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Snippers uit de gemeenteraad

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

Uit de gemeenteraad van
11 september (laatste zitting 
voor de verkiezingen):
1. De lastenboeken voor volgende inves-
teringen zijn goedgekeurd (unaniem):
- installeren en migreren van CEVI-toe-

passingen in de nieuwe IT-omgeving en 
nieuwe PC’s (raming 11.011 euro)

- aanbrengen van bedekkingslagen 
(raming 70.000 euro) op diverse 
gemeentewegen in Sint-Idesbald: 
Nazylaan, Willem Elsschotlaan (deel), 
Dumanoirstraat en Hofstedeweg, 
Veurnelaan (deel) 

- vernieuwen van het buitenschrijnwerk 
(raming 63.600 euro) en behandelen 
van de gevels van de pastorie Witte 
Burg (13.249 euro)

- leveren, plaatsen en implementeren van 
hard- en software voor het beheer van 
aan- en afwezigheden in het nieuw 
gemeentehuis (prikklok, raming 25.000 
euro voor eerste fase en 15.000 euro 
voor tweede fase)

- aanleg parking in de Sint-
Willibrordusstraat in Wulpen (raming 
29.977 euro)

- riolerings- en opschikkingswerken in de 
Guldenzandstraat (vak Leopold II-laan-
Sint-Andréstraat), Sint-Andréstraat 
en Zouterweg (raming 792.841 euro, 
waarvan 287.000 euro subsidie op het 
rioleringsgedeelte toegezegd door de 
Vlaamse Gemeenschap)

- aanleg parking bij het Hoge Blekkerbad 
(raming 471.555 euro, aan de Pylyserlaan 
en achter de voetbalkantine)

- opmaken van een uitgebreid bosbe-
heersplan voor de site Ten Duinen 
(raming 10.000 euro)

- de toewijzingsbedragen voor de wege-
niswerken voor het sociaal woonpro-
ject Kerkstraat in Koksijde-dorp zijn 
verhoogd: 334.292 euro ten laste van 

de Vlaamse Gemeenschap (raming 
267.764 euro) en 83.573 euro voor 
de gemeente Koksijde (raming 66.941 
euro)

2. De lastenboeken voor volgende inves-
teringen zijn goedgekeurd (niet una-
niem):
- eerste fase geschiktmakingswerken 

Duinenhuis (raming 121.580 euro)
- ijsbaan, in de evenementenput 

Koksijde-bad, voor één eindejaarsperi-
ode (raming 46.500 euro)

3. De lastenboeken voor volgende aan-
kopen zijn goedgekeurd (unaniem):
- kledij voor de gemeentelijke brandweer 

(12 uniformen, 80 helmen, 100 signa-
lisatiejasjes)

- aankoop en plaatsen (op 11 loca-
ties) van 24 ondergrondse glascontai-
ners (raming 75.167 euro waarvan één 
derde betoelaagd door de Vlaamse 
Gemeenschap)

- leveren, installeren en integreren van 
twee zelfuitleen/innamebalies voor de 
bibliotheek (raming 50.000 euro)

- goedkeuring van hoger toewijzings-
bedrag (27.994 euro) voor levering 
materiaal voor kerstverlichting (raming 
25.000 euro)

4. Het lastenboek voor volgende aan-
koop is goedgekeurd (niet unaniem):
- leveren van ladekasten voor het 

abdijmuseum Ten Duinen (raming 
15.000 euro)

5. Gunstig advies is verleend aan de 
gemeentelijke toelagen in de begroting 
2007 van de kerkfabrieken: OLV-ter-
Duinen (278.083 euro), Sint-Idesbald 
(42.614 euro), Sint-Bernardus (7.861 
euro), Sint-Niklaas (59.969 euro).
6. In geheime zitting werd Steven Maes 
in vast verband benoemd als direc-
teur van de gemeentelijke basisschool 
Oostduinkerke.

Uit de persbabbel van
de burgemeester:
7. Het schepencollege heeft 
Oostduinkerkenaar Johan Bouttery 
aangesteld als nieuwe regisseur van 
de Garnaalstoet. Hij krijgt de opdracht 
meer muziek, straattoneel en dynamiek 
in de stoet te brengen. Bouttery, die 
al een aantal jaren presentator is van 
de Koksijdse Bebloemde Praalstoet 
ter Verheerlijking van de Vlaamse 
Schilderkunst, is gehuwd met woordkun-
stenares Frieda Vanslembrouck.
8. Alle inwoners zullen voortaan gratis 
toegang hebben op de jaarlijkse veldrit 
“De Vlaamse Duinencross”, dankzij een 
overeenkomst tussen het gemeentebe-
stuur en de organiserende veloclub De 
Verenigde Vrienden. Gratis toegang zal 
verleend worden na voorlegging van de 
elektronische identiteitskaart. De eerst-
volgende veldrit vindt plaats op zaterdag 
25 november. Het is een UCI-wereldbe-
kerwedstrijd.
9. Er wordt een lastenboek opgemaakt 
om een horeca-zaak toe te laten in de 
pastorie van Wulpen, omdat het pit-
toreske dorp thans geen enkele hore-
ca-zaak telt. De verenigingen die nu 
gehuisvest zijn in de pastorie zullen 
nieuw onderdak vinden in de voormalige 
schoolgebouwen.
10. De recreatieve uitbreiding van het 
Hoge Blekkerzwembad is een groot suc-
ces. Op een topdag werden 1.850 zwem-
mers genoteerd, waar vroeger een piek 
van 500 tickets het maximum was. Een 
paar keer diende het zwembad gesloten 
omdat de topcapaciteit bereikt was. Van 
1 april tot 22 augustus (bijna vijf volle 
maanden) werden 122.834 tickets ver-
kocht, tegenover 146.806 tickets voor 
geheel het jaar 2004!
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Nieuwe maatregelen tegen de vogelgriep
Zowel voor particuliere als professionele pluimveehouders gelden sinds 11 september in de gevoelige natuurgebieden, weer een 
aantal maatregelen tegen de vogelgriep. Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) heeft in samenwerking met de 
gewesten gebieden aangeduid waar veel wilde water- of trekvogels voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een aantal vacatures voor jobstudenten in de hoedanigheid van zwembadredder (m/v). Ze zullen 
ingezet worden tijdens de vakantieperiodes 2006-2007, meer bepaald de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie.

Taakomschrijving
In de eigenlijke zwembadruimte, in en onmiddellijk bij het zwembadwater, continu toezicht houden en zonodig actief optre-
den om een sfeer van veiligheid, orde en voldoende rust te helpen verzekeren en deskundige hulp te kunnen bieden bij een 
eventueel ongeval.

Aanwervingsvoorwaarden
1. Student zijn
2. Minimum 17 jaar zijn op datum van indiensttreding
3. Houder zijn van het hoger reddersbrevet afgeleverd door Bloso, ofwel houder zijn van een gelijkwaardig getuigschrift 
goedgekeurd door Bloso
4. Voldoen aan de jaarlijkse verplichte bijscholing
(De cursus voor het behalen van het Bloso-hoger reddersbrevet en de verplichte bijscholing kunnen gevolgd worden in het zwem- 
& recreatiebad Hoge Blekker te Koksijde, vanaf vrijdag 30 maart 2007 en tijdens de paasvakantie 2007. De bijscholingen 
vinden plaats op 12, 19 mei en 8 september 2007. Meer info op www.zwembad.koksijde.8m.com).

Bezoldiging: bruto-uurloon van 9,21 euro per uur
Kandidatuurstelling: geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen d.m.v. een sollicitatieformulier aan te vragen op de 
personeelsdienst.
Info: Gemeentehuis annex, dienst Personeel, Zeelaan 42 in Koksijde bij Myriam Haentjens (tel. 058/53.30.89 of e-post  
myriam.haentjens@koksijde.be), of bij Alma Faïno (tel. 058/53.30.86, e-post alma.faino@koksijde.be).

De maatregelen zijn de volgende:
1. Alle pluimvee moet afgeschermd wor-
den om contacten met wilde vogels te 
vermijden.
2. De vogels mogen wel buiten gehou-
den worden, maar dan alleen op een 
terrein of een deel van een terrein dat 
-zowel bovenaan als opzij- volledig met 
gaas of met netten afgeschermd is. De 
maaswijdte van het gaas of de netten 
mag niet groter zijn dan 10 cm, zodat 
vogels met de omvang van een eend er 
niet doorheen kunnen.
3. In gevangenschap gehouden eenden 
en ganzen moeten van het andere pluim-
vee gescheiden worden.
4. In de beroepsbedrijven zijn een ver-
hoogde monitoring en serologische 
screening van toepassing.
Op het grondgebied van onze gemeente gel-
den deze maatregelen slechts in de volgende 
straten van deelgemeente Oostduinkerke: 

Dockaertstraat, Kinderlaan, Pelikaanstraat, 
Veurnekeiweg, Veurnevaart-straat en 
Zouavenpad.

In de rest van Koksijde gelden volgende 
maatregelen:
A. Pluimvee en vogels moeten binnen 
worden gevoederd en gedrenkt. Buiten 
voederen of drenken mag enkel indien er 
geen contact met wilde vogels mogelijk 
is (zie boven). Het is bovendien verbo-
den om pluimvee en vogels in gevan-
genschap water te drinken te geven 
uit reservoirs van oppervlaktewater waar 
wilde vogels bij kunnen, tenzij dat water 
werd behandeld om eventuele virussen 
te inactiveren.
B. Buiten de gevoelige natuurgebieden 
zal de ophokregeling (zie boven) niet 
verplicht zijn. Het FAVV raadt niettemin 
alle pluimveehouders ten zeerste aan om 
deze maatregel toe te passen.

In verband met verzamelingen van vogels 
en pluimvee zijn de twee belangijkste 
wijzigingen in vergelijking met de maat-
regelen in het voorjaar de volgende:
- Particuliere houders zullen geen pluim-
vee of vogels meer mogen verkopen op 
openbare markten.
- Manifestaties als prijskampen, tentoon-
stellingen, … (uitgezonderd openbare 
markten) waar verkoop, overdracht enz. 
van vogels of pluimvee plaatsvindt, zullen 
niet meer toegelaten zijn. Evenementen 
zonder verkoop, overdracht, … van 
vogels en pluimvee zullen nog steeds 
mogelijk blijven.

In principe blijven deze maatregelen 
dus gelden tot 31 oktober 2006. Voor 
een update van het nieuws: www.favv-
afsca.fgov.be of contacteer de gemeen-
telijke milieudienst (Bart Quintelier, tel. 
058/53.30.99).
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Wapeninzamelweek van 20 tot 25 november

Administratie/Politie

Inzake de nieuwe wapenwetgeving hebben de Vlaamse gouverneurs een 
regeling getroffen om gedurende éénzelfde week een sensibiliserings- en 
inzamelweek te organiseren, meer bepaald van maandag 20 november tot 
en met zaterdag 25 november 2006.
Op 9 juni werd de nieuwe wapenwet van kracht waardoor de burgers over 
een termijn van zes maanden beschikken (tot 9 december 2006) om ofwel 
afstand te doen van hun wapens en munitie, ofwel zich met de nieuwe 
wapenwetgeving in orde te stellen.
Normaliter zullen de Belgische politiezones de gekende wapenbezitters 
niet persoonlijk verwittigen om zich in orde te stellen. In principe moe-
ten alle wapenbezitters zelf de folder van de federale overheidsdienst 
Justitie raadplegen en het nodige doen. Dat kan door zich ofwel naar 
de lokale politie te begeven, ofwel door een hernieuwingsaanvraag bij de 

federale dienst politionele veiligheid, dienst Wapens in te dienen. De folder kan opgevraagd worden op het telefoonnummer 
050/44.06.30, of per fax 050/44.06.34, ofwel per mail op wapens@west-vlaanderen.be, of kan afgehaald worden via www.
west-vlaanderen.be/federaal.
De folder legt geval per geval uit welke uw nieuwe plichten zijn als u in het bezit bent van wapens of als u er wenst aan te schaffen, 
en dit volgens verscheidene concrete hypotheses. De folder vermeldt onderaan ook alle nuttige adressen. Een specifieke rubriek 
“De nieuwe Wapenwet” is ook toegankelijk op de webstek van de federale overheidsdienst Justitie op www.just.fgov.be.

