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Tij-dingen

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen (*)
Geachte mevrouw, geachte heer,
Begin 2006 ging u in op onze uitnodiging een jaarabonnement te nemen op ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen en de
bijgevoegde Vrijetijdsbrochure, publicaties die maandelijks (niet in augustus) stipt in uw brievenbus vallen.
Wij twijfelen er niet aan dat beide publicaties bij u in de smaak vallen en een vaste maandelijkse vriend aan uw prikbord, in uw
krantenrekje of op uw salontafeltje zijn geworden. Want wij nemen aan dat Koksijde werkelijk uw tweede ankerplaats is, en dat u
dus vast en zeker geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van uw tweede thuis…
In 2007, -ons infoblad is dan al aan zijn 12de jaargang toe-, gaat de redactie op zijn elan verder: constant streven naar een hoogwaardig infoblad in magazinestijl, met duidelijk toekomstgericht officieel nieuws van het gemeentebestuur over het gemeentelijk
beleid en van de gemeentelijke diensten, over beslissingen, projecten, uitvoeringen en activiteiten.
Kortom, Tij-dingen bevat maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke
diensten. De Vrijetijdsbrochure biedt een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie
om u tegen te zeggen! Nieuw is dat de Vrijetijdsbrochure in 2007 in Tij-dingen zal ingeniet zijn en er dus een inherent deel zal
van uitmaken, weliswaar uitneembaar voor wie het wenst.
Graag nodigen wij onze abonnees dan ook uit hun abonnement 2007 op Tij-dingen/Vrijetijdsbrochure te willen vernieuwen, voor dezelfde prijs als vorig jaar: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. 091-0175000-41 van
Gemeentebestuur Koksijde, dienst Pers & Com., Zeelaan 44 in 8670 Koksijde. Dan worden beide samengevoegde publicaties u
weer elke maand stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft:
thuis in uw woonplaats, of thuis in Koksijde.
Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die een betaald jaarabonnement op Tij-dingen en de Vrijetijdsbrochure hebben, dat wil zeggen streekgenoten,
bezoekers, eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde, enz.
Immers, alle gezinnen en alleenstaanden die in het gemeenteregister ingeschreven zijn en die Koksijde vast bewonen, blijven Tij-dingen en de
Vrijetijdsbrochure uiteraard gratis ontvangen.
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5-art slotconcert met Erik en Sanne
Het cultureel samenwerkingsverband onder de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne organiseert
op vrijdag 17 november om 19.30 uur in gemeenschapszaal De Kwelle in Alveringem een concert met het bekende zangduet Erik
en Sanne. Dit concert is eigenlijk het slotconcert van de 5-art-werking van het jaar 2006

De culturele diensten van Alveringem,
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne bundelen al enkele jaren hun
krachten om culturele evenementen voor
iedereen toegankelijk te maken. Elke
gemeente heeft zijn eigen aanbod maar
de publiciteit wordt in de vijf gemeenten
gevoerd. Op die manier wordt geprobeerd meer mensen bij het cultuurgebeuren te betrekken. Het thema in
2006 was “5-art kleurt cultuur”, wat
resulteerde in heel wat kleurrijke activi-

teiten, zoals de fototentoonstelling in
Nieuwpoort, Amateurkunsten en een
Open Monumentendag met busvervoer. Het (bijna) afgelopen jaar was
het de beurt aan de dienst Cultuur van
Alveringem om het secretariaat in goede
banen te leiden. Daarom vindt het slotconcert deze keer plaats in de gemeenschapszaal De Kwelle in Alveringem.
Het bekende zangduet Erik en Sanne zal
er op vrijdag 17 november een fantastische avond van maken.
Erik Van Neygen (55) speelde samen
met Johan Verminnen en Raymond Van
Het Groenewoud. In november 1989
leerde hij Sanne (33) kennen op een
feestje waar ze allebei optraden. Die
kennismaking was het begin van een
leven en carrière samen.
In 1990 komt er een eerste single uit
“Veel te mooi”. Dit duet met Erik Van
Neygen is een grandioos succes en
gaat meer dan 75.000 keer over de

Infosessie: veilig op het internet
Veel ouders en leerkrachten maken zich zorgen over het internetgebruik
van hun kinderen. Onderzoek toont aan dat dit terecht is. Volgens een
studie van de Universiteit Gent chat één op vier jongeren met vreemden
en geeft één op zes zonder aarzelen foto’s, adressen en namen door aan
onbekenden. Maar kinderen beleven ook plezier aan het internet. En ze
weten er vaak meer over dan volwassenen.
Daarover organiseert de bib op woensdag 15 november van 15 tot 17 u.
in de Willem Elsschotzaal op de 1ste verdieping een infosessie “Veilig op
het internet” in de bibliotheek in samenwerking met Stefaan Hendrickx,
coördinator van het project “safer internet”. Hij zal volgende onderwerpen
aansnijden:
- voorstelling project Safer Internet, een Belgische voorlichtingscampagne
voor veilig internet
- tips, goede raad en adviezen voor ouders en leerkrachten met cyberkids
in het lager onderwijs
- doorverwijzing naar informatiebronnen: websites, boeken, andere bronnen, m.a.w. ouders en leerkrachten op het goede spoor zetten
- veilig chatten, bloggen, contacten met mensen met minder goede
bedoelingen
Na de infosessie wordt een drankje aangeboden.
Inschrijven is verplicht. De inschrijvingsformulieren liggen ter beschikking
in de bibliotheek en worden ook via de scholen verspreid onder de ouders
en de leerkrachten.
Info: Christine Samyn of Nele Bouquillon (tel. 058/53.29.55).

toonbank. Hun volgende hits zoals o.m.
“Het huis dat tussen rozen stond”, worden eveneens een schot in de roos. In
maart 2003 is er het album “Cowboy’s
sweetheart”, i.s.m. Wigbert Van Lierde en
Roland Van Campenhout. In de voorbije
jaren heeft Erik zijn eigen stijl ontwikkeld:
een mix van pop, wat kleinkunst en een
beetje country. Veel songs schrijft hij
zelf, of hij vertaalt ze. De laatste jaren
was hij vooral actief als manager en producer van Sanne

Kaarten (8 euro voor volwassenen, 4
euro voor kinderen tot 12 j.) bij de dienst
Toerisme en Cultuur Alveringem, SintRijkersstraat 19 (tel. 058/28.88.81,
e-post toerisme.cultuur@alveringem.be).
Of via overschrijving op rek. nr. 0910002063-55 met vermelding “aantal
personen, concert Eric en Sanne”. De
kaarten worden bezorgd.

Identiteitskaart vervangt
Plus-3-Pas!
De alombekende Plus-3-Pas die aan +55-ers
reductie verleent op culturele activiteiten, zal
niet meer bestaan. Vanaf nu volstaat het om
aan de hand van de gewone identiteitskaart aan
te tonen dat men de leeftijd van 55 jaar heeft
bereikt, en dat men dus recht heeft op een
reductie.
Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux heeft
die beslissing genomen in het kader van de
administratieve vereenvoudiging. Er zullen dus
geen nieuwe Plus-3-passen meer aangemaakt en
verspreid worden. Maar wie nog in het bezit is
van een plus-3-pas, hoeft die niet weg te gooien.
Ook het pasje blijft geldig om zich als 55-plusser
kenbaar te maken.
Reductie moet verplicht verleend worden als
een culturele activiteit georganiseerd wordt met
financiële steun van de cel Cultuurspreiding van
de Vlaamse gemeenschap. Is dat niet geval, dan
beslissen de organisatoren autonoom of ze al
dan niet een reductie toestaan.
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Daguitstap: kerst in lichtstad Parijs op
donderdag 14 december
Parijs is ongetwijfeld de meest bezochte stad van Europa. Deze wereldstad,
lichtstad, cultuurstad… heeft heel wat
te bieden, zowel op historisch als op
hedendaags vlak. Ook voor de bezoeker die graag winkelt of gastronomisch
geniet, is Parijs een must. De daguitstap gebeurt in samenwerking met het
Oostduinkerks busbedrijf CD-cars.
Opstapplaatsen: om 6.15 u. op de parking
bij de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke;
om 6.25 u. bij het gemeentehuis in
Koksijde-dorp; om 6.35 u. op de hoek
Zeelaan/Westendestraat in Koksijdebad; om 6.45 u. in de Oostendelaan
t.h.v. het Grardplein in Sint-Idesbald.
Programma (onder voorbehoud):
- ontbijtstop onderweg

- ca. 11.30 u., het binnenrijden van
Parijs stadsrondrit met de bus; daarna
uitstappen op de Place de la Concorde
en wandeling door de Tuilerieën via
het Louvre naar Chatelt
- vrij middagmaal (veel eetgelegenheden, o.a. in de Samaritaine)
- in de namiddag geleide stadswandeling van ongeveer één uur, o.m.
de Notre-Dame en Beaubourg (groot
publiekscentrum met alle vormen van
moderne kunst)
- wie geen zin heeft om deel te nemen
aan de geleide wandeling kan genieten
van de sfeer van de lichtstad en/of
winkelen aan de place Vendôme, Rue
du Faubourg Saint-Honoré, ChampsElysées, Rue de Rivoli, enz.; of bezoek

de Eifeltoren!
- ca. 18.30 u., aanvang terugreis, bustochtje langs de wereldberoemde en
prachtig verlichte Champs Elysées en
de Arc de Triomphe; op de terugweg
sanitaire stop, thuiskomst voorzien
omstreeks 11.30 u.
Prijs: 32 euro per persoon (busreis, ontbijt, gids en drinkgeld inbegrepen)
DEELNEMEN: tijdig inschrijven in een toeristisch kantoor is absoluut aan te raden.
Beperkt aantal plaatsen. Inschrijven:
Oostduinkerke-dorp (058/53.21.21),
Oostduinkerke-bad (058/51.13.89), cc
CasinoKoksijde (058/51.29.10), Koksijdedorp (058/53.30.55), Sint-Idesbald
(058/51.39.99).

HalloweenHorrorHouse te Sint-Idesbald
Nog tot en met zondag 5 november is het HalloweenHorrorHouse opgetrokken in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Ontdek
een griezelige droomwereld en sluip doorheen de spookachtige decors! Elke dag gratis toegankelijk van 13.30 tot 18.30 u.

Sint-Hubertusviering op
2 november
Traditiegetrouw vindt op donderdag 2 november om 10.45 u. de SintHubertusviering plaats aan de SintIdesbalduskerk in de Strandlaan. Tijdens
deze viering worden alle aangeboden
huisdieren en paarden gewijd, met bedeling van brood en uitdeling van medailles.
De plechtigheid wordt muzikaal opgeluisterd door de Blaaskapelle Ruytingen.

Sint-Maartensfeest op
vrijdag 10 november
De 40ste Sint-Maartensstoet vindt
plaats op vrijdag 10 november. Het
feest is steeds opnieuw een feeërieke
gebeurtenis, waarin droom en kinderlijke
blijheid in elkaar verweven zijn. De reuzen Babbe Roere en de Eeuwige Kruier,

al van ‘s middags op wacht tegen de
gevel van het gemeentehuis, lokken de
kinderen naar het avondlijk gebeuren in
een wirwar van lichtjes en rokende fakkels. De kaarsvlammetjes dansen in de
grijnzende uitgeholde bieten, en werpen
grillige schimmen op de gevels. En overal
kan je de lekkere geur van de warmbruine
Sint-Maartenskoeken opsnuiven.
- 18 u.: aankomst en ontvangst van SintMaarten ter hoogte van het Hegerplein
in Koksijde-dorp. Keuring van de bieten (50 mooie prijzen).
- 18.30 u., vertrek van de stoet met
o.a. de gemeentelijke harmonie, de
wagen “Sinte Maarten, patroon der
kooplieden, ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kuipers, borstelmakers”
met grote uitgeholde biet, de bietendragers, Sint-Maarten te paard met
Zwarte Pieten met fakkels, de wagen
met Pietje-Pek, de Berrewulf en een
reusachtige Sint-Maartenskoek, enz.

De stoet vertrekt in de Zeelaan ter
hoogte van de verkeerslichten, volgt
dan de Houtsaegerlaan, Groenstraat,
Pylyserlaan, om dan via de Zeelaan
en Kerkstraat aan te komen aan de
zaal ’t Oud Schooltje. Daar wordt
Pietje Pek op de brandstapel verbrand. De ommegang wordt besloten
met de uitdeling van lekkere SintMaartenskoeken in ’t Oud Schooltje,
waar ook de prijsuitreiking plaatsvindt
van de mooist uitgesneden bieten.
Org.: feestcomité Koksijde-dorp, in
samenwerking met de toeristische
dienst.

Feest van de Dynastie
Naar aanleiding van het Feest van de
Dynastie, vindt het plechtig Te Deum
plaats op zondag 19 november om 10.30
u. in de Sint-Pieterskerk in Koksijdedorp.

Toerisme
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Elfnovemberplechtigheid
Op zaterdag 11 november, ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand ’14-‘18, vinden in onze gemeente volgende
plechtigheden plaats:
- 9.15 u., bloemenhulde op de militaire begraafplaats in Oostduinkerke en aan het monument van de Oostduinkerkse gesneuvelden in de Vrijheidsstraat
- 10 u.: plechtige dienst in de Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp, gevolgd door bloemenhulde op de verschillende militaire
begraafplaatsen en aan het monument van de Koksijdse gesneuvelden op het Hegerplein
- na de bloemenhulde: uitreiking van eretekens en gezamenlijk defilé met deelname van de Gemeentelijke Harmonie, de brandweerkorpsen van Koksijde en Oostduinkerke, de vaandeldragers en oudstrijders voor het gemeentehuis van Koksijde

Hobbyfestival en Kinderrommelmarkt
De 17de editie van het hobbyfestival Gouden Handen 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. De toegang is gratis. Tijdens dit weekend is er ook voor
de eerste maal
een indoor rommelmarkt voor kinderen in de zaal voor vloersporten. Deze rommelmarkt wordt gehouden
voor en door kinderen (tot 14 jaar) van heel de gemeente.

