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

Uit de gemeenteraad van
23 oktober:
1. De lastenboeken voor volgende investeringen zijn goedgekeurd (unaniem):
- aanbrengen van bedekkingslagen
op diverse gemeentewegen (raming
81.000 euro
- aanleg van urnenveld op de begraafplaats van Oostduinkerke (raming
48.444 euro)
- wassen van ruiten van gemeentegebouwen gedurende 2007 (raming
70.000 euro)
- herstellen van landbouwwegen (raming
81.027 euro)
- herstellen van rioolbreuken (raming
47.341 euro)
- heraanleg riolering in de Chanzylaan
(raming 69.402 euro)
- verzwaren van de elektrische HV-aansluiting in de Vrijheidstraat (raming:
11.879 euro)
2. De lastenboeken voor volgende investeringen zijn goedgekeurd (niet unaniem):
- 14.694 euro als reële prijs voor de
meerwerken van de ruwbouw project

Uit de persbabbel van de burgemeester:
1. De verhuis van de gemeentelijke
diensten is gepland voor eind januari.
Nochtans wordt er naar gestreefd dat de
gemeenteraad van maandag 18 december voor het eerst kan plaatsvinden in de
bol in het nieuwe gemeentehuis.
2. De nieuwe gemeentelijke ambulancedienst gaat van start op maandag

8 januari. Er wordt gestreefd naar een
2-minutendienst, d.w.z. een dienst die
hoogstens twee minuten na de oproep
naar de plaats van het onheil vertrekt.
De gemeente telt nu 5 professionele
ambulanciers, aangevuld met het nodige
aantal brandweerlieden die slaagden in
de bijzondere opleiding. Met die ploeg
kan een 24/24 u. dienst verzekerd worden.
3. De richting Dans van de academie voor
Muziek en Woord Koksijde (’t Muwok,
op de 2de verdieping van het centrum
Noordduinen in de Helvetiastraat), kent
een groot succes. In zijn eerste schooljaar zijn voor de richting Dans niet
minder dan 160 kinderen ingeschreven.
Bij de verbouwing van de 2de verdieping investeerde het gemeentebestuur
er o.m. in een gloednieuwe balletzaal.
De richting Dans van ’t Muwok biedt er
volgende mogelijkheden aan: klassieke
dans voor kinderen van 6 tot 9 jaar,
moderne dans voor jongeren van 10 tot
13 jaar, moderne dans voor jongeren van
14 tot 18 jaar en moderne dans voor
volwassenen.

Getijdentafels december

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

Ten Bogaerde, in plaats van aanvankelijke meerprijs 11.223 euro
3. De lastenboeken voor volgende aankopen zijn goedgekeurd (unaniem):
- akoestisch materiaal voor de schrijnwerkerij - werf Oostduinkerke (raming
14.000 euro)
- meubilair voor de brandweerkazerne
(raming 75.000 euro)
- sneeuwploeg en pekelinstallatie
(raming 16.341 euro) als uitbreiding
van aankoop straatveegmachine
4. Aan de drumband El Fuerte is unaniem
een bijzondere investeringssubsidie van
10.000 euro verleend voor de aankoop
van melodisch slagwerk.

hoogwater
09.22 en 21.59
10.19 en 22.51
11.09 en 23.40
11.57
00.27 en 12.44
01.13 en 13.30
01.58 en 14.16
02.43 en 15.02
03.27 en 15.49
04.11 en 16.36
04.55 en 18.21
05.44 en 17.59
06.39 en 19.25
07.46 en 20.38
08.58 en 21.39

laagwater
03.55 en 16.38
05.01 en 17.37
05.56 en 18.27
06.44 en 19.12
07.31 en 19.55
08.17 en 20.37
09.03 en 21.18
09.47 en 21.58
10.31 en 22.38
11.16 en 23.21
00.12 en 12.56
12.31
01.14 en 13.53
02.21 en 14.53
03.24 en 15.56

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

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

09.55 en 22.28
10.42 en 23.11
11.25 en 23.50
12.04
00.28 en 12.42
01.05 en 13.21
01.43 en 13.59
02.23 en 14.40
03.05 en 15.23
03.49 en 16.11
04.38 en 17.06
05.33 en 08.09
06.36 en 19.15
07.42 en 20.22
08.48 en 21.28
09.52 en 22.31

04.23 en 16.53
05.16 en 17.41
06.02 en 18.22
06.43 en 19.01
07.23 en 19.39
08.04 en 20.18
08.46 en 20.59
09.30 en 21.41
10.15 en 22.25
11.03 en 23.11
11.54
00.02 en 12.48
00.59 en 13.45
02.03 en 14.49
03.14 en 16.02
04.29 en 17.11

Cultuur
3

Erfgoed krijgt ereplaats
In uitvoering van het Cultuurbeleidsplan
Koksijde 2003-2007 werd er vanuit de
afdeling Vrije Tijd en Cultuur in de
voorbije jaren en maanden een reeks
initiatieven rond monumentenzorg
genomen. Het doel is daarmee bij te
dragen tot bewustwording en herwaardering van de architecturale waarde van
de leefomgeving. Voor de realisatie van
deze bijzondere en vernieuwende initiatieven biedt het cultuurdecreet aan
ons gemeentebestuur een subsidie van
1 euro per inwoner. Een overzicht van
deze initiatieven.
* In 2004 werd kunsthistorica Sarah
Willems aangesteld om een inventaris
te maken van het Koksijdse bouwkundige erfgoed. Die inventaris verscheen
als het boek Koksijde, een bewogen
architectuurgeschiedenis dat in september 2006 voorgesteld werd. Te verkrijgen aan de balie van cc CasinoKoksijde,
dienst Cultuur (tel. 058/53.29.99, fax
058/53.29.97, e-post cc.casino@kok-

sijde.be).
* De inventaris bood ook inspiratie
voor twee erfgoedwandelingen en een
erfgoedfietstocht. Die routes werden in
2005 in brochurevorm uitgegeven. Een
herdruk ervan is voorzien voor 2007.
* De gemeente inventariseerde ook het
Koksijds funerair en oorlogserfgoed.
Dat gebeurde van juni tot en met
oktober door Evy Vande Voorde. Haar
onderzoek zal eveneens resulteren in
een publicatie die in het najaar 2007
zal verschijnen.
* Tenslotte is de dienst Cultuur momenteel volop bezig met de uitwerking van
tekstpanelen met info over al dan niet
beschermd waardevol erfgoed. Dit jaar
komt een gedeelte van het erfgoed
aan de beurt, volgend jaar volgt een
tweede reeks.
Info: Sarah Willems, Casinoplein 10
(tel. 058/53.29.99, fax 058/53.29.85,
e-post sarah.willems@koksijde.be) en
Evy Vande Voorde, abdijmuseum, Prins
Boudewijnlaan (tel. 058/53.39.50, e-

post evy.vandevoorde@koksijde.be).

Nieuwe uitgave van
Verenigingsboekje
Onze gemeente telt tientallen verenigingen die aan bewoners en bezoekers een
waaier van activiteiten aanbieden. Deze
verenigingen bieden vaak een oplossing voor mensen die op zoek zijn naar
een hobby, een passie of een tijdverdrijf. Om dat overvloedige aanbod aan
verenigingen te presenteren, stelde de
dienst Cultuur van de gemeente een
nieuwe stijlvolle editie van het “verenigingsboekje” samen. In dit boekje, dat
in december verschijnt, zijn meer dan 90
verenigingen uit Koksijde opgenomen.
Ze worden alfabetisch weergegeven met
telkens een vermelding van de voorzitter,
de adresgegevens en wat meer informatie over de activiteiten. Een perfecte
handleiding voor (nieuwe) inwoners
op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding! Te bekomen bij de dienst Cultuur,

Casinoplein in Koksijde-bad.