Ga op die website (www.politiewestkust.be) als volgt te werk om die info te bereiken: klik op de startpagina op “Nieuws”, ver-
volgens op “de nieuwe wapenwet” (24.08.2006). Onderaan verschijnen dan nieuwe doorklikmogelijkheden.
1. Men kan een powerpointpresentatie aanklikken, specifiek bedoeld voor de sportschutter (Presentatie omtrent de nieuwe 
wapenwet). Deze powerpointpresentatie werd gemaakt naar aanleiding van een informatievergadering door de Nieuwpoortse 
Wapensportkring.
2. Voor de jager als particulier wapenbezitter is er een brief te lezen (Brief nieuwe wapenwet jager) die gezonden werd aan de 
geregistreerde houders van een Vlaamse jachtvergunning. Deze info is ook nuttig voor de houders van een Waalse of buiten-
landse jachtvergunning, of voor de houders van een Vlaamse jachtvergunning die deze brief niet zouden ontvangen hebben.
3. Voor de particuliere wapenbezitter die geen jager is, is alle nuttige info te vinden in een andere brief (Brief nieuwe wapenwet 
particulier). Hierin staan de verschillende mogelijkheden met uitleg wat de eigenaars van de verschillende types wapens moeten 
doen om met de nieuwe wapenwet in orde te zijn. De geregistreerde wapenbezitters zullen eerstdaags deze brief toegezonden 
worden.
4. De site vermeldt ook een aanvraagformulier voor hernieuwing vergunning, opgemaakt door het provinciebestuur 
(Aanvraagformulier vuurwapen). Dit formulier dient gebruikt te worden door de wapenbezitters die een wapenvergunning van 
meer dan vijf jaar oud hebben en die dus een verlenging dienen aan te vragen.
Belangrijk: personen die hun wapen wensen af te staan, moeten niet wachten tot de inzamelactie van 20 tot 25 november! Dit kan 
ook nu al gebeuren, evenwel na afspraak met inspecteur Danny Calcoen van het Wapenregister Politiezone Westkust. De betrok-
kene krijgt van de politie dan een attest van afgifte. Inspecteur Calcoen is bereikbaar van maandag tot donderdag van 8 tot 12 u. 
en van 13 tot 16 u., niet op vrijdag (tel. 058/53.30.31, ofwel e-post danny.calcoen@politiewestkust.be). Opgelet: de dienst Wapens 
is gesloten van 28 oktober tot 5 november.
De aan de politie afgegeven wapens zullen vernietigd worden, hoogstwaarschijnlijk bij Sidmar.

De algemene regel is dus dat de gekende, -en des te meer de niet gekende wapenbezit-
ters-, zèlf het initiatief moeten nemen om zich in orde stellen met de nieuwe wet.
Nochtans levert de politiezone Westkust een bijzondere inspanning om de gekende 
wapenbezitters toch zelf aan te schrijven, en info aan te bieden via de website www.
politiewestkust.be en via Tij-dingen.
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Bibliotheekweek met grote verwendag!

De bibliotheekweek gaat op 14 oktober haar 22ste editie in met de slogan “We worden allemaal wijzer in de bib”. Iedereen, groot 
of klein, jong of oud vindt in de gemeentelijke bibliotheek iets naar zijn gading.
Ben je een krantenlezer, een tijdschriftenlezer, een boekenwurm, een informatiezoeker of eerder een muziek-, film- of internet-
freak? In de bibliotheek steek je altijd wat nieuws op!

Iedereen wordt wijzer in de bib, zelfs 
Marc Reynebeau. Hij is dit jaar in alle 
bibliotheken van Vlaanderen dè mas-
cotte van de bibliotheekweek. Maar deze 
bekende Vlaamse intellectueel heeft ook 
“zijn kleine kantjes”. Als zelfs hij iets kan 
opsteken in de bib, wie dan niet..? Wacht 
dus niet langer en kom tijdens de bibli-
otheekweek je verrassing ophalen. Neem 
ook deel aan de wedstrijd van de pro-
vincie. Wie weet is de gps, het digitaal 
fototoesel of de iPod voor jou..?

VERWENDAG OP
ZATERDAG 14 OKTOBER
Op zaterdag 14 oktober organiseert 
de openbare gemeentelijke bibliotheek 
opnieuw de jaarlijkse verwendag.
Eerst en vooral: wie zich voor het eerst 
lid maakt van de bibliotheek krijgt op 
14 oktober het lidmaatschap gratis! Ook 
hoeft men op 14 oktober voor de mate-
rialen op de AVM-afdeling (CD’s, Cd-
rom’s, DVD’s) geen leengeld te betalen.
Dan wat de boekencollecties betreft… 
De luilekkertypes kunnen comfortabel 

onderuitzakken in een gemakkelijke zetel: 
wegdromen met een zalig boek (Maeve 
Binchy, Danielle Steel, Catherine Cookson, 
Jackie Collins e.a.) en een kopje koffie…
Liever een thriller? Geen probleem, Pieter 
Aspe, John Grisham en Nicci French bie-
den genoeg keuze.
Maar de bib heeft niet alleen romans, 
er zijn ook lekkere kookboeken, han-
dige doe-het-zelf-boeken, prachtige 
reisgidsen, interessante boeken over 
Wereldoorlog I of II. Voor wie aan het 
verbouwen is zijn er verschillende interi-
eurboeken die gaan van kleur kiezen tot 
Feng Shui. Of kom eens 
snuisteren in de collectie 
kunstboeken!
Voor wie een beetje meer 
beweging wil, is er het Rad 
der Wijzen, onder bege-
leiding van Walter Capiau. 
Wie het goed doet, krijgt 
van Aurore misschien één 
van de mooie prijzen. 
Hersengymnastiek komt 
kijken bij het “1000 qui-
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Opnieuw een les prak-
tisch GSM-gebruik
De bibliotheek pakt opnieuw uit met 
een GSM-les: wat kan je er allemaal 
mee aanvangen, hoe beluister je de 
mailbox, hoe verstuur je een berichtje 
(sms)? Deze namiddag vindt plaats in 
de bibliotheek (Willem Elsschotzaal) 
op donderdag 9 november van 13.30 
tot 16.30 u. Er worden maximaal 15 
deelnemers toegelaten. Iedere deel-
nemer brengt zijn eigen gsm, oplader 
en handleiding mee.
Info en inschrijvingen (kostprijs 4 €, 
vooraf inschrijven) aan de balie van de 
bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid 
op de 1ste verdieping).

zvragenboek”, “Hersenkraker”, “Brein in 
balans” of “IQ- kwisboek”. Op zaterdag 
21 oktober verzorgt kunsthistorica Sarah 
Willems van 17 tot 19 u. in de theater-
zaal van c.c.CasinoKoksijde over haar 
boek "Koksijde: een bewogen architec-
tuurgeschiedenis". Gratis toegang.
Ten slotte presenteert de bib nog een 
speciale wedstrijd van zaterdag 14 tot 
en met zaterdag 28 oktober. Alle oplos-
singen op de vragen van de website 
“Wee wee wee punt wijzer worden in 
Koksijde punt bieb” kan je in de biblio-
theek vinden.

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
De Kinder- en Jeugdjury 
Vlaanderen (KJV) is, -zoals 
de woorden het zeggen-, een 
jury van kinderen en jonge-

ren tussen 4 en 16 jaar. De jonge leden 
van die jury krijgen een lijst van boeken 
om te beoordelen. Hiervoor komen ze 
maandelijks samen in leesgroepen waar 
ze over de boeken praten.
Wie als jurylid alle titels uit de aange-
boden lijst heeft gelezen, mag vervol-
gens het mooiste bevonden boek een 
puntenscore op 10 geven. Met daarna 
ook punten voor de tweede voorkeur, 
de derde voorkeur, enz.

De juryleden die gestemd hebben, 
worden op een groot KJV-feest uit-
genodigd, waar ook de schrijvers en 
de illustratoren van de genomineerde 
boeken aanwezig zullen zijn.
Er zijn zes verschillende leeftijdsgroe-
pen: jonger dan 6 jaar, van 7 tot 8 jaar, 
van 9 tot 10 jaar, van 11 tot 12 jaar, 
van 13 tot 14 jaar, en vanaf 15 jaar.
Ben je een echte boekenwurm en lijkt 
zo’n leesgroep iets voor jou, neem dan 
contact op met de bib en kom naar de 
startvergadering op zaterdag 21 okto-
ber om 17.15 u. in de bib. Meer info op 
www.kjv.be.



Abdijmuseum Ten Duinen
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Jaarboek Abdijmuseum
Het vijfde deel van het jaarboek van het Abdijmuseum, Novi Monasterii, is uit. Dit volume 
geeft op twee na alle referaten van het tegelcolloquium dat het museum in 2005 organi-
seerde. De artikels, gevarieerd geïllustreerd, plaatsen de tegels van de Duinenabdij in een 
bredere Europese context. Voor de Duinenabdij zelf is het artikel van Frans Caignie bijzonder 
verrijkend, aangezien hij een recente restitutie van majolicategels kon bestuderen. Zo krijgen 
we wat meer zicht op de 16de-eeuwse levensstijl van de monniken. Het jaarboek telt 264 
pagina’s en is verkrijgbaar aan de balie van het museum voor 20 euro.

Tentoonstelling Van Wol 
tot Baksteen
In de abdijhoeve Ten Bogaerde, een 
vroeger uithof en een tijdje zelfs de zetel 
van de Duinenabdij, loopt er tot zondag 
5 november een thematentoonstelling 
over de relatie die de cisterciënzers had-
den met wol. In de middeleeuwen waren 
de monniken van Ten Duinen een tijd-
lang belangrijke actoren in de wolhandel 
tussen Engeland en Vlaanderen. Deze 
wolhandel was een essentieel gegeven 
in het verwerven van voldoende rijkdom 
om een grootse abdij te kunnen bouwen. 
Wol, wolhandel en cisterciënzers komt in 
diverse aspecten aan bod in deze expo. 

De tentoonstelling is elke dag, ook op 
zon- en maandag, te bezoeken tussen 
14 en 18 u. Een begeleidende, drietalige 
brochure (Nl., Fr., Dts) is beschikbaar.

Lezing over
elektromagnetisme
Op zondag 22 oktober organiseren de 
Familiares de Dunis (de vriendenvereni-
ging van het abdijmuseum) een lezing 
door prof. em. dr. André De Smul over 
elektromagnetisme en de vermeende 
impact die dit had op de plaatsing van 
abdijen en kerken door de middeleeuwse 
mens. De lezing vindt plaats om 10.30 
u. in zaal ’t Oud Schooltje in Koksijde-

dorp. De toegang bedraagt 3 euro voor 
leden van de vriendenvereniging van het 
museum. Andere geïnteresseerden beta-
len 4 euro.

Rondleidingen –
Open Museumdag
Het wordt stilaan een traditie. Ook deze 
maand is het museum op de eerste 
zaterdag (7 oktober) voor iedereen gra-
tis toegankelijk!
In de maand oktober zijn er verder elke 
zondag (15 u.) Nederlandstalige rond-
leidingen in het abijmuseum. De deskun-
dige uitleg van de gids is inbegrepen in 
het toegangsticket!

Ze e Getijdentafels oktober
dag hoogwater laagwater
1 oktober: 07.10 en 20.00 01.40 en 14.16
2 oktober: 08.49 en 21.44 03.05 en 16.00
3 oktober: 10.22 en 23.03 04.47 en 17.27
4 oktober: 11.29 en 23.59 06.01 en 18.36
5 oktober: 12.18 06.57 en 19.29
6 oktober: 00.43 en 13.00 07.43 en 20.14
7 oktober: 01.24 en 13.41 08.26 en 20.56
8 oktober: 02.04 en 14.22 09.08 en 21.39
9 oktober: 02.46 en 15.03 09.51 en 22.20
10 oktober: 03.29 en 15.46 10.33 en 23.01
11 oktober: 04.13 en 16.30 11.16 en 23.41
12 oktober: 04.58 en 17.17 11.59
13 oktober: 05.47 en 18.11 00.23 en 12.48
14 oktober: 06.44 en 19.24 01.13 en 13.53
15 oktober: 08.01 en 21.00 02.24 en 15.18

16 oktober: 09.42 en 22.28 04.02 en 16.50
17 oktober: 10.56 en 23.30 05.28 en 18.03
18 oktober: 11.50 06.28 en 18.56
19 oktober: 00.17 en 12.32 07.10 en 19.35
20 oktober: 00.54 en 13.05 07.42 en 20.06
21 oktober: 01.26 en 13.34 08.12 en 20.35
22 oktober: 01.54 en 14.02 08.43 en 21.05
23 oktober: 02.22 en 14.32 09.15 en 21.35
24 oktober: 02.50 en 15.03 09.46 en 22.05
25 oktober: 03.20 en 15.34 10.17 en 22.35
26 oktober: 03.51 en 16.06 10.47 en 23.06
27 oktober: 04.25 en 16.42 11.21 en 23.41
28 oktober: 05.03 en 17.24 12.02
29 oktober: 04.51 en 17.18 00.26 en 11.56
30 oktober: 05.57 en 18.47 00.25 en 13.08
31 oktober: 07.28 en 20.17 01.44 en 14.37

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

Workshop ‘Museum achter de schermen’
In het kader van de Vlaamse wetenschapsweek, wordt de workshop “Museum achter de schermen” georganiseerd op zaterdag 
21 en woensdag 25 oktober, telkens van 14 tot 16 u.
In deze workshop gunt de conservator je een blik achter de schermen van het Abdijmuseum Ten Duinen. Na een kort historisch 
overzicht, worden de vier basisfuncties van de museale werking (verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten) uitgediept 
en wordt het beheer van het museum uitvoerig toegelicht. Deelname aan de workshop is inbegrepen in de gewone toegangs-
prijs van het museum (reservatie verplicht: balie@tenduinen.be of tel. 058/53.39.50).
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Baldje: een echte reus van een vent..!
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Onze gemeente is alweer een nieuwe reus rijker! Baldje is de naam van de 3,50 m hoge opgeschoten kerel en hij werd op zater-
dag 2 september ritueel gedoopt ter gelegenheid van de opening van de kermis in Sint-Idesbald. Baldje verwijst uiteraard naar 
Sint-Idesbald Van der Gracht, wellicht afkomstig van Eggewaartskapelle, en derde abt van de Duinenabdij van 1155 tot 1167. Reus 
Baldje werd op de werf Oostduinkerke gemaakt door onze bekende gemeentelijke reuzenbouwer Peter Dalle.