Toeristische vakantiebrochure 2007 van de pers
De vakantiebrochure 2007 van de dienst Toerisme is klaar. Bij het openslaan van deze nieuwe brochure
krijgt de lezer onmiddellijk een overzicht van de vele troeven van Koksijde en Oostduinkerke. Natuur,
cultuur, kinderparadijs, visserijfolklore, shopping en gastronomie worden aan de hand van mooie foto’s
prachtig geïllustreerd. De diverse logiesmogelijkheden zoals hotel, camping, kamer met ontbijt, vakantiedorpen en de verhuurkantoren worden op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. De brochure biedt ook
een totaaloverzicht van alle restaurants in de badplaats. Achteraan wordt een handig overzicht gegeven
van de andere gemeentelijke brochures van de dienst Toerisme. De vakantiebrochure 2007 is gratis te
verkrijgen in de toerismekantoren.

Nieuwe brochure Kijk op Kunst
Koksijde-Oostduinkerke

Kunst

De dienst Cultuur stoomde tijdens de voorbije zomer een gloednieuwe brochure klaar: “Kijk op Kunst
Koksijde-Oostduinkerke. Uw gids bij het ontdekken van de galerijen, ateliers en exporuimtes in en rond de
gemeente Koksijde”.
Het idee om zo’n kunstbrochure te realiseren, kadert binnen het Cultuurbeleidsplan Koksijde 2003-2007.
Dat plan beschrijft de toekomstvisie en de doelstellingen van onze gemeente op het vlak van cultuurbeleid.
Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald zijn doorheen de jaren steeds een aantrekkingspool geweest voor
kunstenaars: schilders, beeldhouwers, dichters… Sommigen resideerden hier occasioneel, anderen vestigden
er zich permanent, maar allemaal hebben ze één ding gemeen: de omgeving van de zee voedt hun inspiratie!
Het artistieke verleden en heden van Koksijde en de inspirerende omgeving zijn nog altijd een belangrijke
troef van onze gemeente: kunstwerken, kunstateliers, galerijen, tentoonstellingszalen, beschermde monumenten e.a. zijn legio in het Kosijdse straatbeeld.
Het doel van deze kleurrijke brochure is dus de bezoeker uitnodigen om kennis te maken met de artistieke bedrijvigheid die de
gemeente nog steeds kenmerkt. Per locatie wordt uitleg gegeven over wat er te zien is. Bij de verschillende kunstateliers krijgt de
lezer meer info over het leven en het werk van de artiest in kwestie. Ook worden de contactgegevens vermeld.
Het gedeelte “galerijen” biedt info over de collecties die er te bewonderen zijn en over openingsuren.
In de rubriek “gemeentelijke expozalen” worden de verschillende ruimtes opgesomd waar op regelmatige basis tentoonstellingen
georganiseerd worden. Ook de “projecten in uitvoering” vonden een plaatsje in deze brochure, zoals de geplande tentoonstellingsruimtes in het nieuw gemeentehuis, in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 en in het nieuw toerismekantoor te Oostduinkerke.
Achteraan zijn alle locaties op een handig kaartje aangeduid. Deze brochure is te koop aan de symbolische prijs van 1 euro en is
te verkrijgen in alle kantoren van de dienst Toerisme, in alle gemeentelijke musea en aan de balie van het cc CasinoKoksijde.
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Beplante reuzengarnaalvisser te paard Flor Kos
heeft thans een tweelingbroer in Shanghai!
Onze lezers herinneren zich ongetwijfeld vorige berichten over Flor Kos, de beplante Oostduinkerkse reuzengarnaalvisser te paard,
die in het najaar zijn evenbeeld zou krijgen op de Wereldtentoonstelling voor Mosaïculturen in het Chinese Shanghai, een metropool van 16 miljoen inwoners! Momenteel is deze tentoonstelling aan de gang. En inderdaad! Flor Koskopie, de Chinese tweelingbroer van Flor Kos is één van de pronkstukken op die wereldexpo die begon op 15 september en nog loopt tot 30 november.
Flor Kos (van Oostduinkerke) is
ontvangst door het organieen reusachtige garnaalvisser te
satiecomité overhandigde hij
paard. Hij is 5 m hoog, 5,5 m
een geschenk namens ons
lang, weegt 7 ton, en is bekleed
gemeentebestuur. “Ik stelde
met 19.000 plantjes. Zijn hoofd
vast dat de belangstelling voor
is geboetseerd naar beeld en
Flor Kos vrij groot was. Vele
gelijkenis van IJslandvaarder Ko
bezoekers vereeuwigden hem
Legein. Zijn “ingewanden” vorop de gevoelige plaat. Het gaf
men een ingenieus irrigatiesymij een zalig gevoel, zo ver van
steem voor permanente bevloeihuis, plots geconfronteerd te
ing. Hij staat op het kruispunt
worden met een stukje levende
bij het oud-gemeentehuis in
folklore uit eigen gemeente!
Oostduinkerke-dorp.
Ik was er wel fier op”, aldus
In april 2005 was hij één van
Walter Capiau.
de blikvangers op de Gentse Een kopie van Flor Kos is nog tot eind november te bewonderen op de Het gemeentebestuur van
Wereldtentoonstelling voor Mosaïculturen in het Chinese Shanghai.
Koksijde ontving ook comFloraliën. Daar veroverde hij de
harten van honderdduizenden bezoe- plannen, foto’s enz. Op basis daarvan mentaar van Tijl De Zegher, Koksijdenaar
kers. Ook de Chinezen waren er en zouden ze zelf een beplante Flor Kos die in Shanghai verblijft: “Hij is niet helelieten er hun oog op Flor Kos vallen. maken. Een en ander werd omstreeks maal gelijk gebleven, maar ik vind toch
Op woensdag 28 september 2005 was half mei 2006 door de zorgen van de dat hij (relatief) goed geslaagd is. Jan
een kleine delegatie van het Shanghaï Gentse Floraliën naar Shanghaï verzon- Deman vond dat hij beter was geslaagd
Landscaping Administration Bureau (zeg den. Heel de operatie kost de gemeente dan de torens van Gent. De plannen van de
maar hun Groendienst met 10.000 per- géén euro.
Eiffeltoren hadden de Chinezen helemaal
soneelsleden…) zelfs in Koksijde en De medewerkers van de Shanghai- niet gevolgd, dus al bij al vind ik dat ze voor
Oostduinkerke om er onze Groendienst groendienst hebben zich naar best onze KOS goed hun best hebben gedaan.”
en Flor Kos andermaal te bewonderen. vermogen van hun taak gekweten. Voor onze gemeente en al diegenen
Ze opperden toen weer de wens om Op de Wereldtentoonstelling voor die bij het maken en beplanten van
Flor Kos een ereplaats te geven op Mosaïculturen, in een nieuw park van 30 het paradepaard betrokken waren is de
hun International Mosaïcultures vanaf 15 ha, is Flor Koskopie thans nog tot 30 verschijning van een kopie van Flor Kos
november één van de mooiste beziens- in Shanghai een grote eer. Want de
september 2006.
In overleg met manager Jan Deman van waardigheden!
Wereldtentoonstelling Mosaïculturen
de Gentse Floraliën en ons gemeen- Onze gemeentegenoot en BV Walter vindt slechts om de drie jaar plaats. Er
tebestuur werd in het voorjaar 2006 Capiau had het genoegen samen met nemen 24 overzeese landen aan deel
een akkoord bereikt. Onze Groendienst public relationsdame Deng Xiao Wen de (uit België: Gent, Koksijde en Lochristi)
bezorgde de Chinezen alle schetsen, verschillende projecten te bezoeken. Bij en 32 steden en streken uit China zelf.

Expo atelier beeldhouwen
Na de geslaagde academische zitting van de gemeentelijke Westhoekacademie, naar aanleiding van het 35/10-schooljaar,
treedt het atelier beeldhouwkunst nu als eerste naar buiten. Dit atelier, onder leiding van Koen Westerduin, wil een overzicht
geven van de vele mogelijkheden die het te bieden heeft qua technieken, materialen (klei, moulage, polyester, beton, enz.).
Het atelier werkt enerzijds naar model, anderzijds leiden atelieropdrachten naar “vrij werk”.
De tentoonstelling loopt in de kapel Ster der Zee (hoek Koninklijke Baan-Prof. Blanchardlaan) van zaterdag 11 tot en met
zondag 26 november, elke dag van 14 tot 18 u. Er zijn werken te zien van cursisten van de laatste schooljaren.

Milieu

Natuurbeheerswerken in de
Noordduinen hervat
Op 4 september heeft de Vlaamse Landmaatschappij de natuurinrichtingswerken in de Noordduinen hervat. Er worden werken
uitgevoerd om de natuur te versterken, de recreatie te geleiden en het landschap te bewaren. De werken zullen duren tot eind
december. Eerder waren er al inrichtingswerken in februari en maart 2006. Van april tot augustus, tijdens het broedseizoen en het
toeristisch seizoen, werd er niet gewerkt.
In het voorjaar werd al een groot aantal water en trekken daardoor tal van amfi- gevormd met afsluitingen errond. Op
aangeplante bomen gekapt, en werden bieën aan. In de pannen daarentegen zal, verschillende plaatsen komen poorten en
telefoonkabels ondergronds gebracht. afhankelijk van de neerslag, enkel in de hekjes zodat wandelaars het gebied kunDe eerstvolgende maanden zullen de winter water staan. Zo worden vochtige nen blijven doorkruisen. De graaszone
duinen er als gevolg van de werken nogal zones gecreëerd die interessant zijn voor bij de Kerkepanne zal enkel in de winter
kaal en ruig bijliggen. Maar dat is tijde- tal van typische dieren en plantensoorten begraasd worden zodat kinderen hier
lijk. Volgend jaar zal de natuur zich al die zeldzaam in de duingebieden gewor- kunnen blijven spelen tijdens de zomer.
voor een groot deel hersteld hebben en den zijn. Binnen enkele jaren zullen op Recreatie - De Noordduinen is een
over enkele jaren zullen de Noordduinen de kale zandvlekken, ontstaan door het prachtig en rustig duingebied. Door
wandelpaden in en rond de graaszones
weer een echt duinengebied zijn, met uitgraven, kruiden en grassen groeien.
afwisselend open zandvlaktes, mosdui- Afsluitingen - Als de werken klaar zijn, zul- af te bakenen kan men meegenieten van
len de grote delen van de Noordduinen dit stukje natuur. De klaphekjes en veenen, duingraslanden en struikgewas.
Bomen kappen - Ook al bent u eraan begraasd worden. Grazers, o.a. ezels, zijn roosters zorgen ervoor dat de ezels in
gewend geraakt, populieren en esdoorns namelijk de beste beheerders van de dui- de graaszone blijven. Er komt een apart
horen niet thuis in natuurlijke duinen. Ze nen. Zij zorgen ervoor dat de graslanden tracé, buiten de graaszones, voor mounwoekeren en maken het de typische plan- niet door struiken en bomen overwoe- tainbikers en voor ruiters zodat er geen
ten van de duinen moeilijk, zodat er een kerd raken. Er worden daarom graaszones conflicten kunnen ontstaan tussen dieren
en fietsers. Aan de ingang van
zeer eenzijdig landschap ontstaat.
de westelijke graaszone wordt
Daarom zullen bijna alle populieeen picknickplaats aangelegd.
ren en esdoorns gekapt worden.
Beheer - Na de inrichtingswerDe meeste struiken blijven staan.
Grondwerken - In de buurt van
ken zal het agentschap voor
het militair domein worden twee
Natuur en Bos verder instaan
pannen uitgegraven. Ten zuiden
voor het beheer. Hiertoe wordt
van de Robert Vandammestraat
het “Beheersplan voor het
en nabij de camping Noordduinen
Vlaams Natuurreservaat De
worden twee poelen gegraven.
Noordduinen” opgemaakt.
Deze werken brengen nogal wat
Contactpersonen:
werfgrondverzet met zich mee, er
toezichter F. Warlop (gsm
zal dan ook tijdelijk wat af- en
0494/56.48.34), projectleiaangerij van vrachtwagens zijn. Ten zuiden van de Robert Vandammestraat en nabij de camping der S. Van De Steene (gsm
Poelen staan heel het jaar onder Noordduinen worden twee poelen gegraven om amfibieën aan te trekken. 0494/56.48.30).

Maatregelen tegen blauwtong
In ons land zijn momenteel 127 gevallen van de blauwtongziekte vastgesteld. Blauwtong is dodelijk voor schapen. Ook runderen kunnen besmet raken, maar hebben weinig last van blauwtong. De ziekte is ongevaarlijk voor de mens. Blauwtong wordt
overgedragen door muggen. De toename van het aantal gevallen in België is te verklaren door het zachte weer. Daardoor zijn
er meer muggen die de ziekte verspreiden.
Tot nu toe was de ziekte nog niet opgedoken in West-Vlaanderen, maar nu is er toch een geval vastgesteld. Onze provincie
ligt daarom thans volledig in de risicozone voor blauwtong. In die zone mogen runderen en schapen niet vervoerd worden,
behalve om geslacht te worden. Heel de provincie is in de schutkring van twintig kilometer opgenomen.
Verwacht wordt dat het probleem in de winter vanzelf zal verdwijnen. Dan sterven immers de muggen.
Voor meer inlichtingen: www.favv-afsca.fgov.be of bij Bart Quintelier van de gemeentelijke milieudienst, gemeentehuis annex,
Zeelaan 44, tel. 058/53.30.99, fax 058/53.30.83.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/afvalfracties).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken en papier en karton buiten de avond voor de ophaling na 21 uur.
Ophaling tussen 6 en 22 uur.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 2 november, woensdagen
15 en 29 november
Ophaaldata papier en karton: woensdag 22 november

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 2, 16 en 30 november
Ophaaldata papier en karton: donderdag 23 november

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 3 en 17 november
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 24 november

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 3 en 17 november
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 21 november

Vos of steenmarter op bezoek?
De laatste jaren is de populatie vossen
en steenmarters sterk aan het uitbreiden. Deze dieren hebben zich aangepast
aan een leven dicht bij de mens, wat
soms voor conflicten zorgt. Denken we
maar aan doodgebeten kippen. Toch
horen de vos en steenmarter hier thuis.
Als roofdier hebben ze een belangrijke
plaats in ons ecosysteem.
Vossen duiken vaak op in de buurt van
kippenrennen, voor hen het aardse paradijs. Doodgebeten of verdwenen pluimvee zijn dus een aanwijsbaar kenmerk.
Steenmarters jagen ook op pluimvee en
eten eieren. Hun favoriete plekje is een
zolder of een rieten dak.
Steenmarters kan je verjagen door veel
lawaai te maken, materiaal te verplaatsen
of geurstof (zoals parfum of marterspray)

te verspreiden. Sluit indien
mogelijk potentiële toegangen tot de zolder af.
Vossen komen enkel op
bezoek als ze honger hebben, slapen doen ze op een
rustiger plaats. Het komt er
dus op aan om de kippen af te
schermen.
Dit doe je als volgt:
- voorzie de kippenren van
een goed afsluitbaar
nachthok
- maak de omheining
bovenaan dicht of maak
ze voldoende hoog (zeker 2
meter)
- zorg dat de omheining naar buiten
overhelt

- zorg dat de omheining diep is
ingegraven (minimum 50 cm)
of plaats een rij tegels aan
de buitenkant van de omheining; de vos zal steeds tegen
de omheining beginnen graven en niet vóór de tegels
- plaats eventueel schrikdraad
Het dier doden is GEEN oplossing! Zijn territorium zal al
vlug ingenomen worden door
een andere vos of steenmarter en dan beginnen de problemen van voor af aan.
Meer info bij de milieudienst
(tel: 058/53.30.04 – e-mail:
milieu@koksijde.be).