Terugblik Eeuwfeest Keunekapel
De viering van de honderdjarige Keunekapel (1906-2006) loopt op z’n laatste pootjes, vandaar enkele beschouwingen over
dit eeuwfeest in afleveringen.
Jaarkalender – De jaarkalender vond goed zijn weg, vooral ook als blijvend document over de geschiedenis van de kapel.
Privé-wedstrijd – Tijdens zijn tentoonstelling in juli presenteerde Marc Georis uit Moeskroen de bezoekers een vragenlijst die
door 350 bezoekers ingevuld werd. De trekking leverde mevr. Sophie Herold uit Gerpinnes een schilderij van Georis op.
Hoofdactiviteit – De tentoonstelling in de Kerkepannezaal met als thema “Nieuw leven in het stilleven” werd voorafgegaan
door een opening in de Keunekapel met werken van Tuur De Rijbel, ingeleid door schepen van Cultuur Herwig Vollon en cultureel ambassadeur Ray Van Duüren. Daarna, te voet, met de wagen of met het treintje raakte de Kerkepannezaal stampvol
onder de jazzklanken van het duo Jean-Pierre Faict uit De Panne.
Kunstzoektocht – Van 10 tot 22 augustus had bij 26 handelaars ook de kunstzoektocht plaats met vragen over de Keunekapel.
Deze zoektocht, opgesteld door de werkgroep “Kunst in Baaltje” was drietalig. Er werden 119 antwoordformulieren binnengebracht. Tien daarvan waren foutloos. Bij de 25 winnaars was er niemand uit Koksijde zelf, een bewijs dat toeristen voldoende
tijd hebben om ernstig te zoeken. Liefst 85,90% van de deelnemers was afkomstig uit Wallonië. Winnaar werd Gautier Moreau
uit Brussel.
“Oh, zo bloot!!” – Het thema van de volgende grote tentoonstelling in de Kerkepannezaal, van 10 tot 22 augustus 2007, luidt:
“Oh, zo bloot!!”. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: organisator Ray Van Duüren, Strandlaan 273 in Sint-Idesbald (tel.
058/51.30.50).
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Logeren met de snippertas
Jonge en al iets oudere
kinderen vinden voorgelezen worden heel leuk.,.
Denk maar aan de open
mondjes en de gezichtjes vol medeleven wanneer er eens een spannend of leuk prentenboek
wordt bovengehaald. En zeg
nu zelf … wat is nu leuker dan de dag af
te sluiten met een kwartiertje voorlezen?
Thuis voor de open haard of gezellig in
bed. “Lezen met je oortjes”, zo noemt
met dat.
December is ook wel de logeermaand en
wellicht krijgen vele oma’s, opa’s, tantes
en nonkels een logeerbezoekje van enkele kleinkinderen of nichtjes en neefjes.

Maar uit welk boek moeten ze nu voorlezen?
Het aanbod aan prenten- en voorleesboeken
op de markt is ontzettend groot, wat de kwaliteit niet altijd ten goede
komt. Het is dan ook niet
gemakkelijk om in dit aanbod
de goede prenten- en voorleesboeken te
vinden of de boeken die aansluiten bij de
leeftijd en interesse van het kind.
De bib wil hierbij helpen door snippertasjes aan te bieden. De tasjes worden verdeeld door de provincie WestVlaanderen. De medewerkers van de bib
vullen de zakjes op aanvraag en passen
de inhoud aan de leeftijd aan.

Er zijn ook kant–en–klare zakjes gevuld
met prentenboeken, voorleesboeken,
cd’s, … over Kerstmis.
Op die manier zijn grootouders, ouders
enz. steeds zeker van de kwaliteit en kan
de inhoud van de snippertas aangepast
worden aan de leeftijd of interesse van
het kind.
Men kan de snippertas enkele dagen op
voorhand reserveren in de bibliotheek.
Geef het bibpersoneel wel even de tijd
om de individuele tassen samen te stellen. De snippertas is gratis, maar er zal
wel leengeld gevraagd worden voor cd’s
en dvd’s die in de tas zitten.
Opgelet: de bib is gesloten op volgende
data maandag 25 december, dinsdag 26
december en maandag 1 januari.

Toerisme / Duinen
Wandeling in gebied Noordduinen waar thans
natuurinrichtingswerken gebeuren

zones met afsluitingen. Hier en daar
komen poorten en hekjes zodat wandelaars het gebied kunnen blijven doorkruisen op wandelpaden. Er komt ook een
apart tracé, buiten de graaszones, voor
mountainbikers en voor ruiters.
De wandeling wil de omwonenden en
belangstellenden een beter inzicht geven
in de doelstelling van deze natuurinrichtingswerken.
Info: werftoezichter F. Warlop (gsm
0494/56.48.34), projectleider S. Van De
Steene (gsm 0494/56.48.30).

De Vlaamse Landmaatschappij organiseert op zondag 10 december een geleid
bezoek aan de natuurinrichtingswerken in de Noordduinen (start om 10.30 u. aan de
Zuid-Abdijmolen in de Van Buggenhoutlaan).
In het vorig nummer verscheen een uit- een echt duinengebied zijn, met afwisgebreid artikel over de natuurinrichtings- selend open zandvlaktes, mosduinen,
werken in het gebied Noordduinen. Deze duingraslanden en struikgewas.
werken, uitgevoerd door de Vlaamse Er gebeurden inmiddels ook grondwerLandmaatschappij beogen het verster- ken: twee pannen zijn uitgegraven bij het
ken van de natuur, het bewaren van militair domein, en twee poelen ten zuihet landschap en het geleiden van de den van de Robert Vandammestraat en bij
recreatie. Daartoe werden in het voor- de camping Noordduinen.
jaar 2006 al een groot aantal bomen Dat worden in de toegekapt, en werden telefoonkabels onder- komst vochtige zones
gronds gebracht. In een tweede fase, voor tal van typische diedie momenteel aan de gang is (tot eind ren en plantensoorten die
december), worden bijna alle populieren in duingebieden zeldzaam
en esdoorns gekapt omdat ze niet thuis- geworden zijn.
horen in natuurlijke duinen. Ze woekeren Na de werken zulen maken het de typische planten van de len grote delen van de
duinen moeilijk, zodat er een zeer een- Noordduinen begraasd
zijdig landschap ontstaat. Die ingreep worden, o.a. door ezels
maakt dat de duinen er thans nogal kaal die ervoor zorgen dat
en ruig bijliggen. Maar dat is tijdelijk. de graslanden niet door
Volgend jaar zal de natuur zich al voor struiken en bomen overeen groot deel hersteld hebben en over woekerd raken. Dat zal Een beeld van één van de nieuwe pannen, uitgegraven bij het
enkele jaren zullen de Noordduinen weer gebeuren binnen graas- militair domein.

W i n d k ra c h t 10 !
Zondag 3 december

5

Windkracht 10- familiedag en expo
In het kader van de langspeelfilm “Windkracht 10-Koksijde rescue” organiseert de gemeente op zondag 3 december een dag
boordevol activiteiten voor jong en oud! Dat gebeurt in samenwerking met het productiehuis MMG, SONY BMG, mediapartner
één, de luchtmachtbasis van Koksijde en het 40e smaldeel. Er valt op die dag heel wat te beleven in Windkracht 10-gemeente
Koksijde: demonstraties, wedstrijden en een avonturenparcours. Bovendien zal je de mogelijkheid hebben om de acteurs van de
film in levende lijve te ontmoeten. Als klap op de vuurpijl komt Sandrine een spetterend optreden geven.
Daarnaast loopt in de Kapel Ster der Zee van 3 december tot 7 januari de expo “10 jaar Windkracht 10 in Koksijde”.
* Op de Windkracht 10-dag kan de grootste ster, de Seaking, natuurlijk niet ontbreken! Daarom zullen de mannen van het
40ste Smaldeel op regelmatige tijdstippen demonstraties van hun kunnen geven ter hoogte van de horloge op de Zeedijk.
Om 15 u. zal de Seaking bovendien de Sint in Koksijde verwelkomen, die de kinderen om 15.30 u. op het podium van de
evenementenput zal groeten.
* In de Zeelaan van Koksijde zal jong en oud zijn vaardigheden als piloot kunnen testen op het avonturenparcours. Zelfs de
allerkleinsten zullen zich hier kunnen uitleven!
* Tijdens de handtekeningensessies om 11 u. en 14 u. in de feestzaal van cc CasinoKoksijde kan je in levende lijve kennismaken met verschillende acteurs van de film “Windkracht 10-Koksijde rescue”. Zouden die in het echt ook zo stoer zijn?
* Ook in de feestzaal van het Casino zullen de hele dag door verschillende promostandjes te bezoeken zijn. Je kan er o.a.
kennismaken met het Windkracht 10-gezelschapsspel en de Windkracht 10-videogame.
* In de theaterzaal kan je extra beeldmateriaal van “Windkracht 10-Koksijde rescue” bekijken.
* Als klap op de vuurpijl komt Sandrine met enkele mysterieuze gasten de dag op een spetterende manier afsluiten: om 16 u.
in de evenementenput, ter hoogte van het nieuw gemeentehuis in de Zeelaan.

TIEN OVERNACHTINGEN IN
HET WINDKRACHT 10- HOTEL
APOSTROFF TE WINNEN!
Op de sites www.koksijde.be of www.
skynet.be/windkracht10 kan men het
Windkracht 10-wedstijdformulier downloaden. Het formulier zal ook te verkrijgen
zijn in de toerismekantoren van Koksijde.
Om te winnen moet je enkel 10 vragen
over Koksijde, Windkracht 10 en de
luchtmachtbasis van Koksijde juist
beantwoorden. Vervolgens geef je
het volledig ingevulde formulier op
3 december af in hotel Apostroff.
Tien koppels maken kans op een
overnachting in hotel Apostroff
en een etentje in Koksijde. De
winnaars zullen schriftelijk op de
hoogte gebracht worden.