Sint-Idesbald was als abt niet de eerste 
de beste. Hij was raadsheer van vader 
Diederik en zoon Filips van den Elzas, 
beiden graven van Vlaanderen in die tijd, 
en bovendien was hij zogezegd ook “een 
persoonlijke vriend” van Hendrik II van 
Plantagenet, Koning van Engeland. Onze 
abt was een ondernemend man, niet 
alleen op religieus maar ook op econo-
misch gebied. Zo bracht hij de wolhandel 
met Engeland op gang. De abdij beschik-
te over een eigen vloot waarmee wol uit 
Engeland naar Koksijde werd verscheept. 
Die wol werd verkocht aan de Vlaamse 
steden, daar geweven tot laken en weer 
doorverkocht in vele Europese landen. 
Een en ander zorgde voor welstand en 
uitbreiding van de Duinenabdij, maar 
ook voor algemene welvaart in het toen-
malige graafschap Vlaanderen. Baldje is 
dus werkelijk een reus van een vent!
Wat meer is, hij overleed in geur van 
heiligheid in 1175. In 1237 werd zijn 

lichaam een eerste keer ongeschonden 
ontgraven, in 1623 een tweede keer. 
In 1831 werd zijn stoffelijk overschot 
overgebracht naar OLV-ter-Potterie in 
Brugge, waar het thans nog steeds rust, 
alhoewel één rib zich in Veurne bevindt 
en het rechterdijbeen in Koksijde. Abt 
Sint-Idesbald werd zalig verklaard, en is 
nu de patroon van de Vlaamse vissers, 
boeren en adel.
De reus Baldje werd met gewijd polder-
water en met rituele overhandiging van 
ring en staf gedoopt door EH Lieven 
Ghistelinck, met doopbeloften van peter 
Dirk Dawyndt (VVV-voorzitter) en van 
meter Greta Suber-Delie (schepen).

Inventaris bouwkundig erfgoed

De nieuwe Koksijdse reus Baldje. Verdiend, 
want in de middeleeuwen was abt Idesbald 
werkelijk een reus voor de ontwikkeling van 
onze streek.

Op zaterdag 9 september, ter gelegen-
heid van de opening van het nieuwe 
gemeentehuis en op de vooravond van 
Open Monumentendag, verscheen de 
inventaris van het gemeentelijk bouw-
kundig erfgoed in boekvorm. Het boek 
werd samengesteld door kunsthistorica 
Sarah Willems met medewerking van 
Dirk Vanclooster en Harry van Royen 
van de Duinenabdij. Op de foto auteur 
Sarah Willems en burgemeester Marc 
Vanden Bussche. Meer info over dit 
nieuwe boek leest u op ingesloten 
folder.

Winteruur
Op zondag 29 oktober wordt het win-
teruur van kracht: 3uur wordt 2 uur.

➜
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Gemeentelijke Westhoekacademie viert 35/10…

Het feestjaar 2006-2007 van de 
Gemeentelijke Westhoekacademie is 
goed gestart onder het label 35/10! 
Inderdaad, de Westhoekacademie 
is 35 jaar jong, waarvan al 10 jaar 
onder gemeentelijke vlag. Dankzij de 
niet aflatende steun van het college 
van burgemeester en schepenen zijn de 
pedagogische middelen sinds die geluk-
kige aansluiting van de academie bij het 
Koksijdse gemeentelijk onderwijs, sterk 
gegroeid. Ook brengen de investeringen 
in het schoolmateriaal nu hun artistieke 
vruchten op.
Vandaar ook dat de Academie een boei-
end perspectief poneert voor iedereen 
die z’n artistieke talenten en techni-
sche vaardigheden wil doen opbloei-
en en bevestigen. De sterkte van het 
gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs 
(Beeldende Kunst) blijft de individuele 
begeleiding in alle jeugdateliers en ate-
liers voor volwassenen.

De eerste fase van het feestjaar is ingezet 
met een Koksijdse modeshowvoorstel-
ling in het kader van het thema “Natuur 
+ Industrie” in Antwerpen–Hoboken in 
samenwerking met de Antwerpse aca-
demies.
De “Academische zitting 35/10” die het 
feestjaar op vrijdag 22 september met 
stijl inluidde was het eerste deel van dit 
jubileumjaar. De tweede fase en de derde 
fase van de festiviteiten belo-
ven veel artistiek genot in 
2007.
Tij-dingen houdt de lezers 
uiteraard op de hoogte.
Op bijgaande foto 
ziet u de leraarsploeg 
van de gemeentelijke 
Westhoekacademie. Bovenaan van links 
naar rechts: Rita Vansteenlandt (schil-
derkunst, lagere en middelbare graad 
Veurne), Katrien Van Rie (lagere graad 
Veurne), Rik De Keyzer (vrije grafiek), 
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Koen Westerduin (beeldhouwkunst, lage-
re graad De Panne), Ria Bultheel (monu-
mentale kunst), Guy Van Beckevoort 
(directeur), Inge Daveloose (middelbare 
graad Koksijde), Trui Martens (textiele 
kunst en lagere graad Koksijde), Liliane 
Desaever (secretariaat). Onderaan v.l.n.r. 
Dorien Vandenbussche (administratief 
medewerkster), Els Martens (keramiek-
kunst), Chantal Grard (lagere en middel-

bare graad Koksijde), Caroline 
Reybrouck (lerares tekenkunst, 
lagere en middelbare graad 
Koksijde), Valerie Desimpel (lera-
res lagere en middelbare graad 
Nieuwpoort), Matthieu Lobelle 
(lagere graad Alveringem en 

middelbare graad Koksijde), Brecht 
Ledene (middelbare graad De Panne).
Voor alle info: gemeentelijke 
Westhoekacademie, Veurnelaan 109 
in Koksijde (tel. 058/51.65.27, e-post  
westhoekacademie@koksijde.be.

Zitdagen Fonds voor Arbeidsongevallen
Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een openbare instelling onder toezicht van de minister van Sociale Zaken. Dit fonds 
houdt van september tot juni zitdagen. Iedereen kan er terecht met alle vragen voor inlichtingen over een arbeidsongeval. 
Voor onze regio vinden die zitdagen plaats in het oud-gemeentehuis van Sint-Andries, Gistelsteenweg 524 (gelijkvloerse ver-
dieping, lokaal 2), elke dinsdag van 9 tot 12 u. (tel. 050/72.70.58). De hoofdzetel van het Fonds voor Arbeidsongevallen is 
gevestigd in de Troonstraat 100 te 1050 Brussel (tel. 02/506.84.11).

De zowat voltallige leraarsploeg. De namen staan in het artikel
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Veertien kunstenaars stellen atelier open
voor project “Buren bij Kunstenaars”
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Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de derde maal het project “Buren 
bij kunstenaars”. In heel de provincie West-Vlaanderen stellen kunstenaars dan hun atelierdeuren open. Amateurs of professi-
onelen vanuit veel diverse disciplines (grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten, instal-
latie, multimedia, enz.) ontvangen in hun atelier dan belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen 
Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk.

Over heel de provincie nemen in totaal 
634 kunstenaars aan het project deel (of 
30% meer dan vorig jaar). Samen stel-
len zij 419 ateliers open (of 20% meer 
dan vorig jaar). Zowel gerenommeerde 
kunstenaars zitten in het aanbod, maar 
ook kunstenaars die in alle stilte in hun 
atelier aan het werk zijn en nu de kans 
aangrijpen om hun werk ook eens aan 
het grote publiek te laten zien.
In een overzichtelijke wegwijsbrochure 
staan alle adressen en openingsuren per 
atelier, gerangschikt per arrondissement 
en per gemeente. Deze brochure is te 
verkrijgen in de toeristische infokantoren, 
in de bibliotheek, in cc CasinoKoksijde, 
of in het Provinciaal Informatiecentrum 
Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 te 8000 
Brugge (tel. 0800/20021, www.west-
vlaanderen.be/burenbijkunstenaars).
In het arrondissement Veurne nemen 32 
kunstenaars aan het project deel. Onze 
gemeente neemt daarvan bijna de helft 
voor zijn rekening, nl. 14. De toegang is 

overal gratis. Hier volgt de lijst (alfabe-
tisch) van de deelnemende kunstenaars 
uit Koksijde:
- Paul Baeteman (beeldhouwkunst, 

tekenkunst): Toekomstlaan 14 in 
Wulpen, tel. 058/31.17.63

- Jenny De Reuse (schilderkunst, teken-
kunst): Nieuwpoortsteenweg 94 in 
Oostduinkerke, tel. 0498/30.43.94, 
e-post jenny.dereuse@scarlet.be

- Jan Dieusaert (beeldhouwkunst): 
Degreeflaan 3 in Koksijde, tel. 
058/51.31.00, www.dieusaert.net

- Martine Hennebel (beeldhouw-
kunst, gemengde technieken): 
Guldenzandstraat 12 in Oostduinkerke, 
tel. 058/51.05.59, e-post martine.
hennebel@scarlet.be

- Bastian Maerten (juweel-edelsmeedkunst): 
Zeelaan 231 in Koksijde, tel.0486/47.48.87, 
www.bastianmaerten.com

- Etienne Maes (schilderkunst): Jan 
Van Looylaan 39 in Sint-Idesbald, tel. 
0475/35.36.96

Nieuw monument voor verzetslieden
Ter gelegenheid van de 62ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke, 
werd op zondag 10 september, op initiatief van het Achtmeicomité, een 
nieuw monument geplaatst bij de graven van de verzetslieden die op 8 
september 1944 het leven lieten in gevechten tegen de bezetter: Gerard 
Depape, Marcel Coussaert, Leopold Ureel, Gaston Counye, Jean en 
Polydoor Torreele, Louis Delanghe en Louis-Karel Nowé. De nieuwe steen 
vermeldt ook de naam van André Geryl die op 23 maart 1945 overleed 
in het concentratiekamp van Wessendorf. Op de foto burgemeester Marc 
Vanden Bussche en mevr. Bertha Palma-Ureel, dochter van Leopold Ureel.

- Leo Rabaey (grafiek, schilderkunst, 
gemengde technieken): Berglaan 1 in 
Koksijde, tel. 058/52.07.54

- Jenny Reynaert (beeldhouwkunst, tex-
tiel): Oude Zeedijkstraat 1 in Wulpen, tel. 
0477/51.37.53, www.beeldhouwatelier.be

- Guy Ronsmans (beeldhouwkunst, schil-
derkunst): Wulpstraat 14 in Koksijde, 
tel. 058/52.00.02

- Wien Van Malderen (gemengde tech-
nieken): Golflaan 17a in Oostduinkerke, 
tel. 0497/42.86.29, www.soluna.be

- Margrit Van Nuffel (beeldhouwkunst): 
Dorpsstraat 36 in Oostduinkerke

- Bert Verstraete (schilderkunst, gemeng-
de technieken): James Ensorlaan 9 in 
Koksijde, tel. 058/51.41.38

- Wim (tekenkunst, beeldhouwkunst): 
Domein Hoge Duinen 6 in Oostduinkerke, 
tel. 0495/63.16.64, www.koksijde.be/
nl.cultuur/kunstgalerijen

- Jean-Pierre Zinjé (schilderkunst, 
tekenkunst): Veurnelaan 109 in Sint-
Idesbald, tel. 0473/85.40.34



V i s s e r i j f o l k l o r e

Derde Stormfeesten op 14 en 15 oktober
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wat tot schrijnende toestanden leidde. In 
die zin zelfs dat ooit een paardenvisser 
door de baljuw van Nieuwpoort werd 
aangehouden en voor de rechter moest 
verschijnen. Dat is het tweede thema.
Het derde thema gaat over het bijge-
loof van de vissers en de vissersvrou-
wen. Om een behouden terugkeer van 
de IJslandvaarders af te smeken ging 
men op bedevaart naar Baaldjes Kruus. 
Tijdens deze bedevaart speelden zich 
vaak vreemde rituelen af. Wanneer de 
vissers eindelijk terug thuis waren, kon 
het grote feest beginnen. In plaats van 
onmiddellijk naar huis te gaan, trokken 
zij eerst op café tot groot ongenoegen 
van de vrouwen. Dat sommige vissers 

al eens een scheve schaats 
durfden rijden, bewijst de 
brief van een IJslandse scho-
ne, die aan onze dorpspas-
toor had geschreven dat zij 
in verwachting was van een 
Oostduinkerkse visser… Dit 
is het vierde en laatste thema 
van het straattoneel, dat dan 
toch een happy end kent.
Naast het straattoneel zijn er 
ook nog optredens van het 
folkduo Snaksje Klaksje, in 
het kader van de visserij.
Op zaterdagavond wordt er 
overigens een volksbal geor-
ganiseerd. Afspraak vanaf 
19.30 uur in de tent ter 
hoogte van het zwembad. 
Op zondagmiddag wordt, 
op dezelfde plaats, een vis-

buffet aangeboden aan de prijs van 
20 euro (drank inbegrepen). Kaarten 
voor dit visbuffet in het toerismekantoor 
Oostduinkerke (tel. 058/53.21.21) en 
bij het feestcomité Oostduinkerke-bad 
(tel. 058/51.12.47).
Programma zaterdag 14 oktober: 15 
u. optreden straatmuzikanten Snaksje 
Klaksje / om 16 u. voorstelling straatthe-
ater / om 19.30 u. begin volksbal met dj. 
(alles op de Zeedijk van Oostduinkerke)
Programma zondag 15 oktober: 12 tot 
14 u. visbuffet / 15 u. optreden straat-
muzikanten Snaksje Klaksje / om 16 u. 
voorstelling straatheater (alles op de 
Zeedijk van Oostduinkerke).