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

Milieu
9

Schoolanimatoren (m/v) gezocht!
De vzw Horizon Educatief organiseert vanaf 6 november in het Duinenhuis
(Bettystraat 7 in Koksijde), telkens op maandagmorgen van 9 tot 11.30 u. (tenzij
anders vermeld in het programma) de cursus schoolanimator. Deze cursus richt
zich naar creatieve mensen die willen meestappen in de begeleiding van kinderen
en jongeren aan onze kust. Het is een boeiende aangelegenheid voor wie professioneel werkzaam is binnen een museum, kinderboerderij, milieudienst, zeeklassencentrum, jeugddienst, enz. Verder is het ook een uitdaging voor natuurgidsen,
zeeanimatoren en vrijwilligers binnen een educatieve organisatie.
Ervaringsgericht werken staat voorop! Ook worden de raakvlakken en doelstellingen van het onderwijs en het jeugdwerk aangereikt. Als ankertouw doorheen het
traject loopt een individuele opdracht die bestaat uit een praktijkoefening in het
kader van wereldoriëntatie. De cursusprijs bedraagt 10 euro. Op het einde van een
succesvol parcours krijgt elke deelnemer een getuigschrift.
Meer info: Horizon Educatief vzw, Fortstraat 128 in Oostende (tel. 059/32.21.83, fax
059/32.19.50, e-post info@horizoneducatief.be, webstek www.horizoneducatief.be.

Actie “afvalarm winkelen“
De actie “Afvalarm winkelen” vindt plaats van
6 november tot en met 3 december. De deelnemende voedingswinkels zullen herkenbaar
zijn aan de affiche “afvalarm winkelen” die zal
uithangen. Doe met z’n allen mee aan deze
actie die de afvalberg zal verminderen door het
gebruik van plastiek draagtassen tijdens het
winkelen te vermijden. Daarbij kunnen de deelnemers tal van mooie prijzen winnen. De hoofdprijs is een tweedaagse reis naar Parijs. Andere prijzen zijn fietsmanden, fietszakken,
shopping–troleys, 2 waardebonnen ter waarde van 50 euro aangeboden door de VVV,
en tal van waardebonnen van de deelnemende handelaars waarvoor dank van de milieudienst. De lijst van de deelnemende handelaars zal vanaf november op de gemeentelijke
website staan en te verkrijgen zijn bij de gemeentelijk milieudienst 058/53.30.04.

Ornithologische vereniging
De Roodmus fluit 40 jaar.
In het kader van zijn 40jarig bestaan organiseert
De Roodmus, de Koksijdse
afdeling van de Koninklijke
Belgische Ornithologische
Federatie, op vrijdag 3 en zaterdag 4
november een grootse vogelshow in de
zalen van het MPI (Pylyserlaan).
De receptie op vrijdag 4 november
begint om 19.30 uur. Vogelliefhebbers
stellen er hun gekweekte kanaries en
parkieten voor, maar ook andere binnenen buitenlandse vogels komen aan bod.
Het meest in het oogspringend zullen
deze keer wel de diverse soorten nestkastjes zijn, waaronder ook kooien waar
kleine vogels gemakkelijk aan voedsel
geraken en door netdraad tegen roofvogels beschermd worden.
Voorzitter Fernand Ticket: “Ook tuinliefhebbers kunnen inspiratie opdoen om
bijvoorbeeld enkele gevleugelde vrienden in hun tuintje te huisvesten. De tijd
van de kanarie of de parkiet in kleine
kooitjes is een beetje voorbij. De vereniging heeft dan ook een wetenschappelijke opdracht. Dat bewijst de stand
ornithologie. Daar kan men natrekken
welke waarnemingen de leden in de loop
van het jaar optekenden. Daar zitten
soms verrassingen tussen.”

Maaiwerken tijdens Dag van de Natuur
Op zaterdag 18 en zondag 19 november organiseert de provincie West-Vlaanderen samen met de Gezinsbond,
Natuurpunt en de regionale landschappen een werkweekend voor de natuur onder de naam “Dag van de Natuur”.
Tijdens dit weekend kan iedere geïnteresseerde West-Vlaming in contact komen met natuurbeheer en –behoud.
De natuur in al z’n pracht en praal komt er niet zomaar. Natuurbeheer is noodzakelijk: het aanplanten van hagen,
houtkanten, het uitvoeren van maaiwerk, nestkastjes aanbrengen…
De Gezinsbond promoot ook dit jaar de aanplanting van een geboortebos/ -dreef. Deze oude traditie is een jaarlijks succes.
De nieuwgeborenen van het voorbijgevlogen jaar krijgen op hun gemeente een eigen boom. Zo wordt er gewerkt aan een
nieuw stukje natuur of aan een uitbreiding van het aanwezige bos.
In Oostduinkerke staat het volgende op het programma: maaien van ruige graslanden door Natuurpunt Westkust in samenwerking met het agentschap voor Natuur en Bos en de milieu- en groendienst van Koksijde op zaterdag 18 november van 9 tot
16 u. in de Oostvoorduinen (nabij het kerkhof, Kerkhofstraat). Stevige kledij en stevig schoeisel meebrengen. Drank en broodjes zijn voorzien.
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Verkeerscampagne: Veilig fietsen met Brahim
Op 3 oktober startte het West-Vlaams provinciebestuur in samenwerking met de federale diensten Politionele Veiligheid zijn 4de
campagne rond het gebruik van de fietsverlichting bij jongeren. De campagne verloopt in nauwe samenwerking met de gemeenten en de politiezones. Uiteraard neemt ook de politiezone Westkust aan de campagne deel.
Uit de preventieve controles in de politiezones in West-Vlaanderen is in 2005
gebleken dat de fietsverlichting van 18%
van de fietsen niet in orde is. Niettemin
kan het gebruik van fietsverlichting bij
slecht zicht of in het donker heel wat
ongelukken voorkomen. Uit de gerichte
controles die bij de vorige editie van de
campagne “Veilig fietsen... ‘t licht aan
jou!” werden gehouden, bleek dat nog
steeds 10% fietsers niet in orde was met
de fietsverlichting.
Dit jaar is er echter een wijziging opgetreden in de wetgeving voor de fietsverlichting. Voortaan mag elke fietser
ook losse verlichting aanbrengen op de
kledij, bagage of het lichaam. Belangrijk
is wel dat deze verlichting goed werkt
en duidelijk aangebracht is: vooraan een
wit of geel licht, achteraan een rood
fietslicht.
Met deze actie spreekt het provinciebestuur de leerlingen van het secundair
onderwijs aan. Deze jongeren onderschatten namelijk te vaak het belang van
een goede fietsverlichting. De campagne
verloopt dit schooljaar grotendeels op
dezelfde wijze als de vorige. Net zoals

vorig jaren werkt het provinciebestuur
samen met een Bekende (West-)Vlaming.
Peter van de campagne is deze keer zanger Brahim.
De campagne verloopt in twee fasen.
Sedert de start op 3 oktober tot halfweg november loopt het preventieve
luik. Alle leerlingen van het secundair
onderwijs krijgen een postkaartje met
daarop het campagnebeeld. Deze kaart
moedigt ze aan te rijden met een veilige
fiets. Bovendien kunnen de leerlingen er
een “meet and greet” met Brahim mee
winnen (als VIP-gast naar optreden van
Brahim). Gedurende dezelfde periode
worden tegelijk affiches gezonden aan
alle scholen, politiediensten en gemeentebesturen in West-Vlaanderen. Op de
website www.tlichtaanjou.be vinden de
jongeren meer info over de campagne.
De politie en de preventiewerkers houden preventieve fietscontroles aan de
schoolpoorten of binnen de schoolmuren en gebruiken daarbij fietscontrolekaarten met dezelfde lay-out als de
affiche en de postkaartjes, wat bijdraagt
tot de herkenbaarheid van de campagne.
Ook de bussen van De Lijn worden voor-

zien van het campagnebeeld.
De tweede fase start half november
met een actief optreden van de politiediensten. Jongeren in het bezit van een
correct uitgeruste fiets maken kans op
een campagnegeschenk. Iedere maand
worden minstens 200 duofilmtickets
verloot onder veilige jonge fietsers. Als
de fietsverlichting niet in orde is, kan
een boete volgen. Overtreders die nog
geen 16 jaar zijn, zullen in opdracht van
de parketten, verkeersles moeten volgen
in de zogenaamde “verkeersklas”, een
nieuw initiatief dat de jongeren nog
meer moet aansporen veilig te fietsen.
Het project wordt gefinancierd door het
Provinciebestuur van West-Vlaanderen
en de federale diensten van de gouverneur. De campagne krijgt financiële
steun van DVV-verzekeringen, Kinepolis,
Ciné Rialto en Studio Filmtheaters.
Meer info: provinciebestuur WestVlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning
en Mobiliteit (tel. 050/40.34.37,
An Paepe) of bij de federale dienst
Politionele Veiligheid (tel. 050/44.06.45,
Christa Debruyne).

Politiezone en OCMW lenen fietsen uit
Vanaf 1 november stelt de preventiedienst van de Politiezone Westkust 10 leenfietsen ter beschikking van inwoners die eerder
het slachtoffer werden van een fietsdiefstal. Deze dienstverlening gebeurt in samenwerking met het OCMW. Fietsdiefstal is een
vaak voorkomend misdrijf. Voor veel mensen is hun fiets echter onontbeerlijk in het dagelijks leven (school, werk boodschappen, kinderen afhalen…). De Politiezone Westkust en het OCMW van Koksijde besloten daarom een systeem uit te dokteren
om de slachtoffers van een fietsdiefstal enigszins te helpen. Op 15 maart 2006 sloot ons OCMW een samenwerkingsakkoord
af met de politie waardoor de onbeheerd achtergelaten fietsen, die na zes maanden niet zijn afgehaald, overgedragen worden
aan het OCMW. De klusjesman van het OCMW knapt deze fietsen op. Een 10-tal fietsen krijgt nu het opschrift leenfiets en
wordt ter beschikking gesteld van de preventiedienst. Slachtoffers van een fietsdiefstal kunnen nu een leenfiets krijgen voor
een periode van maximum twee maand of tot ze hun gestolen fiets teruggevonden hebben. Aan deze gratis uitleenbeurt zijn
wel een paar voorwaarden verbonden. Men moet ingeschreven zijn in het Koksijdse bevolkingsregister en men moet ook aangifte van zijn fietsverdwijning hebben gedaan. Wie aan de voorwaarden voldoet kan zich wenden tot de preventiedienst van de
Politiezone Westkust (tel. 058/53.31.18), Zeelaan 48 te Koksijde, telkens de 1ste en de 3de woensdag van de maand (tijdens
het schooljaar) in de namiddag van 14 tot 16 u. en anders op afspraak. Breng uw identiteitskaart en het PV van aangifte mee.
Uiteraard moet de leenfiets steeds slotvast gemaakt worden en moet die in goede staat worden teruggebracht. Met deze
dienstverlening hopen het OCMW en de politie enerzijds het aantal registraties van fietsen en het aantal aangiftes van diefstal
te doen stijgen én anderzijds slachtoffers van een fietsdiefstal tijdelijk te helpen bij hun mobiliteitsprobleem.
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Jeugdberichten
Hollow’s Eve
Woensdag 1 november is niet alleen een hoogdag (Allerheiligen), maar ook een themadag. Vanaf 21 u. dompelt het jeugdhuis de
bezoekers onder in een speciale thema-avond vol mystiek en mysterieuze wezens. De toegang is gratis en wie verkleed is, krijgt
er nog een halloweendrankje bovenop.
Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.

Jeugdraad presenteert film Bambi 2
Op vrijdag 3 november om 14.30 u. draait de jeugdraad de kinderfilm Bambi 2 in zaal JOC de
PIT. Eén van de meest geliefde tekenfilmfiguren ooit, komt terug in deze spectaculaire compleet
nieuwe film. Toegang 2,50 euro (drankje inbegrepen). Kaarten kunnen vooraf voorbehouden of
gekocht worden: tel. 058/53.29.70 of e-post jocdepit@koksijde.be. Meer info ook op www.
jeugdraadkoksijde.be

Live on stage: Transit
Op vrijdag 3 november speelt de jonge band Transit. Uitzonderlijk start het concert pas om 23 u.
De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden. Verwacht je aan een energetische sessie van uitgestrekte
instrumentale klanklandschappen die zowel intieme als explosieve sferen aftasten en je niet onberoerd zullen laten...
Muziek vol (r)evolutie. Zeker een aanrader! Te beluisteren op www.myspace.com/transit2006. Op 3 november
zijn er nog twee optredens gepland in het cultureel centrum: Venus en Absynthe Minded. Vandaar dat Transit om
23 u. begint. Concertgangers krijgen drie euro korting voor het concert in het jeugdhuis.

Dichterslag 2006
Op zaterdag 4 november kampt jeugdig dichttalent met elkaar in de strijd om een finaleplaats. Jeugdhuis de PIT is één van de
voorrondes voor de woordkunstenaars. De wedstrijd start om 19 u., de toegang is volledig gratis. Andere voorrondeplaatsen zijn
Menen, Kortrijk, Waregem, Izegem, Staden en Lauwe. De winnaar wint 500 euro. De finales vinden plaats in cc De Schakel te
Waregem op 23 december. Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be

Projectsubsidie voor nieuwe initiatieven
Vernieuwende initiatieven voor en door jongeren verdienen terecht steun. Twee keer per jaar kent het schepencollege, op advies
van de jeugdraad, een subsidie toe aan een vernieuwend initiatief. In het verleden viel die eer al te beurt aan El Fuerte Kids, de
KAJ Wulpen, de dance battle en de MC Battle. Om van de subsidie te kunnen genieten, hoef je als jongere geen lid te zijn van een
bepaalde vereniging. Je hoeft enkel je initiatief aan de jeugdraad voor te stellen. De Jeugddienst zal je wel bij je aanvraag begeleiden, want je moet immers een budgettering opmaken. Je kunt maximaal 1.000 euro subsidie aanvragen. Ook via de provincie
West-Vlaanderen kan je steun krijgen voor vernieuwende initiatieven. Voor meer info kun je altijd terecht op de Jeugddienst (tel.
058/53.29.70 of jocdepit@koksijde.be).

