezet.
gemeente hebben. Dit betekent dat u van het appartement in het gebouw van Om onaangename belastingen te vermijoverwegend in Koksijde verblijft. Dit belang.
den, wordt aan eigenaars aangeraden
kan gemeten worden op basis van uw 3. Controle wijkagent, gevolgd door de al om in alle huurcontracten een clausule
energieverbruik, telefoonverkeer, waar de dan niet inschrijving.
op te nemen, die aan de huurder de
kinderen school lopen, enz…
Conform de wetgeving op het houden last van de gemeentebelastingen oplegt,
2. Aanvraag adreswijziging
van de bevolkingsregisters verricht de wanneer hij zijn hoofdverblijfplaats niet
U doet een aanvraag bij de dienst politie één of meer controles op de reële heeft genomen in de gemeente vóór 1
Bevolking van de gemeente Koksijde om verblijfplaats. Bij positieve vaststelling januari of binnen de 14 dagen na ingang
uw adres te wijzigen. Deze dienst bevindt wordt u in de bevolkingsregisters van van het huurcontract. Op basis van het
zich in het gemeentehuis van Koksijde en Koksijde ingeschreven. Het is steeds de huurcontract kan de eigenaar dan de
is open op volgende tijdstippen:
datum van positieve vaststelling door de gemeentebelastingen terugvorderen van
Periode 1 september tot 30 juni: van wijkpolitie die geldt als inschrijvingsda- de huurder.
maandag tot donderdag van 8 tot 12 tum in de registers. Hou er rekening mee Om discussies rond het al dan niet ingeen van 13.15 tot 17 u.; op vrijdag van dat controles door de wijkagent in de schreven zijn in de bevolkingsregisters
8 tot 12 en van 13.15 tot 16.15 u.; op eindejaarsperiode beperkt zijn door het vóór 1 januari van het dienstjaar en de
zaterdag van 8.30 tot 12 u.
eventuele verlof van de wijkagent.
fiscale implicaties hier rond te vermijPeriode van 1 juli tot 31 augustus: van
den is het dus belangrijk u tijdig aan te
maandag tot vrijdag van 8 tot 12 en van Eigenaars die woongelegenheden verhu- bieden op de bevolkingsdienst van de
13.30 tot 16 u.; op zaterdag van 8.30 ren, dienstig als hoofdverblijfplaats van gemeente wanneer u uw hoofdverblijf
tot 12 u.
de huurder(s) hebben er alle belang bij in/naar onze gemeente wijzigt.
De aangiftedatum (datum waarop u zich hun huurders te wijzen op de noodzaak
op de bevolkingsdienst aanbood om een hun adreswijziging onmiddellijk te doen

Gewijzigde procedure vergunning gegiste en sterke drank
Tot 6 januari 2006 diende een burger die gegiste of sterke drank wenste te schenken zowel beroepshalve of occasioneel, bij
het gemeentebestuur van zijn woonplaats een formulier 240 I aan te vragen (attest zedelijkheid) en attest hygiëne voor nieuw
of overgenomen handelszaken.
Dat formulier 240 I is thans vervangen door een gemeentelijke vergunning die nog slechts dient afgeleverd te worden wanneer een nieuwe zaak in gebruik wordt gesteld of er een wijziging en/of overname gebeurt. De dienst strafregister verricht een
controle op de moraliteitsvoorwaarden en laat een controle door de politie uitvoeren op de hygiënische eisen. Indien alles in
orde is wordt een vergunning afgeleverd.
Het formulier 240 I is dus niet langer vereist voor het occasioneel schenken van gegiste of sterke drank.

Regeling afvalzakken: correctie
In de vorige Tij-dingen (nummer juli-augustus) sloop een foute mededeling in het bericht over reorganisatie van het aanschaffen van huisvuilzakken.
Er stond vermeld dat er ook huisvuilzakken via een gratis bon te bekomen waren in de handelszaken. Dit klopt niet. Met een
gratis bon kan men enkel terecht in de ontvangerij en in de toerismekantoren.
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Met Belgerinkel naar de Winkel
door de handelaars, het provinciebestuur en het christelijk
ziekenfonds. Ze gingen naar
Kristine Lehouck, Annette Van
Ooien, Jacqueline Sinnaeve,
Elisabeth Debeer, Herman Fiers,
Noël Lefever, Irene Depuydt,
Sielke Zwertvaegher, Albert
Declercq, Annie Vangelder,
Jolien
Dutoo,
Jacques
Flameygh, Greta Ureel, Chris
Smits, Margriet Vieren, Jacky
Vansteeger, Erik Devos, Hilde
Lenssens, Hilda Cloet, Maria
Bulcke, Lieve Pieters, Lucienne
De prijswinnaars van de actie Met Belgerinkel naar de Winkel in gezelschap van de schepenen Greta Suber-Delie
Segers, Anne-Marie Prévot, Jules
en Daniel Van Herck.
Haspeslagh, Dirk Sennesael,
De gezamenlijke actie Met Belgerinkel de mensen ertoe aan om voor korte rit- Leona Vandenabeele, Roger Pattou,
naar de Winkel, georganiseerd door de ten en boodschappen meer en meer de Noel Vandewalle, Sofie Beyens, Suzy
Bond Beter Leefmilieu, Unizo en het fiets te gebruiken.
Cuvelier, Arlette Cazier, Salvia Mees,
gemeentebestuur van Koksijde, werd op Liefst 56 handelaars van Koksijde- Andrea Dewaele, Marleen Welvaert,
woensdag 12 juli afgerond met een Oostduinkerke namen aan de actie Jeanny Vandevelde, Noela Vilain,
prijsuitreiking in de raadszaal van het deel. Op 7 juli 2006 werden uit 1.283 Raymond Haelewyck, Urbain Pattijn,
gemeentehuis. De overhandiging van de ingeleverde spaarkaarten 53 winnaars Noël Dommecent, Pierre Daubry, Diana
prijzen gebeurde door schepen Greta getrokken. De hoofdprijs, een prach- Plaisir, Peter Dutoo, Irne Van Eenoo,
Suber-Delie van Lokale Economie, door tige damesfiets geschonken door de Rosa Gheerardijn, Monique Supeley,
andere leden van het gemeentebestuur gemeente, werd gewonnen door mevr. Brigitte Buylaert, Solange Mahieu, Franky
en door afgevaardigden van de midden- Jeanne Dewinter uit Sint-Idesbald.
Calcoen, Maria Debbaut en Helene
standsraad. Dit geslaagde initiatief zette De andere prijzen werden geschonken Viane.

Militaire oefening
Van vrijdag 15 tot en met vrijdag 29 september zal in de provincie West-Vlaanderen een gecombineerde multinationale militaire
oefening plaatsgrijpen, met o.m. ook enkele operaties in Koksijde, Lombardsijde, Nieuwpoort, Middelkerke en Diksmuide. Aan
deze oefening zal deelgenomen worden door ca. 8.000 Belgische militairen en door ca. 700 buitenlanders (233 Fransen, 148
Duitsers, 223 Oostenrijkers en 110 Luxemburgers). Er worden ook 2.000 voertuigen ingezet en 20 rupsvoertuigen. Tijdens
de oefening zijn er geen laagvliegactiviteiten voorzien, maar zal wel gebruik gemaakt worden van blanke munitie, evenwel
maximaal beperkt in het burgermilieu. Wat onze onmiddellijke regio betreft zullen op vrijdag 15 september (laatste klaarte)
geïsoleerde elementen op de droppingzone van Lombardsijde worden gedropt, en op dinsdag 19 september (eerste klaarte)
zo’n 150 para’s op de basis Koksijde.

Visserijfolkloregroepen in Duisburg
Op dinsdag 15 augustus namen zowat alle visserijfolkloregroepen van de gemeente deel aan de grote folkloristische feesten
van Duisburg, deelgemeente van Tervuren. De Visbakkers van Oostduinkerke zijn op half oogst al jaren present in Duisburg,
maar deze keer, ter gelegenheid van 30 jaar Duisburgse Foklorefeesten, was Oostduinkerke gastgemeente. Daarom waren ook
volgende verengingen van de partij: vier garnaalvissers te paard, de kruiersverenigingen Spanjaardbank en de Slepers, de dansgroepen Oud-IJslandvaarders en Garnaaltjes, de Oostduinkerkse visbakkers en de Harmonie Vrienden van de Brandweer. Een
mooie vertegenwoordiging van de Oostduinkerkse visserijtraditie, samen zowat 100 personen. Feestcomitévoorzitter André
Cavyn was officiële vertegenwoordiger van de gemeente Koksijde.

Cultuur
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In memoriam:
Cultureel ambassadeur Carlos Van Louwe
Na een slepende maar moedig gedragen ziekte overleed op woensdagmorgen 2 augustus in huiselijke kring aan de Ranonkellaan
de h. Carlos Van Louwe, prominente inwoner van de gemeente Koksijde op velerlei vlak. Hij was 73 jaar. Omwille van zijn vele culturele verdiensten verleende het gemeentebestuur van Koksijde hem in 1997 de titel van gemeentelijk cultureel ambassadeur.
(1990), Renaat De Rudder
Afkomstig uit Torhout
(1991), e.a.
(°31 december 1932) en
In de voorbije jaren was hij
afgestudeerd als sociaal
ook lid van de gemeentelijassistent vestigde Carlos
ke archiefcommissie. In die
Van Louwe zich met zijn
hoedanigheid was hij coechtgenote Marie-Thérèse
auteur van de merkwaardiHeylen en zijn kinderen
ge brochure Herinneringen
in 1965 in Koksijde, waar
aan 60 jaar bevrijding
hij jarenlang de bezielende directeur zou zijn van
wereldoorlog ‘40-’44 – 90
het bekende vakantiecenjaar begin wereldoorlog
trum Reigersnest van de
‘14-’18 (2004).
In het volle bewustzijn dat
Bond van Grote en Jonge
de eeuwigheid wenkte stelGezinnen aan de Prins
de Carlos Van Louwe in de
Boudewijnlaan.
Gaandeweg zou hij zich In het midden wijlen cultureel ambassadeur Carlos Van Louwe, met links oud- recente maand juli tijdelijk
ontpoppen tot een emi- burgemeester Rik Dewulf, cultureel ambassadeur Fernand Florizoone, en rechts zijn grote collectie boenente vertegenwoordiger cultureel ambassadeur en raadslid Walter Vilain en 1ste schepen en Vlaams volks- ken en documenten over
vertegenwoordiger Jan Loones.
Hendrik Consciences De
van de Vlaamse Beweging,
Leeuw van Vlaanderen tijvooral nadat hij tijdens
de werkkampen bij de opruiming van was ook co-auteur van de boeken De delijk ter beschikking van de gemeentehet puin van de IJzertoren Clem De Westkust onder vuur en De Bevrijding in lijke openbare bibliotheek. In samenwerking met het gemeentelijk Elfjulicomité
Landtsheer leerde kennen, toenmalig beeld.
Zijn leven lang bleef Carlos Van Louwe werd in de bibliotheek met die collectie
secretaris van het IJzerbedevaartcomité.
De Landtsheer bracht Van Louwe in boeken en tijdschriften over de Vlaamse een expositie opgezet Conscience en
contact met veel andere belangrijke pro- Beweging verzamelen. Die passie resul- de dansende leeuwen. In een postuum
minenten van de Vlaamse ontvoogdings- teerde in een uitzonderlijke bibliotheek eerbetoon aan de h. Van Louwe werd die
strijd zoals o.m. Rik Borginon, Jozef van enkele duizenden exemplaren, in tentoonstelling tot eind augustus verCoene, prof. Jan F. Fransen, Paul Daels, veel gevallen ook zeldzame en unieke lengd.
Vermelden we nog dat Carlos Van Louwe
enz. Dat maakte dat hij in 1968, op 35- stukken.
jarige leeftijd, lid werd van de raad van In Koksijde maakte Carlos Van Louwe lid en oud-regionaal voorzitter was van de
beheer van het IJzerbedevaartcomité. Hij zich verdienstelijk als initiatiefnemer of Orde van de Prince afdeling Westhoek, lid
zou er later ook vele jaren ondervoorzit- mede-organisator van talrijke culturele van het Felix Timmermansgenootschap,
manifestaties, al dan niet in verband met lid van de Stichting Orde Driekoningen,
ter van zijn.
Van Louwe werd in 1984 bij testament de Vlaamse Beweging. We denken hierbij Ridder van ’t Manneke uit de Mane, lid
de trotse bezitter van het omvangrijke o.a. aan de vele boekenbeurzen vanaf van het Sint-Idesbaldusgenootschap.
archief en van de bibliotheek van Clem 1968 in ’t Reigersnest in samenwerking Cultureel ambassadeur Carlos Van Louwe
De Landtsheer, vooral handelend over met de BGJG en het Davidsfonds (waar- was een overtuigd en bezield Vlaming,
de IJzerbedevaarten. Hij werd dan ook van hij 10 jaar lokaal voorzitter was), aan zijn leven lang geïnspireerd door het
een deskundige wat de geschiedenis van de elfjulivieringen in samenwerking met AVV-VVK-devies op het IJzerkruis. De
die bedevaarten betreft. Zo verscheen in het feestcomité van Sint-Idesbald. Hij uitvaartplechtigheid vond op woens2002 van zijn hand, in co-auteurschap was ook organisator van een aantal grote dag 9 augustus onder massaal medelemet Pieter Jan Verstraete, zijn verhel- tentoonstellingen: Felix Timmermans ven plaats in de OLV-ter-Duinenkerk in
derend boek De Oorlogsbedevaarten. (1986), Guido Gezelle (1987), geschie- Koksijde, waarna zijn stoffelijk overschot
Anderzijds publiceerde hij artikels in denis van de Vlaamse Beweging (1988), op de gemeentelijke begraafplaats werd
het tijdschrift Nieuw Vlaanderen, en hij Tijl Uilenspiegel (1989), Frans Masereel bijgezet.
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Schitterend boek “Koksijde” voorgesteld
Op woensdag 21 juni vond in zaal ’t Oud Schooltje onder massale belangstelling de voorstelling plaats van het boek “Koksijde”.
De gemeente beschikt nu over een volwaardig werk waarin alle facetten van het lokaal verleden en heden beschreven en uitgebeeld staan. Het boek telt 176 bladzijden en bevat ca. 300 illustraties in kleur. Het werd op stijlvolle manier uitgegeven door de
Stichting Kunstboek uit Oostkamp.
Het boek geeft een indringende schets
van de wording van Koksijde, ontstaan
uit een klein boeren- en-vissersdorp en
geëvolueerd tot de dynamische kustgemeente zoals we haar vandaag kennen.
Aldus wordt in deze uitgave een totaalbeeld van Koksijde gegeven waarin de
troeven van de gemeente op objectieve
wijze aangeprezen worden.