Oostduinkerke is door de 
eeuwen heen altijd zeer 
nauw betrokken geweest 
bij de visserij. Vele men-
sen weten het niet, maar 
deze gemeente had vroe-
ger haar eigen haven, want 
wat nu Nieuwpoort-bad is, 
was indertijd een deel van 
Oostduinkerke. En daar, aan 
de linkerkant van het staket-
sel, lagen vissersboten met 
de letters ODK.
Het boeiende visserijver-
leden van onze badplaats, 
het harde, vaak armoedige 
bestaan van de vissersfa-
milies, het bijgeloof van 
deze mensen, is een brok 
volkscultuur, die zeker niet 
mag teloor gaan. In deze 
context riep Ghislain Storme in 2004 de 
Stormfeesten in het leven, met straat-
theater op de Zeedijk, gebaseerd op his-
torische feiten en georganiseerd door het 
feestcomité van Oostduinkerke-bad.
Na vele repetities onder leiding van 
Frieda Vanslembrouck kende de eerste 
voorstelling op 25 september 2004 een 
zeer groot succes. Ook de tweede edi-
tie was succesvol ondanks een falende 
geluidsinstallatie.
Het scenario van dit straattheater telt 
vier historische thema´s. Een eerste 
thema handelt over de moeilijkheden en 
de armoede waarmee de bevolking werd 
geconfronteerd toen de strenge wetge-
ving het garnaalvissen te paard verbood 

Hobbyfestival en kinderrommelmarkt
Traditiegetrouw organiseert het feestcomité Koksijde-dorp zijn jaarlijks hobbyfestival Gouden Handen. De 17de editie vindt 
plaats op zaterdag 18 november van 14 tot 19 u., en op zondag 19 november van 10 tot 18 u., in de gemeentelijke sporthal 
in Koksijde-dorp. Er zijn al een 50-tal deelnemers ingeschreven. Zij demonstreren hun hobby en stellen hun gemaakte werkjes 
voor. Er zijn nog plaatsen vrij. De toegang is gratis.
Op dezelfde dagen organiseert het feestcomité ook de Eerste Indoor Rommelmarkt voor Kinderen, in de zaal voor vloerspor-
ten. Deze rommelmarkt is er enkel voor en door kinderen (tot 14 jaar) van heel de gemeente. De deelname en toegang zijn 
gratis.
Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen bij secretaris Frank Geerts na 18 u. (gsm 0473/50.62.42).

Om een behouden terugkeer van de IJslandvaarders af te smeken ging men 
op bedevaart naar Baaldjes Kruus. Tijdens deze bedevaart speelden zich vaak 
vreemde rituelen af.



Feestelijke opening nieuw gemeentehuis
Zaterdag 9 september 2006  Koksijde-bad

Op zaterdag negen september,
 -op 09.09 om de magie der cijfers te eerbiedigen-,
vond in hartje Koksijde-bad de plechtige opening plaats
van het nieuwe gemeentehuis.
Vele honderden, zoniet een paar duizend mensen,
hebben op die warme zomeravond voor het eerst kennisgemaakt
met de ruimtes in dit nieuwe administratieve centrum.
Tegelijk konden genodigden en bezoekers genieten
van een overvloedig feestprogramma.

Tij-dingen ontbrak uiteraard niet op het appel:
Alles over het nieuwe gemeentehuis en foto’s van de opening in dit extra katern!

Extra-bijlage aan Tij-dingen, 11de jaargang, nr. 9, oktober 2006 ❚



Hoe het groeide…

Dit artikel bevat algemene informatie over het “hoe” en “waarom” van het nieuwe gemeentehuis, zeg maar 
de administratieve kant van het project. Al enkele jaren werd gesproken over de uitbreiding van het huidige 
gemeentehuis aan de Zeelaan in Koksijde-dorp. Zo werd in september 1996 een nieuwe vleugel (gekend als 
“gemeentehuis annex”) in dienst genomen. In deze annex zijn een aantal diensten gehuisvest waaronder de 
milieudienst, de technische dienst, de personeelsdienst en een deel van de politie.

❚ Extra-bijlage aan Tij-dingen, 11de jaargang, nr. 9, oktober 2006

Ondertussen bleven tal van andere diensten kampen met 
verouderde infrastructuur, maar vooral het plaatsgebrek 
en de versnipperde inplanting van de diensten werd als 
een probleem ervaren. Enkele jaren geleden werd in het 
gemeentehuis in Koksijde-dorp uit pure noodzaak nog 
een lift en nieuw sanitair geïnstalleerd.

Toen de politiehervorming in onze regio resulteerde in 
de oprichting van de politiezone Westkust (De Panne, 
Koksijde en Nieuwpoort) werd de knoop uiteindelijk 
doorgehakt: de huidige site in Koksijde-dorp zou volle-
dig overgedragen worden aan de politie en er zou een 
nieuw gemeentehuis gebouwd worden. Eénmaal deze 
keuze gemaakt, passeerden diverse mogelijke inplan-
tingplaatsen de revue tot de uiteindelijke keuze viel op 
de site van het cultureel centrum cc CasinoKoksijde en 
bibliotheek in Koksijde-bad, meer bepaald daar waar 
vroeger het oude casino stond.

DE ONTWERPERS
Zes kandidaten dienden een ontwerp in. Voor de voltal-
lige gemeenteraad konden alle inschrijvers hun ontwerp 
voorstellen. Uiteindelijk werd de opdracht door het col-
lege van burgemeester en schepenen toegewezen aan 
het architectenbureau Storme-Van Ranst uit Antwerpen. 
Voor stabiliteit en technieken werd dit bureau bijgestaan 
door VK Engineering.
Voor de computeruitrusting liet het gemeentebestuur 
zich eveneens begeleiden door experts, omwille van de 
complexiteit van de materie. Via een algemene offerte-
aanvraag werd de opdracht voor het ontwerp toegewe-
zen aan Dolmen.

HET ONTWERP
Het ontwerp werd in nauw overleg opgesteld. Sinds de 

Deze foto toont duidelijk de middenstructuur van het gebouw. Badend in het licht ziet u de vier niveaus met centraal de bol in een palet van kleuren. Er 
zijn vier niveaus: de gelijkvloerse verdieping en drie verdiepingen. Om het gebouw zo eenvoudig mogelijk “leesbaar” te maken voor de bezoeker, worden 
alle verdiepingen zo uniform mogelijk ingericht.



ontwerpfase werden ook een aantal plaatsbezoeken af-
gelegd: algemene inrichting en computeruitrusting van 
het stadhuis van Kortrijk, het Rensongebouw in Ware-
gem in het kader van technieken zoals nachtkoeling en 
zonnewering, het klasseersysteem en ticketsysteem in 
het stadhuis van Oostende, het ticketsysteem en het in-
tranet in het gemeentehuis van Knokke, diverse fi rma’s 
in verband met meubilair.

Het gebouw bestaat uit twee vleugels (kant Ropsweg 
en kant Westendestraat), waar de kantoorruimtes zijn 
gevestigd, en een centraal atrium met als blikvanger 
een ellipsoïde op 4 poten (de zogezegde “bol”) en 
waarin de raadszaal gevestigd is. Beide vleugels wor-
den verbonden met passerelles die het atrium door-
kruisen.
Er zijn vier niveaus: de gelijkvloerse verdieping en drie 
verdiepingen. Om het gebouw zo eenvoudig moge-
lijk “leesbaar” te maken voor de bezoeker, worden 
alle verdiepingen zo uniform mogelijk ingericht.
Voor een precieze beschrijving van het gebouw, lees 
het artikel “Op bezoek in het nieuwe gemeentehuis”

DE FINANCIERING
De fi nanciering gebeurt door een fi nancieringsmaat-
schappij met projectbeheer. Dit houdt in dat de fi nan-
cieringsmaatschappij een recht van opstal verwerft op de 
grond om het gebouw te realiseren volgens de behoef-
ten en vraag van het gemeentebestuur. Er werd een Euro-
pese procedure gestart om de fi nancieringsmaatschappij 
aan te stellen. De te fi nancieren werken werden geraamd 
op 8.936.000 euro excl. BTW en kost projectbeheer. Dit 
gebeurde via een algemene offerteaanvraag. Er werd één 
offerte ontvangen, namelijk van Dexia Bank NV.

Een opstalrecht op de gronden werd door de gemeente-
raad op 7 juli 2003 aan Dexia toegestaan. Dexia bouwt 
dus als bouwheer het door het gemeentebestuur ge-
wenste project en neemt de overeenkomst met de al 
aangestelde ontwerpers over. Dexia beschikt over een 
cel die zich uitsluitend bezighoudt met de projectbege-
leiding: controle op de door de ontwerpers opgemaakte 
lastenboeken, geraamde prijzen, inschrijvingen, verslag 
van de inschrijvingen, budgetcontrole, ingediende vor-
deringsstaten, betaling van de facturen, budgetover-
zicht. Dexia informeert het gemeentebestuur regelmatig 
over de te nemen beslissingen. De wijze van gunnen en 
lastenboeken worden goedgekeurd door de gemeente-
raad. De gunning aan de inschrijver wordt door het col-
lege goedgekeurd.
Dexia stelde ook een extern persoon aan die voor hen 
de werken volgt. Deze persoon is om de 2 weken op de 
werfvergaderingen aanwezig. In dit project is deze coör-
dinator ook de veiligheidscoördinator.
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Wanneer budgetten overschreden worden, wordt het 
gemeentebestuur hiervan op de hoogte gesteld zodat 
de nodige bijsturingen kunnen gebeuren.
Dexia maakt na elke betaling van facturen een kopie van 
de factuur over aan de fi nanciële dienst samen met een 
overzicht van de reeds betaalde facturen. De door Dexia 
betaalde facturen betreffen bedragen excl. BTW, gezien 
Dexia onder BTW-stelsel bouwt. De BTW moet dus tij-
dens de bouwfase niet gefi nancierd worden. De BTW is 
pas verschuldigd bij de voorlopige oplevering of conso-
lidatie van het werk.
Aangezien de werken via Dexia gefi nancierd worden 
is er heel wat administratieve rompslomp minder voor 
het gemeentebestuur (vorderingsstaten, facturen,….).

KOSTPRIJS EN SUBSIDIERING
De totale investering bedraagt 10,5 miljoen euro. Via di-
verse kanalen werd er subsidiëring aangevraagd. Uitein-
delijk werd er subsidie verkregen voor een totaalbedrag 
van 1.175.169 euro:
- evenementenplein en buitenaanleg: 890.169 euro
- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (doel-
stelling II): 290.169 euro

- Toerisme Vlaanderen: 600.000 euro
- Toerismekantoor: 285.000 euro
- Vlaamse Gemeenschap: 285.000 euro

UITVOERING VAN DE WERKEN
De werken begonnen op 1 september 2004. Op woens-
dag 26 januari 2005 vond de plechtige eerstesteenleg-
ging plaats. Eind mei 2006 begonnen de omgevings-
werken. De werken aan het gemeentehuis zelf lopen in 
principe nog tot eind november 2006.
Het gemeentehuis is een ontwerp van het architectenbu-
reau Storme–Van Ranst uit Antwerpen, in samenwerking 
met VK Engineering uit Brugge (stabiliteit) en Merelbeke 
(technieken). De hoofdaannemer is Strabag, zetel Gent. 
Deze aannemer staat, samen met tal van onderaanne-
mers waaronder De Marteleire (elektrische installaties), 
Thermofox (HVAC), Blondeel (sanitair), enz. in voor de 
ruwbouw, afwerking, technieken en vast meubilair. De 
liften worden geplaatst door OTIS. De loten voor meu-
bilair, signalisatie en andere uitrusting zijn thans in aan-
besteding.
Ook de omgeving van het nieuw gemeentehuis zal in 
een nieuw kleedje worden gestoken. Het ontwerp is 
eveneens van het architectenbureau Storme-Van Ranst 
uit Antwerpen, in samenwerking met het Buro voor Vrije 
Ruimte uit Gent. De werken zijn thans eveneens in uit-
voering (aannemer Seru uit Veurne).