Feestavond 7 jaar de PIT
Op zaterdag 25 november viert het jeugdhuis zijn zevenjarig bestaan en dat verdient een bloemetje en een feestje.
Het volledige programma vind je terug op www.depit.be.

Infoavond over vrijwilligerswerk
In de theaterzaal van cc CasinoKoksijde organiseert de cultuurraad op dinsdag 28 november om 20 u. een infoavond met als
thema “De nieuwe wet betreffende rechten van vrijwilligers”. Spreker is Sven Germonpré. In onze gemeente zetten veel mensen
als vrijwilliger hun beste beentje voor in hun vereniging, sportclub, jeugdhuis, enz. Feit is dat onze samenleving niet kan functioneren zonder de belangloze inzet van zoveel vrijwilligers. Maar dit vrijwilligerswerk is complexer geworden door de invoering
van een nieuwe wetgeving terzake. Deze wet legt een verzekeringsplicht op voor organisaties, verplicht hen een organisatienota voor te leggen, legt de fiscale en sociaal-rechterlijke aspecten van de onkostenvergoedingen vast, legt de regels voor
werklozen en zieken vast, enz. De infoavond is voor iedereen gratis toegankelijk. Info: Marijke Louwie, tel. 058/51.58.28.
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4de drempelprijs is voor apotheek Centra
In aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen en genodigden werd op woensdag 20 september in de raadszaal van het gemeentehuis de vierde drempelprijs van de gemeente Koksijde uitgereikt. De prijs, 500 euro en een diploma, werd
toegekend aan apotheek Centra, Zeelaan 190 in Koksijd-bad (uitgebaat door de h. Kris Baes), omwille van belangrijke investeringen voor het beter toegankelijk maken van de accommodaties voor mindervaliden.
In 2006 organiseerde het gemeentebestuur van Koksijde voor de vierde
keer de Drempelprijs, anders gezegd
een prijs voor eigenaars of huurders van
een publiek niet-openbaar gebouw die
zich verdienstelijk hebben gemaakt om
hun gebouw ècht toegankelijk te maken
voor personen met een handicap. Het
betreft een initiatief van de gemeentelijke andersvalidenadviesraad.
De gemakkelijke toegankelijkheid van
vele gebouwen voor andersvaliden is nog
veel gevallen een dode letter, zowel bij
bestaande gebouwen als na nieuwbouw,
zowel in de openbare als in de privé-sector. Altijd opnieuw worden andersvaliden
op het vlak van toegankelijkheid geconfronteerd met bepaalde tekortkomingen:
nu eens is de lift onvoldoende breed
voor een rolstoelgebruiker, dan weer is
een toilet te hoog, of er is een onoverbrugbaar hoogteverschil, of een gevaarlijk obstakel... Het is dus van belang dat
de gehandicapten als sociale groep er
blijven op hameren dat ook zij op een
normale manier aan het maatschappelijk
leven willen deelnemen.
De prijs is niet uitgeschreven voor openbare besturen, maar wel uitsluitend voor
eigenaars/huurders van privé-gebouwen
met een openbaar karakter. In onze
gemeente zijn er dat honderden: hotels,
restaurants, cafés, winkels, vrijetijdscentra, enz. Als ze voor de prijs in aanmerking willen komen, dan moeten ze
kunnen aantonen dat in hun gebouw
de faciliteiten voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid zijn. Een 7-koppige
jury, onder voorzitterschap van voormalig gemeentelijk ingenieur Bruno Morel,
beoordeelt na plaatsbezoek de kandidaturen en kent vervolgens de prijs
toe. Wie de prijs wint, ontvangt € 500
en een diploma. Op zijn gevel en in
zijn briefwisseling mag de laureaat dan

Op onze foto zittend in het midden de laureaten van de drempelprijs 2006, nl. de h. en mevr.
Baes van apotheek Centra, in gezelschap van het college van burgemeester en schepenen en de
leden van de andersvalidenadviesraad.

ook de vermelding gebruiken “Laureaat
Drempelprijs gemeente Koksijde” mits
vermelding van het jaartal.
Twee kandidaten namen in 2006 aan de
wedstrijd deel: apotheek Centra en de
vakantiehoeve Domein Rietvelde.
De jury riep uiteindelijk apotheek Centra
uit tot laureaat. De zaak onderging in
november 2005 volgende ingrijpende
veranderingen op het vlak van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor
andersvaliden:
- de drempel werd volledig weggewerkt
in het trottoir
- de vloeren zijn over de hele oppervlakte van de winkel tot één vlakke ruimte
geëgaliseerd
- de deuren gaan automatisch open en
hebben een breedte van 180 cm
- de doorgangen in de apotheek zijn
ruim voldoende breed zodat rolstoelgebruikers zich gemakkelijk kunnen
verplaatsen
- de aangeboden producten staan op

rekken die binnen handbereik zijn van
de rolstoelgebruiker
- er staan geen obstakels van vb. reclamepanelen
- er is een aparte ruimte voorzien met
comfortabele zitplaatsen en een aparte toonbank om eventueel discretere
zaken met de apotheker te bespreken
- de betaalautomaat is voorzien van een
lange draad die tot bij de rolstoelgebruiker kan gebracht worden en die
op die manier het gebruiksgemak én
de privacy van de klant gegarandeert
De sobere maar functionele inrichting
maakt duidelijk dat de zaakvoerder goed
nagedacht heeft over het concept. De
doelstelling van de drempelprijs is hier duidelijk bereikt: namelijk drempelverlagend
zijn zowel in letterlijke als figuurlijke zin.
Voor meer info: secretaris van de
Koksijdse andersvaliden-adviesraad
Marleen Verslype, Schoolstraat 9 in
Oostduinkerke, tel. 058/51.81.80 of epost marleen.verslype@lycos.nl.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen
8 okt. 2006
Geachte inwoners, beste kiezers,
Als burgemeester van onze gemeente maak ik van dit bijzonder verkiezingskatern in Tij-dingen graag gebruik om ten
aanzien van alle kandidaten van alle lijsten, en al hun campagnemedewerkers, mijn waardering en dank uit te spreken.
Koksijde heeft een bijzonder sportieve, waardige en nette campagne en verkiezingsdag achter de rug! Ik dank ook al de
gemeentepersoneelsleden die instonden voor een vlekkeloze organisatie. Proficiat aan allen!
Beste kiezers, u hebt op 8 oktober 2006 duidelijk gekozen voor een voortzetting van het huidige beleid. Ik dank u
daarvoor. Met dezelfde bestuursploeg waarmee we twaalf jaar geleden, op 1 januari 1995, van start zijn gegaan,
tekenen we bij voor een derde legislatuur, in nauw overleg met alle raadsleden van meerderheid en minderheid,
adviesraden, comités, bevolking… Komaan, laat ons allen aan hetzelfde zeel trekken! Dan zeg ik met u allen:
er wachten Koksijde nog vèèl mooie jaren..!
Marc Vanden Bussche
Burgemeester
Totaal aantal kiezers ingeschreven in het kiesregister

17.707

Totaal uitgebrachte stemmen:
Totaal aantal geldige stemmen:
Totaal aantal blanco:

16.352
15.758
594

(100%)
(96,36%)
(3,63%)

1.944
6.250
870
1.351
3.783
1.560

(12,34%)
(39,66%)
(5,52%)
(8,57%)
(24,01%)
(9,90%)

Totaal aantal stemmen, percentages en zetels per lijst
Lijst 1 – sp.a:
Lijst 2 – VLD:
Lijst 5 – GROEN!
Lijst 6 – Vlaams Belang
Lijst 7 – CD&V:
Lijst 8 – stemNVA:

3 zetels
13 zetels
2 zetels
7 zetels
2 zetels

(noot: de percentages zijn berekend op het totaal aantal geldige stemmen, aldus 15.758 geldige stemmen = 100%)

Bestuurscoalitie:
* Voor de volgende legislatuur (1 januari 2007 tot
31 december 2012) kwamen VLD (13 zetels), sp.a
(3 zetels) en stemNVA (2 zetels) overeen samen de
bestuurscoalitie te vormen. De drie fracties (of de
meerderheid) tellen samen 18 op 27 zetels.
* Zittend burgemeester Marc Vanden Bussche
(VLD) zal voorgedragen worden als burgemeester
voor deze nieuwe bestuursperiode. Deze voordracht
werd neergelegd bij de gouverneur.
* Luc Deltombe (VLD) wordt voorzitter van de gemeenteraad. Dat is een nieuwe functie, ingesteld
door het nieuwe gemeentedecreet.
* De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 2 januari 2007
om 18 u. De daar geïnstalleerde gemeenteraadsleden zullen de schepenen aanstellen. De fracties

VLD, sp.a en stemNVA kwamen overeen volgende
personen voor te dragen als kandidaat-schepen:
Herwig Vollon (VLD), Stéphanie Anseeuw (VLD),
Dirk Dawyndt (VLD), Freddy Beun (VLD) voor 13
maanden en Frédéric Devos voor de resttijd, Jan
Loones (stemNVA), Daniel Van Herck (sp.a).
* Vervolgens zal de nieuwe gemeenteraad op 2
januari de OCMW-raadsleden verkiezen. De eerste
vergadering van de OCMW-raad moet plaatsvinden uiterlijk 7 dagen na de samenstelling van die
raad. Op die eerste OCMW-raadszitting zal Greta
Suber-Delie (VLD) voorgedragen worden als kandidaat-voorzitter van het OCMW.
* Charlotte Castelein (VLD) zal voorgedragen worden als kandidaat-voorzitter van de VVV.
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VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 1 – sp.a
Aantal stembrieven met enkel een lijststem:
Aantal stembrieven met naamstemmen:
Totaal stemcijfer:

1. Vancayseele Ivan
2. Mouton Rosaline
3. Winnock Laurent
4. Rombauts Nancy
5. Duerinckx Alain
6. Jung Irina
7. Bastiaensen Kris
8. Dujardin Linda
9. Quirynen Tom
10. Barbu Leliana
11. Ghysel Ronny
12. Braeme Corinne
13. Sagaer Dirk
14. Cambier Greta
15. Stekelorum Rik
16. Wackenier Lieslotte
17. Deblieck Niek
18. Vercruysse Francine
19. Braeme Joseph
20. Vanden Bussche Rita
21. Tyteca Edmond
22. De Hauwere Eliana
23. Hesschentier Gaby
24. Meulebrouck Marie-Thérèse
25. Herman Bartholomeus
26. Del Savio Jacqueline
27. Van Herck Daniel

266
1.678
1.944

(12,34%)

2006

2000

1994

555
438
398
262
289
233
253
234
305
239
255
244
253
390
520
238
262
253
219
201
212
210
199
237
282
248
569

262
260
307

97

1988

1982

308

139

230
211
229

413

220

175

92

522

283

168

Zijn verkozen (3): Ivan Vancayseele, Rik Stekelorum
en Daniel Van Herck,
De eerste drie opvolgers zijn, in volgorde: 1. Rosaline
Mouton / 2. Laurent Winnock / 3. Greta Cambier

Kandidaat en brandweerman Ronny Ghysel krijgt van ons de prijs voor het
meest ambachtelijke, maar tegelijk ook meest originele verkiezingsbord…
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VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 2 - VLD
Aantal stembrieven met enkel een lijststem:
Aantal stembrieven met naamstemmen:
Totaal stemcijfer:

1. Vanden Bussche Marcus
2. Vollon Herwig
3. Anseeuw Stéphanie
4. Delie Greta
5. Dawyndt Dirk
6. Devos Frédéric
7. Castelein Charlotte
8. D’Haveloose Katrien
9. Goens Hugo
10. Vanheule Chris
11. Dalle Bieke
12. Redey Nicole
13. Paelinck Noël
14. Bakeroot Christophe
15. Van Hove Lander
16. Baravordeh Farimah
17. Vanryckegem Martine
18. Vervenne Christel
19. Vanden Broecke Céline
20. Gunst Carol
21. Deprez Noël
22. Vanbillemont Roland
23. Pyfferoen Mieke
24. Hennebel Sofie
25. Deltombe Luc
26. Beun Freddy
27. Verlinden Dany

535
5.715
6.250

(39,66%)

2006

2000

1994

1988

1982

3.473
1.185
1.815
1.092
980
1.074
1.038
548
548
741
647
416
577
643
862
462
557
447
549
585
436
564
440
508
883
923
843

3.535
1.316
1.199
1.045
1.035
1.029

1.556
756

1.208

464

785
634

607

548
634

545
383

94

291

517

926

Zijn verkozen (13): Marcus Vanden Bussche, Herwig Vollon, Stéphanie Anseeuw, Greta Suber-Delie, Dirk Dawyndt, Frédéric Devos, Charlotte Castelein, Chris Vanheule, Bieke Dalle, Lander Van Hove, Luc Deltombe, Freddy Beun, Dany Verlinden
De eerste vijf opvolgers zijn, in volgorde: 1. Katrien D’Haveloose / 2. Christophe Bakeroot / 3. Carol Gunst / 4. Noël
Paelinck / 5. Roland Vanbillemont

Met 3.473 voorkeurstemmen is burgemeester Marc Vanden Bussche de
absolute triomfator van de gemeenteraadsverkiezingen. Een juichende
burgemeester, zijn stralende echtgenote Griet Vanwaes, een applaudisserende schepen Greta Suber-Delie en VLD-voorzitter Yves Feys.

Op de verkiezingsavond uiteraard uitbundige vreugde bij de VLD. Staande
v.l.n.r. Luc Deltombe, Danny Verlinden, Chris Vanheule, Dirk Dawyndt,
Lander Van Hove, burgemeester Marc Vanden Bussche, Frédéric Devos,
Freddy Beun en Yves Feys. Gehurkt v.l.n.r. Stefanie Anseeuw, Bieke Dalle,
Herwig Vollon en Charlotte Castelein.