EXPO IN DE KAPEL STER
DER ZEE: 3 DECEMBER
TOT 7 JANUARI
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 rekwisieten op.
Bovendien zal de bezoeker een blik achter de schermen kunnen werpen van de
opnames van de langspeelfilm. De “lichtschilder” NyklyN was tijdens de opna-

mes immers de vaste setfotograaf en kon
zo het hele gebeuren op de gevoelige
plaat vastleggen.
Op 3 december brengen de acteurs om
10 u. een bezoek aan de expo. Omdat
de kapel Ster der Zee op 2 km ligt van
het centrum van Koksijde-bad waar de
andere activiteiten plaatsvinden, wordt
op zondag 3 december de hele dag een
shuttlebus ingelegd tussen Koksijdebad en de kapel Ster Der Zee.
De expo loopt van 3 december
tot en met 7 januari op vrijdag,
zaterdag en zondag van 10 tot 12
u. en 14 tot 18 u., maar tijdens de
kerstvakantie elke dag (behalve op
maandag).
Info: dienst Toerisme (tel.
058/53.21.21, fax 058/53.21.22,
e-post toerisme@koksijde.be) of
PR Vrije Tijd Jadrana Demoen (tel.
058/53.29.80, fax 058/53.29.82, epost jadrana.demoen@koksijde.be)
of www.koksijde.be

Toerisme
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Brochure Réveillons
2006-2007
Kerst en eindejaar… een gezellige periode!
Een lekker etentje, gastronomisch diner op
oudejaarsavond en een toast uitbrengen
op het nieuwe jaar. De dienst Toerisme van
Koksijde-Oostduinkerke stelt jaarlijks de
brochure Réveillons samen met alle kerst
en eindejaarsmenu’s die in de verschillende restaurants worden aangeboden.
De brochure is gratis te verkrijgen vanaf 4
december in de toerismekantoren.

Drie kerstmarkten
en optocht
In december vinden in onze gemeente
volgende openbare kerstmarkten plaats:
- op zondag 10 december vanaf 11 u.,
kerstmarkt in Koksijde-dorp (nabij ’t
Oud Schooltje)
- op zaterdag 23 december vanaf 14 u.,
kerstmarkt in Oostduinkerke-dorp
- op dinsdag 26 december vanaf 14 u.,
soetemarkt in Oostduinkerke-bad
- op woensdag 27 december om 15u.,
optocht met de kerstman op de
Zeedijk in Sint-Idesbald, gevolgd door
kerstfeest met pannenkoeken en chocolademelk in de Kerkepannezaal

Winterwandelingen in
december
* Op zondag 17 december vertrekt de
gratis geleide wandeling “Winter in het
Kerkepannebos en de Houtsaegerduinen”
om 14 u. aan het cc Taf Wallet, Veurnelaan
109 in Sint-Idesbald.
* 34ste Winterwandeldag op zaterdag 30
december
Voor wie tussen het feesten door een
frisse neus wil halen aan zee, is er op
zaterdag 30 december de jaarlijkse winterwandeldag, nu al voor de 34ste keer.
Voor de minder ervaren wandelaars is er
de wandeling van 8 km. Iets steviger is
de wandeling door de natuurgebieden
over een afstand van 16 km. De gerou-

tineerde stappers kunnen kiezen tussen
een flinke tocht van 24 of 30 kilometer.
Inschrijving en vertrek tussen 9 en 13 u.
in de Kerkepannezaal, Strandlaan in SintIdesbald. Deelnemen is gratis en voor
de deelnemers ligt aan de eindmeet een
herinneringstegel klaar.

Oostduinkerke-bad:
Sylvestervuren op
zaterdag 30 december
Op zaterdag 30 december blaast de
muziekkapel Ruytingen het jaar 2006
een goed einde toe. Om 17.30 u. vertrekt
een fakkeltocht door Oostduinkerkebad en kan men proeven van de lekkere
geroosterde sprotjes of de warme wijn.
Omstreeks 18 uur wordt op het strand
het vreugdevuur aangestoken, waarna
een spetterend vuurwerk volgt.

Sint-Idesbald: Van oud
naar nieuw op zondag
31 december
Het feest wordt om 23 u. ingezet met
muziek, glühwein en verschillende hapjes
op de Zeedijk in Sint-Idesbald. Om 24 u.
wordt “van oud naar nieuw” gevierd met

een spectaculair vuurwerk op het strand
van Sint-Idesbald.

Wedstrijd mooiste
kerstversiering
Al vele jaren levert onze gemeente een
bijzondere inspanning om straten en
pleinen om te toveren tot een feeëriek kerstspektakel. Naast de vele kerstbomen, kerstornamenten, kerststerren,
verlichte kerstmotieven, molenversiering,
dolfijntjes, rendieren enz. zijn de blikvangers ontgetwijfeld de verlichte Poort
en het evenementenplein bij het nieuw
gemeentehuis in Koksijde en het oudgemeentehuis van Oostduinkerke.
Maar ook de winkels, handelszaken en
de privé-woningen zorgen elk jaar voor
een sfeervolle kerstverlichting. Voor hen
organiseert de VVV ook dit jaar een
wedstrijd voor de mooiste kerstversiering. Vanaf 18 december zal een onafhankelijke jury een rondrit maken in de
gemeente en de mooist versierde zaken
en woningen aanduiden als winnaar.
Vooraf inschrijven is dus niet nodig!
De winnaars zullen bekendgemaakt worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
VVV in januari, en daar hun prijs overhandigd worden.

Koksijde: Driekoningenfeest op woensdag
3 januari
Op woensdag 3 januari vindt voor de kinderen een groot Driekoningenfeest
plaats in de feestzaal van cc CasinoKoksijde. Start om 15.30 u. met een kindershow van Clown Rocky.
Nadien krijgen de kinderen
een stuk Driekoningentaart.
In drie ervan bevindt zich
een boon. De drie gelukkige
bezitters worden gekroond als
Driekoningen van het jaar, ontvangen een geschenk en een
diploma. Ook de kinderen die
het mooist als Driekoningen
verkleed zijn ontvangen een
leuke prijs! Gratis toegang!

Infrastructuur
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Openbare werken: een stand van zaken
Vernieuwing straten omgeving
van het nieuwe gemeentehuis
Wat het gemeentehuis zelf betreft kan vooreerst gemeld worden dat men momenteel bezig is met de laatste inrichtingswerken
(vast meubilair, schilderwerken, technieken,..). Normaliter wordt dan in januari het meubilair geleverd, en wordt de signalisatie
aangebracht. De grote verhuis van het oud naar het nieuw gemeentehuis is vervolgens gepland voor eind januari.
Maar inmiddels (omstreeks half november) werd ook begonnen met de wegwerkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van
het nieuwe gemeentehuis. De volgende straten vallen binnen dit project: Zeelaan ter hoogte van het gemeentehuis (incl. kruispunt Zeelaan-Westendestraat en kruispunt Zeelaan-Jorisstraat), Westendestraat, Blieckstraat en Ropsweg.
De planning van deze werkzaamheden
ziet er als volgt uit.
ZEELAAN - Half november werd gestart
met de werken in de Zeelaan ter hoogte van het nieuwe gemeentehuis. Tot
de kerstvakantie (begin zaterdag 23
december) worden de afwerkingslagen
van wegdek en voetpaden uitgebroken,
worden nieuwe nutsleidingen aangebracht en wordt de bestaande fundering
van het wegdek aangepast. Maximale
inspanningen zullen geleverd worden om
de handelszaken zoveel als mogelijk toegankelijk te houden voor voetgangers.
Vanaf 08 januari wordt dan gestart met
het aanbrengen van de nieuwe verhardingen en het plaatsen van het nodige
straatmeubilair. Deze werken moeten
beëindigd zijn tegen 2 maart.
Kenmerken van de toekomstige Zeelaan
ter hoogte van het nieuwe gemeentehuis:
nieuw wegdek en nieuwe voetpaden in
natuursteen blokjes (resp. 20x20x8cm,
en 20x20x6cm); gesnoeide bergiepen
als groenvoorziening; nieuwe verlichtingsarmaturen aan de gevels: verzinkbare paaltjes laten toe dat stuk Zeelaan
autovrij te houden; toegankelijk voor
laden en lossen met een badge; éénrichtingsverkeer richting Koninklijke Baan.
WESTENDESTRAAT - Vanaf 8 januari
starten de werken in de Westendestraat.
Eerst wordt de huidige afwerkingslaag
van rijweg en voetpad uitgebroken.
De fundering blijft liggen. Een nieuwe
OV-kabel wordt geplaatst en er wordt