Voor meer info: ir. Siska Stockelynck (tel. 0479/97.78.47, 
e-post siska.stockelynck@koksijde.be)



Op bezoek in het nieuwe gemeentehuis…
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Vooraf…
Op zaterdagavond 9 (openingsfeest) en zondag 10 sep-
tember (Open Monumentendag) kreeg het brede pu-
bliek de gelegenheid een bewegwijzerd bezoek aan het 
nieuwe gemeentehuis te brengen. Honderden hebben 
daarvan gebruik gemaakt.
Voor een goed begrip moeten we onderstrepen dat de 
werken op 9 september nog niet voltooid waren. Overi-
gens heeft de hoofdaannemer volgens zijn offi ciële plan-
ning nog tijd tot eind november om het gebouw af te 
werken. Toch was het de uitdrukkelijke wens van het col-
lege van burgemeester en schepenen om het gebouw 
nu al eens open te stellen voor het grote publiek. In de 
huidige omstandigheden kan men zich immers het best 
een beeld vormen van de ruimtes.
Natuurlijk zal niet iedereen het gebouw hebben be-
zocht. Precies daarom, -en uiteraard ook omdat de offi ci-
ele opening met woord en beeld op papier moet vastgelegd 
worden (zo wil het immers een goeie kroniek)-, biedt deze 
bijdrage een geschreven rondleiding in het nieuwe ge-
meentehuis. Een fysieke wandeling was er vanaf 11 sep-
tember niet meer mogelijk wegens voortzetting van de 
werken. Daarom een geschreven gids, geïllustreerd met 
foto’s van het openingsweekend.
In de loop van december 2006 begint vervolgens de 
verhuis van de diensten naar het nieuw gemeentehuis. 
Er wordt gehoopt en verwacht dat alle diensten snel 
en vlot operationeel zullen zijn in hun nieuwe thuis. In 
het voorjaar 2007, tijdstip nog te bepalen, zal dan een 
GROTE OPENDEURWEEK in het gemeentehuis georga-
niseerd worden. Wellicht onder de vorm van gegidste 
rondleidingen. Dan zal het nieuwe gemeentehuis een 
levendig administratief centrum zijn! Tij-dingen houdt u 
op de hoogte.

VERDIEPINGEN ALGEMEEN
Elke verdieping is in een ander kleur-
accent gedecoreerd. Niet alleen 
vanuit het atrium, maar ook van 
buiten zullen die verschillende kleu-
ren zichtbaar zijn.
Tegen de buitengevels bevinden 
zich de landschapskantoren, tegen 
het atrium de individuele kantoren. 
In elk landschapskantoor zijn er 2 
diensten gehuisvest, die in de mees-
te gevallen met elkaar verwant zijn. 
De individuele kantoren kunnen 
door de bezoeker betreden worden 
via balkons of passerelles. De dien-
sten kunnen bezocht worden via 
een lange balie: tussen de gekleurde 
kolommen is er telkens een staand 
gedeelte, aan elke zijde van de ko-
lom een zittend gedeelte.
Voor vergaderingen met een beperkt 
aantal deelnemers kunnen de dien-
sten gebruik maken van een kleine 
vergaderruimte, die in elke vleugel 
en op elke verdieping aanwezig is 

(uitgezonderd de gelijkvloerse verdieping).
Per verdieping is er een sanitair blok (kant Ropsweg).
Elke vleugel is ook voorzien van een trapzaal, die hoofd-
zakelijk zal dienen als evacuatieweg. De grote trap aan 
de voorgevel is de publiekstrap.
De publieke gedeelten worden nagenoeg allemaal voor-
zien van een houten bevloering uit jatoba (parket, op 
gelamelleerde basis).

GELIJKVLOERSE VERDIEPING
Onthaalbalie - Het bezoek begint aan de onthaalbalie, 
onmiddellijk links achter de ingang. Aan de onthaalbalie 
zal de bezoeker verwelkomd worden, zal er eerstelijnsin-
formatie gegeven worden of zal er doorverwezen wor-
den naar de juiste dienst. Ook de algemene telefoontjes 
zullen via de personeelsleden aan deze balie beantwoord 
worden.
Atrium - Centraal in de grote ruimte of het atrium, 
staat de grote ellipsoïde, die we voor ’t gemak, verder 
gewoonweg “de bol” zullen noemen. Deze bol her-
bergt de raadszaal en is bereikbaar vanaf de 2de ver-
dieping.
Landschapskantoor - Het bezoek gaat verder via het 
landschapskantoor op de gelijkvloerse verdieping aan de 
kant van de Ropsweg. In dit landschapskantoor bevin-
den zich de dienst Pers & Communicatie (o.a. redactie 
gemeentelijk infoblad Tij-dingen), de dienst Bevolking 
en de dienst Burgerlijke Stand.
De bezoeker zal hier via een ticketsysteem naar de juiste 
balie geleid worden. De balies zullen dankzij dat systeem 
ook meer inspelen op de noden die er op dat moment 
zijn.

De hoofdingang van het nieuwe gemeentehuis is via een passerelle bereikbaar vanuit de Westende-
straat of de Ropsweg. De hoofdingang wordt gekenmerkt door een glazen sas met luifel.



Aan de andere zijde van het gebouw (niet toegankelijk 
deel) bevindt zich de dienst Toerisme die als een shop zal 
worden uitgerust. Omwille van afwijkende openingsuren 
van de balie van de dienst Toerisme, is ook een aparte 
rechtstreekse toegang voorzien.

EERSTE VERDIEPING 
De trapzaal leidt naar de eerste verdieping, waar het 
landschapskantoor van de fi nanciële dienst (ook wel ont-
vangerij genoemd) en de rekendienst onderdak zullen 
hebben aan de kant Ropsweg. Aan de overzijde, kant 
Westendestraat, bevindt zich op dit niveau de perso-
neelsdienst en cultuurdienst.

TWEEDE VERDIEPING: DE BOL EN KANTOREN
Op de eerste verdieping gaat de wandeling verder via 
de passerelle evenwijdig met de voorgevel tot aan de 
trap langs de voorgevel. Deze trap leidt naar de tweede 
verdieping.
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De bol - Via de passerelle kan men “de bol” betreden. 
Deze bol is de raadszaal waar de zittingen van de ge-
meenteraad zullen plaatsvinden, en uiteraard ook an-
dere vergaderingen en activiteiten, vb. ontvangsten, 
huwelijken, enz.
De raadsleden zullen plaatsnemen achter een vast meu-
bel dat de vorm van de bol volgt. Achter de raadsleden 
zullen stoelen staan voor het publiek. Het publiek kan de 
vergaderingen volgen via een balkon, dat betreden kan 
worden via de passerelle op de derde verdieping.
De bol staat op 4 (holle) pilaren waarin de technieken 
zijn ondergebracht om de bol te bedienen. De bol zelf 
is een stalen constructie die met houten spanten aan-
gevuld is en in eerste instantie met hout bekleed werd. 
De buitenschil bestaat uit aluminium plaatjes. De bin-
nenwanden zijn bekleed met stukanet en akoestische 
bepleistering.
Landschapskantoor – Op de tweede verdieping be-
vindt zich ook het landschapskantoor van de technische 
dienst (openbare werken en interne preventiedienst aan 

Tegen de buitengevels van de twee vleugels (kant Ropsweg en kant Wes-
tendestraat) bevinden zich op de gelijkvloerse verdieping en op verdiepin-
gen 1 en 2 de landschapsbureaus waar de diverse diensten nieuw onder-
dak zullen vinden.

De bol staat op vier (holle) indrukwekkende pi-
laren waarin de technieken zijn ondergebracht 
om de bol te bedienen. Vanuit het atrium een zicht op de spectaculaire “cockpit” van de bol.

De bol is de raadszaal. Daar zullen de zittingen van de gemeenteraad 
plaatsvinden, ontvangsten, plechtigheden, enz.



de kant Ropsweg). De milieudienst en de dienst Steden-
bouw, die eveneens een onderdeel zijn van de techni-
sche dienst, bevinden zich in de vleugel aan de kant van 
de Westendestraat.

DERDE VERDIEPING
Kantoren - Op de derde verdieping bevinden zich aan 
de kant Westendestraat het kantoor van de secretaris, 
het secretariaat, het kabinet van de burgemeester en 
de schepenzaal. Deze zaal zal met de nieuwste tech-
nieken uitgerust worden (o.a. projectie-apparatuur). 
In de andere vleugel (kant Ropsweg) bevinden zich de 
schepenkantoren, het secretariaat van de schepenen en 
de vergaderzaal met de naam Abt Elias van Koksijde. Hij 
speelde een belangrijke rol in het verleden van de Dui-
nenabdij.
Panorama - Vanop de passerelle langs de voorgevel 
heeft de bezoeker een duidelijk zicht op het evenemen-
tenplein. Op de gradins, waarvan de gedeelten waarop 
gezeten kan worden, bekleed zullen zijn met hout (de-
zelfde houtsoort als de buitenpasserelles, nl. massaran-
duba), kunnen ca. 700 personen plaatsnemen.

NACHTKOELING EN BUITENZONNEWERING
De landschapskantoren worden gekoeld op een natuur-
lijke wijze, d.m.v. nachtkoeling. ’s Nachts gaan enkele 
ramen in het landschapskantoor, gestuurd via motoren, 
open, net als enkele ramen in de nok van het atrium. 
Ook de deurgehelen tussen het landschapskantoor en 
het atrium hebben opengaande delen zodat er tocht 
wordt gemaakt, waardoor de betonnen gewelven van 
het gebouw afkoelen. Overdag geeft het gebouw haar 
koelte weer af aan de omgeving, waardoor de tempera-
tuur in de landschapskantoren aangenaam blijft en min-
der snel opwarmt.
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Deze techniek wordt gecombineerd met een buitenzon-
newering, met name aluminium lamellen die voor de 
gevel hangen en die kunnen draaien volgens de stand 
van de zon.

Omdat de gewelven en de betonnen constructie van het 
plafond moeten kunnen afkoelen, zijn geen valse pla-
fonds voorzien. Alle vloeren van de landschapskantoren 
zijn daarom uitgerust met een verhoogde systeemvloer 
waaronder alle technieken zijn ondergebracht. Op deze 
systeemvloer liggen omwille van akoestische redenen ta-
pijttegels. Deze vloer heeft als bijkomend voordeel dat 
de gemakkelijker werkplekken verplaatst kunnen wor-
den, zonder dat er kabels over het tapijt lopen: alles kan 
onder de systeemvloer gestopt worden.
De individuele kantoren zijn wel voorzien van individu-
ele koeling (airco) en hebben een vals plafond. In deze 
kantoren worden er binnenzonnewering voorzien (alu-
lamellen). Hier is er geen buitenzonnewering.

VERWARMING
De verwarming van de kantoren gebeurt met convec-
toren. De 2 verwarmingsketels worden op gas aange-
sloten. In het atrium is er vloerverwarming voorzien op 
niveau –1 en zijn er stralingspanelen aan de passerelles 
evenwijdig aan de voorgevel.
De technieken worden allemaal via een gebouwenbe-
heersysteem beheerd.

COMPUTERNETWERK
De fi rma Dolmen werd via een algemene offerte-aan-
vraag aangesteld om het ontwerp op te maken. De uit-
voering daarvan is toegewezen aan de fi rma Cevi, even-
eens na een algemene offerteaanvraag.

Voor een duizendkoppige massa deed het drumkorps El Fuerte (Kids) in de evenementenput 
de harten van genodigden en bezoekers letterlijk sneller slaan…

Het Koksijdse acrogymtrio stal met zijn adembene-
mende oefeningen de harten van het publiek!



Het netwerk zal voldoen aan de beste beveiligingsmo-
gelijkheden. In de kantoren en in de vergaderzalen zal 
er op welbepaalde plaatsen draadloos op het gemeen-
telijk netwerk kunnen aangesloten worden. Er werd niet 
geopteerd om het volledige gemeentehuis uit te rusten 
via een draadloos netwerk: deze techniek is nog onvol-
doende performant en is nog te traag om met dergelijk 
aantal gebruikers en zware toepassingen vlot te kunnen 
werken.
In het publieksdeel van de dienst Toerisme zal er een 
hotspot aanwezig zijn waar particulieren met de eigen 
laptop op het internet terechtkunnen. (Deze voorzienin-
gen zijn ook aanwezig in cc CasinoKoksijde). Een infozuil 
zal daarnaast ook de mogelijkheid geven om toeristische 
informatie op te vragen via de website van Koksijde en 
aanverwante sites.
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NIVEAU -1
Terug op de gelijkvloerse verdieping leidt een gebogen 
trap naar het atrium op niveau –1, dat zich bevindt op 
niveau van de evenementenput. In het atrium op dit ni-
veau is als bevloering geopteerd voor leisteen.
Archief en bergruimtes - Onder de tribune van het evene-
mentenplein, evenwijdig met de Westendestraat, bevin-
den zich het gemeentelijk archief en bergruimtes. Het 
bureel van de archivaris is naast het archief gelegen en 
kijkt uit op het evenementenplein.
Vergaderzalen en technische lokalen - Aan de achterzijde 
van het atrium bevinden zich 3 vergaderzalen, waarvan 
er 2 kunnen samengevoegd worden tot een grotere zaal. 
Aan de achterzijde is er ook een verbinding gemaakt naar 
de ondergrondse parking Casino.

De gemeentelijke prominenten op de 
eerste en de tweede rij in de theaterzaal 
van cc CasinoKoksijde tijdens de acade-
mische zitting met voorstelling van het 
erfgoedboek “Koksijde, een bewogen 
architectuurgeschiedenis” van de hand 
van kunsthistorica Sarah Willems (info in 
ingevoegde folder in dit nummer).

Ook de Gemeentelijke Harmonie van Koksijde (blauw uniform) en de Har-
monie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke (rood uniform) lieten 
zich tijdens een mini-taptoe niet onbetuigd!

Liefst 700 genodigden woonde de academische zitting en de walking din-
ner bij in de feestzaal van cc CasinoKoksijde. Het was wel even drum-
men…



❚ Extra-bijlage aan Tij-dingen, 11de jaargang, nr. 9, oktober 2006

De wanden van het atrium zijn voorzien van een houten 
lambrisering in eik. De buizen die tegen het plafond han-
gen zijn een onderdeel van de sprinklerinstallatie. Ook 
op de bol kan men delen (sproeikopjes) van de sprinkler 
zien.
Op dit niveau bevinden zich ook tal van technische lo-
kalen. Via een caniveau (kruipkelder) onder het atrium, 
worden de technieken van de ene vleugel met de andere 
kant verbonden.