Extra-bijlage aan Tij-dingen, 11de jaargang, nr. 10, november 2006

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 7 – CD&V
Aantal stembrieven met enkel een lijststem:
Aantal stembrieven met naamstemmen:
Totaal stemcijfer:

1. Decorte Guido
2. Dewulf Sophie
3. Boedts Rudy
4. Fagoo Marie-Claire
5. Depotter Elie
6. Geersens Dorine
7. Saubain Alain
8. Hollevoet Gerarda
9. Casselman Paul
10. Planckaert Natacha
11. Ghyselen Henk
12. Devacht Lena
13. Morel Wim
14. Vandenberghe Annie
15. Dewulf Henri
16. Braem Genoveva
17. Deramoudt Jan
18. Van Rossem Annick
19. Mahieu Karel
20. Baltus Annette
21. Sennesael Walter
22. Deman Gwendoline
23. Gryp Eddy
24. Renty Anne-Marie
25. Deschepper Jan
26. Verwaest Agnes
27. Serpieters Albert

271
3.512
3.783

(24,01%)

2006

2000

1994

1988

2.305
1.307
708
745
941
723
924
594
800
488
683
571
658
782
932
490
677
470
507
550
526
403
525
567
461
588
856

1.972

1.407

711

998

1.107

1.293

854

709

674

678

513

391

566
415
579
780
1.408

334

679
2.127

588

406

391
370

Zijn verkozen (7): Guido Decorte, Sophie Dewulf, Elie Depotter, Alain Saubain, Paul Casselman, Henri Dewulf, Albert Serpieters
De eerste vijf opvolgers zijn, in volgorde: 1. Rudy
Boedts / 2. Annie Vandenberghe / 3. Claire Fagoo / 4. Dorine Geersens / 5. Henk Ghyselen
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485
1.995

1982

594

980

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 8 - stemNVA
Aantal stembrieven met enkel een lijststem:
Aantal stembrieven met naamstemmen:
Totaal stemcijfer:

1. Loones Jan
2. Gantois Rita
3. Cavyn André
4. Verhaeghe Greta
5. De Vos Laurens
6. Boullet Dieuwke
7. Vermeulen Jurgen
8. Vandicke Bruno
9. Christiaen Gudrun
10. Vanneste Vincent
11. Baeselen Pascale
12. De Smet Sylvie
13; Ringoot Willem
14. De Graeve Hilde
15. Hillewaere Peter
16. Delancker Erna
17. Kaya Nihat
18. Berton Margriet
19. Samyn Edgard
20. Van Eynde Jeanne
21. Desaever Sven
22. Vandendriessche Nele
23. Leye Greta
24. Vermote Yvette
25. Hancke Adelheid
26. D’Hulster Eddy
27. Capiau Walter

86
1.474
1.560

(9,90%)

2006

2000

1994

1988

1982

855
429
419
284
245
268
212
227
181
181
208
149
204
219
352
342
181
211
204
157
202
167
213
164
226
261
406

1.103
637
547

1.445
505
448

1.798

699

444

207

335

217

302

223
283

421

400

229

284

Zijn verkozen (2): Jan Loones en Rita
Gantois
De eerste twee opvolgers zijn, in volgorde:
1. André Cavyn / 2. Walter Capiau
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DE 27 VERKOZENEN VOOR DE
VLD

Marcus Vanden Bussche

Herwig Vollon

Stéphanie Anseeuw

(56 jaar, notaris, thans burgemeester)

(50 jaar, geneesheer-specialist heelkunde,
thans schepen)

(29 jaar, thans senator en
OCMW-voorzitter)

Greta Suber-Delie

Dirk Dawyndt

Frédéric Devos

(55 jaar, verpleegkundige-restaurantuitbaatster, thans schepen)

(51 jaar, advocaat, thans gemeenteraadslid en VVV-voorzitter)

(33 jaar, zelfstandige, thans gemeenteraadslid en VVV-ondervoorzitter)

Charlotte Castelein

Chris Vanheule

Bieke Dalle

(26 jaar, bediende)

(48 jaar, zelfstandige, thans OCMWraadslid)

(33 jaar, notarieel juriste)

Lander Van Hove

Luc Deltombe

Freddy Beun

Danny Verlinden

(28 jaar, onderwijzer)

(45 jaar, zelfstandig hoteluitbater,
thans gemeenteraadslid)

(63 jaar, gepensioneerd,
eregemeentesecretaris)

(43 jaar, bediende)
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KOKSIJDSE GEMEENTERAAD 2007-2012
sp.a

Ivan Vancayseele

Rik Stekelorum

Daniel Van Herck

(52 jaar, verificateur belastingen, thans
OCMW-raadslid)

(63 jaar, gepensioneerde leraar)

(51 jaar, regioverantwoordelijke Bond
Moyson, thans schepen)

stemNVA

CD&V

Jan Loones

Guido Decorte

Sophie Dewulf

Elie Depotter

(56 jaar, advocaat, thans
Vlaams
volksvertegenwoordiger
en 1ste schepen)

(51 jaar, secretaris van
de Vaamse minister-president, thans provincie- en
gemeenteraadslid)

(35 jaar, zelfstandig herboriste)

(64 jaar, gepensioneerd
landbouwer, thans
gemeenteraadslid)

Paul Casselman

Henri Dewulf

Rita Declerck-Gantois

Alain Saubain

(48 jaar, winkelbediende
thans gemeenteraadslid)

(56 jaar, bediende ACV,
thans gemeenteraadslid)

(54 jaar, maatschappelijk
werker, thans
gemeenteraadslid)

(74 jaar, advocaat, thans
gemeenteraadslid)

Vlaams Belang

Kurt Deman

Jozef Boons

Albert Serpieters

(25 jaar, elektronicus)

(60 jaar, gepensioneerde)

(59 jaar, ambtenaar)
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VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 5 – GROEN!
Aantal stembrieven met enkel een lijststem:
Aantal stembrieven met naamstemmen:
Totaal stemcijfer:

231
639
870

(5,52%)

2006
1. Mees Mieke
2. Gielis Patrick
3. Lingier Bernard
4. Pylyser Ingrid
5. Colpaert Erik
6. Pluym Jenny
7. Duym Frederik
8. Verniers Yuri
9. Janssens Paula
10. Van den Wyngaert Rita
11. Lapauw Bruno
Geen verkozenen

406
172
135
148
141
138
109
116
135
141
201

Zoveel lijsten, kleuren, koppen, smaken,
ideeën en gedachten. Maar de kerk moet in
het midden blijven, aldus het aloude spreekwoord…

VOORKEURSTEMMEN OP LIJST 6 – VLAAMS BELANG
Aantal stembrieven met enkel een lijststem:
Aantal stembrieven met naamstemmen:
Totaal stemcijfer:

418
933
1.351

(8,57%)

2006
1. Deman Kurt
2. Boons Jozef
3. Denhaerynck Christiane
4. Vanooteghem Joke
5. Van Elverdinghe Rudy
6. Popelier Suzanne
7. Cuvelier Bruno
8. Demey André
9. Joye Danielle
10. Maréchal Lucienne
11. Bohyn Roza
12. Ryckewaert Luc
13. Vandenberghe Herman

612
264
248
260
202
233
208
190
199
186
191
196
243

Zijn verkozen (2): Kurt Deman en Jozef Boons
De eerste twee opvolgers zijn, in volgorde: 1. Christiane Denhaerynck / 2. Joke Vanooteghem
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Welzijn

Onze gemeentelijke dienst Kinderopvang
in de bloemetjes op de jaarlijkse IBO-dag!
Vlaanderen organiseert al enkele jaren elke eerste woensdag van oktober de nationale IBO-dag: een dag om de Initiatieven
Buitenschoolse Kinderopvang in de kijker te zetten. Op woensdag 4 oktober viel de IBO-dag samen met Werelddierendag. Zo was
meteen ook het thema bepaald. Elk Vlaams centrum voor kinderopvang kon door het indienen van een ludieke activiteitenfiche
meedingen naar de prijs die wordt uitgereikt door het Vlaams Platform Buitenschoolse Kinderopvang. En zie: dit jaar viel de kinderopvang van Koksijde in de prijzen. Aldus werd onze gemeentelijke BKO op 4 oktober uitgeroepen tot leukste kinderopvang
met het tofste programma voor kind en dier!

Ook in de Speeldune in Sint-Idesbald stond de bijzondere IBO-dag in het In de Speelplekke in Oostduinkerke was zelfs Louis de geit van de partij.
teken van respect voor het dier.
De begeleiders hadden voor de gelegenheid een kippenkostuum aangetrokken.

Vlaanderen telt 500 opvangcentra voor
buitenschoolse kinderopvang. Duizenden
schoolgaande kinderen kunnen er
dagelijks vòòr en na schooltijd en op
schoolvrije dagen terecht. Ze worden er
opgevangen en begeleid door bekwame
begeleiders die voor hen bovendien vele
activiteiten opzetten. Dat geldt natuurlijk ook voor onze gemeentelijke centra
voor buitenschoolse kinderopvang: de
Speelplekke in Oostduinkerke en de
Speeldune in Sint-Idesbald.
Op woensdag 4 oktober stond de hele
namiddag in het teken van “respect
voor het dier”. Om te beginnen waren
de begeleiders als kip verkleed. Na een
kakeltocht naar de Speelplekke en de
Speeldune werd eens stilgestaan bij de
zin van Werelddierendag. Maar eerst
mochten de kinderen, hoe kan het ook
anders, smullen van een lekkere vegetarische maaltijd.
De allerkleinsten bleven in de opvang
waar speciaal voor hen een mini-boerderij was ingericht: een zwart mini-schaap-

je, Louis de geit, vele kippen, Flap het
konijn, Grietje de vis, kanarievogeltjes,
Vlokje de hamster tot en met tamme rat
Rocky. Voor veel kinderen een unieke
gelegenheid om een konijntje op de
schoot te nemen, visjes eten te geven,
te poseren met een geit voor de foto.
Voor de begeleiding ook een kans om in
team een geit te vangen die wat al te snel
achter de kippen liep!
Met de paarden van onze paardenvissers in gedachten mochten de groteren
met de bus van Maurice op uitstap
naar ’t Gitlirhof in Alveringem. Paarden
zijn mooie dieren en de trekpaarden
van de paardenvissers werken hard voor
de lekkere garnaaltjes. Maar wanneer
heeft een paard genoeg gewerkt om
op pensioen te gaan en wat gebeurt er
dan met hen? In het paardenpension ’t
Gitlirhof kregen de kinderen eerst wat
info: wanneer is een paard volwassen,
hoe oud is een “oud paard”, welke rassen
zijn er, wat is het verschil tussen paard
en pony? Dan was het tijd voor actie.

De kinderen leerden de teugels van
een paard vastbinden, ze mochten zelf
paarden verzorgen en vertroetelen, en
als kers op taart mocht elk kind een ritje
op het paard maken. Glunderen dat ze
deden. Sommigen mochten ook een echt
interview voor televisie geven, want ook
Focus was van de partij.
De prijs (een waardebon voor een uitstap voor de hele kinderopvang) is leuk
meegenomen, maar deze huldiging is
vooral de kroon op het werk van de
begeleiders. Dag na dag zetten zij zich
met een groot hart in voor de kinderen
van Koksijde om de tijd in de opvang zo
leuk mogelijk te maken. Proficiat aan alle
begeleiders van de Speelplekke en de
Speeldune en nog veel speelplezier voor
de kinderen!
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Welzijn / OCMW
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Het Strijkhuis: succesvol initiatief!
Het OCMW van Koksijde is recent gestart met een nieuw succesvol initiatief: het Strijkhuis. De strijksters garanderen dat u binnen de drie werkdagen uw was netjes gestreken terug kan ophalen. De betaling gebeurt met dienstencheques. Die kunnen bij
Accor Services besteld worden. Voor de aankoop van de eerste dienstencheques dient men zich (gratis) bij Accor Services in
te schrijven. Dat kan ofwel elektronisch via www.dienstencheques.be ofwel via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is in het
Strijkhuis, Zeelaan 71 in Koksijde-dorp en in de kantoren van het OCMW, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke. De openingsuren
van het Strijkhuis zijn als volgt: op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 17.30 u. Op donderdag: van 8.30 tot 12.15 u., op zaterdag van 9.15 tot 12 u. Meer info in het Strijkhuis of bij Fien Vandooren (tel. 058/53.31.90
e-post fien.vandooren@ocmwkoksijde.be.

De Klusjesdienst van het OCMW
Bij de klusjesdienst van het OCMW kan men terecht voor diverse karweien. Het doelpubliek zijn zowel senioren, andersvaliden als
gezinnen en alleenstaanden met een beperkt inkomen. Men kan voor volgende zaken een beroep op de OCMW-klusjesman doen:
- kleine herstellingen zoals lekkage kraan, vervangen lamp, verstopping sanitair, herstellen hekje,..
- klein tuinonderhoud zoals maaien gazon (max. 300m≤), planten van bloemen, beperkt snoeiwerk, ..
- en behangen van de leefruimtes (periode oktober-april)
Voor verdere inlichtingen: maatschappelijk assistente Fien Vandooren van de OCMW–thuiszorgdienst, Leopold II-laan 2 te
Oostduinkerke (tel. 058/53.31.90).

Sociale diensten dankzij vrijwilligerswerk
Dankzij vrijwilligers kan het OCMW-Koksijde volgende diensten tot stand brengen.
1. Vrijwillige buurtwerking senioren
Dit project wordt gesteund door de seniorenraad. Er maken een 10-tal vrijwillige buurtwerkers deel van uit, verspreid over het
grondgebied van heel de gemeente. Door de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal zorgbehoevende ouderen
neemt de vraag naar hulp alsmaar toe. Vrijwilligers kunnen op een tweetal manieren meewerken om die nood te helpen lenigen.
- onmiddellijk tegemoet komen aan directe, kleine noden die eenvoudig op te lossen zijn, maar die voor de bejaarde een groot
probleem vormen (vb. een lamp vervangen, naar de apotheek gaan, een boodschap doen, formulieren invullen, ….)
- versneld detecteren en signaleren van noodsituaties en hulpbehoevende personen aan de bevoegde instanties zoals het OCMW, gemeente, enz.
2. De Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale Koksijde (MMC) kent een groot succes ! Door de talrijke ritaanvragen dreigt echter een tekort
aan vrijwillige chauffeurs uit Koksijde te ontstaan. De chauffeurs van de MMC zijn personen die volledig vrijwillig minder mobiele
mensen (vooral bejaarden en gehandicapten) vervoeren. Deze chauffeurs ontvangen 0,28 euro per gereden kilometer en zijn
verzekerd. Interesse voor vrijwilligerswerk of meer info gewenst? Contacteer Fien Vandooren (tel. 058/53.31.90).