gestart met de betegeling van de voetpaden. Deze werken zouden beëindigd
zijn tegen de krokusvakantie. Opnieuw
wordt er naar gestreefd om de toegankelijkheid naar de handelszaken zo groot
mogelijk te houden. Tijdens de krokusvakantie wordt dan verder gewerkt met de
betegeling van de rijweg. Al deze werken
moeten beëindigd zijn tegen 22 maart.
Kenmerken van de toekomstige
Westendestraat: nieuw wegdek en nieuwe
voetpaden in natuursteen blokjes (resp.
20x20x8cm, en 20x20x6cm); nieuwe
verlichtingsarmaturen aan de gevels;
éénrichtingsverkeer van Blieckstraat naar
Zeelaan.
BLIECKSTRAAT - Vanaf 12 februari tot
en met 23 maart volgen de werkzaamheden in de Blieckstraat. De voetpaden
worden heraangelegd (natuursteen blokjes van 20x20x8cm) en de weg krijgt
nieuw asfalt. Bomen (bergiep) zullen
de nieuwe Blieckstraat aan weerszijden
sieren. Andere kenmerken: nieuwe verlichtingsarmaturen op paal en éénrichtingsverkeer van Koninklijke Baan naar
de Zeelaan.
ROPSWEG - Afhankelijk van enerzijds
de verhuis van de gemeentediensten en
anderzijds van de toegankelijkheid van
het nieuwe gemeentehuis via de andere
zijstraten, wordt de afwerking van de
Ropsweg verder gepland. De werken aan
de Ropsweg zullen ongeveer 6 weken in
beslag nemen. Een exacte startdatum
kan nog niet worden bepaald.

Kenmerken: nieuw wegdek in natuursteen blokjes (afmetingen 20x20x10cm)
op het niveau van het evenementenplein;
helling in asfaltop, voetpaden in natuursteen blokjes (afmetingen 20x20x6cm);
4 parkeerplaatsen voor diensten naast
het gemeentehuis; een rij bergiepen
naast de gevel van het gemeentehuis;
nieuwe verlichtingsarmaturen op de
gevels; tweerichtingsverkeer.

Het spreekt voor zich dat deze planning onderhevig kan zijn aan weersomstandigheden en andere onvoorziene
omstandigheden.

Tot omstreeks 1 december werd het evenementenplein zelf verder afgewerkt. Het
plein kreeg een afwerkingslaag bestaande uit betonnen tegels van 2 bij 2 m.
Vanaf 9 december wordt dan de ijsbaan
aangelegd. De openingsceremonie vindt
plaats op zaterdagavond 16 december.
In de loop van week 3 wordt de ijsbaan
weer weggenomen.
Al deze werken worden uitgevoerd in
opdracht van het gemeentebestuur, in
een ontwerp van Storme Van Ranst
in samenwerking met Buro voor Vrije
Ruimte. De uitvoering van de werken is in
handen van de NV Daniel Seru & Zonen
uit Veurne (058/31.10.20).
Contact: ing. Stephan Wydooghe en Bart
Hubrecht, tel. 058/53.30.30.
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Openbare werken: een stand van zaken (2)
Heraanleg Zeelaan van kruispunt Helvetiastraat tot de Poort
Deze werken begonnen op 6 november. Het volledige project is in twee
fasen ingedeeld: een eerste fase van de
Helvetiastraat tot de Middenlaan (tot
ca. eind mei ’07), een tweede fase van
de Middenlaan tot de rotonde de Poort
(vanaf half september ’07).
Eerst en vooral worden overal werken
uitgevoerd aan de nutsleidingen. Die
werken voorzien in het algemeen in
een verzwaring van de netten. Op het
vlak van elektriciteit zal bv. een hogere
stroomtoevoer gegarandeerd zijn dankzij
de recente verhoging van de hoogspanning op het vroegere domein Lamote
door distributienetbeheerder Elia.
Ter hoogte van woningen zullen de uit-

breekwerken zich beperken tot de huidige voetpaden en parkeerstroken, zodat
er blijvende plaatselijke toegankelijkheid
is. Niettemin zal vanaf begin december
het gedeelte tussen ‘t Blekkertje tot aan
de Renault-garage volledig uitgebroken
worden, omdat er in dat gedeelte geen
woningen zijn. Voor de overige volledige uitbraak zal gewacht worden tot na
het winterreces. Die uitbraak wordt dan
dadelijk gevolgd door het aanbrengen
van een steenslagfundering zodat plaatselijke toegankelijkheid weer mogelijk
wordt.
Het is de bedoeling dat fase I omstreeks
eind mei ‘07 beëindigd wordt. Als de
winter niet te hardnekkig is en de werken

zijn ver genoeg gevorderd, dan zal nagegaan worden (halverwege februari) of
het nog wenselijk is fase I uit te breiden
tot aan de Liefjeslaan. In elk geval wordt
fase II of de rest pas gestart vanaf half
september ‘07.
Het profiel van de weg zal er als volgt
uitzien: aan weerszijden een voetpad van
1,5 m breed, aan de kant van de Hoge
Blekker een dubbel richtingsfietspad
(2,5 m breed) in rood asfalt, over de volledige lengte parkeerstrook met afwisselend verlichtingspalen en bomen, de
eigenlijke rijweg in asfalt (6 m breed).
Tijdens fase II wordt ook een mooi nieuw
pleintje gecrëeerd ter hoogte van de
Coosemanslaan en de Deweertlaan.

Schoolomgeving Dorps-, School- en
Vrijheidstraat, Oostduinkerke-dorp
De werken begonnen eveneens op 6
november. Ze worden in vier fasen opgesplitst: een eerste fase in de Dorpsstraat
vanaf zaak Vandenbussche tot iets voorbij de Hazebeekstraat (nr. 13); een tweede fase in de Schoolstraat; een derde
fase in de Vrijheidstraat, een vierde fase
in de Dorpstraat, meer bepaald het
kruispunt met de Toekomstlaan).
Om de werken van de eerste fase te
kunnen uitvoeren moet er eerst een
aantal nutsleidingen worden verlegd en
vernieuwd. Vandaar de doorsteek (van
ondergrondse leidingen), al uitgevoerd
ter hoogte van het oud-gemeentehuis
en de verdere heraanleg van die nutsleidingen in fase 1 tot eind december.
Hiervoor worden beperkt de zijkanten
uitgebroken zodanig dat plaatselijk verkeer mogelijk blijft. Pas na het winterreces wordt het wegdek volledig uitgebroken voor de eigenlijke start van de
vernieuwing. Die werken zijn bepaald op
50 werkdagen. Pas nadat fase 1 weer
toegankelijk is voor het verkeer, worden
de werken in de Schoolstraat aangevan-

gen (40 werkdagen). Vermoedelijk zijn
we dan al de paasvakantie voorbij.
Fase drie (50 werkdagen) wordt waarschijnlijk pas aangevangen na de zomer.
Fase vier maakt deel uit van een afzonderlijk bevel tegenover de aannemer. Deze
fase kan pas worden uitgevoerd nadat de
gebouwen van BKO (de Speelplekke) en
het huis Decuypere afgebroken zijn.
Fase 1 bevat de beveiliging van de gemeenteschool met o.m. volgende ingrepen:
- het bouwen van een middenberm ter
hoogte van de parking voor veiliger
oversteken
- tussen de gemeenteschool en huis
Vandenbussche wordt aan weerszijden
een voetpad voorzien
- aan de noordzijde komt er een parkeerstrook
- de rijweg (asfalt) zal 6 m breed zijn
met aan weerszijden een fietssuggestiestrook; volwaardige fietspaden zijn in dat
stukje Dorpsstraat niet mogelijk wegens
plaatsgebrek; die komen en wel in de
overige gedeelten van de Dorpsstraat.