VERANTWOORDING
“Dat was iets wat onze gemeente nog
ontbrak”, aldus burgemeester Marc
Vanden Bussche in zijn toespraak. “Eén
van de belangrijkste redenen waarom
het gemeentebestuur besloot een boek
over Koksijde te realiseren, is het feit dat
er tot op de dag van vandaag nog geen
volwaardige publicatie over de gemeente
bestond. Wij hadden nog geen werk
waarin alle facetten die de gemeente
Koksijde kenmerken, zoals de visserij, het
toerisme, het cultureel patrimonium e.a.,
aan bod komen. Het doel van het boek is
zowel de bezoeker als de inwoner kennis
te laten maken met het belangwekkend
karakter van de geografische en culturele rijkdom van de gemeente Koksijde.
Het werk houdt in zijn belichting via de
teksten en de foto’s het midden tussen
een ideale kennismaking voor de leek
enerzijds, en een interessant naslagwerk anderzijds waar elke kenner kan op
terugvallen. Zo stootten we op enkele
geschiedkundige nieuwtjes en wordt
heel wat fotomateriaal gepubliceerd dat
nooit eerder werd vertoond. De auteurs
gingen echt op onderzoek. Het boek
gaat dus veel verder dan het louter verzamelen van bestaand materiaal.”

INHOUD
Achtereenvolgens komen in het boek volgende onderwerpen aan bod. In het eerste deel “Koksijde en zijn rijk verleden”:
het ontstaan, de middeleeuwen met de

Duinenabdij, de 18de en 19 de eeuw
met de IJslandvaarders, de strandvissers
en de paardenvissers. In het tweede deel
“Van vissersgemeente tot volwaardige
badstad”: opkomst van het kusttoerisme,
arme vissersdorpen, vooroorlogs strandtoerisme, de Eerste Wereldoorlog, het
interbellum, de Tweede Wereldoorlog,
heropbouw en toeristische expansie,
Koksijde na de fusie en Koksijde vandaag.
In het derde deel de burgemeesters van
Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en van
de fusiegemeente. In het vierde deel het
rijk cultureel erfgoed: een thuis voor
kunstenaars, kunstwandeling, het bouwkundig patrimonium en de toeristische
kustarchitectuur. In het vijfde deel de
musea en in het zesde deel de natuurgebieden.

AUTEURS
Liefst 8 auteurs verleenden hun medewerking aan dit prachtig boek: burgemeester Marc Vanden Bussche zelf, Mia

Verstraete, Rik Sauwen, Chris Meplon,
Willem Lanszweert, Harry Van Royen,
Dirk Vanclooster en José Chamon.
Afdelingshoofd Vrije Tijd/cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie Beun nam de
coördinatie van de teksten en de redactie
van de onderschriften bij het fotomateriaal op zich. Zij kon hierbij rekenen op de
hulp van collega Daisy Burki. De foto’s
komen uit (gemeentelijke) archieven,
privé-collecties of werden door diverse
fotografen genomen. Tientallen ervan
werden digitaal bewerkt door gewezen
gemeentelijk fotograaf Fernand Schreel
van de dienst Pers & Com. Op de cover
schittert Elise Crombez, internationaal
fotomodel afkomstig uit Koksijde. Haar
verschijning geeft het boek meteen een
internationaal tintje!
Het werk kost (30 x 24 cm, gebonden,
harde kaft) kost 45 euro, en is te bekomen aan de balie van de dienst Cultuur,
CasinoKoksijde (info: 058/53.29.99)
en in de toerismekantoren.

Op de foto krijgen burgemeester Marc Vanden Bussche en cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie
Beun een eerste exemplaar overhandigd door respectievelijk Karel Puype en Jaak Van Damme van
de uitgeverij Stichting Kunstboek.

Bibliotheek

Berichten uit de gemeentelijke
openbare bibliotheek
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Illustrator Carll Cneut in
de bib op 9 september

Op zaterdag 9 september kunnen kinderen van 6 tot 8 jaar in de bib samen met
Carll Cneut hun fantasie en hun tekentalent de vrije loop laten gaan tijdens twee
workshops in de Willem Elsschotzaal
boven de bib (van 14 tot 15.15 u. en van
15.30 tot 16.45 u.).
Carll Cneut, geboren in Roeselare, studeerde grafische vormgeving aan het
Sint-Lucas Instituut in Gent. Hij werkte
een tijdje in de publiciteitssector, maar
rolde dan de wereld van de prentenboeken in. Dankzij zijn eigen stijl raakte hij
tot over de grenzen bekend en werd hij
herhaaldelijk bekroond met prestigieuze
prijzen.

Bekende Vlamingen
gezien door de ogen
van cartoonisten
Van woensdag 6 tot en met dinsdag 12
september loopt in de bib een tentoonstelling met cartoons van o.a. Marec,
Kim, Ilah, Nix, Meynen en anderen over
bekende Vlamingen. De “BV’s”, het
blijft een fenomeen. Een klein groepje
Vlamingen is niet weg te slaan van het
televisiescherm, niet weg te denken uit
de kolommen van populaire tijdschriften
en dagbladen. Ze hebben een leuke
snoet, bekken goed en vooral: ze heb-

ben over alles een mening. BV’s zijn zo’n
“wonderlijke wezens” dat uiteraard ook
cartoonisten er inspiratie in vinden.

Dennis Nowé op het
WASCO - weekend
Cabaretier Dennis Nowé brengt op
zaterdag 9 september om 17.15 u. in de
bibliotheek een (gratis) optreden met
z’n woordspelingen. Nowé verstaat als
geen ander de kunst om iemand op het
verkeerde been te zetten. Zijn pointes
zijn grappig en onvoorspelbaar. Zonder
decor noch attributen leest hij op een
gortdroge manier zijn gedichtjes voor.
Ondanks de vele doordenkers is zijn
humor zeer toegankelijk maar altijd op
niveau. Nooit platvloers. Nooit plat. Of
soms. Maar dan wel héél. Een aanrader
voor al wie van de Nederlandse taal
houdt. En ook voor wie van vrouwen
houdt. Want in bijna al zijn gedichten
staat de vrouw centraal. De deuren van
de bibliotheek worden even op voorhand gesloten.

Cursus internet-initiatie
in de bib (4 lesnamiddagen)
De bib organiseert een cursus internet-initiatie voor iedereen die al wat
basiservaring met computers heeft maar
zich nog niet waagde aan surfen op het
internet. In deze cursus komt men de
basisbeginselen te weten over het internet, maar uiteraard ook en vooral hoe
men alles in de praktijk brengt. Er wordt
vertrokken van nul en geëindigd met het
aanmaken van een eigen e-mail adres!
De cursus vindt plaats op dinsdag 19
september, donderdag 21 september,
dinsdag 26 september en donderdag 28
september, telkens van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 12 euro. Deelnemers moeten
wel lid zijn van de bibliotheek. Opgelet:
snel inschrijven is de boodschap (max.
10 deelnemers!)

Duinenabdij
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Nieuws uit het abdijmuseum Ten Duinen
Open Museumdag /
Rondleidingen met gids
Elke eerste zaterdag van de maand is
het Abdijmuseum voor iedereen gratis toegankelijk. Inwoners van Koksijde
hebben sowieso gratis toegang, maar
misschien is zaterdag 2 september een
ideale gelegenheid om het museum met
niet-Koksijdenaars te ontdekken..?
Of misschien wilt u wat extra uitleg? In de
maand september is er elke zondag (met
uitzondering van Open Monumentendag
op 10 september) een Nederlandstalige
rondleiding om 15 u., zonder extra kosten, want de gids is inbegrepen in het
toegangsticket.

2006 Beaufort:
I dormienti van Mimmo
Paladino
De ingetogen installatie van de Italiaanse
kunstenaar Paladino verleent de archeologische site een bijzondere sfeer. Sinds
1 april ontdekten al meer dan 20.000
binnen- en buitenlanders de mysterieuze
terracottabeelden tussen de abdijruïnes.
U was er nog niet bij? Mis deze unieke
kans niet ! De installatie is nog tot 1
oktober te bezoeken tijdens de openingsuren van het museum.

Mozartavond in Ten
Bogaerde
met het Hobotrio van het Nationaal

Orkest van België, Il Gardellino en Tine
Ruysschaert
In het kader van het Mozartjaar programeert het Abdijmuseum op vrijdag
1 september om 19.30 u. in de abdijhoeve Ten Bogaerde een klassiek concert. Het hobotrio van het Nationaal
Orkest van België (met Wulpenaar
Dimitri Baeteman) brengt variatietrio’s
uit Mozarts tijd. Daarnaast speelt het
barokensemble Il Gardellino beroemde
werken van de grootmeester: Ein kleine
Nachtmusik, Fluitkwartet in D en Gran
Partita. Als intermezzo brengt woordkunstenares Tine Ruysschaert een korte
selectie uit “Vaarwel als altijd, je Mozart”
met fragmenten uit zijn brieven en dagboeken. Kaarten: 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de deur.
Vòòr (18 u.) of na het concert (22.15 u.)
kan voor 35 euro een Mozartarrangement
geboekt worden in restaurant Ten
Bogaerde (inbegrepen: aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht, koffie en 2 glazen
wijn). Arrangement enkel te reserveren
in het Abdijmuseum!
Info en reservaties: Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 (tel. 058/53.39.50, epost info@tenduinen.be, webstek www.
tenduinen.be.

Open Monumentendag
op zondag 10 september
Op Open Monumentendag (zondag 10
september) is het abdijmuseum gratis
toegankelijk van 10 tot 18 u. Doorlopend
geven gidsen uitleg op diverse aanspreekpunten in het museum en op de
site. Ook rond de Zuid-Abdijmolen is het
weer feest. De molen draait van 10 tot 18
u. ’s Namiddags is er onder de molenrok
ambiance met de Oostduinkerkse visbakkers en het muzikale trio La Dolce Vita.
De Wijngilde van de Duinenabdij zorgt
voor het tappen van het fel begeerde en
gesmaakte abdijbier.

Fietstocht naar Gistel
Op zaterdag 16 september organiseren
de Familiares de Dunis een fietstocht

naar het Godelievemuseum in Gistel (56
km). Vertrek om 10 u. aan het bezoekerscentrum van het Abdijmuseum. Alle
praktische info en inschrijvingen bij
penningmeester Daniël Degryse (tel.
058/52.18.14, e-post magda.vermeir@
scarlet.be).

Thematentoonstelling
“Van wol tot baksteen”

In de abdijhoeve Ten Bogaerde loopt
van zaterdag 9 september tot zondag 5
november de bijzonder thematentoonstelling “Van wol tot baksteen- De handelsrelaties van de Abdij Ten Duinen in
Europa”. Deze expositie sluit perfect aan
bij het thema van Open Monumentendag
(import/export) en geeft een overzicht
van de handelsrelaties van de abdij Ten
Duinen. In de middeleeuwen bekleedde
de abdij OLV Ten Duinen immers een
voorname plaats in het Europese handelsnetwerk. Het verhaal van het handelsverkeer van de abdij voert de bezoeker
tot in Engeland, Frankrijk en ZeeuwsVlaanderen. Hoofdthema is de wolhandel, een belangrijke inkomstenbron voor
vele cisterciënzerabdijen.
Wetenschappelijk medewerker Harry
van Royen cultuurfunctionaris erfgoed
Sarah Willems realiseerden deze expo
die dagelijks gratis toegankelijk is van 14
tot 18 u. Een begeleidende, drietalige
brochure is beschikbaar.

Westhoekacademie

Mode-atelier WAK verovert
modecentrum Antwerpen

12

Het atelier Mode- en Theaterkostuumkunst van de Westhoekacademie Koksijde (WAK) onder leiding van Marijke Sileghem trekt
in september naar het modemekka Antwerpen (Hoboken) voor de vierdaagse biënnale “Natuur en Industrie” 2006. Onder impuls
van ons gemeentebestuur zetten WAK-directeur Guy Van Beckevoort en Alex Vandenbril (coördinator biënnale) hun schouders
onder het project. Tijdens de biënnale bundelen 3 academies (waaronder WAK), de plaatselijke industrie, 2 Hobokense scholen
en het Natuurpunt Hoboken de krachten. Het districtsbestuur van Hoboken en het gemeentebestuur van Koksijde subsidiëren en
bieden logistieke steun.
Dit schooljaar wordt
de stiekeme wens van
de WAK en directeur
Guy Van Beckevoort
om ook eens buiten
de Koksijdse en WestVlaamse grenzen te
showen werkelijkheid
dankzij de samenwerking met de Stedelijke Academie
Beeldende Kunsten van Hoboken. Die
link kwam er op uitnodiging van Alex
Vandenbril. Als een echte “go-between”,
reist hij voortdurend tussen Hoboken
en Koksijde. In Hoboken is hij de coördinator van de vierdaagse biënnale
“Natuur en Industrie” 2006, in Koksijde
organiseerde hij al enkele opmerkelijke
buurtkunstprojecten (tuin.sen-saties@
koksijde.be, Muzikale Salons). Daarnaast
is er de link Marijke Sileghem, zij is lerares “Mode en Theaterkostuumkunst” in
de Academie van Koksijde maar woont
in Hoboken.
Beide “links” zorgen ervoor dat het
mode-atelier van de WAK op zaterdag 16 september kan optreden in dé
modeprovincie bij uitstek, Antwerpen.
De modeshow vormt er het hoogtepunt
van de vierdaagse biënnale van 15 tot
18 september in het kasteel en park
Sorghvliedt in Hoboken.
De studenten van de modeklas komen
wekelijks twee keer zwaarbepakt toe met
stoffen, patronen, baalkatoenen voorstudies, op maat gemaakte paspoppen
en schetsboek. Onder het waakzame
oog van Marijke Sileghem zetten ze hun
ideeën om in draagbare kledingstukken.
Centraal in de opleiding staat het ontwerp van de kledij, het doel ligt echter
verder. Met hun collectie verwezenlijken
de studenten hun visie op wereld en
mode.