Grote OCMW-Seniorendag
De jaarlijkse grote OCMW-seniorendag vindt plaats op woensdag 15 november met aanvang om 14 u. in de sporthal van
Koksijde-dorp (deuren open om 13 u.). Alle Koksijdse dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn er welkom. Met moet dus
Koksijdenaar zijn, d.w.z. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Koksijde en wonen in Koksijde, Oostduinkerke, SintIdesbald of Wulpen. Gelieve daarom uw identiteitskaart mee te brengen. De deelname in de kosten bedraagt de geringe prijs van
5 euro per persoon, te betalen aan de ingang. Sedert 1 januari 2006 is er een algemeen rookverbod in alle openbare gebouwen.
In de sporthal mag tijdens het feest dus niet gerookt worden.
Programma (presentatie: Johan Bouttery):
- 17.30 u., avondmaal met muzikale omlijsting
- 14 u., opening van het feest
- 18.30 u., optreden van het OCMW-personeel “Talent van
- 14.15 u., optreden van visserszangeres Lucy Loes
eigen bodem…”
- 15.45 u., muzikaal intermezzo met zanger-orgelist Luc Acke
- 19 u., muziek en dans met het orkest van Johnny Clarysse
- 16.45 u., optreden van Danny Fabry
- 22 u., einde van het feest
Inschrijvingsstrook
Gelieve deze strook vòòr 8 november terug te bezorgen aan het OCMW, Leopold II–laan 2 in Oostduinkerke.
Maximum 2 inschrijvingen per formulier.
Naam & voornaam + geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................
Verklaart woonachtig te zijn op bovengenoemd adres en zal ……… x 5 euro betalen aan de ingang.
Handtekening

Welzijn/OCMW
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OCMW-residentie Hovenest ingehuldigd!
Op donderdag 28 september werd het sociaal woonproject Residentie Hovenest van het OCMW officieel ingehuldigd. Na de
traditionele speeches en de officiële inhuldiging door voorzitter Stéphanie Anseeuw van het OCMW-Koksijde en burgemeester
Marc Vanden Bussche werd er een hapje en een drankje aangeboden in ’t Oud Schooltje. Het Hovenest, gelegen op de hoek van
de Veurnestraat-Hovenierstraat in Koksijde-dorp, telt 12 nieuwe appartementen.
flats (40) in Koksijde, koppels en alleenstaanden. De bovenverhet Mollebard (4) diepingen worden ter beschikking gesteld
en de Belleboeie (6) van gezinnen met kinderen.
in
Oostduinkerke De kostprijs bedraagt 1,35 miljoen euro
beschikt het OCMW- waarvan 790.000 euro door het Vlaams
Koksijde nu over een Gewest gesubsidieerd wordt.
eigen patrimonium van Op 1 oktober hebben de huurders hun
62 woongelegenhe- intrek in de appartementen genomen.
den voor diverse doel- De voorwaarden om een appartement te
groepen.
huren zijn:
Om een passende - inwoner van Koksijde zijn (of 6 jaar vòòr
naam voor dit nieuwe de toewijzing minstens 3 jaar inwoner
woonproject te vinden van Koksijde geweest zijn)
werd, via Tij-dingen, - de kandidaat-huurder (of een lid van zijn
OCMW-voorzitter Stephanie Anseeuw knipt het openingslint in aanweeen beroep gedaan gezin) heeft in de periode van 3 jaar
zigheid van burgemeester, schepenen en OCMW-raadsleden.
op de creatieviteit van vòòr de toewijzing geen woning in eigenGezond, comfortabel en betaalbaar onze inwoners. De inzendingen bevatten dom of in vruchtgebruik
wonen is een recht, maar de dag van veel goede ideeën. Uiteindelijk koos de - het jaarlijks belastbaar inkomen mag
vandaag geen zekerheid. Daar wil het OCMW-raad voor de naam Hovenest. niet meer bedragen dan 16.715 euro
OCMW iets aan doen, o.a. door het Die naam verwijst enerzijds naar de voor alleenstaanden, 18.108 euro voor
aanbod aan betaalbare en kwalitatieve Hovenierstraat en anderzijds naar een alleenstaande personen met een hanwoningen uit te breiden. Voor veel gezin- nest in de betekenis van een plaats dicap, 25.073 euro + 1.393 euro per
nen neemt de huishuur immers een (woning) waar men warmte en gebor- persoon ten laste voor alle anderen
- ingeschreven zijn in de registers van
steeds grotere hap uit het gezinsbudget. genheid vindt.
Het is één van de opdrachten van het De 12 appartementen, gebouwd in de Veurnse Bouwmaatschappij, de
OCMW om betaalbare huisvesting aan eigentijdse en duurzame materialen, zijn Nieuwpoortse Volkswoning of het
te bieden. Het project Hovenest, welis- verdeeld over drie gebouwen met telkens Regionaal Sociaal Verhuurkantoor
waar kleinschalig maar toch van groot vier woongelegenheden. De gelijkvloerse Info: Lien Sonneville, dienst Huisvesting
het
OCMW-Koksijde,
tel;
belang, past dus perfect in deze woon- wooneenheden zijn aangepast aan rol- van
stoelgebruikers
en
zijn
bestemd
voor
058/53.31.89.
en bouwvisie. Samen met de service-

Uitslag wedstrijd moestuinen 2006

Wedstrijd

In het vorige nummer publiceerden we de uitslagen van de jaarlijkse bebloemingswedstrijd. Elk jaar vindt er evenwel ook een
wedstrijd voor moestuinen plaats, georganiseerd door De Volkstuin, in samenwerking met het comité Koksijde in de Bloemen. In
onze gemeente telt De Volkstuin ruim 200 leden. Zij krijgen het jaar door allerhande advies over het optimaal telen van groenten,
over technieken, ziektebestrijdingsmiddelen, enz. Dat gebeurt via het vakblad, maar ook tijdens voordrachten, zo bijvoorbeeld
op 29 september door Joris Naessens, leraar aan de provinciale tuinbouwschool van Kortrijk, over de aanleg van bloemperken
en meer bepaald over de invloed van de plantplaats (zonnig, halfschaduw, schaduw). Alvast een boeiend onderwerp waar vaak
te weinig aandacht aan besteed wordt.
De keuring van de moestuinen gebeurde op 12 en 13 juli onder leiding van de h. Pollet (voorheen technicus groenten en fruit
bij het Provinciaal Onderzoekscentrum A. Olivier in Beitem-Rumbeke).
Na de voordracht vond dan de prijsuitreiking plaats: 50 deelnemers wonnen een prijs. De eerste tien van de uitslag: 1. Georges
Haelewyck, 95% / 2. Dirk Goens, Alain Baert en Roger Vanhoutte, 93% / 5. Raphael D’Hoore en Gerard Hennebel, 92% / 7.
Guido Bruneel en Herman Defoer, 90% / 9. Joseph Vandewoude, 89% / 10. Marcel Coulier, Fr. Detollenaere en René Meirlevede,
88%.

Internationale Samenwerking
Koksijde zendt haar zonen en dochters uit! (4)
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Ina Van Thienen en Joke Vermeersch in India
Tij-dingen bracht al enkele keren het verhaal van jonge Koksijdenaars die ontwikkelingshulp in derdewereldlanden verrichten.
Enkele onder hen kan men volgen in de rubriek “Verhalen uit de Wereld” op de webstek van de dIS www.koksijde.be/dIS. In deze
editie laten we Ina Van Thienen uit Oostduinkerke en Joke Vermeersch uit Brugge aan het woord. Zij trokken voor een jaar naar
India om zich vrijwillig in te zetten in verschillende projecten.

Ina Van Thienen uit Oostduinkerke aan het werk
Indiase Jamkhed.

Samen met vriendin-vroedvrouw Joke
vertrok Ina begin november 2005 naar
India. Eind augustus laat ze onze lezers
het volgende weten: “Al bijna tien maanden geleden dat we België achter ons
lieten. Een hele periode, waarin we veel
beleefd hebben, aan het werk geweest
zijn op verschillende plaatsen, gereisd
hebben, geLEEFd hebben… ten volle! Ik
weet nog heel goed hoe overweldigend
het eerste contact met dit chaotische
maar verslavende land was. Vanaf het
moment dat ik in Mumbai van het
vliegtuig stapte, was alles zo anders! De
eerste verwelkoming bestond vooral uit
de stank en de hitte die me tegemoet
kwamen. Hoe je na slechts enkele uren
vliegen in zo’n totaal andere wereld kan
terechtkomen is wel even slikken. Van
contrasten gesproken!”
Ina en Joke werden bij hun aankomst
in India opgewacht door een vertegenwoordiger van de CRHP (Comprehensive
Rural Health Project), die met hen meereisde naar Jamkhed. Dat gebeurde per
bus waarover Ina getuigt: “In principe
rijden ze hier links, maar als je links

geen plaats
vindt, rij je
maar ergens
anders. Op
een tweevaksweg rijden ze
minstens met
3 of 4 naast
elkaar. En als
er een tegenligger afkomt,
lijken ze er
een sport van
te maken om
te kijken wie
het
langst
wacht om het
in het operatiekwartier in het
stuur om te
gooien. Niet
te beschrijven! Een busrit is in één
woord spectaculair te noemen.”
Jamkhed-city is een klein stadje naar
Indiase normen. “Klein” is in India echter wel relatief. Er wonen 35.000 mensen en in de directe omgeving nog eens
zo’n 7.000. Daarbij dienen dan ook
nog alle mensen uit “the villages”, de
dorpen, gerekend. Ongelooflijk hoeveel
mensen er wel zijn in India!
Ina’s en Jokes eerste en ook belangrijkste project, ligt iets buiten het centrum
van Jamkhed. Op de campus bevinden
zich het ziekenhuis, de huizen van mensen die er werken, het schooltje, het
“training center” en nog tal van andere
gebouwen.
Dit project werd een dertigtal jaar geleden opgericht door Rai en Mabelle
Arole, twee Indische dokters die van
Jamkhed hun levenswerk maakten. Hun
opzet was om zich in te zetten voor
de allerarmsten, elementaire gezondheidszorg uit te bouwen in Jamkhed
en omgeving, mensen weerbaarder te
maken, en gezondheidszorg veel ruimer
te benaderen dan enkel het fysische

aspect… Een opzet waar ze behoorlijk
goed in geslaagd zijn!
Ina Van Thienen: “We moesten onszelf
eerst wat tijd geven om de omvang en
de filosofie van het project te begrijpen.
Eerst en vooral is er het niet te onderschatten cultuurverschil. Sommige zaken
die wij in België zo normaal vinden (o.a.
gelijkheid man-vrouw, gezondheidsvoorzieningen, toegang tot onderwijs, enz.)
zijn hier allesbehalve evident. Er is in
Jamkhed al veel veranderd, maar toch
worden we af en toe nog geconfronteerd
met de “hardheid” van de cultuur.”
“Het is niet gemakkelijk om hier iets
op te bouwen”, vervolgt Ina. “Op zich
is in India alles te verkrijgen en is alles
mogelijk, zolang je geld hebt… Voor
een aantal mensen is dit mogelijk, maar
het merendeel van de bevolking behoort
daar jammer genoeg niet toe. De kloof
tussen extreem-rijk en extreem-arm lijkt
steeds groter te worden. De mentaliteit
van de Indiërs maakt het er ook niet
altijd eenvoudig op om effectief iets
op te bouwen. Vaak zijn ze heel gelaten
en berustend in hun situatie. Hoewel
de invloed van het kastensysteem wel
al verminderd is, heeft ook dit nog
zijn invloed. Door westerse ogen gezien
is voor veel mensen de situatie hier
erbarmelijk, maar als je ziet vanwaar ze
al komen vind ik het knap! Ze werken
echt heel ruim, wat ook moet, want een
ziekenhuis dekt niet alles onder de term
gezondheid.”
Wil u nog meer verhalen lezen van deze
dames en andere Koksijdenaars die aan
ontwikkelingssamenwerking doen, bezoek
dan Verhalen uit de Wereld op www.koksijde.be/dIS. Meer info bij de dIS, Fien
Leerman, Pastoor Schmitzstraat 3 in
Oostduinkerke, fien.leerman@koksijde.
be of bij schepen voor Internationale
Samenwerking Jan Loones, e-post jan.
loones@koksijde.be.

Internationale Samenwerking
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Optreden “bezinGsels”!
Op zondag 12 november kan men genieten van een heerlijk en eerlijk ontbijt
(om 9 u.) in Het Bedrijf (Oostduinkerkedorp), met erna (om 11 u.) de hemelse
stemmen van de vrouwen die BellaDonna
vormen. Dit 4-stemmig vrouwenkoor
won vorige zomer de demowedstrijd
DemoDunia! Kaarten aan de balie van cc
CasinoKoksijde: 7 euro zonder ontbijt,
12 euro met ontbijt. De opbrengst gaat
integraal naar 11.11.11. Meer info: www.
hetbedrijf.be.

Cello: muzikale ontdekkingsreis
De dienst Internationale Samenwerking
organiseert op vrijdag 10 november om
20 u. in cc CasinoKoksijde de voorstelling Cello van Christophe Lambert, Sam
Paret en Tom Landschoot. Cello is een
productie die een combinatie brengt van

muziek en beeld. Christophe Lambert en
Sam Paret, die al jaren in het rurale India
werken en daar een humanitair project
hebben uitgebouwd, willen het publiek
met hun nieuwste productie een impressie geven over hoe het leven in het onbevlekte platteland van de Zuidindische
staat Tamil Nadu. Om dit idee origineel
uit te werken, namen ze cellist Tom
Landschoot mee naar India. Samen met
hem leert het publiek India ontdekken. In zijn voetspoor trekken ze door
diverse dorpen en plattelandsstadjes. De
Indische cultuur, tradities en impressies
inspireren de muzikant om ter plaatse
zijn muziek met de lokale bevolking te
delen. Een pure en emotionele schets
van een muzikale ontdekkingsreis.
De opbrengst van deze voorstelling zal
aangewend worden om de realisatie van
hun veldhospitaal in India af te ronden (zie www.christophelambert.be).
Tickets (14, 12 en 11,50 euro) in cc
CasinoKoksijde.