Al tijdens de zomervakantie heeft het
gemeentebestuur gezorgd voor een
extra-toegang naar de gemeenteschool,
via de inrit van de Belleboeie (OCMWhuizen in de Polderstraat) naar de speelplaats van de school. Tijdens de werken
moeten al de kinderen de school via die
extra nieuwe toegang bereiken. Meer
uitleg daarover wordt/werd door de
schooldirectie rechtstreeks aan ouders
en kinderen verstrekt.
Vanuit Oostduinkerke-dorp is het sportpark Hazebeek op volgende wijze bereikbaar: aan de lichten bij het gemeentehuis de Toekomstlaan nemen, aan de
boot “Moed en Vertrouwen” links de
Nieuwstraat nemen, een eind verder links
de Hazebeekstraat nemen, tot aan het
sportpark.
De bezoekers die uit de richting
Nieuwpoort komen, dienen om te rijden
via de Leopold II-laan en Oostduinkerkedorp. Ze kunnen ook kiezen om om te
rijden via de Wulpenbrug.
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Openbare werken: een stand van zaken (3)
Schoolomgevingen
HostenstraatHelvetiastraat,
Koksijde-dorp
Bij het verschijnen van dit nummer zijn
de werken bijna voltooid, op het gieten
van de afwerkingslaag (asfalt) na, wat
afhankelijk is van een voldoende temperatuur. Wat zeker verschoven wordt naar
het voorjaar ’07 is het aanbrengen van
de fietssuggestiestroken, waarvoor een
minimum-temperatuur van 15 graden
vereist is.
De beplanting (bomen en het inzaaien
van bermen) zal eerstdaags uitgevoerd
worden.
Nu al is het duidelijk dat dit project een
veel grotere verkeersveiligheid in deze
zone zal bieden.

De bouw van de garages zal vermoedelijk
duren tot voor de paasvakantie, en er
zal gestreefd worden naar een volledige
toegankelijkheid, weliswaar op zand. Na
de paasvakantie wordt dan gestart met
de aanleg van de nodige funderingen en
de verdere afwerking van de bovenbouw.
De bedoeling is deze fase klaar te hebben tegen de zomer.

Heraanleg voetpad
Zeedijk (bij IJslandplein)
in Oostduinkerke
Dit werk omvat het uitbreken van de verzakte dallen, en de vervanging door een
mooie betonklinker. Ook het stukje asfaltweg tussen de dijk en het IJslandplein
wordt door klinkers vervangen. Deze
werken zullen eerstdaags beginnen.

Astridplein in
Oostduinkerke-bad

Garages deel Zeedijk
Sint-Idesbald

Dit project omvat de bouw van 34 ondergrondse garages op het Astridplein zelf
met de heraanleg van de bovenbouw, het
vernieuwen van de bestaande trappenhuizen en de bouw van een vast podium
op de Zeedijk. De werken worden uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase het
bouwen van de ondergrondse garages en
de bovenbouw van het Astridplein. Het
overige gedeelte zit opgenomen in de
tweede fase en wordt pas uitgevoerd na
de zomervakantie van 2007.
Voor de bouw van 34 garages dienen
er een aantal nutsleidingen te worden
verlegd. Pas nadat dit gebeurd is, kan
men overgaan tot het aanbrengen van de
Berlinerbeschoeiingswand. De eigenlijke
put wordt pas gegraven na de kerstvakantie.

Het bouwen van deze ondergrondse
parkeergarage en de heraanleg van
de Zeedijk betrof het deel tussen het
Lucionplein en het Grardplein. Dit project is voltooid op 1 december ’06. Er
zijn 100 koopgarages gerealiseerd door
de Tijdelijke Vereniging VanhaerentsDe Brabandere. In ruil voor die garages verwezenlijkte deze TV een nieuwe,
zeer mooie ogende bovenbouw op de
Zeedijk.

Aanleg fietspaden Robert
Vandammestraat
Er werd gewacht tot na de cyclocross (25
nov.) om over te gaan tot het planten van

de frêle haagstengels die tegen volgend
voorjaar voldoende uitgehard zullen zijn
tot volwaardige haag. Daarnaast zal ook
nog een minimumaantal nieuwe bomen
worden geplaatst. Daarna blijft er enkel
nog de fietssuggestiestrook (rood asfalt,
haagje tussen pad en rijweg) die omwille
van temperatuur zal uitgevoerd worden
in het voorjaar van 2007.
Van De Panne (Oosthoek) tot Nieuwpoort
(watertoren) zijn thans afgescheiden
fietspaden gerealiseerd langs deze
gewestweg op de scheiding van duinen
en polders. Het gedeelte ZeepanneOosthoek werd door de Vlaamse
Fietsersbond overigens ook gelauwerd
als beste fietspad van Vlaanderen.

Voetgangersbrug en
directe omgeving
Wulpen
Bij het verschijnen van dit nummer zou
de nieuwe brug helemaal afgewerkt en
in dienst gesteld moeten zijn. Dit is niet
afhankelijk van het gemeentebestuur
want de bouwheer van de brug is namelijk Waterwegen en Zeekanaal NV. Nog
even benadrukken dat de nieuwe brug
een platte gelijkgrondse brug die ook
toegankelijk zal zijn voor gemotoriseerd
verkeer tot 3,5 ton, evenwel voor traag
plaatselijk verkeer.

Werken thans in aanbestedingsfase
* Heraanleg speelplaats Noordduinen Deze speelplaats wordt herlegd in functie van de nieuwe middelbare school.
Er wordt nog steeds gewacht op de
bouwvergunning om dit werk te kunnen
uitvoeren.
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Openbare werken: een stand van zaken (4)
de opritten naar de woningen. Tenslotte
wordt overgegaan tot het aanbrengen
* Omgevingswerken wijk Voorduinen van de beplanting.
- Dit project omvat de groenaanleg van de wijk Voorduinen (langs de * Renovatie gemeenteschool Wulpen
Nieuwpoortsteenweg), en het leggen van – Dit project omvat de volledige renohet voetpad langs de Nieuwpoortsteenweg vatie van de zolderverdieping boven de
als verbinding tussen de nieuwe wijk vroegere klaslokalen, ten behoeve van
en het dorp. Eerst werd gestart met de Wulpense verenigingen. De huidige
de aanleg van het voetpad langs de zoldervloer wordt vervangen door een
Nieuwpoortsteenweg, kant Nieuwpoort. akoestische zwevende vloer. Er wordt
Vervolgens werd de kant Oostduinkerke ook een volledig nieuw dak geplaatst,
aangepakt. Men is thans bezig met de nieuwe kap inbegrepen. Dit werk kost
heraanleg van de grasdallenweg achter de 127.000 euro, is berekend op 60 werkappartementen. Als het voorgaande klaar dagen, en zou tegen half januari voltooid
is zal men beginnen met de aanleg van moeten zijn.

Verfraaiingswerken

Verdere aanleg rioleringen
* Aanleg riolering in de Olmen-, Konijnenen Duindoornstraat in Sint-Idesbald – Bij
het verschijnen van dit nummer, is dit
project al ver gevorderd, zoniet voltooid.
* Hooplaan in Koksijde - Het project
omvat het leggen van de riolering in
de Hooplaan tussen de Vinkstraat en
de Rozemarijnweg en het doodlopend
gedeelte Rozemarijnweg zelf. Ook hier zijn
de werken ver gevorderd zodat nu enkel
nog de bovenbouw moet worden uitgevoerd. Het wegdek zal daarna volledig
vernieuwd worden zoals in het voorgaand
gedeelte, met greppeltjes en nieuw asfalt.

1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken Jan Loones, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), Gemeentehuis annex te Koksijde-dorp.

Nieuwe bulldozer in gebruik genomen
Op vrijdag 10 november mocht het gemeentelijk wagenpark op de werf in Oostduinkerke een nieuwe kolos verwelkomen: een
gloednieuwe bulldozer van het type Volvo L110E. Leverancier is de NV VCM Belgium uit Vilvoorde voor de prijs van 179.080
euro (BTW incl.).
De huidige bulldozer (Case 821) heeft bijna 15 jaar trouwe dienst en bijna 12.000 werkuren gepresteerd. De leverancier van
de nieuwe bulldozer heeft de oude meegenomen.
De bull wordt hoofdzakelijk ingezet voor het uitvoeren van opdrachten op het strand (nivelleren, opkuis na stormweer, …).
De nieuwe bull is een zeer wendbare machine uitgerust met een zeer krachtige motor type Common-Rail. Alles is specifiek
uitgerust om optimaal te kunnen functioneren op het strand (zandbanden, volledig afgesloten motorcompartiment, volledige
spatlappen, volledig opgebouwd uit roestvrij staal, …).
De ruime cabine is voorzien van alle comfort: airco, radio-CD, achteruitrijcamera met kleurenscherm en een zeer comfortabele
zetel. Er is een optimale zichtbaarheid vanuit de cabine gezien de hefcilinder van de laadbak nooit voor de cabine komt te
staan.
Het achteruitrij-alarm is uitschakelbaar opdat de
omwonenden, als men ’s morgens vroeg al met de
bull op het strand aan het werk is, niet gestoord
zouden worden. In die situatie wordt het geluidssignaal vervangen door een blauw blitzlicht om de
veiligheid toch te blijven garanderen.
De machine voldoet aan de meest recente veiligheidsnormen.
Een nieuwe bulldozer voor het gemeentelijke wagenpark
na 15 jaar trouwe dienst van de vorige machine. De foto
toont de sleuteloverhandiging met v.l.n.r. Wim Verraes, Eric
Tratsaert, Wesley Dorné, Patrick Calcoen, Roland Dorné,
Danny Durivault, ing. Stephan Wydooghe, en de hh. Chris
Van Haute en Eddy Claes van leverancier VCM.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/afvalfracties).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken en papier en karton buiten de avond voor de ophaling na 21 uur.
Ophaling tussen 6 en 22 uur.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 13 en 27 december
Ophaaldata papier en karton: woensdag 20 december

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 14 en 28 december
Ophaaldata papier en karton: donderdag 21 december

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 15 en 29 december
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 22 december

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 15 en 29 december
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 19 december

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op dinsdag 26 december.