De raadskelder - In de vleugel aan de kant van de Rops-
weg bevindt zich een bar (die reeds tot “De raadskel-
der” werd gedoopt). Hier zal men een drankje kunnen 
nuttigen of napraten na een vergadering. Deze ruimte 
kan ook door het personeel gebruikt worden tijdens de 
lunchpauze. De Raadskelder kan via een opengaande 
glazen wand in het atrium geïntegreerd worden.
Naast de bar bevindt zich ook de conciërgewoning die 
thans als werfkeet is ingericht.

REINIGING GLAS EN BOL
Een veelgestelde vraag is hoe het glas en de bol gerei-
nigd zullen worden.
1. Aan de binnenzijde kunnen de voor- en achtergevel 
gereinigd worden via de laufers die tegen de gevel be-
vestigd zijn. Via een beveiliging via leefl ijnen en het ver-
plicht dragen van een harnas, kan men de ramen reini-
gen. De vensters in het sheddak zijn via looppasserelles 
bereikbaar.
2. Aan de buitenzijde is ter hoogte van de voorgevel aan 
glaswasinstallatie voorzien en is de achtergevel via een 
hoogtewerker bereikbaar. De houten gevelbekleding be-
staat uit Afrikaanse paddoek en hoeft in principe geen 
verder onderhoud.
3. De vensters van de zijvleugels zijn bereikbaar via pas-
serelles die aan de buitengevel bevestigd zijn.
4. De buitenzijde van de bol kan via een hoogtewerker 
gereinigd worden.

KUNSTWERKEN
Terug op de eerste ver-
dieping kan men het 
gebouw via “de achter-
deur” aan de achterzijde 
van het atrium verlaten. 
Hier dient even stilge-
staan bij de kunstwerken 
die in het gemeentehuis 
zullen geplaatst worden: 
een kunstwerk van Pa-
namarenko aan de ach-
tergevel, in het atrium, 
op gelijkvloers niveau, 
en een kunstwerk van 
Delphine Boël.

De act “Fully Delight” uit het Cirque du Soleil: ongeëvenaarde elegantie 
van levende draperieën in een caleidoscoop van klank en kleur!

Met zijn onbewuste massahypnose sloeg illusionist Jan Bardi (rechts) de 
aanwezigen eens te meer met verstomming!

De indrukwekkende glasvlakte aan de achterzijde van het nieuwe gemeentehuis. Om te reinigen bereikbaar via een 
hoogtewerker.

Het grote openingsfeest 
was een realisatie van 
het bijzonder organisa-
tiecomité onder het voor-
zitterschap van de Luc 
Deltombe



B l o em /G ro en

11Onze inwoners zorgden eens te meer
voor een gemeente vol bloemen...!

Eind augustus werden liefst 830 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de Bloemen” bekroond voor het bebloemen 
van hun eigen gevel en/of tuin in het bijna voorbije jaar 2006. Al deze mensen leveren een bijzondere inspanning om de slogan 
“Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid om te zetten, aansluitend op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. 
Deze jaarlijkse campagne (voor de 58ste maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. 
Het gemeentebestuur is uiteraard verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.
De jury was samengesteld uit ambtenaren van de groendiensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, van het 
provinciebestuur en van gemeentebesturen. Ook land- en tuinarchitecten, leraars van tuinbouwscholen en personen uit de 
beroepssector maakten deel uit van de jury, samen 10 groepen van 3 personen. Wie 65% behaalde won een prijs, d.w.z. bijna 
de meeste deelnemers. Maar ook zij die geen prijs ontvingen dragen bij tot de grote Koksijdse bloementuin! Er waren in totaal 
989 deelnemers.
Samenvattend werden volgende prijzen uitgereikt: 300 kamerplanten, 6.650 tulpenbollen, 2.870 narcissenbollen, 620 rozen-
struiken (variëteit Rosa Floribunda Koksijde), 526 vaste planten en 2.005 begoniaknollen.

A. KOKSIJDE-DORP
Gevels (40 deelnemers): 1. Johnny 
Desmedt 88%; 2. Gratien Luyssen 
83,33%; 3. Luc Vandenberghe 82%; 
4. Café Prince Albert 81%; 5. Gilbert 
Inghelram 80%.
Grote tuinen (5 deelnemers): 1. Jean 
Thery 93,67%; 2. René Meirlevede en 
Hugo Steen 92,33%; 4. Patrick Geryl 
89,67%; 5. Yvan Nieuwlaet 86%.
Middelgrote tuinen (67 deelnemers): 1. 
François Kesteman 88,67%; 2. G. Werner-
Vandamme 86%; 3. Yvan Vandecasteele 
83,67%; 4. Peter Duthoo 83,33%; 5. 
Hedwig Victor 82,67%.
Kleine tuinen (43 deelnemers): 1. André 
Desaever en Noël Dommecent 89%; 3. 
Rene Vermet 84,33%; 4. Guy Marteel 
83,67%; 5. Liliane Malfroid en Maurits 
Popelier 82,33%.
Hoeven (5 deelnemers): 1. Paul Beuselinck 
88%; 2. Guy Declerck 81,33%; 3. 
Johan Ghyselen 77%; 4. Willy Ghyselen 
74,33%; 5. Denis Declerck 72%.
B. KOKSIJDE-BAD
Gevels (38 deelnemers): 1. Annick 
Tryssesoone 92,67%; 2. C. Moerman 
90,33%; 3. Jean Duerinckx 90%; 4. Frans 
Witdouck en Sea Horse 89,67%.
Grote tuinen (12 deelnemers): 1. Laura 
Maeckelberg 91%; 2. Flore Demol 
90,67%; 3. Residentie Malgré Tout 
87,67%; 4. Margurite Desender 87,33%; 
5. Agnes Deroo 84%.
Middelgrote tuinen (95 deelnemers): 1. Willy 
Desloovere en Jules Roland 93%; 3. Etienne 
Fremault 92%; 4 Robrecht Halsberghe 91%; 
5. Wilfried Houbaert 90,33%.

Kleine tuinen (45 deelnemers): 1. Antoon 
Galle 81%; 2. Johan Verest 79%; 3. 
Julienne Daman 78,67%; 4. Lisette Van 
Camps 78%; 5. Daniel Coolsaet 77,67%.
C. OOSTDUINKERKE-DORP
Gevels (13 deelnemers): 1. Roger Sesier 
81,33%; 2. Hof ter Duinen 80,67%; 
3. Fritz Vandenbussche 77,33%; 4. 
Christiaan Beauwin 76,67%; 5. Roger 
Verdievel 76,33%.
Grote tuinen (22 deelnemers): 1. Denise 
Pylyser 94,33%; 2. Paula Faes 89,67%; 
3. Den Oever 87,33%; 4. Frans Decoodt 
87%; 5. Joseph Thiers 84,33%.
Middelgrote tuinen (121 deelnemers): 1. 
Luc Pilet 90%; 2. Johny Maesen 86,67%; 
3. Robert Boonen 86%; 4. Rik Porreye en 
Paul Verstraete 85,33%;
Kleine tuinen (61 deelnemers): 1. Pieter 
Dorné en Roland Supeene 90,67%; 
3. Herman Bruloot 90%; 4. Claudine 
Flament en Roland Dorné 86,67%;.
Hoeven (3 deelnemers): 1. Frederik 
Hubrecht 79,33%; 2. Georges Hubrechts 
77,67%; 3. Robert Derinck 73,33%.
D. OOSTDUINKERKE-BAD
Middelgrote tuinen (79 deelnemers): 1. 
Blanche Willaert en André Despierre 
88,33%; 3. Jules Deygers 87,33%; 4. 
Rosette Lasat 86,67%; 5. Jean-Marie 
Francois 85%.
E. SINT-IDESBALD
Gevels (6 deelnemers): 1. Gilbert Dumon 
83%; 2. Joseph Deman 75,33%; 3. Kris 
Vanlerberghe 74%; 4. Willocq 73,67%; 
5. Ets Siska 71,33%.
Grote tuinen (24 deelnemers): 1. Marcel 
Willaert 92,67%; 2. Jean Delestré 

92,33%; 3. Valerie Delbeke 91,67%; 
4. Pol Mouton 90%; 5. Henrich Brysse 
86,33%.
Middelgrote tuinen (87 deelnemers): 1. 
Beatrice Golder 89,67%; 2. Christine 
Paradis 82,33%; 3. Willy Vansteenland, 
Roger Mortelez en Frans Creytens 80%.
Kleine tuinen (22 deelnemers): 1. Pierre 
Verhaeghe 75,67%; 2. Vanwynsberghe 
75%; 3. Roger Van Der Heyden en 
Vanpeperstraete 74,67%; 5. Marika 
Broucke en Agnes Bruneel 73,67%.
F. WULPEN
Gevels (14 deelnemers): 1. ’t Schiptje 
88,67%; 2. Maes 87,67%; 3. Gerard 
Decoene en Omer Depoorter 86%; 5. E. 
Dolphen 85,67%.
Grote tuinen (2 deelnemers): 1. Dirk 
Marrannes 80%; 2. Pol Driesse 70%.
Middelgrote tuinen (9 deelnemers): 1. 
Willy Montaine 89%; 2. Willy Moons 
85%; 3. Paul Castermans 78%; 4. Yves 
Cremmerye en Stefaan Pladys 77,33%.
Kleine tuinen (8 deelnemers): 1. Daniel 
Soete 81,33%; 2. Geert Decoene 75%; 
3. Marcel Degroote 74%; 4. Heidi Joos 
73,67%; 5. Frank Dejonghe 71,67%.
Hoeven (10 deelnemers): 1. Luc 
Vandenberghe 84,33%; 2. Jos Depotter 
80%; 3. Ronny Rommelaere 79,67%; 4. 
André Vandewoude 76,67%; 5. Guido 
Lammerant 75,67%.
Kandidaat-deelnemers voor de wedstrijd 
van 2007 mogen zich nu al gratis inschrij-
ven bij Ward Leys, voorzitter van het comi-
té Koksijde in de Bloemen (Massartstraat 
1 – 2/1, tel. 058/51.28.60), of bij één 
van de bestuursleden.
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Delegatie uit partergemeente Wanze nam deel 
aan de praalstoet
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Ter gelegenheid van de Bebloemde Praalstoet ter Verheerlijking van de Vlaamse Schilderkunst was een grote delegatie uit onze 
partnergemeente Wanze (Antheit) op zondag 17 september in Koksijde aanwezig. In de stoet verbeeldden de Wanzenaars 
met veel succes een groep nostalgische fietsers. Op de foto de grote delegatie in gezelschap van burgemeester Marc Vanden 
Bussche, jumelagevoorzitter Luc Deltombe en secretaris Greta Cambier. Dit bezoek gold als tegenbezoek van een honderdtal 
Koksijdenaars (met de drumband El Fuerte) aan de Fêtes de Wallonie op zondag 3 september.

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

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald: 058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen: 058/51.78.68
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u 
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestda-
gen! (De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 
8 u. 's morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken oktober
(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

Hu l p

Dokters en apothekers met wacht



Bon voor een shopping-bag*
Gratis af te halen op de gemeentelijke milieudienst 
van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 u., en op 
dinsdag ook van 13.15 tot 17 u.

* Maximaal één per gezin, zolang de voorraad 
strekt.

Mi l i e u
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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 kalen-
der 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 4 en 18 oktober
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 18 oktober

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 5 en 19 oktober
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 19 oktober

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 oktober
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 20 oktober

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 oktober
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 17 oktober

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op woensdag 1, donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 november.

Actie “afvalarm winkelen” dankzij shopping-bag!
De gemeentelijke milieudienst van 
Koksijde organiseert van 6 november tot 
en met 3 december de actie “afvalarm 
winkelen”. Het doel hiervan is de afval-
berg te doen slinken, door het gebruik 
van plastiek draagtassen tijdens het win-
kelen in te perken. Hèt nieuwe wapen in 
deze strijd is de verstevigde katoenen 
shopping-bag met bamboehandvatten!
Hoe kan men deelnemen? Knip onder-
staande bon uit en haal de gratis “shop-
ping-bag” vanaf 1 oktober af op de 
milieudienst van (gemeentehuis Annex, 
Zeelaan 42). Wees er snel bij want de 
voorraad is beperkt!
Vanaf 6 november krijgt men in de 
deelnemende handelszaken een stem-
pel op een spaarkaart, telkens men de 
shopping-bag gebruikt in plaats van een 
plastiek draagtas. De spaarkaarten zijn 
te verkrijgen op de milieudienst, in het 
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke 
en alle toerismekantoren.
Volle spaarkaarten worden tot en met 

maandag 4 december (17 u. verzameld 
in de urne in de hal bij de milieu-
dienst, of in het oud-gemeentehuis van 
Oostduinkerke, of in de toerismekanto-
ren. Met een volle spaarkaart zijn mooie 
prijzen te winnen!
In december worden de prijzen ver-
loot. De winnaars worden persoonlijk 
gecontacteerd en in Tij-dingen van de 
volgende maand bekendgemaakt.