11.11.11:
40-jarig bestaan
11 november is traditiegetrouw de
periode voor 11.11.11-vrijwilligers om in
heel Vlaanderen extra fondsen voor ontwikkelingshulp in te zamelen. Op die
manier kan deze koepel alle projecten
blijven steunen en hun werk verder zetten. In 2006 bestaat 11.11.11 40 jaar!
U kan 11.11.11. steunen met een bijdrage
op het rekeningnummer 000-000001111.
Koksijde heeft jammer genoeg geen
11.11.11-comité meer. Bij deze een
oproep aan iedereen die zich geroepen
zou vinden om het comité rond 11.11.11
in Koksijde nieuw leven in te blazen. Meer
info bij de dIS, Fien Leerman, Pastoor
Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke,
e-post fien.leerman@
koksijde.be.

Dokters en apothekers met wacht
Dokters november

Hulp

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

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

058/51.84.94
058/51.78.68

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

Apotheken november
(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

Sport
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Van 17 tot 26 november: de Vlaamse Zwemweek
Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 november vindt in het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker opnieuw de Koksijdse uitgave
van De Vlaamse Zwemweek plaats. Voor de eerste maal in het uitgebreide en vernieuwde zwembad, want vorig jaar kon de
zwemweek wegens de bouwwerken niet plaatsvinden. Ondanks dat overslagjaar is de promotie voor het zwem- & recreatiebad
Hoge Blekker als voor het openluchtbad in Oostduinkerke een vaste traditie! Zwembeheerder Marc Supeley en medewerkers
dokterden een boeiend programma uit!

HET GROTE PRIJZENPAKKET

OPENINGSUREN

Klanten moet je natuurlijk verdienen,
want niet iedereen is fan van water, in
welke vorm dan ook. Maar eens de stap
gezet, is er geen weg terug. Voor zij die
het moeilijk hebben om de stap te zetten, werd als stimulans een mooi prijzenpakket samengesteld. Voor diegenen, die
het nieuwe complex op handen dragen,
bestaat de kans een prijs of hoofdprijs
te winnen! Aan sociale toegangsprijzen
geniet je van het 25-meterbad, het
instructiebad, de kinderbaden, de whirlpools, het versnellingsbad dat met het
buitenbad in verbinding staat. De glijbaan met sterrenhemel en afzonderlijke
landingsplaats is een attractie op zichzelf. Elk betaald toegangskaartje komt in
aanmerking voor een prijs. Hoofdprijzen
dienen afgehaald op zondag 26 november tijdens de afsluitceremonie. Zonder
de steun van het gemeentebestuur, de
sponsors van de reclameborden, de middenstand van de Westkust en Westhoek
is het onmogelijk om dergelijk prijzenpakket samen te stellen. De 10-beurtenkaart
is ook een voordelig toegangssysteem
en is niet persoonsgebonden!

De openingsuren volgen het schema van
de openingsuren tijdens het schooljaar.
Dat wil zeggen dat het nieuw gedeelte
open is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 16 u., op woensdag
vanaf 14 u., en op zaterdag en zondag
heel de dag.

VRIJDAG 17 NOVEMBER
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad en instructiebad open
- 15.30 u., aquagym 55+
- 16 u., alle baden open
- 16.30 tot 17 u., zwemles voor leerlingen van het 1ste leerjaar (inschrijvingen beperkt)
- 18.30 u., alle baden open behalve het
25-meterbad (zwemmarathon)
- 18.45 u., aanvang van de zwemmarathon voor de lagere scholen

Deze traditionele ontmoeting is een
sportieve uitdaging onder de Koksijdse
lagere scholen, met als motto: deelnemen is belangrijker dan winnen. Dit
principe wordt hoog in het vaandel
gedragen. De leerlingen zwemmen voor
sportmateriaal. De samenstelling van

een schoolteam ziet er als volgt uit:
2 leerlingen van het 2de leerjaar, 3
leerlingen van het 3de leerjaar, enz.
De startvolgorde (van 2de tot 6de
leerjaar) wordt heel de marathon lang
aangehouden. Gedurende 45 minuten
wordt door estafettes van 25 meter, een
zo groot mogelijke afstand gezwommen.
Na 25 meter is de aflossing verplicht.
- 19.30 u., einde zwemmarathon, alle
baden worden gesloten
- 19.45 u., maak kennis met de zwemclub Trapegeer: 1ste gratis zwemles
voor de kinderen van het 1ste leerjaar
Deze drie lessen worden gegeven tijdens het begin van deze zwemtiendaagse. Met dit programma-onderdeel
wordt extra steun aan het zwemonderricht gegeven. Voor de leerlingen met
een zwemachterstand is het de ideale
manier om in een korte tijdsspanne een
inhaalbeweging te maken. Het aantal
inschrijvingen is beperkt.

ZATERDAG 18 NOVEMBER
- alle baden de gehele dag open
- 8 tot 8.45 u., ontbijtzwemmen in de cafetaria, (ten laatste om 9.15 u. aanmelden)

Sport
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Van 17 tot 26 november: de Vlaamse Zwemweek: vervolg (2)

-

-

-

Tijdens het eerste weekend lokt het programma ‘s morgens jong en oud naar
het zwembad. Het is de ideale start om
de zwemtiendaagse door te komen. Info
en inschrijven voor het ontbijtbuffet in
de cafetaria, tel. 058/51.60.03 (8
euro p.p.)
8.30 u., alle baden open
11.45 tot 12.15 u., 2de zwemles voor
leerlingen 1ste leerjaar (zie vrijdag 17
nov.)
14 tot 18 u., cafetaria, op vertoon
kasticket zwembeurt pannenkoeken en
drankje naar keuze voor 2,50 euro
p.p.
14 tot 18.30 u., alle baden open
18.30 u., training kandidaten redder
aan zee

ZONDAG 19 NOVEMBER
- alle baden de gehele dag open
- 8 tot 8.45 u., ontbijtzwemmen in de
cafetaria (zie zaterdag 18nov.)
- 8.30 u., alle baden open
- 11 u., cafetaria, aperohappening
- 11.45 tot 12.15 u., 3de zwemles voor
leerlingen 1ste leerjaar (zie vrijdag 17
nov., uitsluitend ingeschrevenen)
- 14 u., alle baden open
- 18.45 u., kennismaking met de waterballetclub; meedoen kan!

MAANDAG 20 NOVEMBER
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad en instructiebad open

- 16 u., alle baden open
- 18.15 u., aanmelden voor de schattenjacht
- 18.30 u., schattenjacht voor groot en
klein

Op de bodem van de baden worden
kokers gelegd waarin telkens een nummer zit dat kans biedt op een prijs. De
kokers worden slechts opengemaakt in
aanwezigheid van de jury, samengesteld
uit leden van het zwembadpersoneel.
Wie de koker op vooraf opent verliest
het recht op een eventuele prijs. Elke
deelnemer mag maar één koker “vangen”.

DINSDAG 21 NOVEMBER
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad en instructiebad open
- 14 u., cafetaria, namiddag voor andersvaliden van Koksijde
- 16 u., promotiezwemmen voor 55+
- 19.45 u., kennismaking met de zwemclub Trapegeer

Sedert het begin van de zwemtiendaagse (1984) verzekeren de redder-duikers van het 40SMD hun sensationele
medewerking. Toen de Windkracht 10serie door het land raasde, kende de
volkstoeloop op deze bijzondere namiddag een ongekend hoogtepunt. Thans,
dankzij de gloednieuwe langspeelfilm
Windkracht 10 van Koksijdenaar en
producer Erwin Provoost, is de vlam
opnieuw in de pan geslagen. Zorg dat
je erbij bent, want misschien win je wel
een exclusief…
Majoor-vlieger Cuppens, commandant
van het 40ste, en chef-duiker adj.majoor Walter Van Wymeersch met zijn
team, geven dus rendez-vous op 22
november vanaf 14.15 voor een onvergetelijke woensdagnamiddag.
Wees
op tijd, misschien valt er iets uit de
lucht...
- 19.45 u., training van de duikclub Guy
Serville (info ter plaatse)

DONDERDAG 23 NOVEMBER
WOENSDAG 22 NOVEMBER
- 8.30 u., 25-meterbad en instructiebad open
- 13 tot 14.30 u., brevetzwemmen 400,
800 en 1500 meter (voor kinderen
lager onderwijs, 1 euro)
- 14.15 u., alle baden open
- 14.15 tot 16.30 u., sensatie met de
redder-duikers 40 Smd Heli, “the
power of Windkracht 10!”

- 8.30 en 14 u., 25-meterbad en instructiebad open
- 16 u., alle baden open
- 19.45 u., initiatie duiken met de
Diepzeeduivels (info ter plaatse)

VRIJDAG 24 NOVEMBER
- 8.30 en 14 u., 25-meterbad en instructiebad open
- 15.30 u., aquagym voor 55+
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Van 17 tot 26 november: de Vlaamse Zwemweek: vervolg (3)

- 16 u., alle baden open
- 18 u., zwemmarathon voor verenigingen in het 25-meterbad

Voor de deelnemende verenigingen is
deze avond een unieke kans om zich
sportief te meten. Ook nadien… het
doorzakken na de geleverde prestatie
hoort er al jaren bij. Bovendien kunnen
de deelnemers rekenen op hun supporters aan de bar!
Het reglement: er zijn maximum 16
ploegen toegelaten, die in twee reeksen

ingedeeld worden. Eerste
reeks van 18.15 tot 18.45
u. (max. 8 ploegen), tweede reeks van 19 tot 19.30
u. (max. 8 ploegen)
De lijst wordt bekendgemaakt op de eerste vrijdag
van de zwemweek.De groep
bestaat uit minimum 6,
maximum 12 deelnemers.
Het doel: gedurende 30
minuten door estafettes
van vijfentwintig meter, zoveel mogelijk
afstand zwemmen. Na elke 25 meter
verplichte aflossing (na signaal van de
baancommissaris.)
- 19.45 u., training jeugd van zwemclub Trapegeer; maak kennis met deze
recreatieve zwemclub

ZATERDAG 25 NOVEMBER
- alle baden zijn de hele dag open, geen
tijdsbeperking

- 8 u., exclusief voor de vroege thuiskomers
- 8.30 u., alle baden open
- 14 u., alle baden open (tot 18.30 u.)

ZONDAG 26 NOVEMBER
- alle baden zijn de hele dag open, geen
tijdsbeperking
- 11 u., cafetaria, uitreiking hoofdprijzen
Het prijzenpakket werd samengesteld
met de steun van:
- het gemeentebestuur Koksijde, de middenstand van Koksijde, Oostduinkerke,
Sint-Idesbald, Wulpen, Westhoek en
Westkust
- de sponsors van de reclameborden
- de VVV-Koksijde
Een organisatie van de dienst Zwembaden (afdeling Vrije Tijd), i.s.m. een
honderdtal vrijwillige medewerkers, de
gemeentelijke diensten, het zwembadpersoneel.

Info zwembad: www.zwembaden.koksijde.be - Tel. 058/51.27.08 - fax 058/52.08.77

Koksijdenaars kapen medailles weg
op Wereldkampioenschap Strandzeilen
Eind september vond op het immense strand van Le Touquet-Paris Plage het wereldkampioenschap strandzeilen plaats.
Zestien landen vaardigden 157 deelnemers af. De Belgen lieten zich weer niet onbetuigd. In klasse 2 verlengde Koksijdenaar
en heersend wereldkampioen Johan Sobry zijn titel. In het landenklassement van klasse 2 haalden de Belgen een gouden
medaille. In diezelfde categorie werd Alexander Maere, ook uit Koksijde en de jongste piloot van zijn klasse, vijfde. Een heel
knappe prestatie want het was de eerste keer dat hij deelnam aan een internationaal kampioenschap. De piloten van klasse 3
en klasse standart kaapten de zilveren medaille weg. Bovendien werd Koksijdenaar Matthia Saubain door de Fransen bekroond
tot “beste Junior”, een hele eer voor een Belgische piloot in Frankrijk!
Koksijdenaar Johan Sobry (links) verlengde zijn titel van wereldkampioen in
klasse 2. Naast hem Allemeesch en Henri Demuysere.

De piloot van deze
strandzeilwagen
is de Koksijdenaar
Matthia
Saubain.
Hij werd door de
Fransen uitgeroepen
tot beste junior!
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Sport Overdag: sporten seniorenacademie
De activiteit Sport Overdag, een organisatie van de Sportdienst en sportraad,
loopt nog tot 11 mei 2007. Elke vrijdag
(niet tijdens de schoolvakanties), kunnen zowel dames als heren terecht in de
sporthal van Koksijde-dorp voor volgend
sportief programma: conditiegymnastiek
van 10.30 tot 11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton
en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50
euro per voor- of namiddag.

Jeugdsportacademie
Voor het achtste jaar op rij organiseren
de Sportdienst en sportraad sportini-

tiaties in de sporthal Hazebeek te
Oostduinkerke voor
jongens en meisjes van het eerste
tot het zesde leerjaar. De deelnameprijs (verzekering
en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt
1,50 euro per namiddag. Inschrijven per
lessenreeks van 3 weken, dus 4,50 euro.
In de tweede reeks die loopt op de
woensdagen 15, 22 en 29 november
staat basketbal op het programma, van
14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot het
3de leerjaar, van 15.15 tot 16.30 u. voor
het 4de tot het 6de leerjaar.
Geïnteresseerden dienen zich vooraf in te
schrijven op het secretariaat van de sportraad: Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke,
of via www.sport.koksijde.be.

de gemeente Koksijde de Internationale
Vlaamse Duinencross in de duinen nabij
de luchtmachtbasis. Deze veldrit, een
manche van de Worldcup Cyclocross, is
al jaren een begrip in het internationale
cyclocrossgebeuren. De deelname van
talrijke binnen- en buitenlandse vedetten
is dan ook verzekerd.
Programma:
- 10-10.30 u., Kampioenschap van WestVlaanderen voor nieuwelingen
- 10.45-11.30u., Wereldbeker, Veldrittrofee
Vlaanderen, Vlaams en West-Vlaams kampioenschap voor juniores
- 13-14 u., Wereldbekerwedstrijd voor
-23 jarige eliterenners en beloften
- 14.30-15.30 u., Wereldbekerwedstrijd
voor eliterenners en beloften
Gratis toegang voor inwoners van
Koksijde (op vertoon identiteitskaart)
Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat
11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01
of www.sport.koksijde.be).