Restafvalkalender 2007
Tegen eind december zullen de gemeentediensten bij elke bewoner de restafvalkalender 2007 bezorgen. Deze restafvalkalender zal voorzien zijn van een nummer: hou dit nummer goed bij! Eind 2007 zal de milieudienst een tombola met tal van mooie
prijzen organiseren. Tij-dingen houdt u op de hoogte!

Subsidiereglementen water
1. GEMEENTELIJKE PREMIE
EIGEN ZUIVERING AFVALWATER
Voor de lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van particuliere woningen
is de aansluiting op openbare riolering
en de afkoppeling van hemelwater verplicht, indien de straat voorzien is van
een vuilwaterriool. Bij het bouwen van
een nieuwe woning, moet u zelf instaan
voor de zuivering van uw afvalwater als
er geen vuilwaterriool gelegen is in de
straat en als er geen riolering voorzien
wordt. U kan steeds inlichtingen vragen
op de technische dienst betreffende de
situatie van de riolering in uw straat.
De gemeente verleent onder bepaalde
voorwaarden een premie voor de bouw
van een individuele waterzuivering (IBA).

Het betreft de sanering van huishoudelijk
afvalwater uitsluitend van voor bewoning
dienende gebouwen. De particuliere zuivering (IBA) dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de Code
van Goede Praktijk. Een verdergaande
zuivering dan enkel een septische put is
noodzakelijk. Deze premie is éénmalig,
bedraagt maximaal 495,79 euro en mag
de helft van de bewezen kosten niet
overschrijden. Naast de gemeentelijke
premie kan het Vlaamse Gewest nog een
bijkomende premie toekennen.

2. GEMEENTELIJKE
PREMIE INSTALLEREN
REGENWATERPUTTEN
Onze gemeente verleent ook een subsi-

die voor het bouwen van een hemelwaterput of infiltratievoorziening in geval van
verbouwing en bij bestaande woningen.
De installatievoorschriften, de werking
en het onderhoud moeten uitgevoerd en
nageleefd worden volgens de Code van
Goede Praktijk. Deze premie bedraagt
25% op de voorgelegde facturen voor
de totale regenwaterinstallatie met een
maximum van 375 euro en kan slechts
één maal per woning of woongebouw
worden aangevraagd. Naast de gemeentelijke premie kan het Vlaams Gewest
nog een bijkomende premie toekennen.

Meer info over beide premies op de
milieudienst (tel. 058/53.30.27).
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Twee nieuwe actieve MOS-scholen!
“Milieuzorg Op School” (MOS) is een
initiatief van de Vlaamse Gemeenschap,
de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. MOS heeft
tot doel scholen aan te moedigen èn te
begeleiden om milieuvriendelijk te werk
te gaan in en rond de school. Via de
gemeentelijke milieudienst verleent het
gemeentebestuur zijn medewerking aan
deze MOS-projecten door het financieren of subsidiëren van leermiddelen, het
bijwonen van werkgroepen, enz.
Via een MOS-werkgroep wordt iedereen
in het schoolteam enthousiast gemaakt
om mee te werken aan acties. Leerlingen
worden betrokken bij de materie, zodat het
enthousiasme langer wordt vastgehouden.
GBS OOSTDUINKERKE - Na de vrije

basisscholen Oostduinkerke en de Ark
(Koksijde) mag de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke zich nu ook een
volwaardige MOS-school noemen. Het
dossier over de afvalpreventieve projecten, uitgewerkt in de loop van vorig
schooljaar, werd onderzocht en door
het provinciaal MOS-team goed bevonden! De school ontving tijdens de officiële uitreiking zijn eerste MOS-logo,
dat voortaan naast de schoolpoort zal
pronken.
Proficiat aan de directie, schoolteam,
leerlingen en hun ouders voor de steun
en geleverde inspanningen!
GBS KOKSIJDE - De gemeentelijke basisschool Koksijde start dit schooljaar ook
met een project rond het sensibiliseren

van leerlingen (en ouders) omtrent afvalpreventie. Een volledig schooljaar zal
gewerkt worden rond afvalpreventie. Eerst
zullen de leerlingen aangezet worden tot
nadenken over hun eigen consumptiegedrag, zodat ze via discussies impulsen
krijgen om oplossingen te zoeken.
OVERZICHT - In Koksijde lopen momenteel
volgende MOS-projecten: de gemeentelijke basisschool Oostduinkerke (afvalvoorkoming, 1 logo), de vrije basisschool
Oostduinkerke (water, 1 logo) en de
vrije basisschool De Ark Koksijde (afdeling Helvetiastraat en afdeling Bliecklaan,
afvalvoorkoming, behaalden al 2 logo’s
en gaan dit schooljaar voor logo 3 met
thema water; het thema afvalvoorkoming
blijft op volle toeren draaien).

Winkel verstandig: koop minder afval!
Minder (verpakkings)afval betekent minder verbranding en minder storten. Waar mogelijk wordt recyclage nagestreefd, maar toch is ook dit niet helemaal onschuldig. Want ook bij recyclage ontstaat nog altijd milieuhinder en
wordt heel wat energie verbruikt (o.m. het noodzakelijke transport van de selectieve inzameling). Zoals het spreekwoord zegt is het beter te voorkomen dan te genezen.
Maar niet enkel het milieu, ook uw porte- 1. Gebruik een stevige boodschappentas uitstoot van giftige zware metalen, zoals
kwik, lood, cadmium, zink en nikkel.
monnee heeft baat bij afvalarm winkelen. of een plooikrat.
Bovendien levert afvalarm aankoopgedrag 2. Koop los fruit en groenten. Verse, los Herlaadbare batterijen zijn een veel beter
u ook een extra kostenbesparing op aan- aangeboden groenten en fruit veroor- alternatief. De aankoopprijs van herlaadgezien de dure restafvalzak en de PMD- zaken minder afval dan voorverpakte bare batterijen ligt uiteraard hoger dan
zak minder snel vol zijn. Verpakkingsafval producten. Aan de zelfbedieningsafde- die van wegwerpbatterijen, maar ze gaan
vertegenwoordigt immers 30% van het ling kan de consument gerust diverse dan ook honderden keren langer mee.
gewicht en 50% van het volume van het soorten groenten en fruit samen in één Op langere termijn zijn herlaadbare batzak opbergen en er alle prijsetiketten terijen dan ook beduidend goedkoper
totale huishoudelijke afval.
Voorbeeld: een restafvalzak kost 0,75 opkleven.
(de aankoop van een laadstation meeeuro. Een gezin dat wekelijks twee rest- 3. Koop glazen flessen met statiegeld. gerekend).
afvalzakken (dus jaarlijks ca. 100 zakken Meestal rijdt u toch met een (leeg) voer- 5. Koop navulverpakkingen. Vele pro= 150 euro) buitenzet, kan met een tuig naar de winkel. Waarom dan niet kie- ducten bestaan in een navulbare versie.
afvalbewuster aankoopgedrag ook een zen voor flessen met statiegeld? Verwar De bekendste zijn de navulbare wasmidmooie besparing doen. Het is duidelijk: dit echter niet met wegwerp-glazen fles- delen, zowel in poedervorm als vloeibaar.
op jaarbasis kan afvalarm winkelen tien- sen: die zijn zeker geen milieuvriendelijk Schrijfgerei bestaat eveneens in navulalternatief voor PMD-verpakkingen.
tallen euro’s winst opleveren!
formaat. De betere winkels van kantoorHieronder volgen enkele tips voor afval- 4. Koop herlaadbare batterijen. Lege materialen bieden navulbare balpennen,
batterijen zijn gevaarlijk afval en geven vulpotloden en navulbare stiften aan in
arm winkelen.
bij storten of verbranden aanleiding tot plaats van wegwerppennen en- stiften.

Hulp

Dokters december

De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer opbelt, wordt automatisch
doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn
er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers. Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald: 058/51.84.94 - Het nummer voor Oostduinkerke/
Wulpen: 058/51.78.68 Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden
u rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële 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.)