Verban de shopping-bag na de actie 
niet naar de zolder, maar maak er verder 
gebruik van. In de maanden na de actie 
kan men gespot worden tijdens bood-
schappen. En dat kan alweer een mooie 
prijs opleveren!
Meer info: Dorine De Coster of Kim 
Calcoen (tel. 058/53.30.98 of 
058/53.30.04, e-post milieu@koksijde.
be).

✁
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Oktober: maand van de energiebesparing!
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Oktober is traditioneel de maand van de energiebesparing. Met de winter voor de deur, geven we wat tips om de energiefactuur 
te verlagen. De 3 belangrijkste investeringen daartoe zijn: het vervangen van een oude cv-ketel, een goede dakisolatie en het 
plaatsen van isolerende beglazing.

Oude CV-ketel - Is de CV-ketel ouder 
dan 20 jaar, overweeg dan zeker om 
die te vervangen door een moderne 
lagetemperatuurketel of een condensa-
tieketel op aardgas of stookolie. Na 5 à 
6 jaar is deze investering volledig terug-
verdiend, dankzij een energiebesparing 
van 20 tot 30%. Bovendien krijgt men 
bij vervanging ook premies en een fiscaal 
voordeel tot 1280 euro.
Slecht geïsoleerd dak - Een flink deel 
van de warmte gaat verloren via het dak. 
De investering in dakisolatie verdient 
men op enkele jaren terug. De handige 
doe-het-zelver kan dakisolatie zelf plaat-
sen. Wie werkt met een geregistreerde 
aannemer kan genieten van een fiscaal 
voordeel tot 1280 euro (40% van de 
investering). Ook de distributienetbe-
heerders geven een flinke premie, ook als 
men de isolatie zelf plaatst.
Nog enkel glas - Nog 28% van de ramen 
in Vlaanderen hebben enkele beglazing. 
1m≤ enkel glas vervangen door isoleren-
de beglazing levert een jaarlijkse winst 
op van 16 tot 25 euro. De prijs voor 
1m≤ isolerend glas bedraagt 75 tot 100 
euro. Men geniet een fiscaal voordeel 
van 40% van de investering (met max. 
1280 euro) en een premie van de net-
beheerder van 10 euro per m≤. Na 2 à 
3 jaar is deze investering volledig terug-
verdiend, indien de oude ramen nog in 
goede staat zijn.

SUPERTIPS OM ENERGIE TE 
BESPAREN
1. Een cv-ketel van meer dan 20 jaar 
oud, verbruikt 20 tot 30% meer energie 
dan een moderne cv-ketel.

2. Een graadje minder warm stoken in 
de winter, doet de verwarmingsfactuur 
dalen met 7%.
3. Via het dak gaat het meest energie 
verloren. Dakisolatie mag in geen enkele 
woning ontbreken.
4. Toestellen met een A of A+-label zijn 
het meest energiezuinig.
5. Spaarlampen gebruiken 5 keer minder 
energie dan gloeilampen en gaan 10 keer 
langer mee.
6. Kook steeds met een deksel op de 
pot.
7. Met een spaardouchekop verbruikt u 
de helft minder energie en water om te 
douchen.
8. De sluipverbruikers of de “rode lamp-
jes” en allerlei opladers in de woning 
zorgen voor 5 tot 10% van het elektrici-
teitsverbruik. Zet de sluipverbruikers dus 
zoveel mogelijk uit.
9. Met een zonneboiler op uw dak, krijgt 
men de helft van het sanitair warm water 
gratis van de zon.

OVERVLOED AAN ENERGIEPREMIES!
In Vlaanderen verlenen diverse instanties 
premies voor energiebesparende inves-
teringen: de fiscus, de netbeheerder, 
het Vlaamse Gewest, de provincie, de 
gemeente. Wie zijn investeringen goed 
plant en maximaal gebruik maakt van 
de premies ziet zijn investeringen op 
korte termijn terugverdiend. Een handig 
zoekinstrument hiervoor is de energie-
website van de Vlaamse overheid: www.
energiesparen.be (rubriek subsidies). Vul 
uw postcode in, en u ziet onmiddellijk de 
energiepremies in uw gemeente.

ACHT FISCALE VOORDELEN!
Wie investeert in energiebesparing, kan 
via de belastingaangifte max. 1280 euro 
of 40% van de investering terugkrijgen 
per woning per jaar. Acht investeringen 
komen daarvoor in aanmerking.
1. De vervanging of het onderhoud van 
een oude cv-ketel.
2. Isoleren van het dak. U bespaart er 
honderden euro’s per jaar mee.
3. Plaatsing van isolerende beglazing.
4. Plaatsing van thermostatische kranen 
en kamerthermostaat. Met een kamer-
thermostaat bepaalt u op welk moment 
u de woning of een bepaalde ruimte wil 
verwarmen of niet: beter comfort en een 
lager energieverbruik.
5. Plaatsing van een zonneboiler. Dit 
levert een besparing op van 100 tot 150 
euro per jaar.
6. Plaatsing van fotovoltaïsche zonnepa-
nelen. Zelf elektriciteit produceren met 
de zon is perfect mogelijk. U verdient 
deze investering terug op 9 tot 14 jaar.
7. Plaatsing van een warmtepomp: milieu-
vriendelijk alternatief voor een klassie-
ke centrale verwarming op aardgas of 
stookolie. 
8. Uitvoeren van een energieaudit door 
een erkende deskundige. Een energie-
audit geeft een antwoord op de vragen 
waar, hoeveel en op welke manier energie 
in uw woning kan bespaard worden.
Meer info: www.energiesparen (energie-
premies en bestellen van info) of de 
Vlaamse Infolijn: 0800-30201.
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Uitbreiding hoogspanningsstation Ganzestraat

Wie de voorbije maanden op de Koksijdesteenweg reed, vroeg zich waarschijnlijk af welke werken aan de gang waren aan 
de overkant van het volkskundig museum ’t Florishof, meer bepaald op het vroegere domein Lamote. Distributienetbeheerder 
Elia heeft er een nieuwe ondergrondse verbinding op 150.000 volt gerealiseerd tussen de hoogspanningsstations Koksijde en 
Slijkens. Die verbinding werd op dinsdag 29 augustus officieel ingehuldigd door minister-president Yves Leterme van de Vlaamse 
Regering en door voorzitter Daniel Dobbeni van het directiecomité van Elia.

De aanleg van de ondergrondse verbinding 
tussen Koksijde en Slijkens is een onder-
deel van het project kustlus (elektrische 

verbindingen tussen 
de assen Oostende-
Brugge-Izegem ener-
zijds en Koksijde-
Oostende anderzijds), 
dat een aantal inves-
teringen van Elia in 
het net op 150 kV 
in West-Vlaanderen 
omvat. Dankzij het 
sluiten van deze kust-
lus kan de energie nu 
op 150 kV langs ver-
scheidene wegen wor-
den aangevoerd.
De investeringen 
hebben volgende 
doelstellingen:
- de betrouwbaarheid 

te verhogen van het 150 kV-net en de 
stroomtoevoer op 36 kV in de kustregio 
en van de stroomtoevoer van het bin-

Nieuwe wendbare straatveegmachine
De technische dienst heeft op woensdag 23 augustus een nieuwe straatveegmachine in gebruik genomen: de HAKO 
Citymaster 1200, klein model, die aan de meeste recente veiligheidsnormen voldoet. Het betreft een zeer wendbare veegma-
chine, ideaal voor het reinigen van pleinen, fietspaden en voetpaden. De machine wordt dan ook voornamelijk ingezet op en 
rond het Casinoplein.
De Hako Citymaster beschikt over een krachtige dieselmotor (2.200 cc) die bovendien zeer geluidsarm is. De ruime cabine is 
voorzien van alle comfort: airco, radio-CD, 
achteruitrijcamera en een zeer comfortabele 
zetel. Het toestel heeft 2 borstels waarmee 
je gemakkelijk tot in de kleine hoekjes kan 
vegen. Er is ook een handzuigset voorzien 
om bv. vuil tussen beplanting en andere 
moeilijk te bereiken plaatsen te reinigen. 
Ten slotte kan het voertuig uitgerust wor-
den met een sneeuwploeg en pekelinstal-
latie om fietspaden, voetpaden en pleinen 
sneeuw- en ijsvrij te houden. De investering 
bedroeg 74.354 euro, BTW in. Leverancier 
was HAKO Belgium NV uit Erpe-Mere.

nenland naar een aanzienlijk deel van de 
provincie West-Vlaanderen
- het mogelijk maken een piekvermogen 
tot 900 MW in zeewindmolenparken aan 
te sluiten op het hoogspanningsnet
- tegemoetkomen aan de toenemende 
energiebehoeften voor de economische 
ontwikkeling in de regio
Om het station te kunnen uitbreiden 
moest Elia het aanpalende terrein tus-
sen het hoogspanningsstation en de 
Koksijdesteenweg (domein Lamote) aan-
kopen, vrijmaken en inrichten als natuur-
gebied, aangezien het op vlak van ruimte-
lijke ordening binnen het Duinendecreet 
ligt. Elia heeft ook de vijver naast het 
station verplaatst naar het midden van dit 
terrein. De natuurontwikkeling op dit ter-
rein gebeurde door een spontane regene-
ratie van de oorspronkelijke natuur.
Het volledige project kostte 47,6 miljoen 
euro, ten laste van Elia.

Prominente aanwezigen op de ingebruikneming van het uitgebreide 
hoogspanningsstation waren v.l.n.r. voorzitter Daniel Dobbeni van 
het directiecomité van Elia, minister-president Yves Leterme van de 
Vlaamse Regering, voorzitter Ronnie Belmans van de Raad van Bestuur 
van Elia, burgemeester Marc Vanden Bussche en provincie-/gemeente-
raadslid Guido Decorte.

Gemeentelijke prominenten en personeelsleden bij de voorstelling van de nieuwe straatveeg-
machine.
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Jeugdboekenbeurs in zaal Witte Burg
16

De ouderraad van de Vrije Basisschool 
Oostduinkerke organiseert voor de 25ste 
keer z’n gerenommeerde jeugdboeken-
beurs, meer bepaald op vrijdag 13 okto-
ber,  zaterdag 14 (van 10 tot 19u.) en 
zondag 15 oktober (van 10 tot 18u.) in 
zaal Witte Burg in Oostduinkerke. Gratis 
toegang.
Deze boekenbeurs kan bogen op een 
lange traditie van kwaliteit. Er is een 
grote variatie aan boeken te vinden: 

peuter-, kleuter-, kinder-, jeugdboeken 
en stripverhalen, allerhande hobbywer-
ken, naast informatieve en naslagwerken, 
posters en gelegenheidswenskaarten. 
Kortom, te veel om op te sommen.
De beurs gaat op vrijdag 13 oktober 
om 19.30 u. van start met een literaire 
avond door auteur Brigitte Minne. Ze 
schrijft kinderboeken, teksten voor pren-
tenboeken, verhalen voor beginnende 
lezers, toneel, jeugdromans, werkt mee 

aan tijdschriften, theater en televisie, 
enz. Na haar uiteenzetting volgt de offi-
ciële opening met receptie.
Op zaterdag 14 oktober (tussen 10 en 12 
u.) komen verschillende prentenboeken 
tot leven. Enkele enthousiaste lezers zor-
gen voor een waterval aan verhaaltjes waar 
iedereen kan van meegenieten. Voor kinde-
ren van 4 tot 8 jaar, de ouders zijn natuur-
lijk ook welkom. Info: oudervereniging.
odk@scarlet.be of tel. 058/52.23.84.

Concert The Money in de PIT
Op vrijdag 6 oktober geeft de groep The Money (uit Antwerpen) de aftrap voor een nieuwe concertreeks. Fans van blues een rock 
zullen zeker hun gading vinden. Het eerste concert van het najaar is zeker ook het moment om het lidmaatschap te hernieuwen. 
Leden betalen voor het concert slechts 2 euro, niet-leden 4 euro. Meer info:  www.depit.be

Quiz mee voor India
Op zaterdag 7 oktober organiseert Suzan Maertens een quiz ten voordele van een project in India. Ze trekt daar binnenkort voor 
enkele maanden naartoe in het kader van een schoolstage. De quiz start om 19.30 u. en vindt plaats in zaal JOC de PIT. Meer 
info: suzanmaertens154@msn.com.

Tentoonstelling Bram Dejonghe
De winnaar van Transcript 2005, Bram Dejonghe, stelt van 9 tot 24 oktober zijn werk tentoon in de mezzanine van het cultureel 
centrum Casino, tijdens de openingsuren. Enkele jonge kunstenaars van het Bastart-label, zullen zijn werk flankeren. Bastart biedt 
jonge kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen in het Vlaamse land.

Transcript 2006: Jong stelt tentoon
Op zaterdag 14 oktober vindt om 17 u. de officiële opening plaats van Transcript 2006. Jongeren tonen hun talent in de beel-
dende kusten: van fotografie over beeldhouwwerk tot schilderkunst. Alles komt aan bod!
De tentoonstelling is dagelijks open van 14 oktober tot en met zaterdag 21 oktober van 10 tot 12 en van 14 tot 18.30 u. Meer 
info: www.depit.be.

Klassiek concert in het jeugdhuis
Op vrijdag 27 oktober zorgt Wolf Leye voor een primeur. Hij brengt namelijk een klassiek concert op het podium van het jeugd-
huis. Afspraak om 21 u. Meer info: www.depit.be.