Ieder academiejaar draait de collectie
rond één hoofdthema, dit jaar is dat
“Natuur en Industrie”, twee schijnbaar
onverzoenbare polen. Hoboken is het
groenste district van Antwerpen, maar
anderzijds stellen de plaatselijke nijverheid en KMO’s duizenden mensen tewerk.
Ontegensprekelijk tekent dit spanningsveld de 34.000 inwoners van Hoboken,
het inspireert ook hun enthousiaste
kunstenaars. Partner Koksijde, zee- en
duinbiotoop, speelt het kusttoerisme als
tegenstelling uit.
De coördinator van de biënnale, Alex
Vandebril verzamelde allerhande materialen uit een 20-tal Hobokense bedrijven. Hij verdeelde ze onder de 2 participerende academies en ook onder
2 dagscholen met een modeafdeling.
De directies van ondernemingen stelden o.a. rubber, parels, metalen plaatjes,
drukrollen, kettingen, plastiek folie, banden, lamellen, moeren, dichtingsringen,
geweven gasvezel- koolstofdraad enz.
gratis ter beschikking.

BIËNNALE “NATUUR EN
INDUSTRIE” – PROGRAMMA
Vrijdag 15 september:
De biënnale start met een parkwandeling. De jeugd verkent spelenderwijs
het hedendaagse beeldenparcours met
een “doe”-doos. De beelden dagen hen
hun mening te vormen over het spanningsveld tussen natuur en industrie. Dit
beeldenparcours staat overigens voor
iedereen open, vier dagen lang. “Doe”doos 1 euro, catalogus 5 euro.
Zaterdag 16 september:
* Het beeldenpark is geopend van 10
tot 17 u.
* 18.30 u.: officiële opening biënnale
voor de eregenodigden in het kasteel
Sorghvliedt met een bezoek aan de ten-

toonstelling, receptie en prijsuitreiking
“voor het beste kunstwerk”.
* 19.30 u.: verwelkoming van het grote
publiek in de tent. Voorprogramma door
jeugdige muzikanten en een blitse projectie van werkfoto’s van de biënnale.
Om 20.30 u. bruisende en originele
modeshow in regie van styliste Marijke
Sileghem met leerlingen van Sint-Agnes,
SITO 5, de jeugdacademie Hoboken en
de Westhoekacademie Koksijde. Daarna
optreden van het Antwerp Gipsy Ska
Orkestra.
Zondag 17 september en maandag 18
september:
De bezoeker kan op eigen tempo genieten van installaties, schilderijen, foto’s
en keramiek in het park en het kasteel
Sorghvliedt. Op maandag tijdens de
jaarmarkt in Hoboken blijft de tentoonstelling open.
De hoofdingang van het park en kasteel
Sorghvliedt is gelegen in de Moretusstraat
Hoboken Centrum bij eindhalte tram 2 en 4.
Info directeur Westhoekacademie Guy
Van Beckevoort (Veurnelaan 109 in
Sint-Idesbald, tel. 058/51.65.27, fax
058/52.27.72, e-post westhoekacademie@koksijde.be, gsm 0477/79.45.91) of
bij coördinator biënnale Alex Vandenbril
(Capucijnenlaan 14 in Koksijde, tel.
03/827.32.66, e-post vandebril.alex@
belgacom.net, gsm 0485/05.78.26.
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Open Monumentendag: zondag 10 september
De jaarlijkse Open Monumentendag vindt
plaats op zondag 10 september met als
thema “Import-Export”. Hieronder het
programma in onze gemeente. Op Open
Monumentendag zijn alle activiteiten
gratis!
* Tentoonstelling “Van wol tot baksteen:
de Europese handelsrelaties van de
Abdij Ten Duinen” in de abdijhoeve Ten
Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 12, weg
Koksijde-Veurne), open van 10 tot 18 u.
* Exclusief! Open monument villa De
Waterlelie, Zandstraat 1 in Koksijdebad (Quartier Sénégalais), open van 10
tot 18 u.
* Exclusief! Open monument villa Loxley
Cottage met tentoonstelling “Loxley
Cottage: vroeger en nu”, Bauwenslaan 2
in Koksijde-bad (Quartier Sénégalais),
open van 10 tot 18 u.
* Doorlopend Rondleidingen in het

nieuwe gemeentehuis en in het cc
CasinoKoksijde, Casinoplein in Koksijdebad
* Rondleidingen, demonstratie graanmalen en randactiviteiten in de ZuidAbdijmolen, Van Buggenhoutlaan in
Koksijde-bad, van 10 tot 18 u.
* Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke
Prinslaan 6-8 in Sint-Idesbald, open van
10 tot 18 u.
* Geleide erfgoedwandeling “Koksijdebad vanuit de ogen van de Zouaven”,
vertrek om 10 u. aan cc CasinoKoksijde,
Casinoplein 11 in Koksijde-bad (duur 2
uur)
* Geleide erfgoedwandeling “SintIdesbald vanuit de ogen van Paul
Delvaux” met bezoek aan vissershuisje,
vertrek om 14 u. aan het stranddienstencentrum op de Zeedijk in Sint-Idesbald
(duur 2 uur)

* Tentoonstelling Mon Camelbeke in
de Keunekapel, H. Christiaenlaan 40 in
Sint-Idesbald, open van 10 tot 18 u.
Centraal infopunt: balie cc casinokoksijde (Casinoplein 11, tel. 058/53.29.99, fax
058/53.29.97, website www.casinokoksijde.be, e-post cc.casino@koksijde.be).
Te koop aan het centraal infopunt en
in de kantoren van de dienst Toerisme:
diverse brochures erfgoedwandelingen,
fietsroutes enz. Ook het nieuwe boek
“Koksijde, een bewogen architectuurgeschiedenis. Inventaris van het bouwkundige erfgoed” (Sarah Willems) en het
boek ‘Koksijde’ (diverse auteurs) zijn er
te koop.
Voor meer info over de 5-Art Open
Monumentenbus (Veurne, De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem):
vraag de folder!

Jazz at Baaltje met The New Orleans Roof Jazzmen
Op vrijdag 8 september kunnen jazzliefhebbers vanaf 20.30 u. in Hotel Ruytingen
(Strandlaan 285 te Sint-Idesbald) genieten
van het optreden van The New Orleans Roof
Jazzmen. Gesticht in 1956 schreef deze
Gentse groep een stuk geschiedenis in de
zuivere New Orleans-muziek in België. Het
50-jarig bestaan van de groep werd grandioos gevierd in New Orleans zelf in het kader
van het beroemd French Quarterfestival, o.a
in de bekende Bourbonstreet, en zelfs met
een speciaal optreden in de Palm Court Café
samen met veteraan en trompettist-zanger
Lionel Ferbos (93 jaar)!
Voor meer info en reservaties: Ray Van
Duüren, tel. 058/51.30.50.

Derde vrijetijdsmarkt voor verenigingen
De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid organiseert op zaterdag 16 september voor de derde maal de vrijetijdsmarkt. Deze
beurs voor Koksijdse verenigingen vindt van 10 tot 17 u. plaats in de feestzaal van cc CasinoKoksijde. Het publiek kan er
kennismaken met een zeer gevarieerd aanbod uit het Koksijdse verenigingsleven. De verenigingen kunnen er zich voorstellen
aan de hand van brochures, affiches, foto- en videomateriaal, krantenknipsels enz. Verder is er ook de mogelijkheid tot een
persoonlijke kennismaking met bestuursleden, clubverantwoordelijken en leden. De toegang is gratis. Info: Marijke Louwie (tel.
058/51.58.28).
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Een nieuwe kunstcollectie voor de gemeente!
Na de recente schenking door Bert Bijnens (69 folkloristische keramiekbeelden) is het gemeentelijk archief alweer een merkwaardige kunstcollectie rijker. Onlangs immers schonk mevr. Ghislaine Hinderyckx, weduwe van Maurits Schakman, 51 grote
tekeningen van zijn hand aan de gemeente. Deze werken, op vrij groot formaat uitgevoerd in Chinese inkt, zijn stuk voor stuk
pareltjes van regionale volkskunst die de nauwe band verraden van de kunstenaar tot zijn geliefde streek.
andere kunstvorming had hij niet
genoten, maar
dat belette hem
niet zijn aangeboren tekentalent te ontwikkelen. Beroepshalve
werd Maurits later
eerste treinwachter te Oostende.
Vele jaren lang
liet
Maurits
Schakman zijn
te ke n p ot l o o d
Een mooi werk uit de collectie van wijlen Maurits Schakman, waarvan een links liggen, maar
belangrijk deel onlangs door zijn weduwe Ghislaine Hinderyckx aan het
eens gepensigemeentebestuur is geschonken.
oneerd in 1979
Maurits Schakman was 78 jaar toen hij nam hij de draad van zijn jeugdpassie
op 15 juli 2003 stierf. Hij was afkomstig weer op. Die drang resulteerde in honvan Adinkerke, meer bepaald van de derden pentekeningen, meestal streekherberg Sint-Pieter rechtover de Sint- gebonden onderwerpen zoals zee- en
Audomaruskerk. Zijn weduwe Ghislaine duinenlandschappen, landbouw, folklore,
vertelt dat Maurits daar als jongeling garnaalvissers te paard, enz. Het was
tijdens de oorlog veel tekende op de Maurits’ wens dat (een deel van) zijn
achterkant van cinema-affichen. Een of werk na zijn overlijden in een archief

zou bewaard blijven. Na rijp beraad
oordeelde zijn weduwe Ghislaine dan
dat de voornaamste werken het best
in het gemeentelijk archief thuishoren,
waarvoor uiteraard oprechte dank vanwege het gemeentebestuur dat ze als
mooie artistieke streekgetuigen zal koesteren…
Wijlen volkskunstenaar Maurits Schakman.

Gratis geleide natuurwandelingen
ZATERDAG 2 SEPTEMBER:
- 9.30 u., duin- en schelpenwandeling (5 km), vertrek Elisabethplein in Koksijde
- 14 u., Doornpannewandeling (4 km), vertrek aan bezoekerscentrum Doornpanne in Oostduinkerke

ZONDAG 3 SEPTEMBER:
- 9.30 u., wandeling in Ter Yde en Hannecartbos, vertrek aan ingang Hannecartbos in de Noordzeedreef in Oostduinkerke
- 14 u., wandeling Artiestenwandelroute, vertrek aan Abdijmuseum Ten Duinen

ZATERDAG 9 SEPTEMBER:
- 9.30 u., Doornpannewandeling (4 km), vertrek aan de Hoge Blekker, Zeelaan/Panoramalaan in Koksijde

ZATERDAG 16 SEPTEMBER:
- 14 u., wandeling in Ter Yde en Hannecartbos, vertrek aan ingang Hannecartbos in de Noordzeedreef in Oostduinkerke

ZONDAG 24 SEPTEMBER:
- 14 u., bessen- en vruchtenwandeling in de Houtsaegerduinen en Kerkepannebos, vertrek aan cc Taf Wallet, Veurnelaan 109
in Sint-Idesbald

ZATERDAG 30 SEPTEMBER:
- 14 u., wandeling in Ter Yde en Hannecartbos, vertrek aan ingang Hannecartbos in de Noordzeedreef in Oostduinkerke

Kunst/Toerisme
Zondag 17 september

46ste Bebloemde Praalstoet ter Verheerlijking
van de Vlaamse Schilderkunst
De tweejaarlijkse bebloemde praalstoet
ter verheerlijking van de Vlaamse schilderkunst trekt op zondag 17 september
vanaf 15 u. voor de 46ste maal door
de straten van Koksijde met start in het
dorp (en niet aan de rotonde De Poort
zoals vermeld op de affiches). De stoet
is één barokke ode aan zowel het ingekeerde als uitbundige Vlaamse volksleven, in verleden en heden vereeuwigd
door meester-kunstschilders. De praalwagens zijn bebloemd met wel 65.000
geurige snijbloemen die twee dagen en
nachten voordien op de wagens worden
aangebracht.
Na een welkomstgroet vanwege de
Koksijdse bloemenbadplaats worden de
hoogtepunten van de Vlaamse schilderkunst in vier delen uitgebeeld: de 20ste
en 19de eeuw, daarna de 17de eeuw (de
tijd van Rubens), vervolgens de 16de
eeuw, en de Vlaamse Primitieven uit de
15de en begin 16de eeuw.
De stoet vindt zijn inspiratie in vele
facetten van de vroegere en huidige
samenleving. Enerzijds uitspattingen van
Bourgondische levenslust zoals de liefde,
het bruisende leven van het gewone

volk, van burgerij en adel, de kermis
met muziek en dans. Anderzijds ook
de momenten van vrome ingekeerdheid
zoals de devotie, het verdriet om oorlog in de Nederlanden, de visionaire
dromen, het ingetogen familieleven, de
strijd om werk met een uitbeelding van
het schilderij De Werkstaking (1893) van
Eugène Laermans.