Internationale Cyclocross:
De Vlaamse Duinencross Nationale Wandeldag:
Op zaterdag 25 november organiseert
de Veloclub De Verenigde Vrienden in Nordic Walking
samenwerking met de Sportdienst en

De Sportdienst organiseert op zaterdag 11 november Nordic Walking in het
kader van de de Nationale Wandeldag
met start aan de sporthal Hazebeek
in Oostduinkerke. Deelnemen is gratis, er dient wel vooraf ingeschreven te
worden bij de Sportdienst. Programma:
van 9 tot 10 u. proefles Nordic Walking
voor beginners, en van 10.15 tot 12 u.
begeleide Nordic Walkingwandeling voor
gevorderden.

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

Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Jaarabonnement
11 nummers van januari 2007 tot en met december 2007, niet in augustus (voor niet-gedomicilieerden): 10 euro te
storten op rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met vermelding
“Jaarabonnement Tij-dingen”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde
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Burgerlijke stand september
GEBOORTEN
Alexanne Verlinde (Ieper, 21 augustus), dochter van Raphaël en van Natacha Planckaert uit Koksijde
Tyméo Stemput (Veurne, 29 augustus), zoon van Steeve en van Aurélie Dassonville uit Koksijde
Jolien Clou (Leuven, 31 augustus), dochter van Jan en van Isabel van Geluwe uit Koksijde
Kaat Castelein (Oostende, 31 augustus), dochter van Luc en van Lieve Swyngedouw uit Oostduinkerke
Yasmine Vervaecke (Veurne, 31 augustus), dochter van Kris en van Daisy Delanghe uit Wulpen
Gabriel Znatchko-Yavorsky (Veurne, 1 september), zoon van Nicolas en van Christelle Queant uit Koksijde
Achiel Rommens (Veurne, 5 september), zoon van Wim en van Els Holvoet uit Oostduinkerke
Romanus Mart (Veurne, 5 september), dochter van Filip en van Barbara Vande Walle uit Koksijde
Thaïs Zscalig (Veurne, 7 september), dochter van Olivier en van Stephanie Van Laeren uit Koksijde
Jelle Deryckere (Veurne, 9 september), zoon van Stefaan en van Virginie Valckaert uit Oostduinkerke
Daan Van Moen (Veurne, 11 september), zoon van Hein en van Lieve Debruyne uit Koksijde
Alice Stael (Veurne, 12 september), dochter van Alain en van Nathalie Syryn uit Oostduinkerke
Lars Desaever (Oostende, 14 september), zoon van Bart en van Sofie Beyens uit Koksijde
Matis Vandecappelle (Veurne, 15 september), zoon van Filip en van Nele Deburchgraeve uit Oostduinkerke
Jef Loones (Ieper, 17 september), zoon van Piet en van Marleen Roussel uit Oostduinkerke
Cas Dhooge (Veurne, 18 september), zoon van Henk en van Chumpa Satpradit uit Oostduinkerke
Arielle Sidorova (Veurne, 19 september), dochter van Serguey en van Tatiana Stelmakh uit Koksijde
Manou Loonis (Roeselare, 25 september), dochter van Francis en van Mieke Bouttelisier uit Koksijde
Adam Vandamme (Anderlecht, 29 september), zoon van Thierry en van Martine Ledoux uit Koksijde

HUWELIJKEN
Martin Deschryver en Sophie De Kinder, beiden uit Koksijde
Bart Goderis en Nele Seys, beiden uit Koksijde
Davy Esther en Lobke Vanhoucke, beiden uit Koksijde
Jan Cerpentier en Julie Plasman, beiden uit Koksijde
Laurent Toortelboom en Stefanie Grootaert, beiden uit Koksijde
Philippe Van Cleemput uit Koksijde en Nancy Cardron uit Couvin
Ronald Cordenier en Raymonde Smet, beiden uit Koksijde
Rudi Mus en Marie-Christine Velghe, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Marguerite Chappin (85 jaar), weduwe van Joseph Boheur / Claire Guedin (81 jaar), echtgenote van Claude
Roussel / Simone Durieu (78 jaar), echtgenote van Gervais Dolphens / Lélia Alsteen (79 jaar), echtgenote van
Claude Wattiaux / Irena Tryssesoone (79 jaar), weduwe van Daniel Vannecke / Karel Van den Bossche (83 jaar),
echtgenoot van Maria Vannecke / Michel Montaigne (67 jaar), echtgenoot van Mireille Beaume / Jeanne Dehaeck
(83 jaar), echtgenote van Maurice Willaert / Luc De Clercq (69 jaar), weduwnaar van Odette De Neve / André
Beausaert (80 jaar), echtgenoot van Mélania Heremans / Julienne Schacht (84 jaar), weduwe van Achiel Vaernewyck / Bertha
Willem (91 jaar), weduwe van Aimé Lammerant / Willy Poels (76 jaar), echtgenoot van Albertina Verhaeghe/ Camille Vanhee
(85 jaar), echtgenoot van Malvina Anthierens / Joseph Provoost (68 jaar), echtgenoot van Nicole Verstraete.

Getijdentafels november

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

hoogwater
08.50 en 21.32
09.56 en 22.30
10.48 en 23.16
11.33
00.00 en 12.16
00.42 en 12.59
01.26 en 13.42
02.09 en 14.27
02.54 en 15.12
03.40 en 16.00
04.28 en 16.55
05.20 en 17.59
06.23 en 19.15
07.46 en 20.41
09.07 en 21.45

laagwater
03.17 en 15.59
04.32 en 17.10
05.31 en 18.04
06.19 en 18.50
07.03 en 19.33
07.47 en 20.15
08.31 en 20.57
09.15 en 21.38
09.59 en 22.18
10.44 en 22.59
11.32 en 23.47
12.31
00.50 en 13.41
02.10 en 14.53
03.25 en 16.10

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

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

10.04 en 22.34
10.48 en 23.15
11.26 en 23.49
11.59
00.21 en 12.31
00.52 en 13.04
01.24 en 13.38
01.58 en 14.13
02.34 en 14.50
03.12 en 15.30
03.55 en 16.17
04.46 en 17.15
05.50 en 18.32
07.05 en 19.48
08.16 en 20.57

04.32 en 17.08
05.23 en 17.51
06.02 en 18.26
06.38 en 18.58
07.12 en 19.31
07.47 en 20.04
08.23 en 20.39
08.59 en 21.14
09.36 en 21.51
10.17 en 22.32
11.03 en 23.19
11.57
00.15 en 13.02
01.24 en 14.13
02.41 en 15.26
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Ongenaert-Coppejans

Echtpaar Robert-Foret

Zestig jaar gehuwd of
de diamanten bruiloft!
Voorwaar een familiefeest
om u tegen te zeggen.
Voor het echtpaar Paul
Ongenaert-Elza Coppejans
viel deze heuglijke verjaardag op zaterdag 23 september. Paul was slachterbeenhouwer in Lokeren.
De jubilarissen werden
in het gemeentehuis van
Koksijde ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. Ze
werden er geschenken overhandigd en een receptie aangeboden.

Vijftig jaar geleden stapten de h en mevr. Richard
Robert en Suzanne Foret
in het huwelijksbootje in
Rèves. Op zaterdag 30 september viel het echtpaar
een hartelijke ontvangst
te beurt in het gemeentehuis van Koksijde. Richard
werkte zijn loopbaan lang
bij De Post. De jubilerende echtelingen werden
er door burgemeester en schepenen gefeliciteerd, ontvingen bloemen
en geschenken.

Echtpaar Meersseman-Desmet

Echtpaar Redey-Destaebel

Op woensdag 4 oktober was het de beurt
aan het echtpaar Marcel
Meersseman-Maria Desmet
om de 60ste verjaardag
van hun huwelijksband te
vieren. Dat gebeurde ter
gelegenheid van een ontvangst door een afvaardiging van het college van
burgemeester en schepenen in de hotelschool Ter
Duinen. Marcel was 22 jaar leraar aan de hotelschool, daarna werkte hij
nog 21 jaar voor het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking,
vooral in Rwanda. Het diamanten echtpaar werd gefeliciteerd en kreeg
bloemen en geschenken overhandigd.

De h. en mevr. Charles
Redey
en
Jacqueline
Destaebel smaakten op
zaterdag 7 oktober het
geluk de gouden bruiloft te
mogen vieren. Samen hielden ze aan de Strandlaan
in Baaldje jarenlang de
kruidenierswinkel Au val
Fleurie open. De gelukkige
jubilarissen werden door
een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis van Koksijde
ontvangen. Ze werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd, en kregen diverse geschenken aangeboden.

Echtpaar Veris-Lefèvre

Echtpaar Van Keirsbilck-Ingelrest

Zaterdag 7 oktober was
ook een gezellige feestdag voor de familie van
het echtpaar Frans VerisLucie Lefèvre, ter gelegenheid van de viering van
de gouden huwelijksverjaardag. Frans was bakkerbanketbakker in Oostende
en Veurne. Het college van
burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en bood hen feestwensen en
geschenken aan.

De echtgenoten Cyriel Van
Keirsbilck en Georgette
Ingelrest werden op woensdag 11 oktober door een
delegatie van het college
van burgemeester en schepenen in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke
een hartelijke ontvangst
aangeboden naar aanleiding van de viering van
hun diamanten huwelijksjubileum of liefst 60 jaar samenzijn. Cyriel was vliegtuigmechanicien op
de basis Koksijde. Ter gelegenheid van deze uitzonderlijke verjaardag
werd het echtpaar hartelijk gelukgewenst door de bestuurders van de
gemeente die hen de gebruikelijke geschenken overhandigden.

Echtpaar Hiele-Dekeyser

Echtpaar De Haes-Antoine

De h. en mevr. Willy
Hiele en Andrea Dekeyser
beloofden elkaar 50 jaar
geleden eeuwige trouw.
Willy werkte bij de toenmalige RTT. Ter gelegenheid van de gouden verjaardag van hun huwelijksband viel het echtpaar op
14 oktober een feestelijke
ontvangst in het gemeentehuis van Koksijde te
beurt. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen
bood het gouden koppel welgemeende felicitaties en geschenken aan.

Ook de h. en mevr. Pol De
Haes en Jeanne Antoine
zijn 50 jaar gehuwd. Pol
was werkzaam in de
kerncentrale van Tihange.
Nog twee echtgenoten en
familie die dankbaar zijn
om zovele jaren gelukkig
samenzijn. Voor Pol en
Jeanne viel die blijde dag
op zaterdag 14 oktober.
Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Windkracht 10-dag
op 3 december en één maand Windkracht 10-expo!
Op vrijdag 6 oktober vond op het Filmfestival Gent de premiere plaats van de langverwachte
prent “Windkracht 10 – Koksijde rescue”. Burgemeester Marc Vanden Bussche
woonde die voorstelling bij. Het hoeft geen betoog dat Koksijde apetrots is
op deze langspeelfilm die niet alleen de Seakings en de reddende engelen van de Heliflight, maar ook onze gemeente in het middenpunt
van de belangstelling plaatst! Koksijde spreekt een woordje
mee in dit Windkracht 10-succesverhaal. Op zondag 3
december organiseert onze gemeente een bijzondere
Windkracht 10-dag, en van 3 december tot 7 januari
bovendien een heuse Windkracht 10-expo in samenwerking met het ministerie van Defensie , de basis Koksijde
en het productiehuis MMG!
WINDKRACHT 10-DAG
De Windkracht 10-dag vindt plaats op zondag 3 december van 10 tot 17 u. in de evenementenput bij het nieuw
gemeentehuis en bij cc CasinoKoksijde. Bij het ter perse
gaan van dit nummer was het programma nog niet definitief
vastgesteld, maar volgende ingrediënten kunnen we alvast meegeven: demonstratie met Seaking, wedstrijden voor luchtdopen en
gratis overnachtingen in samenwerking met Hotel Apostroff, Het Laatste
Nieuws en Radio Donna, avonturenparcours met mini-testpiloot, deathride en klimmuur, bezoek van Sinterklaas en
Zwarte Piet met uitdeling van snoep, promostandjes van het ministerie van Defensie, de firma Hodin (Windkracht 10spel), Westtoer, gemeente Koksijde, filmmaatschappij MMG, radio Donna, vanaf 17 u. interviews met regisseurs/acteurs
en handtekeningensessie…
EXPO 10 JAAR WINDKRACHT 10 IN KOKSIJDE
Aan de hand van materiaal uit de oude doos in combinatie met beeldmateriaal heet van de naald geeft deze expo zicht
op Koksijde als Windkracht 10-gemeente door de jaren heen. De dienst Cultuur grasduinde in het archiefmateriaal van
de TV-series en snorde originele requisieten op. Bovendien zal de bezoeker een blik achter de schermen kunnen werpen
van de opnames van de film “Windkracht 10 – Koksijde rescue”. Fotograaf NyklyN was tijdens de opnames immers de
vaste setfotograaf en kon zo het hele gebeuren op de gevoelige plaat vastleggen. Een selectie van deze foto’s zal op deze
expo aan het grote publiek getoond worden.
Deze tentoonstelling vindt plaats in de abtskapel van de kapel Ster der Zee. De expo is van zondag 3 december tot en
met zondag 7 januari gratis toegankelijk (evenwel gesloten op maandag 25 december en 1 januari).

Op vrijdag 13 oktober vond in filmtheater
Studio Koksijde de Koksijdse premiere
plaats van de langspeelfilm “Windkracht
10-Koksijde rescue”. Die voorstelling
begon met een schitterende receptie in
Hotel Apostroff, in aanwezigheid van
diverse acteurs en prominenten die de
realisatie van de prent mogelijk hebben
gemaakt. Op onze foto herkent u o.m.
v.l.n.r. rechtstaand gemeenteraadslid en
Windkracht 10-gastheer Luc Deltombe,
acteur Ludo Busschots, commandant van
de basis Koksijde luitenant-kolonel vlieger
Rudy Theys, hoofdrolspeler Kevin Janssens,
regisseur Hans Herbots, bestendig afgevaardigde Patrick Van Geluwe, producent
en Koksijds ereburger Erwin Provoost, producente Hilde De Laere, burgemeester Marc
Vanden Bussche; gehurkt adjudant-chef
Filip “Fluppe” Windels, commandant-vlieger
Johan “Beaker” De Block, adjudant Jacques
“Spiritboy” Delchef.