Post rocking metal extravaganza op 28 oktober
Lokale hard hitters Rectumpus en Sorrow Hill worden op zaterdag 28 oktober geflankeerd door een groep uit Duinkerke: 220° 
Kelvin. Sinds kort werken de jeugddiensten van Veurne, De Panne en Koksijde samen met de jeugddienst van Duinkerke. Een 
mini-festival, vanaf 21 u., is hiervan een eerste resultaat. Op de affiche volgende groepen: Rectumpus (death metal, België, start 
om 21 u.), 220° Kelvin (post rock, Frankrijk, om 22 u.) en Sorrow Hill (eigenzinnige rock, België, om 23 u.). Toegang: 2 euro voor 
leden; 3 euro voor niet-leden. Meer info op www.depit.be.

Bijna gratis naar Plopsaland..!
Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober gooit Plopsaland de deuren wijd open voor de westkustbewoners. Alle inwoners van 
Koksijde, Veurne, Nieuwpoort en De Panne mogen tijdens dat verkiezingsweekend Plopsaland binnen tegen sterk geredu-
ceerde prijzen: 10 euro in plaats van 22. Kinderen kleiner dan 1 meter komen er, zoals gewoonlijk, gratis in. Natuurlijk moet u 
wel aan de hand van de identiteitskaart of een ander identiteitsstuk bewijzen dat u in Koksijde gedomicilieerd bent. Naast het 
ruime aanbod aan attracties, de leuke shows en de aanwezigheid van de Plopsa-figuren, liggen er nog twee extra kersen op de 
Plopsa-taart. Lucy Loes en Claude zullen zowel op zaterdag als op zondag het beste van zichzelf geven tijdens een optreden 
op het Dorpsplein! Dit aanbod geldt enkel bij aankoop van toegangtickets aan één van de kassa’s in Plopsaland, dus niet in de 
voorverkooppunten! Elke bezoeker kan maximum één toegangsticket kopen. Gezinnen die met de auto komen moeten, zoals 
altijd, een parkingjeton kopen (5 euro).
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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 deel-
nemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. Niet minder dan 22 tripletten 
uit volgende seniorenverenigingen namen vorig jaar deel: Christelijke Gepensioneerden 
Oostduinkerke (Vlops), het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden (Vlam-Senio) 
en een triplet uit Oostduinkerke streden een verbeten strijd voor de wisselbeker. De 
eerste vier tripletten wonnen al hun wedstrijden. De winnaars Vlops 6 (Louis Voeten, 
Irma Pasteels en Willy Van Ranst) werden op 5 punten gevolgd door Vlops 8 (Valeer 
Mortagne, Nicole Verhaeghe en Jeanine Lisebettens). Op de derde plaats eindigden 
Vlops 13 (Louis Van Laeken, Georges Vanbressem en Jeanne Baes). Vlam-Senio 2 (Roger 
Claes, Lieve Jacobs en Marcel Sysel) misten op 1 punt na het podium.

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De Sportdienst organiseert in samenwerking met de sportraad weer Sport overdag 
(sport- en seniorenacademie). Van 6 oktober tot 11 mei kan men iedere vrijdag (behalve 
tijdens de vakanties) terecht in de sporthal van Koksijde voor conditiegymnastiek, 
tennis, badminton en tafeltennis. Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek 
voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis van 
13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u. 
Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sport-
materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld. Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 
11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Sportquiz
Op vrijdag 27 oktober is er om 20 u. in zaal Witte Burg weer sportquiz over 10 onderwerpen met telkens 8 vragen. Een ploeg telt 3 
personen. De inschrijving bedraagt 7,50 euro, te betalen op de sportdienst of over te schrijven op rekeningnummer 068-0717620-
41 van de sportraad met vermelding van Sportquiz “27 oktober”, naam van de ploeg en van de ploegverantwoordelijke.

Jeugdsportacademie
Komend schooljaar organiseert de Sportdienst in samenwerking met de sportraad voor 
het achtste jaar jeugdsportacademies voor jongens en meisjes van het lager onder-
wijs. Deze sportieve academie vindt plaats op woensdagnamiddag (behalve tijdens de 
vakanties) in de sporthal van Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. tennis, basketbal 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.

Andere belangrijke sportmanifestaties
Zondag 1 oktober: Buggyboardwedstrijd van de surfclub Windekind van 9 tot 15 u. t.h.v. Groendijk (org. BBA & Lazef, tel. 
058/23.51.83)
Zondag 1 oktober: “De Kust Beweegt”, recreatieve fiets- en wandeltochten (org. Octagon cis, tel. 011/45.99.35)
Dinsdag 3 oktober: cursus Nordic Walking van 10 tot 11.30 u. aan het bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA) met lesgeefster 
Greet Ostyn (info: 0494/71.73.12 of mevr. De Sutter, gsm 0486/47.41.41), ook op 10, 17 en 24 oktober.
Zaterdag 14 oktober: zeilwagenwedstrijd Westkustrally, start om 10.30 u. keerpunt ter hoogte van Ster der Zee (org. vzw L’oiseau 
Bleu, gsm 0477/48.88.99)
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GEBOORTEN
Lena Logghe (Dubai, Ver. Ar. Em., 8 juli), dochter van Stan en van Lot Dezwarte uit Oostduinkerke
Lowie Victor (Ieper, 30 juli), zoon van Anthony en van Sabine Lapère uit Oostduinkerke
Tessa en Frédérique Meirlevede (Veurne, 2 augustus), dochters van Björn en van Audrey Lebrun uit Koksijde
Arthur Van Mossevelde (Veurne, 8 augustus), zoon van Tom en van Lise Terlinck uit Oostduinkerke
Zoë Jolivet (Veurne, 13 augustus), dochter van Gwenaël en van Nicole Berberich uit Koksijde
Marthe Dewilde (Leuven, 24 augustus), dochter van Andy en Ellen Van Eylen uit Oostduinkerke
Yamina en Catalina Snauwaert (Veurne, 25 augustus), dochters van Tjorven en van Christine Soetaert uit Koksijde

HUWELIJKEN
Ruben Claerhout en Cinthia D’Haenen, beiden uit Koksijde
Pieter Popeye en Christel Van Acker, beiden uit Koksijde
Rafaël Deryckere en Marleen Vandevelde, beiden uit Koksijde
Erwin Abts uit Herent en Julie Vanderschelden uit Koksijde
Jan Honinckx uit Tienen en Katrien Vanden Bussche uit Koksijde
Filip Lammens en Els Desmyttere, beiden uit Koksijde
Lieven Gantois uit Merelbeke en An Cerdobbel uit Koksijde
Tijl De Zegher en Veerle Verstraeten, beiden uit Koksijde
Joannes Soors en Sabina Vandewege, beiden uit Koksijde
Jelle Van Meerbergen en Fien Leerman, beiden uit Koksijde
Hans Delahaye en Katrien Vandenbussche, beiden uit Nieuwpoort
Kurt Pierloot en Tineke Dubois, beiden uit Koksijde
Alain Bedeur en Christine Lauwers, beiden uit Koksijde
Tom Roeygens uit Beernem en Nele Penel uit Koksijde
Rik Bruneel en Ingrid Dezwarte, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Claudine Bouchez (63 jaar oud), echtgenote van Robert Hernu / Hendrika Van Daele (79 jaar), echtgenote van 
Jean Chamberlan / Dirk Goderis (53 jaar), echtgenoot van Christine Plaetevoet / Denise Verraert (84 jaar), weduwe 
van Uldaric Gerard / Myriam Druwé (50 jaar) / Heinrich Wirz (85 jaar), echtgenoot van Godelieve Haeke / Maria 
Dehénau (67 jaar) / Roger Lemahieu (73 jaar), echtgenoot van Celine Vandevoorde / Jan Dammekens (81 jaar) 
/ Maria Vanhee (68 jaar), echtgenote van Gerardus Strubbe / Michel De Vinck (77 jaar oud / Frans De Vlieger 
(72 jaar), echtgenoot van Clotilda Peeters / Georgette Pauwels (74 jaar), echtgenote van Georges Jonckheere / Marcel Bonte 
(84 jaar), echtgenoot van Yvonne Maryn / Eugeen Storms (75 jaar), echtgenoot van Marguerite Doucet / Adhemar Lagrou 
(85 jaar), echtgenoot van Maria De Vlaeminck / Nelly Devos (72 jaar), echtgenote van Grégoire Vansteenberge / Marie-Ange 
Vanneste (78 jaar), ongehuwd / Magdalena Vanstechelman (85 jaar), weduwe van Carolus Traversier / Herman Renneboog 
(58 jaar), echtgenoot van Anita Van den Bossche / Godelieve Ghesquiere (71 jaar), echtgenote van Richard Vandenbroucke 
/ Marguerite Rouneau (83 jaar), weduwe van Joseph De Grauw / Cyrille Pigeolet (51 jaar) / Maurits Marrannes (90 jaar), 
weduwnaar van Martha Wittebolle / Odon Coppens (81 jaar), echtgenoot van Ivane Lefrancq / Leonza Dirckx (79 jaar), 
weduwe van Lodewijk De Bevere / Remi Vermote (86 jaar), echtgenoot van Georgetta Hubrecht / Hilda D’Heere (75 jaar), 
echtgenote van Henri Constandt / Léona Dangoxhe (93 jaar) / Monique De Vos (53 jaar) / Wilfried Vanbrabant (77 jaar), 
echtgenoot van Paula De Brauwer

T i j - d i n g en
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 2007 tot en met december 2007, 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



Echtpaar Henri-Bruniaux
De h. en mevr. Roger Henri en Lucile Bruniaux beloofden elkaar 50 jaar geleden eeuwige trouw in 
Trazegnies. Roger werkte in de staalnijverheid en bij Electrabel, Lucile bij De Post en het ministerie 
van Onderwijs. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van hun huwelijksband viel het echtpaar 
op woensdag 13 september een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis van Koksijde te beurt. 
Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen bood het gouden koppel welge-
meende felicitaties en geschenken aan.

Echtpaar Vermeersch-Rosseel
De h. en mevr. Michel Vermeersch en Blance Rosseel smaakten op zaterdag 19 augustus het geluk 
de gouden bruiloft te mogen vieren. Michel was slachter-beenhouwer in het leger (Westhoven 
en Zedelgem), Blanche  was kassierster in grootwarenhuizen. De gelukkige jubilarissen werden 
door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het oud-gemeentehuis van 
Oostduinkerke ontvangen. Ze werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en 
kregen diverse geschenken aangeboden.
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Hiele-Demolder
Vijftig jaar geleden stapten de h. en mevr. Henri Hiele en Nelly Demolder in het huwelijksbootje in 
Oostduinkerke. Henri is goed bekend als voormalig administratief bediende in het gemeentehuis 
van Koksijde. Op zaterdag 26 augustus 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 Booghs-Kyndt
Zaterdag 26 augustus was ook een gezellige feestdag voor de familie van het echtpaar Gilbert 
Booghs-Mariette Kyndt, ter gelegenheid van de viering van de gouden huwelijksverjaardag. Gilbert 
was wapenspecialist in het Belgisch leger. Het college van burgemeester en schepenen ontving de 
jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Echtpaar Janssens-Van Nueten
Zestig jaar gehuwd of de diamanten bruiloft! Voorwaar een familiefeest om u tegen te zeggen. Voor 
het echtpaar Roger Janssens-Jacqueline Van Nueten viel deze heuglijke verjaardag op woensdag 6 
september. Roger was exploitant van een rubberplantage in Kongo en daarna financieel directeur 
van de Verenigde Belgische Kruitfabrieken. Zijn echtgenote Jacqueline is de nicht van de beroemde 
Vlaamse dichteres Alice Nahon. De jubilarissen kregen in hun woning bezoek van de vertegenwoor-
digers van het gemeentebestuur, met overhandiging van de gebruikelijke geschenken.

OCMWSteunpunt woningaanpassing
In samenwerking met het OCMW biedt de vzw Ons Zorgnetwerk een nieuwe dienstverlening aan: Steunpunt woningaanpassing. 
Dit nieuwe initiatief speelt een adviserende maar vooral begeleidende rol bij het aanpassen van de woning van iedere minder 
mobiele persoon die een beroep doet op een thuiszorgdienst of op een mantelzorger. Deze begeleiding is gratis, er is geen enkel 
lidmaatschap vereist. Het doel van deze dienstverlening is de verhoging van het comfort, de toegankelijkheid en de veiligheid 
in de woning. De aanpassingen worden onderzocht naar technische en financiële haalbaarheid. Plannen worden gemaakt en er 
wordt advies gegeven over kwaliteitsvolle materialen. Aannemers worden gezocht om een goede prijs te maken. Ook wordt het 
opstellen, aanvragen en opvolgen van de verschillende premies verzorgd. In nauw overleg met de aannemer worden de werken 
opgevolgd en tenslotte opgeleverd. Afhandeling van premiedossiers moet de zaak afronden. Dit project is een initiatief van de 
vzw Ons Zorgnetwerk en kwam stand dankzij de financiële steun van provincie West-Vlaanderen. Meer info bij Jürgen Coudenys 
(provincie huis Boeverbos filiaal II, Kerkhofstraat 1 in 8200 Brugge, e-post jcoudenys@kvlv.be, GSM 0486/57.40.39) of bij Lien 
Sonneville, maatschappelijk werkster van het Koksijdse OCMW (tel. 058/53.31.89).
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