De taferelen worden keer op keer uitgebeeld door figuren die zo uit de doeken van onze Vlaamse meesters komen
gestapt: de slapende schranzers en
feestvierende boeren van Pieter Breugel,
de schrikwekkende gedrochten van
Hiëronymus Bosch, de Drie Koningen
van Hans Memlinck, het gezin van Pieter
Paul Rubens, de circusartiesten van
Edgard Tijtgat, de schuchtere baadsters
van Taf Wallet. Andere kunstschilders van
wie meesterwerken worden uitgebeeld
zijn Constant Permeke, Paul Delvaux,
Frits Van Den Berghe, Henri Evenepoel,
Antoon Van Dijck, Pieter Pourbus, Rogier
Vander Weyden, Jan Van Eyck, Gerard
David, James Ensor. Het lange feestlint wordt bevolkt door een duizendtal
figuranten, Ze maken muziek, zingen en
dansen, zwaaien met vlaggen, spelen
toneel, rijden te paard, hoeden schapen,
vermaken de toeschouwers…
In een streven naar constante vernieuwing wordt in elke editie een wagen
vervangen. Dit jaar zal de nieuwe reus,
de zalige abt Idesbaldus Van der Gracht,
derde abt van de Duinenabdij en patroon
van de vissers en de Vlaamse adel, voor
de eerste maal mee opstappen…
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Geslaagde fietstocht naar Biedenkopf

Na zes dagen fietsen en bijna 600 km bereikten de dappere fietsers de poorten van Biedenkopf,
waar ze door Erste Stadtrat Willy Bast hartelijk ontvangen werden. Ook Mieke Garnaal en eredames waren van de partij.

Dertien fietsers en vijf begeleiders hebben van 22 tot 27 juli de bijna 600
km tussen Oostduinkerke en Biedenkopf
overbrugd naar aanleiding van het 40jarig bestaan van de verbroedering tussen
beide gemeenten. Een mooie prestatie die
de jumelagebanden enkel nauwer aanhaalt
want de sportieve deelnemers waren zowel
Biedenkopfers als Oostduinkerkenaars.
Het gezelschap bestond uit de fietsers
Annemie Hauweele (enige dame), Luc
Depotter, Eddy Ingelbrecht, Marnix Barier,

Marc Nowé, Pieter-Jan Machtelinckx,
Stefaan Pladys, Edwig Dolphen en Geert
Notredame uit Oostduinkerke; verder Helmut Ochs, Matthias Reichard,
Franz Milchsack en Peter Walter uit
Biedenkopf. Er waren ook vijf begeleiders in wagens: Brigitte Vergote, Sigrun
Reichard, Gerry Verweirder, Dina Boedts
en Marc Reybrouck.
Op zaterdag 22 juli werden ze uitgewuifd door vele supporters, alsook door
eerste schepen Jan Loones en voorzit-

ter Andre Cavyn van het feestcomité
Oostduinkerke-dorp. Zes dagen waren
de fietsers onderweg: OostduinkerkeOordegem (115 km), Oordegem-Lummen
(114 km), Lummen-Mariaweiler (135km),
Mariaweiler-Remagen (85 km, waar in
de Rijn werd gezwommen), RemagenBad Marienberg (85 km, zwaarste en
steilste etappe door het Siebengebergte
en het Westerwald), Bad MarienbergBiedenkopf (66 km).
Na een rondrit door de stad werden
de laatste meters naar de jeugdherberg
onder begeleiding van de plaatselijke
Spielmanszug afgelegd.
Talrijke toeschouwers, onder wie ook de
plaatselijke prominenten, waren bij de
ontvangst van de fietsers aanwezig. Alle
deelnemers aan het jeugdkamp verwelkomden de groep met een prachtig tshirt “Wij zijn Europa”. De Erste Stadtrat
Willy Bast begroette de deelnemers en
uitte zijn bewondering voor de sportieve
prestatie en voor de volksverbindende
zin van de organisatie. Mieke Garnaal
Ine Pladys en de eredames Liselot Pladys
en Katty Vandooren overhandigden een
herinneringsteken en roosjes als blijk van
erkenning.

Uitstap naar Wanze op 3 september
Het jumelagecomité van Koksijde organiseert een uitstap naar Wanze op zondag 3 september. Verzameling aan het brandweersarsenaal om 7.15 u., vertrek om 7.30 u., aankomst in Wanze om 10 u. waarna stadsbezoek. Na het middagmaal om 15 u.
bijwonen van de stoet “Les Fêtes des Wallonie” op de tribune, opgeluisterd door El Fuerte. Na een afscheidsdrink wordt om
17 u. weer naar Koksijde vertrokken. Bij aankomst om 19.30 u. wordt nog een bezoek gebracht aan Groenendijk-kermis met
optreden van El Fuerte, en om 21.30 u. weer in Koksijde-dorp.
Deelnameprijs 20 euro. Info: voorzitter Luc Deltombe (tel. 058/52.06.09) of secretaris Greta Cambier (tel. 058/51.11.62,
e-mail greta.cambier@skynet.be).
Twaalf kinderen van Koksijde
namen van 30 juli tot 6 augustus
deel aan het internationaal jeugdkamp jeugdkamp te Wanze, dat
ook kinderen uit Bad Schallerbach
en Konz verwelkomde.

De grote groep kinderen en begeleiders
uit Wanze, Koksijde, Bad-Schallerbach
en Konz die begin augustus deelnamen
aan het jaarlijkse jeugdkamp.

Kermis
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Programma kermis Oostduinkerke-dorp
VRIJDAG 8 SEPTEMBER:
- 19 u., café Leopold, kermisprijskamp golfbiljart (org. biljartclub Leopoldvrienden)

ZATERDAG 9 SEPTEMBER:
- 8.30 u , taverne ’t Sluddertje, kampioenschap voor vrouwelijke kruwers (org.
kruwersclub de Spanjaardbank)
- 13.30 u., snuffeltocht (org. Fidelia,
Koninklijke Hondenafrichtingsvereniging
Oostduinkerke)
- 15 u., wielerwedstrijd voor elite zondercontract en beloften, Grote Prijs Garage
Marc Vansteenland
- 20 u., taverne ’t Sluddertsje, kermisschuiftafel (org. schuiftafelclub de Trokkers)

ZONDAG 10 SEPTEMBER:
- 8.30 u., taverne ’t Sluddertsje, kampioenschap voor mannelijke kruwers (org.
kruwersclub de Spanjaardbank)
- openen van de toestellen afzonderlijke prijsvluchten uit Arras voor oude
en jonge duiven met Ereprijs Vlaams
Volksvertegenwoordiger en eerste schepen Jan Loones voor de eerste jonge duif
& Ereprijs Paul Pauwels voor de eerste
oude duif (org. duivenmaatschappij De
Verbroedering)
- 10 u., open tornooi voor leden en
niet–leden Tennis Minigolf Tip-Top (org.
minigolfclub Oostduinkerke)
- herdenking 62ste verjaardag der bevrijding van Oostduinkerke: 9.15 u., plechtigheid op de gemeentelijke begraafplaats met bloemenhulde op de graven
van de gesneuvelde verzetslieden, op
het graf van André Geryl (omgekomen in
een concentratiekamp) en op de Britse

militaire begraafplaats / om 10.15 u.,
herdenkingsmis in de Sint-Niklaaskerk,
opgeluisterd door het koor Laudate
Dominum uit Kortrijk / om 11.15 u.,
bloemenhulde bij de herdenkingsplaten
in de Vrijheidstraat en aan de gemeenteschool en aansluitend defilé
- 17 u., officiële opening van de kermis
op het binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum met optreden van de
Harmonie Vrienden van de Brandweer,
in aanwezigheid van Mieke Garnaal, en
eredames en volksdansen door de OudIJslandvaarders en de Garnaaltjes

MAANDAG 11 SEPTEMBER:
- 10 u., plechtige rouwdienst voor de
overleden parochianen (jaargetijde)
- 18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen met deelname van de dorpsbewoners (org. WTC De Meeuw)

DINSDAG 12 SEPTEMBER :
- 14 u., kermis-kiekenkaarting in zaal
Witte Burg voor de leden (org. KBG
Oostduinkerke-Wulpen)

WOENSDAG 13 SEPTEMBER:
- 16 u., binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum, wedstrijden voor de
schoolgaande jeugd (org. feestcomité
Oostduinkerke-dorp)

DONDERDAG 14 SEPTEMBER:
- 9 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige vissersmis – na de mis bloemenhulde op het erepark van het Nationaal Visserijmuseum,
om 11 u. gezellig samenzijn voor de vis-

sers en de vrienden van de visserij in café
’t Visserswelzijn, aangeboden door het
feestcomité Oostduinkerke-dorp, m.m.v.
de Visbakkers van Oostduinkerke en
Keizer Friette
- 14 u., seniorendansontmoeting in zaal
Witte Burg (org. De Golfbrekers)
- 15 u., wielerwedstrijd voor elite zonder
contract en beloften, 23ste Grote Prijs
Autohandel Vanoverbeke en Legein.
- 20 u., taverne ’t Sluddertsje, kermiskaarting (org. Kaartensclub 101 is uit)

VRIJDAG 15 SEPTEMBER:
- 15 u., café ’t Visserswelzijn, grote kermiskaarting (org. de Oostduinkerkse Vrienden)
- 18 u., taverne ’t Sluddertsje, kermisprijskamp carambole, overband en drieband
(org. caramboleclub De Westhinder)

ZONDAG 17 SEPTEMBER:
- openen van de toestellen na de duivenvlucht uit Arras (org. Duivenmaatschappij
de Verbroedering)

VRIJDAG 22 SEPTEMBER:
- 16 u., taverne ’t Sluddertsje, versfruitkermiskaarting (org. krachtbalclub
Oostduinkerke)

ZONDAG 24 SEPTEMBER:
- vanaf 10 u., op de Werf Oostduinkerke,
vrienden- en brandweerwedstrijd De
Peerdevisscherstrofee voor verenigingen en brandweerlieden uit bevriende
gemeenten (org. feestcomité gemeentelijke brandweer Oostduinkerke en feestcomité Oostduinkerke-dorp)

Kermis op de Groendijk
ZONDAG 2 SEPTEMBER:
- 15 u., café De Zoeten Inval, kiekenkaarting

ZONDAG 3 SEPTEMBER:
- 17.30 u., café De Zoeten Inval, gratis vis, gebakken door de Oostduinkerkse Visbakkers
- 18 u., officieel bezoek aan Groendijkkermis door de gemeentelijke overheid in aanwezigheid van Mieke Garnaal, de Harmonie Vrienden van de Brandweer en de OudIJslandvaarders met de reuzen Pe en Me
- 20 u., café De Zoeten Inval, volksbal

Kermis
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Kermis in Sint-Idesbald
ZATERDAG 2 SEPTEMBER:
- 18 u., ter hoogte van het Lucionplein
optocht met de gemeentelijke harmonie,
officiële inhuldiging van de vernieuwde Zeedijk van Sint-Idesbald nabij het
stranddienstencentrum
- 18.30 u., inwijding van de nieuwe
reus Baldje op het Grardplein in aanwezigheid van alle reuzen van KoksijdeOostduinkerke en officiële opening van
de kermis

Archief/Visserij
Via de gemeentelijke archiefdienst, en
dankzij Henri Christiaen, heeft Tij-dingen het redactionele genoegen voor de
lezer volgende uitzonderlijke familiefoto
te kunnen publiceren. De foto is iets
meer dan honderd jaar oud en vertelt
ons een en ander over de gekende families Calcoen en Vandewoude.
De foto werd genomen door de vermaarde Veurnse fotograaf Maelstaf. Ze verenigt de Calcoens met de Vandewoudes.
In 1902 hertrouwde Lodewijk Calcoen
(bijgenaamd “Lotten van Trieeltjes”, zoon
van Rochus en Maria Torreele) met de
weduwe Leonie Devinck-Vandewoude uit
Adinkerke.
Deze tak van de Calcoens waren rasechte Koksijdenaars met hun roots in
de IJslandvaart. Lodewijk was zoals zijn
grootvader Jacobus en vader Rochus een
IJslandvaarder. Hij stierf vrij jong op 49jarige leeftijd.
In augustus 1886, 3 jaar na zijn huwelijk met zijn eerste echtgenote, Sofia
Zwertvaegher, bouwde Lodewijk zijn
vissershuisje op cijnsgrond. Dit gerestaureerde huisje staat nog steeds in
de Noordduinen. Uit zijn huwelijk met
Sofia, werden dertien kinderen geboren, waarvan er slechts vijf overleefden:
Bertha, Julia en August, Maurice en
Henri. De visserszonen van Lodewijk
weken zoals velen in de jaren twintig uit

- 19 u., optocht via de Koninklijke Baan
en de Strandlaan tot de Kerkepannezaal
- 20 u., feestmaaltijd in de Kerkepannezaal
(12 euro per persoon vooraf in te schrijven)
- 21 u., kermisfuif met orkest The
Westband en gastoptreden van Nicole
en Hugo (toegang gratis vanaf 21 u.)

gevolgd door bloemenhulde en optocht
met de gemeentelijke harmonie en de
vaderlandslievende verenigingen.