Milieu
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Twintig gezinnen gaan de uitdaging aan!
De
deelnemers
aan
de
campagne
“Klimaatwijken”, zittend v. l. n. r. Daniel
Vermoote, Ivan Nieuwlaet, Danielle Matsaert,
Rik Vandenbouhede, Herk Vanneuville, Sabine
Deschoolmeester, projectverantwoordelijke Heidi
Vollon. Staand v.l.n.r. Elise Stevelinck, energiemeester Jean Seneca, Ingrid Sinnaeve, energiemeester Jean-Pierre Vermote, Martine Dachez,
Dorine Debal, Dorine De Coster, Kim Calcoen,
Marjan Janssens, Monique Robeyns, schepen Daniel Van Herck, projectverantwoordelijke
Nathalie Haentjens, Bart Debaere, milieuambtenaar Michel Saubain. (Verontschuldigd: Lieven
Segers, Florent Breine, Claude Willaert, Nancy
Van Den Berghe en de families VandenbergheDriesse, Demunck Henri, Dirk Stevens, Laurent
Tourlouse, Bernard Vandensteen-Somers.)

Onze gemeente neemt voor de eerste maal
deel aan de actie “Klimaatwijken”. Twintig
gezinnen gaan met de gemeente de weddingschap aan om op zes maanden tijd
8% energie te besparen! Op een instapvergadering (26 oktober) werden de 20
gezinnen uitgebreid op de hoogte gebracht
van wat van hen wordt verwacht en van de
meest geschikte manier om de doelstelling
te bereiken.
De deelnemende gezinnen werden ingedeeld in vier fictieve wijken: wijk Seneca,
wijk Doorntjes, wijk Vlammetjes en wijk
KOSklimax. Ze kunnen rekenen op de

energiemeesters Jean-Pierre Vermote en
Jean Seneca, die het energieverbruik per
gezin in kaart brengen en die adviseren
hoe ze thuis met gedragsverandering en
kleine ingrepen energie kunnen besparen, uiteraard zonder comfortverlies.
Deze campagne is een initiatief van de
Bond Beter Leefmilieu. De provinciale
dienst Doelgroepenbeleid fungeert als
regionale coördinator.
Met de actie “Klimaatwijken” brengt
onze gemeente nu ook het Kyotopotocol
in de huiskamer. België tekende in 1997
in Kyoto (Japan) een overeenkomst om

tegen 2012 de uitstoot van de broeikasgassen met 7,5% te verminderen
ten opzichte van 1990. “Met het project willen we bewijzen dat ieder gezin
zonder grote investeringen of comfortverlies energie kan besparen”, stelt de
milieudienst. Het tegengaan van klimaatveranderingen begint dus niet alleen
bij wereldwijde afspraken, maar wel bij
iedereen thuis, op de werkvloer enz.
Eind januari wordt het energieverbruik
van de deelnemende gezinnen geëvalueerd. We kijken alvast uit naar de
resultaten..!

Gratis hondenpoepzakjes in 25 “dispensers” (verdeelbakjes)
Eigenaars van een hond beschikken meestal over voldoende discipline om de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen. Het gemeentebestuur heeft gezorgd voor 25 “dispensers” (verdeelbakjes) met gratis
hondenpoepzakjes en denkt vanaf 2007 aan een verdere uitbreiding van het aantal. De gemeente legt
wel de nadruk op volgende aandachtspunten:
1. De zakjes die in de bakjes worden aangeboden zijn NIET geschikt als diepvrieszakje of om voedsel
in te verpakken.
2. De gevulde zakjes worden in de vuilnisbak gedeponeerd en NIET in de straatriolering waar ze ernstige verstoppingen kunnen veroorzaken.
Uit deze bakjes of kastjes kunnen gratis hondenpoepzakjes getrokken worden. Er staan 25 dergelijke kastjes in de
gemeente opgesteld.

Apotheken december
(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

Jeugd
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Buurtfeest met kaarting in JOC de PIT
Het buurtfeest van vorig jaar was een groot succes, en is daarom voor
herhaling vatbaar: op vrijdag 8 december!

Het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) de
PIT houdt op vrijdag 8 december vanaf
15 u. opendeur voor alle buurtbewoners!
De hoofdactiviteiten zijn een vleesbon-

nenkaarting
en
doorlopend oude
volksspelen. Men
kan er natuurlijk ook gewoon
terecht voor een
gezellige babbel. ’s
Namiddags wordt
er koffie met een
versnapering aangeboden. Vanaf
18 uur krijgt elke aanwezige een “boerestuute met espe of koas”. Om 21 u.
kan men dan uitwijken naar het jeugdhuis
waar een jazz concert plaats vindt.

Voor de vleesbonnenkaarting worden de
kaarten enkel in voorverkoop aangeboden: 1 kaart voor 1,50 euro, 3 kaarten
voor 3 euro. Voorverkoopadressen: ’t
Brouwerijtje, Zeelaan 23 in Koksijdedorp of JOC de PIT, de Jeugddienst (tijdens de kantooruren) en in het jeugdhuis, Kursaallaan 28 in Koksijde-bad.
U hoeft geen kaarten te kopen om
te steunen, koop alleen kaarten als je
langskomt! De verkoop is immers niet
bedoeld als steunactie.
Dit buurtfeest wordt aangeboden door
het gemeentebestuur in samenwerking
met de Jeugddienst en het jeugdhuis.

In concert: Skordatura punk jazz-ensemble op 8 december
Op vrijdag 8 december wordt het jeugdhuis overspoeld met de jazz-klanken van Skordatura. Het optreden start om 21 u. en
kost 2 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Mensen die naar het buurtfeest komen, kunnen gratis genieten van het
concert. Skordatura is een jong jazz-collectief dat al wat podiumervaring heeft opgedaan. Zo waren ze onder meer te zien op
de Paulusfeesten en Jazz aan Zee te Oostende. Van grote invloed op het ensemble zijn o.a. Wayne Shorter, Fabrizio Cassol,
Jaco Pastorius, Roni Size, Brad Mehldau, Björk, Pierre Van Dormael, J.S. Bach, Lost Tribe, Radiohead, Miles Davis, Mike Oldfield,
enz. Meer info op www.depit.be.

Metal special op 9 december
Jeugdhuis de Pit heeft wat met dit muziekgenre. Op geregelde momenten worden jeugdhuisbezoekers vergast op “metal”. Op 9 december is het weer zover. Nocturnal Empire, Burial Ground en een
surprise act proberen de bezoekers uit hun sokken te blazen. Vanaf 21 u., toegang gratis. Meer info:
www.depit.be.

Oudejaarsavondfuif scouts Zeedustra
De scouts Zeedustra organiseren op zondag 31 december (vanaf 22 u.) in de sporthal van Koksijde-dorp hun grootse oudejaarsavondfuif Freeze. Ze hebben een nieuw concept uitgewerkt met 3 dj’s.
* van 22 tot 1 u. Mr. Brown: bekend van Alegria, Rumba & Silo Leuven; hij draait dansbare mix van vroeger en nu, van 80, 90
en 00, tot breakbeat en electro
* van 1 tot 3 u. DJ Raz: electro & house gemixt met coole dance & rockplaten, bootlegs & mashups; bekend van Stubru
MishMash, Switch, Cinema (Antwerpen), Kalifornia (Boechout), Fataal (Leuven), Montuno (Gent), Lier, Rotterdam, enz. (meer
info op www.myspace.com/tapelab)
* van 3 tot 6 u. Deux Saints Tropicaux: een Koksijds DJ-duo met “Musique de club élégant et bien connu”; bekend
van de reddersfeestjes deze zomer, ze draaien regelmatig in Gentse bars
* voorverkoop: kantoren Dexia Koksijde & scoutsleden; toegang: 6 euro in vvk en op vertoon van Dexia-bankkaart,
aan de deur 8 euro.
* omkadering: champagnebar, lichtshow & Freeze-decoratie
* dresscode: dress to impress!

Jeugd
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SWAP goes Christmas
Naar jaarlijkse gewoonte laat SWAP ook
tijdens de kerstvakantie van zich horen.

De
Jeugddienst
pakt in de kerstvakantie uit met een
afsluitend drieluik
van formaat!
* Naar Sun Parcs
op woensdag 27
december - De
Jeugddienst zoekt
tropische oorden
op in Sun Parcs.
Afspraak om 13.45
u. aan JOC de PIT,
einde voorzien om
18 u. De kostprijs bedraagt 9 euro, enkel
voor SWAP-leden. Meer info: jocdepit@
koksijde.be of 058/53.29.70.