MAANDAG 4 SEPTEMBER:
- 14 u., Kerkepannezaal, ontspanningsnamiddag voor senioren met “De
Humorshow”

ZONDAG 3 SEPTEMBER:
- 10 u., kerk Sint-Idesbald, dienst voor de
gesneuvelde Canadese soldaat Charles
Richards en de overleden parochianen,

Een uitzonderlijke familiefoto van een eeuw oud..!
naar Oostende, waar Maurice en Henri
als reders-vissers verschillende vaartuigen uitbaatten. De Calcoens waren trouwens gekend als uitstekende vissers, die
een scherp oog hadden voor de rijke
visgronden.
De oudste dochter, Bertha, bleef in
Koksijde en huwde met de bekende IJslandvaarder Mongsje Eduard
Verhaeghe. Recent werd het graf van

Lodewijk, begraven in Adinkerke, onder
impuls van Christiane (dochter van Henri
Calcoen) en Louis (zoon van Maurice
Calcoen) gerenoveerd.
Leuke anekdote is dat deze uitzonderlijke foto in het bezit kwam van
Henri Christiaen via zijn achternichtje
Christiane Goderis-Verhaeghe. (Bijdrage

door Henri Christiaen, kleinzoon van
Henri Calcoen).

Onderaan v. l. n. r.: ouders en jonge kinderen v.l.n.r. Maurice Vandewoude, vader Lodewijk Calcoen
(Lotten van Trieeltjes), Henri Calcoen, Karel Vandewoude, Jules Vandewoude, moeder Leonie
Vandewoude, Louis Vandewoude; bovenaan v.l.n.r. de jongeren Maurice Calcoen, Bertha Calcoen,
Elza Vandewoude, August Calcoen en Julia Calcoen.
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Vaartuig OD.1 Martha eeuwig voor anker…

1. Zaterdag 24 juni: hoog en droog bengelt de
OD1. Martha tussen hemel en aarde…

Het nieuwe Nationaal Visserijmuseum in
opbouw is een belangrijke stap verder
in zijn groei. Op zaterdag 24 juni werd
het kustvissersvaartuig OD.1 Martha,
onder grote belangstelling en op succesvolle, spectaculaire wijze in het nieuwe
museum geplaatst. De bouw van het
nieuwe visserijmuseum heet officieel als
volgt: “Het zeil wordt in de top gezet –
Cultuurtoeristisch project ter revalorisatie
van de maritieme erfgoedsite Nationaal
Visserijmuseum Oostduinkerke”.
Het kustvissersvaartuig OD.1 Martha,
dat op prachtige wijze gerestaureerd
werd in het scheepsatelier Lowyck in
Oostende, maakt daar integraal deel van
uit. In het museum zal de bezoeker het
schip op diverse niveaus kunnen bewonderen: onderaan, op middelniveau en van
boven af. Het wordt dan ook zowat het
koninginnestuk van het nieuwe museum.
De plaatsing van het vaartuig, dat een
beschermd monument is (16 juni 1998),
had heel wat voeten in de aarde, of
anders gezegd: gezucht in de lucht. Er
kwam immers veel minutieus kraanwerk bij kijken om het schip zowat vijftien meter hoog boven de daken in de

2. Met uiterste precisie slaagt de kraanman erin Martha door het open
dak neer te laten…

Vrijheidstraat te takelen, te zwenken en
vervolgens weer even diep uiterst voorzichtig en naaldscherp neer te laten aan
z’n nieuwe kade. De honderden kijklustigen hielden zowat de adem in toen de
boot hoog en droog tussen hemel en
aarde bengelde. Maar stilaan steeg een
massale zucht van opluchting op uit de
menigte toen Martha langzaam door het
gat in het dak aan het zicht onttrokken
werd. En even later was een daverend
applaus het loon van kraanman en technische medewerkers toen de boot veilig
en wel aan zijn nieuwe eeuwige kade was
aangemeerd. Uiteraard tot grote vreugde
van, en bijwijlen aandoenlijke ontroering
bij prominenten en alle aanwezigen…
Een huzarenstukje was tot een goed
einde gebracht!
Inmiddels, en sedert de paasvakantie
wordt verder gewerkt aan de uitvoering
van de technieken (HVAC, bouw van
een hoogspanningscabine en aquaria).
Overigens keurde de gemeenteraad in
zitting van 3 juli het lastenboek goed
voor de museale inrichting (3,94 miljoen
euro), zodat ook dit lot thans in aanbesteding is.

3. en weinig ogenblikken later ligt het schip veilig en wel aangemeerd
aan zijn nieuwe kade…
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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.milieu.koksijde.be/afvalfracties).
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 6 en 20 september
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 20 september

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 7 en 21 september
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 21 september

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 8 en 28 september
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 22 september

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 8 en 22 september
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 18 juli en 22 augustus

Nieuwe bewegwijzering voor reservaten Ter Yde, Westhoek en Oosthoek

Op 5 en 6 juli werden nieuwe bewegwijzeringpalen geplaatst in het Vlaams
Natuurreservaat Ter Yde. Ook in de
Westhoek en in de Oosthoekduinen,
twee deelgebieden van het Vlaams
Natuurreservaat “Duinen en Bossen

van De Panne” werd een gloednieuwe
signalisatie geplaatst.
In totaal kregen 37 eikenhouten FSCgelabelde palen een plaatsje in de grond.
FSC staat voor Forest Stewardship
Council en is een keurmerk dat aangeeft
dat het hout afkomstig is uit duurzaam
beheerde bossen. Elk van de bewegwijzeringpalen draagt een overzichtelijk
plannetje van het gebied waarop onmiddellijk te zien is waar de wandelaar zich
bevindt. Door de pijlencombinaties te
volgen, die aangegeven staan op de
zijkant van de paal, kan elke bezoeker
zijn of haar eigen wandeling samenstellen. Maar ook wie liever een vastgelegd
traject van punt A naar punt B volgt,
wordt op zijn of haar wenken bediend.
Bovendien wordt telkens de nog af te
leggen afstand aangegeven.
In Ter Yde kunnen wandelaars vertrouwen op 10 bewegwijzeringpalen. Dus
geen zorgen meer over welke kant ze
opmoeten, maar des te meer genieten van de prachtige natuur. Dit geldt
natuurlijk ook voor de Westhoek en de

Oosthoekduinen en waar respectievelijk 17 en 10 bewegwijzeringpalen
werden geplaatst.
Net als bij alle andere natuurgebieden, bossen en groenvoorzieningen die
ze beheert, wil het Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) de duurzame
ontsluiting van Ter Yde, de Westhoek
en de Oosthoekduinen nog verder verbeteren door het plaatsen van deze
nieuwe bewegwijzering. Door de mogelijkheid te bieden om zorgeloos door
de natuur te trekken op goed aangeduide en bewegwijzerde paden, kan
men tot rust komen, … de natuur leren
kennen, waarderen en er ook zorg voor
dragen.
Meer info over de Vlaamse natuurreservaten aan de kust en wandelmogelijkheden aan de Westkust bij het Vlaams
Bezoekers- en Natuureducatiecentrum
De Nachtegaal te De Panne, www.vbncdenachtegaal.be.
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Een uitdaging: bespaar in zes maanden
8% energie!
Kyoto, klimaatverandering, broeikaseffect, energiebesparing: misschien zijn
het voor u vage woorden… Toch zijn
deze begrippen belangrijk. Uw gemeente
daagt u uit om vanaf 1 november 8%
energie te besparen ten opzichte van
vorig jaar. Die uitdaging gaat u niet alleen
aan, maar wel samen met uw buren of
vereniging. U verenigt zich in een zogenaamde klimaatwijk. Elk gezin in die “wijk”
probeert dan met kleine maatregelen 8%
energie minder te verbruiken. Deze weddenschap duurt tot 30 april.
Een klimaatwijk is een groep van ongeveer
15 gezinnen die de uitdaging aangaat
om in het stookseizoen 8% energie in

huis te besparen. Deze gezinnen wonen
in dezelfde wijk of in dezelfde straat of
kennen elkaar via een vereniging, een
school, een club… U kunt natuurlijk in
uw eentje thuis energie besparen, maar
het is leuker én interessanter om het in
groep te doen. Daarom wordt er gewerkt
wordt met “klimaatwijken”. Zo staat u er
niet alleen voor, maar kunt u uw energieverbruik vergelijken met anderen, en tips
en ervaringen uitwisselen.
Elke klimaatwijk wordt bijgestaan door
een energiemeester. Zo’n energiemeester
krijgt een opleiding tot energie-expert.
Het is niet de bedoeling om grote investeringen te doen, of zonder verwarming

te leven en in dikke truien te
lopen. Integendeel, het doel
is wel de daling van 8% te
halen met kleine maatregelen en zonder comfortverlies.
Als extra stimulans is er ook een prijsje
aan het project verbonden: op het einde
van de rit zijn er voor de deelnemers van
de “Klimaatwijken” die er in slagen 8%
minder energie te verbruiken milieuvriendelijke prijzen te winnen! Geïnteresseerd?
Ronsel uw buren en vrienden bij elkaar
en neem contact op met de milieudienst
(tel. 058/53.30.97 of e-mail milieu@
koksijde.be). Individuele gezinnen zijn
natuurlijk ook welkom!

Studentenactie: goedkoop op kot met kringloopgoederen
1. Zoals vorig jaar organiseert het
Kringloopcentrum Westkust-Westhoek een
actie voor studenten. Bij voorleggen van
hun studentenkaart genieten ze tot 15
oktober 20% korting op alle artikelen.
Wetende dat de kringloopcentra sowieso
hun waren aan een spotprijsje aan de man
brengen, is dit dus echt wel een buitenkansje. Bij aankoop krijgt de student ook
een gratis gadget: een stickervel met 5 cartoons van de bekende cartoonist Lectrr.
2. Dit jaar valt er een extra cadeau uit de
bus: een gratis CD van het West-Vlaamse
rockconcours Westtalent (zolang de voorraad strekt en jammergenoeg niet in het
Kringloopcentrum Westkust-Westhoek) bij
een aankoop van minimum 10 euro. Deze

exclusieve CD staat boordevol talent van
eigen bodem, waaronder enkele groepen
die ook potten gebroken hebben op de
befaamde HUMO’s Rock Rally: Rye Jehu
behaalde er een bronzen medaille en
Balthazar wist de publieksprijs te strikken.
3. Alle studenten zijn welkom, maar er
wordt vooral gemikt op laatstejaars uit
het secundair onderwijs die volgend
schooljaar op kot gaan. Bij het inrichten
van een kot valt in een kring(loop)winkel
veel inspiratie te rapen: van eenvoudige
kastjes en tafels, over gereanimeerde
koelkasten en (microgolf)ovens, tot
hippe sixties-lampen. Er staat echt van
alles in de aanbieding. Sommige winkels
doen tijdens de campagne nog enkele

aanvullende acties of richten hun winkel
speciaal in met allerhande kot-spulletjes.
4. Voor een overzicht van de winkels en
meer info: www.west-vlaanderen.be/kringloopcentra of bel gratis 015/28.42.84.

Bouwteamcursus op 23 en 30 september
Hebt u praktische info nodig om uw huis comfortabel en energiezuinig te bouwen of verbouwen? Kom dan naar de
BOUWTEAMcursus op zaterdag 23 en 30 september. Deze cursus wordt georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen
in samenwerking met de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde en Veurne. Het BouwTeam garandeert elke cursist een
praktische (en betaalbare) kijk op isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie, waterbesparing en gezonde materialen.
Het programma vermeldt o.m. volgende onderwerpen: energiezuinig ontwerp (ligging en oriëntatie van de woning, compact
bouwen, bufferen, het wettelijk kader of het K-peil en E-peil); isolatie (dikte, materiaal, koudebruggen); ventilatie; verwarming
(warmtebron, -regeling, -ketel); regenwaterinstallaties, elektriciteit.
De twee lesdagen vinden plaats in zaal Caroline, Gouden Hoofdstraat 17 in Vinkem (Veurne), van 9.30 u tot 17.30 u. ’s Middags
is er een broodjesmaaltijd. Deelnemen kost 25 euro, cursuspakket en twee broodjeslunchen inbegrepen. Inschrijven via het
inschrijvingsformulier op de website www.dialoog.be/agenda of via e-post bouwteam@dialoog.be of bel 016/23.26.49. De
inschrijving is pas definitief na storting.
Meer info: Milieudienst (Heidi Vollon, tel. 058/53.30.27, e-post heidi.vollon@koksijde.be).
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Wat doet de seniorenraad?
De seniorenraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke seniorenvereniging in onze gemeente. Elke vereniging stuurt
één vertegenwoordiger. Hun belangrijkste taak is het bevorderen van het seniorenbeleid. Ze doen dat door het uitbrengen van
adviezen over zaken die ouderen aanbelangen. Verder coördineert de raad activiteiten en zorgt voor overleg en samenwerking
tussen de verschillende verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de seniorensector.
Koksijde telt heel wat seniorenverenigingen die het hele jaar door activiteiten organiseren om hun leden jong te
houden. Wie zich wil aansluiten heeft de
keuze…
Christelijke gepensioneerden Koksijde:
Jacques Danckers, Sint-Idesbaldusstraat
23, 0401 in Koksijde
Christelijke
gepensioneerden
Oostduinkerke: Michel Lantsoght,
Molenwal 17 in Oostduinkerke
Socialistische
gepensioneerden
Koksijde: Joseph Braeme, Charles
Leyslaan 18 in Koksijde
Socialistische
gepensioneerden
Oostduinkerke: Rik Stekelorum, LeopoldII-laan 74 in Oostduinkerke
VLD-gepensioneerden: Noël Paelinck,
Albertinestraat 3 in Koksijde
Vlaamse gepensioneerden Koksijde:
Hedwig Donceel, Koninklijke Baan
31/101 in Koksijde
Vlaamse gepensioneerden Oostduinkerke: Marcel Ghyllebert, Albert-I-laan
120 bus 3 in Oostduinkerke
Grootouders Seniorenactie Gezinsbond
Oostduinkerke: Filip De Baets,
Pharaildelaan 12 in Oostduinkerke
Grootouders Seniorenactie Gezinsbond
Koksijde: Danny De Smet, Liefjeslaan 10
in Koksijde
Club der Rustenden uit de Middengroepen

(Neos): Cecile Velghe, Zeedijk 331 in
Koksijde
Vriendenkring Maarten Oom: André
Herregat, Marktplein 4/0106 in Koksijde
Seniorendansgroep De Golfbrekers:
Robert Ockerman, Relaislaan 2 in
Oostduinkerke
Seniorendansgroep
De
Zeester:
Jan Lauwers, Jacquetlaan 2/203 in
Oostduinkerke
Fietsclub Westhoekverkenners: Agnes
Strobbe, Veurnestraat 26 in Koksijde
De Oostduinkerkse Vrienden: Leon Corteel,
Karthuizerstraat 7 in Oostduinkerke

OP NAAR HET GEMEENTELIJK
SOCIAAL BELEIDSPLAN
Op zaterdag 17 juni maakte professor
Verté de resultaten bekend van de grote
enquête bij 579 senioren. Daarmee is
Koksijde de eerste kustgemeente die haar
gegevens publiceert en die zijn beduidend anders dan bij andere gemeenten.
De grote instroom van senioren naar de
kust ligt aan de basis van het verschil. In
tegenstelling tot andere gemeenten telt
Koksijde 35% zestigplussers. De gemiddelde leeftijd van de Koksijdse senior is
70,7 jaar.
Uit de bevraging blijkt de meeste senioren tevreden zijn over hun gemeente.
Toch zijn er volgens hen enkele puntjes

waaraan kan gewerkt worden. Wat mobiliteit betreft, ondervindt 31,9% van de
ouderen problemen met het openbaar
vervoer. Daarnaast vindt 33,50% dat er
meer rustbanken moeten komen in de
gemeente en 51,5% wil meer openbare
toiletten.
Opvallend is dat 18,7% kampt met
gevoelens van eenzaamheid. Heel wat
senioren zijn ook niet op de hoogte van
het bestaan van de seniorenraad.
Wie de volledige resultaten wil inkijken kan terecht op de gemeentelijke archiefdienst, Zeelaan 44 (tel.
058/53.30.71).

MOBILITEIT KENT GEEN
LEEFTIJD!
Op initiatief van Arnold Torsy, ereluitenant-kolonel van het Vliegwezen, en
onder de leiding van politiecommissaris
Jozef Oyen, organiseert de seniorenraad
een verkeersinitiatie voor de Koksijdse
senioren. Deze opfrissing van de wegcode bestaat uit twee luiken, waarvan een
eerste deel plaatsvindt op 12 september
van 9 tot 12 u. op de luchtmachtbasis
van Koksijde (Blok E25). Het tweede
deel volgt dan in het voorjaar van 2007.
Wie belangstelling heeft, schrijft zich in
via de gemeentelijke archiefdienst en
betaalt 2,50 euro.

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 te
storten op 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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Griep: wie niet geprikt is, is gezien!
Dit najaar voeren de 4 West-Vlaamse
Logo’s opnieuw en in samenwerking met
de provincie West-Vlaanderen en het
Vlaamse Griepplatform, de griepvaccinatiecampagne “Griep: wie niet geprikt
is, is gezien!”
Griep of influenza wordt veroorzaakt
door een virus, dat wordt overgedragen
via direct contact (van hand tot hand)
en via vochtdruppeltjes (niezen, hoesten, praten, snuiten van de neus). De
belangrijkste symptomen van griep zijn:
koorts, spierpijn, hoest, hoofdpijn en
een algemeen gevoel van ziekte. Griep
wordt daarom ook vaak verward met een
banale verkoudheid.
In enkele weken tijd is dit virus in staat om
5 tot 10% van de bevolking te treffen.
Voor een groot deel van de bevolking is
griep een milde aandoening, die na een
week bedrust vlug vergeten is. Maar voor
mensen met diabetes, een hartaandoening

of een longziekte en voor 65-plussers kan
griep ernstige verwikkelingen zoals een
longontsteking met zich brengen.
Het is bewezen dat griepvaccinatie een
afdoende bescherming biedt. De vaccinatie vermindert de kans om griep op
te lopen met 70% en de kans op verwikkelingen met de helft.

thuisverzorgers, zoals huisartsen en verpleegkundigen en familieleden die onder
hetzelfde dak wonen
* kinderen die langdurig aspirine nemen
(vanaf zes jaar)
* zwangere vrouwen

A. Wie laat zich best vaccineren?

De beste periode ligt tussen half oktober en half november. Een jaarlijkse vaccinatie verhoogt de bescherming.

* mensen met een verhoogde kans op
verwikkelingen ongeacht de leeftijd in
geval van een hart-, long-, nierziekte of
diabetes
* 65-plussers
* wie een verminderde weerstand heeft
door langdurige ziekte of medische
behandeling
* wie in de omgeving leeft en/of werkt
van mensen met een verhoogde kans op
verwikkelingen: personeel (medisch en
ander) van ziekenhuizen en rusthuizen
dat met de risicogroep in contact komt,

B. Wanneer laat u zich best vaccineren?

C. Hoe laat ik me best vaccineren?
1. Vraag tegen het eind van de zomer
een voorschrift aan uw huisarts.
2. Haal het vaccin bij de apotheker.
3. Bewaar het meteen in het groentevak
van uw koelkast.
4. Maak een afspraak met uw huisarts
voor de prik en hou de spuit zo koel
mogelijk als u ze meeneemt.
Voor meer info: uw huisarts, uw apotheker
of surf naar www.vlaanderen.be/griep.

OCMW-strijkhuis uit de startblokken
Het Strijkhuis, een nieuw initiatief van het Koksijdse OCMW, opende zijn deuren op vrijdag 7 juli. Het Strijkhuis is gevestigd
aan de Zeelaan 71 in Koksijde-dorp. De strijksters streven ernaar dat de inhoud van uw wasmand na drie werkdagen netjes
gestreken is, en wel onder het motto: “Strijken… geen goesting of te weinig tijd, breng het naar ons en u krijgt zeker geen spijt”.
Op onze foto knipt OCMW-voorzitster Stéphanie Anseeuw het openingslint in aanwezigheid van burgemeester, schepenen en
OCMW-raadsleden. Links (met blauwe schort) strijkster-begeleidster Dominique Decraene, rechts strijksters Ann Beun en Katy
Breem. Het strijkhuis kent succes, zodat half augustus een vierde strijkster in dienst genomen werd.
Het betaalmiddel is de dienstencheque. Eén dienstencheque kost
6,70 euro en is fiscaal aftrekbaar. Om dienstencheques te bestellen moet u zich eerst inschrijven bij Accor Services. Dat kan via
de website van AS, nl. www.dienstencheques.be of telefonisch
02/678.28.79.
Het OCMW-strijkhuis is open als volgt: op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 u., en van 14 tot 17.30 u.
Op donderdag van 8.30 tot 12.15 u., en op zaterdag van 9.15 tot
12 u.
Contactpersoon bij het OCMW is Fien Vandooren, tel.
058/53.31.90.

Rode-Kruisafdeling zoekt geschiedenis
De Rode-Kruisafdeling Koksijde viert in de maand oktober zijn 75-jarig bestaan. Het plaatselijk bestuur richt een oproep naar
de lezers van Tij-dingen met de vraag of er mensen zijn die eventueel in het bezit zijn van documenten, foto’s of andere zaken en
gegevens van vroeger. Indien dat het geval is dan wordt gevraagd contact op te nemen met voorzitter Marc Vandermeiren (tel.
058/52.48.76), of ondervoorzitter André Vanbelleghem (tel. 058/51.08.65), of PR Judith Ranson (tel. 058/51.40.60).
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Jeugdraad, niet zomaar een raad
De jeugdraad is het
inspraak- en adviesorgaan
voor alle Koksijdse jeugd.
Naast de afgevaardigden
van de lokale jeugdwerkinitiatieven bestaat de
jeugdraad uit jongeren met
een uitgesproken mening
en visie omtrent cultuur,
fuiven, verkeer en leefomgeving. De jeugdraad geeft de gemeente
advies in het opstellen en uitvoeren van
zijn beleid.
Maar de jeugdraad organiseert jaarlijks

ook enkele activiteiten:
de billenkarrenkoers,
kinderfilms tijdens de
korte vakanties, en vroeger het weekend van de
Jeugd. De jongste drie
jaar is de jeugdraad ook
actieve partner van het
samenwerkingsverband
Wasco.
De raad verleent verder financiële steun
aan bepaalde projecten die door de
jeugd zelf voorgesteld worden. Deze
projectsubsidie valt onder het subsidie-

reglement opgesteld door de gemeentelijke jeugddienst. Dat subsidiereglement verstrekt daarnaast ook kadervorming- en werkingssubsidies. Zo werd
de subsidie al aangevraagd door de
Muze, drumband El Fuerte en een groep
hiphopjongeren. Jongeren die met concrete plannen rondlopen, die hulp nodig
hebben bij het opstellen van een dossier of gewoon actief willen deelnemen aan de jeugdraad, kunnen terecht
op de gemeentelijke Jeugddienst (tel.
058/53.29.70, bureau in JOC de PIT,
Casinoplein).

Activiteiten in het Jeugdhuis de PIT
- Op vrijdag 8 september organiseert
jeugdhuis de PIT een electrofeestje met
Ricardo Volta & Monsieur Poireau en
Amtek & E-freak. Toegang: 2 euro voor
leden, 4 euro voor niet-leden. Start om
21 u.
- Op zondag 10 september organiseert het
jeugdhuis een nieuwe medewerkersnamiddag. Jongeren met interesse en nieuwsgierigheid naar de instuif van jeugdhuis

de PIT zijn welkom vanaf 14 u. Doorlopend
tap- en dj-demonstratie. Ruimte en tijd om
vragen te stellen aan de huidige jeugdhuismedewerkers.
- Op vrijdag 22 september vindt Nu:clear
Nightz Indian Summer Edition plaats:
muziek met overlevingsdrang uit het kosmopolitische Londen. Voor meer info check
de website depit.be.
- Jeugdhuis de PIT is toegankelijk voor

jongeren vanaf 14 jaar. Meer info over het
jeugdhuis en zijn werking op www.depit.
be. Vrijwilligers om de bar te beheren en
activiteiten op poten te zetten zijn altijd
welkom.

Transcript: jong artistiek werk tentoon

De winnaar van Transcript mag zijn werken tentoonstellen in de mezzanine van cc
CasinoKoksijde.

De jongerententoonstelling Transcript
gaat van start in JOC de PIT op vrijdag 14
oktober, ter gelegenheid van de verwendag van de bibliotheek. Transcript is een
kunstwedstrijd voor jongeren (schilderen,
boetseren, installaties…). Ze mogen hun
creaties een week tentoonstellen (van
zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 oktober) en maken een kans om tijdens de
volgende editie een week te exposeren
in de mezzanine van cc CasinoKoksijde.
Zo werd Bram Dejonghe vorig jaar door

het publiek tot uitverkorene gekozen
en krijgt hij in die mezzanine een overzichtstentoonstelling van 9 tot 24 oktober. Dit jaar krijgt de winnaar bovendien het gezelschap van enkele jonge
“kunsthonden” uit het binnenland in het
kader van Bastart (een project van www.
villabasta.be).
Jongeren die willen tentoonstellen,
kunnen contact opnemen met de jeugddienst en zich inschrijven tot 5 oktober
(tel. 058/53.29.70).

De Muze start zevende werkjaar
De Muze, het muziekeducatief project van JOC de PI, begint deze maand zijn zevende werkingsjaar.
Naast het aanbieden van repetitieruimte en een concertenreeks, krijgt zowel jong als oud de kans om zich dankzij
De Muze te initiëren of te verdiepen in het spelen van piano, gitaar, elektrische gitaar, basgitaar, drum en dwars- of
blokfluit. Voor wie nog niet onmiddellijk voor een instrument kiest, is er ook de mogelijkheid een cursus algemene muziekinitiatie
te volgen. Een cursus bestaat telkens uit 10 sessies en kost slechts 70 euro voor scholieren en 90 euro voor anderen. Voor info
en inschrijvingen: jeugddienst (tel. 058/53.29.70, bureau in JOC de PIT, Casinoplein).
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Dance to the beat
JOC de PIT is opnieuw gastheer voor
twee dansavonden. Op dinsdag 19
september start de Fedes-dansacademie haar drie cursussen. De uurregeling
is elke dinsdag als volgt: kinderdans (6
tot 9 jaar) van 17 tot 18 u.; kinderdans
(10 tot 12 jaar) van 18 tot 19 u.; hiphop (+12 jaar) van 19 tot 20 u.
De cursus kinderdans is een voorbereiding op jazzdans en hiphop heeft als
basis streetdance.

Voor info en inschrijvingen: Fedes (tel.
050/35.13.05, e-post fedes@tiscali.
be).
Van 15 september tot 20 oktober
geeft de Bond elke vrijdagavond vanaf
19 u. een cursus streetdance in JOC
de PIT. Deze cursus staat open voor
jongeren vanaf 12 jaar. Voor info en
inschrijvingen: de Bond (Tine Gantois,
tel. 058/52.14.15).

WASCO-weekend op 8 en 9 september
De jeugdraad, jeugddienst, dienst Cultuur en de bibliotheek organiseren speciaal voor
jonge cultuurliefhebbers opnieuw het WASCO-weekend op vrijdag 8 en zaterdag 9
september. WASCO betekent wervelende actieve speelse creatieve opening De vierde
editie pakt uit met een kinderfuif op vrijdagavond in JOC de PIT en op zaterdag met
fluistertheater in een tent, boekenverkoop, straatanimatie, rodeostier, workshops op
het casinoplein, puntdichter Dennis Nowé en nog een aantal speciale acts. Voor het
uitgebreide programma zie de cultuur- en vrijetijdsagenda.

Start nieuw werkingsjaar Scouts en KAJ
Het nieuw schooljaar gaat van start en de lokale jeugdwerkinitiatieven van heel Koksijde
staan te popelen van ongeduld om hun toekomstige leden in te schrijven.
1) Inschrijving KAJ Wulpen: doorlopend bij Jonas Fabel (gsm 0473/96.18.73). Op
zaterdag 2 september kunnen belangstellenden vanaf 14 u terecht in het oud parochiehuis te Wulpen.
2) Inschrijving Scouts Zeedustra Koksijde: zondag 10 september van 14 tot 17 u. in
het scoutslokaal, Kerkstraat 44 te Koksijde-dorp.
3) Inschrijving Scouts Casa Oostduinkerke: zaterdag 23 september van 14 tot 17 u. in
het scoutslokaal, Duinparklaan 41B te Oostduinkerke.

Dokters en apothekers met wacht
Dokters september

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

Apotheken september
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. – men kan 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 aan onze redactie 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

Ontwikkelingssamenwerking
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4.500 euro voor de zoutmijnkinderen

De leerlingen van het vijfde jaar van de gemeentelijke basisschool Koksijde zetten hun beste beentje voor voor de indiase zoutmijnkinderen. Hun
inspanningen leverden 4.500 euro op. Ook burgemeester Marc Vanden Bussche feliciteerde hen.

Sinds enkele jaren steunt de gemeentelijke basisschool van Koksijde het project
“S.O.S. Zoutmijnkinderen India”. Dit project ontstond toen Cletus Babu, een rijke
intellectuele Indiër, in contact kwam met
Irène Vanderjeugt uit Koksijde. Samen
met nog enkele andere mensen besloten
ze hun schouders te zetten onder het
project “S.O.S. Zoutmijnkinderen India”.
Dankzij de inkomsten van sponsorouders die een zoutmijnkindje financieel
“adopteren” en de tussenkomsten van

provincie, gemeenten en scholen, kan
men in het betrokken Indiase gebied al
350 scholen besturen.
Ook de leerlingen van het vijfde leerjaar, hun leerkrachten Lynn Stekelorum en
Imke Germonpré en de directeur Gilbert
Rommelaere zetten hun beste beentje voor
om geld voor deze kinderen in te zamelen.
De inzamelactie bestond uit drie activiteiten. Op zaterdag 3 juni zwommen
de leerlingen maar liefst 3.211 lengtes tegen een kleine sponsoring. Een

week later werd op het schoolfeest
een kinderrommelmarkt georganiseerd.
Hiervoor zochten de kinderen hun oud
speelgoed bijeen en met veel overgave
brachten ze hun speelgoed aan de man.
Door het prachtige weer kon iedereen
bovendien van een heerlijk ijsje smullen,
aangeboden door de leerlingen van het
vijfde leerjaar! Dankzij de inzet van al
deze kinderen kon de mooie som van
4.500 euro aan de zoutmijnkinderen
overgemaakt worden!

Dunia 2006: een levendig succes
Op zondag 23 juli vond op het strand van Oostduinkerke de derde editie van het wereldfeest Dunia plaats. Het werd een
levendige mix van muziek, informatie, zon, zee, strand, lekker eten, dans, ontspannen mensen van alle leeftijden en leuke standjes op de wereldmarkt. Gezien foto’s vaak meer zeggen dan woorden, speciaal een sfeerbeeld in uw Tij-dingen.
Dunia is er volgend jaar opnieuw, meer bepaald op zondag 15 juli! Het mooie weer, de speelse sfeer en de gezelligheid zijn
al geboekt!
Meer foto’s zijn te bekijken op de stek van de dienst Internationale
Samenwerking, www.koksijde.be/dIS en ook op
de gemeentelijke webstek
www.koksijde.be.
Verdere info bij dienstverantwoordelijke
Fien
Leerman, P. Schmitzstraat
3 in Oostduinkerke (e-post
fien.leerman@koksijde.
be) of bij bevoegd schepen Jan Loones, Zeelaan
44 in Koksijde (e-post jan. Onze foto bewijst alvast dat het er op Dunia 2006 Op het wereldfeest Dunia 2006 waren vele prachtige
vrolijk aan toe ging!

ambtelijke producten uit de Derde Wereld te koop.

Sport
27

Hulde aan de gemeentelijke sportkampioenen
Op vrijdag 29 juni, traditioneel de laatste vrijdag van die maand, organiseerde de gemeentelijke sportraad in zaal Witte Burg de
gebruikelijke uitreiking van de sporttrofeeën voor het voorbije kalenderjaar of het voorbije competitiejaar 2005-2006. Daarnaast
maakt het college van burgemeester en schepenen van de gelegenheid gebruik om alle kampioenen en kampioenenploegen een
aandenken te schenken.
Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in
Argentinië, de World Cup Grand Slam in
Duitsland en op de indoor World Cup
in Spanje / 3de op het WK Raceboard
in Westende / vele ereplaatsen op de
Olympische Spelen, WK’s en EK’s / 2de
plaats op de wereldranglijst in 2002. Op
nationaal vlak werd ze enkele jaren na
elkaar verkozen tot Yachtvrouw van het
jaar, en ze won alle Belgische wedstrijden
waaraan ze deelnam.
2. Bij de heren was deze trofee voor
Sylvère Bentein: 40 jaar voorzitter Rode
De gehuldigde sportkampioenen in gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche en scheDuivels Wulpen (+ het in bruikleen
pen van Sport Pat Stockelynck.
geven van zijn accommodatie), 30 jaar
SPORTLAUREAAT INDIVIDUELEN - Deze dames (de 2de hoogste reeks).
voorzitter duivenmaatschappij Veurne en
trofee werd niet uitgereikt, noch bij SPORTLAUREAAT BIJ DE MINDERVALIDEN 25 jaar lid van het Criterium van de
de heren, noch bij de dames. Er was - Deze trofee werd overhandigd aan Geert Westhoek
wel een eervolle vermelding voor Karl Durand van TTC Oostduinkerke (tafel- 3. Een eervolle vermelding was er voor
Vanschaeybroeck van de MACW-atletiek- tennis). Hij werd Kampioen van Belgie Benny Cornelis (atletiek): telkens in zijn
club voor zijn 2de plaats op het Vlaams in het dubbelspel voor mindervaliden. leeftijdscategorie 2 x West-Vlaams kamkampioenschap tienkamp bij de seniores. Individueel A4 in de hoogste klasse.
pioen en 1ste in Leffrinckoucke / op de
SPORTLAUREAAT IN PLOEGVERBAND - TROFEE DER SPORTVERDIENSTE
duathlon in Leisele de oudste deelnemer
Deze trofee ging naar de 1ste ploeg van 1. Bij de dames ging deze trofee naar in ’94 en in ’97 de beste veteraan /
KVVO (voetbal) voor het behalen van Sigrid Rondelez (windsurfen). Sigrid kan Nacht van Vlaanderen (100 km) in 9
de kampioenentitel in 3de provinciale A, een spectaculaire internationale erelijst u. 57 min. en 45 sec. / deelname een
met promotie naar 2de prov. A. Een eer- voorleggen: meermaals winnares van de 10-tal marathons met als beste tijd 3 u.
volle vermelding was er voor de dames- internationale surfwedstrijd North Sea 12 min en 54 sec. / deelname aan een
ploeg van BBC Koksijde (basketbal) die Cup / 1ste op de All Olympic Classes 20-tal tijdritten als wielrenner en aan
promoveert van 2de naar 1ste landelijke competition in Miami (VS) / 2de op de vele duathlons.

Belangrijke sportmanifestaties
* Zondag 3 september: 26ste Gordel in Brussel (Bloso, 02/380.44.44)
* Zaterdag 9 september: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften, criterium van 17 ronden in Oostduinkerkedorp van 15 tot 17.30 u. (org. en info: Kustsprinters, tel. 058/51.58.41)
* Donderdag 14 september: wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften, criterium van 17 ronden in Oostduinkerkedorp van 15 tot 17.30 u. (org. en info: Kustsprinters, tel. 058/51.58.41)
* Zaterdag 16 september: 4 x 4 aflossingsloop op sportpark Hazebeek Oostduinkerke om 14.30 u., estafetteloop vanaf 10 j.,
minstens 1 vrouw per ploeg, elk 4 km individueel en aansluitend 1 km in groep / voorinschrijving tot 8 september: 12 euro
per ploeg, de dag zelf 16 euro (org. en info MACW, Ed Dedrie, tel. 058/51.62.68, e-post ed.dedrie@skynet.be en bij Jean
Van Renterghem, tel. 0475/78.12.56, e-post jean.vanren@scarlet.be)
* Zondag 24 september: wielerwedstrijd Keizer der Juniores in Koksijde, 2de rit: tijdrit van 6 km vanaf 9 u. in Wulpen / ’s namiddags om 15 u., finalerit (12 ronden, 97 km) in Koksijde, met start in Koksijde-dorp en aankomst aan CasinoKoksijde (org. en
info: KVC De Verenigde Vrienden, tel. 058/51.10.74)
* Zaterdag 30 september: Kustmarathon “De Kust beweegt”, doortocht omstreeks 12.15 u. (org. en info Octagon, tel.
011/45.99.35)
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Veldlopen voor de schoolgaande jeugd
Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke Sportdienst de jaarlijkse veldlopen op het sportpark van Oostduinkerke:
- op dinsdag 26 september van 13.30 tot 16 u. voor de kinderen uit het lager
onderwijs van Koksijde
- op woensdag 27 september van 13.30 tot 16 u. voor de leerlingen van het
middelbaar onderwijs van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne
Gedurende deze 2 dagen geven ongeveer 2.000 sportievelingen het beste
van zichzelf. De inschrijvingen worden via de scholen geregeld en zijn gratis.

Nordic Walking
Nordic Walking is een sportactiviteit voor alle leeftijden en zeker een aanrader
voor senioren. Aan het bezoekerscentrum Doornpanne is er proefles op dinsdag 19 september van 10 tot 11.30 u. met uitleg over de basisprincipes (10
euro, materiaal en verzekering inbegrepen). Daarna vinden 6 lessen plaats met
uitleg van technieken op dinsdagen 26 september, 3,10, 17 en 24 oktober
en 7 november telkens van 10 tot 11.30 u. Info en inschrijving bij Myriam De
Sutter (0486/47.41.41) of Greet Ostyn (0494/71.73.12).

Petanquetornooi:
Wisselbeker van de schepen van Sport
Op woensdag 4 oktober organiseert de Sportdienst een recreatief petanquetornooi op de pistes van de petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het
tornooi start om 14 u. en wordt gespeeld met vaste tripletten uit Koksijde en
omliggende gemeenten. Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis.

Jeugdsportacademie
Komend schooljaar organiseert de Sportdienst in samenwerking met de sportraad voor de zevende keer de jeugdsportacademie voor jongens en meisjes
van het lager onderwijs. Deze sportieve academie vindt plaats op woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) in de sporthal van Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. tennis, golf en muurklimmen aan
bod: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar, van 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar. In de eerste reeks
(woensdagen 11, 18 en 25 oktober) staat een initiatie badminton op het programma.
De deelnameprijs (4,50 euro, verzekering inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter
beschikking gesteld. Vooraf inschrijven op de Sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01) of via www.
sport.koksijde.be. Opgepast men schrijft zich in per reeks, en men is pas definitief ingeschreven na betaling.

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

hoogwater
06.41 en 19.05
07.49 en 20.36
09.18 en 22.10
10.50 en 23.27
11.56
00.23 en 12.44
01.07 en 13.26
01.48 en 14.07
02.29 en 14.47
03.10 en 15.29
03.53 en 16.11
04.37 en 16.55
05.24 en 17.42
06.15 en 18.37
07.15 en 19.49

laagwater
01.14 en 13.30
02.11 en 14.40
03.37 en 16.29
05.12 en 17.51
06.22 en 18.57
07.18 en 19.50
08.04 en 20.36
08.48 en 21.20
09.31 en 22.04
10.14 en 22.47
10.56 en 23.29
11.39
00.11 en 12.22
00.54 en 13.11
01.44 en 14.15

Zee
dag
16 september:
17 september:
18 september:
19 september:
20 september:
21 september:
22 september:
23 september:
24 september:
25 september:
26 september:
27 september:
28 september:
29 september:
30 september:

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

hoogwater
08.33 en 21.23
10.11 en 22.54
11.27
00.00 en 12.22
00.49 en 13.05
01.27 en 13.39
01.58 en 14.07
02.26 en 14.35
02.53 en 15.03
03.21 en 15.32
03.49 en 16.02
04.17 en 16.31
04.48 en 17.03
05.23 en 17.41
06.07 en 18.31

laagwater
02.55 en 15.42
04.34 en 17.19
05.58 en 18.33
06.58 en 19.27
07.41 en 20.07
08.13 en 20.39
08.42 en 21.09
09.12 en 21.38
09.43 en 22.08
10.14 en 22.37
10.41 en 23.03
11.07 en 23.29
11.35
00.00 en 12.12
00.42 en 13.03
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Burgerlijke stand juli-augustus
GEBOORTEN
Rafael Delay (Veurne, 29 mei), zoon van Eric en van Sophie Stockbroeckx uit Koksijde
Lotte Decleir (Veurne, 30 mei), dochter van Diederik en van Natacha Mertens uit Oostduinkerke
Lander Nys (Veurne, 30 mei), zoon van Kris en van Stephanie Boeve uit Koksijde
Zion Beun (Armentières, Fr., 30 mei), zoon van Filip en van Eugénie Hypolite uit Koksijde
Veerle Van den Heuvel (Veurne, 11 juni), dochter van Patrick en van Vicky Dehaese uit Koksijde
Eline Debecker (Brugge, 12 juni), dochter van Pierre en van Veerle Andries uit Oostduinkerke
Milan Van Meurs (Brugge, 22 juni), zoon van Alexander en van An Hollevoet uit Oostduinkerke
Théo Mocar (Veurne, 28 juni), zoon van Olivier en van Isabelle Lootvoet uit Koksijde
Robbie Vandenplassche (Ieper, 28 juni), zoon van Sandrine Vandenplassche uit Koksijde
Birgit Casteleyn (Izegem, 29 juni), dochter van Krist en van Ann Hullebusch uit Koksijde
Stien Stockman (Veurne, 29 juni), dochter van Paul en van Nathalie Jacob uit Koksijde
Simon Pyfferoen (Brugge, 4 juli), zoon van Lieven en van Sabine Boudolfuit Koksijde
Clémentine Forgeur (Elsene, 7 juli), dochter van Benoit en van Veronique Hellemans uit Koksijde
Lars Weiss (Veurne, 11 juli), zoon van Timothy en van Ellen Vandendries uit Koksijde
Ophélie Buyse (Veurne, 13 juli), dochter van Vincent en van Liesbet Dhaene uit Oostduinkerke
Alexander Vryens (Brugge, 13 juli), zoon van Philippe en van Inge Vermeiren uit Oostduinkerke
Elliot Van Dierendonck (Veurne, 19 juli), zoon van Patrick en van Sandra Goossens uit Oostduinkerke
Phaedra Puystiens (Veurne, 25 juli), dochter van Marc en van Sofie Maeckelbergh uit Oostduinkerke
Luna T’Jaeckx (Oostende, 26 juli), dochter van Eddy en van Kathleen Lemahieu uit Oostduinkerke
Louise Swinnen (Veurne, 27 juli), dochter van Johan en van Tine Vandenberghe uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Frank Pauwels en Sylvia Vermeersch, beiden uit Koksijde
Niay Hamidreza Hassan en Hannelore Lesage, beiden uit Koksijde
Renzo Truwant en Daisy Deckers, beiden uit Koksijde
Ruben Cremmery uit Kortemark en Tine Martin uit Koksijde
Vincent Beuten en Emilie Collard, beiden uit Koksijde
Noël Huysmans en Christiane Mombers, beiden uit Koksijde
Sam Zwertvaegher en Mieke Vanhooren, beiden uit Koksijde
Kristof De Cock uit Koksijde en Annette Huysmans uit Hasselt
Roger Hautefeuille en Annick Delcourt, beiden uit Koksijde
Dirk Kinsabil en Marie De Stercke, beiden uit Koksijde
Benjamin Drew uit Groot-Brittannië en Elke Vanden Bussche uit Koksijde
Ringo Deblieck en Bianca Schulz, beiden uit Koksijde
Werner Kestelyn en Leen Lippens, beiden uit Koksijde
Frederiek Demuynck uit Koksijde en Barbera Van der Jeugt uit Aalst
Henri Tassenoy en Myriam Joseph, beiden uit Koksijde
Laurent Proot en Nathalie Martens, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Théodore Vantrogh (91 jaar), weduwnaar van Gabrielle Verleysen / Chantal Stainier (56 jaar), echtgenote van
Bernard Durieux / Luc Vandermeulen (58 jaar) / Arthur Dezutter (83 jaar), echtgenoot van Maria Naessens
/ Raymond Dupont (71 jaar), echtgenoot van Eliane Duhoux / Raymond Morel (83 jaar), weduwnaar van Léa
Mertenat / Monica Callewaert (75 jaar), echtgenote van Stephanus Steverlynck / Guy Duponselle (64 jaar), echtgenoot van Annie Braem / Maria Weyns (91 jaar), weduwe van Napoleon Verleye / Joannes Legein (93 jaar), echtgenoot van Clara Goossens / Karina Van Ransbeeck (42 jaar) / Daniel Muroux (59 jaar), echtgenoot van Annie Vandewalle
/ Marcel Dujardin (81 jaar), echtgenoot van Georgette Geryl / Fernande Bottez (70 jaar), weduwe van Jacques Blanckaert
/ Jozef Van Uffelen (49 jaar), ongehuwd / Marycke Henno (47 jaar), weduwe van Christian Leroy / Frans Siffain (81 jaar),
echtgenoot van Simona Van Hemelrijck / Eric Nachtergaele (62 jaar), echtgenoot van Françoise Collette / Yvette Callens
(55 jaar), echtgenote van Jean-Pierre Dolfen / Benoist De Bock (88 jaar), echtgenoot van Maria Van Den Saffele / André
Verhaeghe (73 jaar) / Dirk Vanloo (54 jaar), echtgenoot van Françoise Vandewalle / Serge Fontaine (57 jaar) / Willy Rogge
(73 jaar) / Marguerite Haegeman (76 jaar), weduwe van Michel Hoebeke / Maurits Buylaert (82 jaar), echtgenoot van Jeanne
Lanckmans / Christiane Van Hoof (68 jaar), echtgenote van Léo Somers / Paul Devos (86 jaar), echtgenoot van Béatrice
vervolg zie blz. 30
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Proficiat aan onze jubilarissen! (1)
Echtpaar Van Houtven-Van Raemdonck

Echtpaar Viaene-Bos

De h. en mevr. Jaak Van
Houtven en Angèle Van
Raemdonck
smaakten
op zaterdag 17 juni het
geluk de gouden bruiloft
te mogen vieren. Jaak
was havenarbeider in
Antwerpen. De gelukkige
jubilarissen werden door
een delegatie van het college van burgemeester en
schepenen in het oudgemeentehuis van Oostduinkerke ontvangen. Ze werden er door de
gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Vijftig jaar geleden stapten de h en mevr. Guido
Viaene en Jacqueline
Bos in het huwelijksbootje in Oostduinkerke.
Beroepshalve waren de
jubilarissen zaakvoerders
van het gekende tegelbedrijf in eigen gemeente.
Op zaterdag 17 juni viel
het echtpaar een hartelijke ontvangst te beurt in
het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke. De jubilerende echtelingen
werden er door burgemeester en schepenen gefeliciteerd, ontvingen
bloemen en geschenken.

Echtpaar De Meester-Pauporté

Echtpaar De Smul-Lecomte

Zaterdag 17 juni was ook
een gezellige feestdag voor
de familie van het echtpaar
Henri De Meester-Nicole
Pauporté, ter gelegenheid
van de viering van de
gouden huwelijksverjaardag. Henri was chauffeur
internationaal transport
en Nicole secretaris van
de Beroepsvereniging der
Verzekeringsmaatschappij
en in Brussel. Het college van burgemeester en schepenen ontving de
jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en bood hen feestwensen
en geschenken aan.

De h. en mevr. André
De Smul en Christiane
Lecomte
vierden
op
woensdag 28 juni de
50ste huwelijksverjaardag.
André was algemeen chirurg en orthopedist aan
het academisch ziekenhuis
van de VUB, Christiane
was oogarts. Ter gelegenheid van de gouden
bruiloft werd het echtpaar
ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde, waar ze geschenken en
felicitaties in ontvangst mochten nemen.

Echtpaar Lauwers-Peeters

Echtpaar Gustin-Nossent

De h. en mevr. René
Lauwers en Alice Peeters
beloofden elkaar 50 jaar
geleden eeuwige trouw
voor wet en kerk in
Leuven. René was commercieel directeur van de
verzekeringsmaatschappij
Assubel, Alice was apothekeres. Ter gelegenheid
van de gouden verjaardag
van hun huwelijksband
viel het echtpaar op zaterdag 1 juli een feestelijke ontvangst in het oudgemeentehuis van Oostduinkerke te beurt. Een delegatie van het college
van burgemeester en schepenen bood het gouden koppel welgemeende
felicitaties en geschenken aan.

Ook de h. en mevr. Henri
Gustin en Madeleine
Nossent zijn 50 jaar
gehuwd. Henri was officier
in het Belgisch Leger en
licentiaat Slavische talen,
Madeleine was 35 jaar
regentes snit en naad.
Nog twee echtgenoten en
familie die dankbaar zijn
om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Wilfried
en Alice viel die blijde dag op woensdag 12 juli. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Burgerlijke stand juli-augustus - Vervolg van blz. 29

Vanhoutte / Eric Ghekiere (67 jaar), echtgenoot van Irène Vandaele / Helena Vanthournout (83 jaar), weduwe van
Roger Verschoore / Gerard Logghe (76 jaar), echtgenoot van Zulma Vergote / Simonne Meerschaert (73 jaar),
echtgenote van Gilbertus Dewaele / Sara Dékàny (77 jaar) / Roland Preumont (56 jaar), echtgenoot van Monique
De Bolle / Jonathan David (23 jaar), ongehuwd / Jérôme Strassel (28 jaar), echtgenoot van Catherine Rommelaere
/ Nelly Grooten (90 jaar), weduwe van Oscar Cys / Denise Dalle (47 jaar), echtgenote van Ronny Lycke / Hilarius
Arschoot (82 jaar), echtgenoot van Denise Bossue / Irena Schacht (93 jaar), weduwe van Raymond De Beuckelaer
/ Claude Biard (68 jaar), echtgenoot van Marie Dhooghe / Georgette Brys (88 jaar), weduwe van Lionel Laheye
/ Marie Pierre (90 jaar), weduwe van Jacques Charlier / Jean-Pierre Hele (58 jaar), echtgenoot van Francine Focque / Pierre
Van Brabant (74 jaar) / Simonna Delefortrie (70 jaar), echtgenote van Ronald Rommens / Andrea D’haene (62 jaar), weduwe
van André Vandewoude / Lutgardis Vandenbussche (58 jaar) / Pierre Thys (74 jaar) / Carlos Van Louwe (73 jaar), echtgenoot van Marie-Thérèse Heylen / Jacqueline Demiddelaer (74 jaar), weduwe van Hector Bastin / Elisabeth Mahaux (68 jaar),
echtgenote van Jean Rousselet / Jacques Staelens (76 jaar), echtgenoot van Francine Lefèvre
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Proficiat aan onze jubilarissen! (2)
Echtpaar Burny-Linthoudt

Echtpaar Demaerel-Gheeraert

Op zaterdag 15 juli was het
de beurt aan de echtgenoten Michel Burny en Yvette
Linthoudt om de 50ste
verjaardag van hun huwelijksband te vieren. Michel
was zijn loopbaan lang
boekhouder bij de krant
Le Soir. De jubilarissen
werden in het gemeentehuis van Koksijde gefeliciteerd door een afvaardiging van het gemeentebestuur, kregen bloemen en geschenken.

De echtgenoten Jacques
Demaerel
en
Maria
Gheeraert kregen op zaterdag 15 juli ten huize van
hun dochter het bezoek
van een delegatie van het
college van burgemeester
en schepenen ter gelegenheid van de viering
van hun gouden huwelijksjubileum. Jacques was
zaakvoerder van een kledingfabriek in Geraardsbergen en ook zijn echtgenote Maria werkte in de
confectie, in Roeselare.

Echtpaar Baert-Rosier

Echtpaar Peetroons-Ghysels

Ook het echtpaar André
Baert- Simonne Rosier
is 50 jaar gehuwd. In
het gemeentehuis van
Koksijde werd het gelukkige echtpaar op woensdag 2 augustus een receptie aangeboden. André is
licentiaat sociale en economische politiek en werd
directeur van een OCMWrust- en verzorgingstehuis.
Simonne werkte bij de RTT-administratie in Brussel. De jubilarissen
werden in het gemeentehuis van Koksijde door het college van burgemeester en schepenen gelukgewenst, de gebruikelijke geschenken
inbegrepen.

Ook het echtpaar Victor
Peetroons-Lisette Ghysels
smaakte het geluk samen
met de familie het gouden
huwelijksfeest te mogen
vieren. Dat gebeurde op
zaterdag 5 augustus in
het
oud-gemeentehuis
van Oostduinkerke. Victor
werkte in Halle eerst in de
brouwerijwereld, daarna
met zijn echtgenote als
uitbater van een krantenwinkel. De burgemeester en schepenen feliciteerden hen, en overhandigden bloemen en geschenken.

Echtpaar Jacobs-Durnez

Echtpaar Debouverie-Bessemans

Gouden palmen waren er
op zaterdag 5 augustus
ook voor het echtpaar
Paul Jacobs-Marie Durnez
ter gelegenheid van hun
50ste huwelijksverjaardag. Het feest startte met
een gezellige ontvangst
in het gemeentehuis van
Koksijde, waar een afvaardiging van het college van
burgemeester en schepenen de jubilarissen hartelijk feliciteerde. Paul was nieuwscorrespondent,
alsook bediende bij SABCA in Haacht, Marie werkte bij de krant Het
Volk.

Zestig jaar gehuwd of
de diamanten bruiloft!
Voorwaar een familiefeest om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar
Alphonse
DebouverieMarcelle Bessemans viel
deze heuglijke verjaardag
op zaterdag 12 augustus.
Alphonse was docent
aardrijkskunde aan de
normaalschool in Brussel
en directeur-ontvanger van de Franse Cultuurcommissie. De jubilarissen werden hartelijk ontvangen in het gemeentehuis van Koksijde, met
receptie en overhandiging van geschenken.

Echtpaar Decaesstecker-Vander Auwera
Ook
Lucien
“Luc”
Decaesstecker en Juliette
“Jetje” Vander Auwera vierden op zaterdag 12 augustus hun gouden huwelijksjubileum. Luc was juwelier,
uurwerkmaker, opticien en
fotograaf in Kortemark.
Naar aanleiding van deze
blijde verjaardag werd het
echtpaar een ontvangst
in het gemeentehuis van
Koksijde aangeboden. Het echtpaar ontving felicitaties en werd de
gebruikelijke geschenken overhandigd.