* Naar Bellewaerde op donderdag 28
december – De Jeugddienst trotseert de
winter in Bellewaerde. Vertrek om 9.45
u. aan de PIT, terug om 19 u. Kostprijs
slechts 14 euro, enkel voor SWAP leden.
Meer info: jocdepit@koksijde.be of
058/53.29.70.
* Naar Studio Koksijde op vrijdag 29
december - Van 14.15 tot 17.30 u. Een
namiddagfilm kost 6 euro, enkel voor
SWAP-leden. Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058/53.29.70.
Inschrijven kan vanaf maandag 4 december (betalen bij reservatie!). Voorwaarde:
over een Swap-pas beschikken!
Meer info over dit drieluik: jocdepit@
koksijde.be of 058/53.29.70.

Zaal te huur
JOC De Pit stelt haar ruimtes tot ieders beschikking aan zeer gunstige prijzen! De zaal met een capaciteit voor ongeveer 350
personen met toebehoren en extra materiaal kan gehuurd worden. Men krijgt dus niet zomaar een lege ruimte in de schoot
geworpen. De PIT beschikt immers over podiumelementen, toogtafels, stoelen, schraagtafels, tapinstallatie, enz. Via de uitleendienst kan men nog licht- en geluidsmateriaal huren.
Ook voor vergaderingen kan men in de PIT terecht. Er is een vergaderruimte beschikbaar voor een 20-tal personen.
Meer info: 058/53.29.70, jocdepit@koksijde.be of kom gewoon eens langs.

Sport

Sport Overdag: sport- en 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 sportinitiaties in de sporthal
Hazebeek te Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het 1ste tot het 6de 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 derde reeks die loopt op de woensdagen 6, 13 en 20 december staat muurklimmen 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. In de vierde reeks, op woensdagen 10, 17 en 24 januari is het de beurt
aan tennis.
Geïnteresseerden dienen zich vooraf in te schrijven op het secretariaat van de sportraad:
Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, of via www.sport.koksijde.be.

Sport
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Vier weken schaatspret op de ijsbaan in open lucht
Voor de 11de maal op rij slaan het gemeentebestuur en het feestcomité Koksijde-dorp de handen in elkaar om opnieuw vier
weken schaatspret te bieden aan de eigen bevolking en de bezoekers van Koksijde. Met de eindejaarsperiode 2006 wordt inderdaad weer een ijsbaan van 600 m2 in open lucht aangelegd, maar deze keer voor het eerst in de evenementenput bij het nieuw
gemeentehuis in de Zeelaan in Koksijde-bad! De ijsbaan ligt er van zondag 17 december tot en met zondag 14 januari!
De ijsbaan opent op zondag 17 december om 14 u.
De ijsbaan is vervolgens voor het publiek
open op volgende dagen en uren:
- van zondag 17 december tot en met vrijdag 22 december van 14 tot 21.30 u.
- van zaterdag 23 december tot en met
zondag 7 januari van 10 tot 21.30 u.
- van maandag 8 januari tot en met zondag 14 januari van 14 tot 21.30 u.
Op kerstavond en oudejaarsavond is de
ijsbaan open van 10 tot 17.30 u.
Op de donderdagen van de kerstvakantie
is er discoschaatsen van 20 tot 21.30 u.

KUNSTSCHAATSDEMONSTRATIE
Officiële opening: op zaterdag 16 december om 19 u. wordt iedereen getrakteerd
op een spectaculaire kunstschaatsdemonstratie met de schaatsclub Kyros
uit Eeklo, Dunkerque patinage en Katie

Pauwels die nog Europees kampioene
bij de juniores is geweest. Er wordt ook
een heerlijke punch aangeboden! Op dat
moment gebeurt ook de onthulling van
een nieuwe, reusachtige lichtversiering!

Behalve het gemeentebestuur en zijn
personeel draagt ook het feestcomité
van Koksijde-dorp met mankracht en
animatie bij tot het welslagen van vier
weken schaatspret op de ijsbaan.

SCHAATSTIJDEN

SMULHUISJES

Elke dag telt vier (tijdens schoolweken)
of zes schaatstijden (in de vakantie): van
10 tot 11.30 u., van 12 tot 13.30 u., van
14 tot 15.30 u., van 16 tot 17.30 u., van
18 tot 19.30 u. en van 20 tot 21.30 u.
Na elke schaatsbeurt wordt de ijsbaan
gereinigd. Volwassenen betalen voor één
schaatsbeurt € 4, kinderen/jongeren
tot 16 jaar € 2. Een tienbeurtenkaart
kost € 35 voor volwassenen, en € 15
voor kinderen/jongeren tot 16 jaar. Het
dragen van handschoenen is verplicht.
Ter plaatse kunnen schaatsen gehuurd
worden (€ 2).

Het feestcomité van Koksijde-dorp dompelt alle bezoekers onder in de kerstsfeer
en plaatst i.s.m. de technische dienst van
de gemeente opnieuw enkele gezellige
smulhuisjes bij de ijsbaan met warme
worsten, pannenkoeken, genevertje, enz.

INLICHTINGEN
Voorzitter van het feestcomité Koksijdedorp Noel Deprez, tel. 058/51.32.16
of PR Vrije Tijd Jadrana Demoen,
tel. 058/53.29.80, e-post jadrana.
demoen@koksijde.be.

Diksmuidse Rust Roest wint sportquiz
Op vrijdag 27 oktober organiseerde de gemeentelijke sportraad in de feestzaal Witte Burg de jaarlijkse sportquiz. Twintig
ploegen van telkens 3 personen namen het tegen elkaar op voor de begeerde prijzenpot van 522 euro.
Er werden telkens 8 vragen gesteld uit volgende onderwerpen: WK voetbal, wielrennen, EK atletiek, motorsporten, dopingzondaars, Anderlecht-Brugge, sponsors in de sport, zaalsporten, sport in Koksijde en West-Vlaanderen en varia.
De uitslag: 1. Rust Roest Diksmuide, 157 p.; 2. Veurne Sportief, 156,5 p.; 3. Kwiste Dadde, 156 p.; 4. Topspin Beernem, 153 p.;
5. Dug out Kapellen, 141 p.; 6.
Nidavo Oostduinkerke, 126,5
punten; 7. ZVC Pannimmo De
Panne, 124 p.; 8. Supp. RSCA
Westhoek Koksijde, 122 p.; 9.
Espinette, Nieuwpoort, 120,5
p.; 10. KVVO Oostduinkerke,
119 p.
Quizmaster Johan Provost
mocht dan ook de prijzen uitdelen. Volgende sportquiz op
vrijdag 19 oktober 2007.
Van l.n.r. Luc Depotter, de winnende ploeg Rust Roest uit Diksmuide,
sportraadondervoorzitter
Eddy
Delanghe en sportraadvoorzitter/
quizmaster Johan Provost.

Internationale Samenwerking
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Portugese vrijwilligster zoekt gastgezin
Onze gemeente verwelkomt in 2007, in
samenwerking met
AFS (American
Field
Service,
één
van
de
grootste jongerenuitwisselingsprogramma’s), een
Portugees
meisje.
Zij neemt deel aan de
European Voluntary Service
(EVS), een uitwisselingsproject van de
Europese Gemeenschap. Via EVS kunnen
jongeren, gesubsidieerd door Europa,
vrijwilligerswerk in het buitenland verrichten, bv. op cultureel vlak.

Via deze weg komt het Portugese
meisje bij onze gemeentelijke
diensten terecht. Ze zal zich
inzetten in het straatmeubilairproject gecoördineerd en
georganiseerd door de dienst
Internationale Samenwerking
(dIS), de Jeugddienst en de
Technische dienst.
Om de interculturele uitwisseling
compleet te maken, verblijft de vrijwilligster best bij een gastgezin. Daarom
zoekt de dIS een gastgezin voor haar
in Koksijde. Het hele concept van jongerenuitwisselingen is immers gestoeld
op het principe dat een gastgezin vooroordelen opzijzet en een “vreemde” per-

soon in huis neemt. “Gastgezin zijn”
is een uitzonderlijke kans om op een
intense manier in contact te komen met
een andere cultuur én tegelijk een stukje
Vlaanderen te verspreiden!
Kandidaat-gastgezinnen kunnen contact
nemen met Greta Van Keirsbilck, de lokale
gastgezinverantwoordelijke voor AFS (tel.
051/48.87.65), of met het AFS kantoor
(An Joly, Hendrik Consciencestraat 52
in 2800 Mechelen, tel. 015/79.50.10,
e-mail info@afsvlaanderen.be).
Info: dienst Internationale Samenwerking
(Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3 in
Oostduinkerke, tel. 058/51.08.92, gsm
0494/50.28.47, e-post fien.leerman@
koksijde.be).

Week van de Mensenrechten
Op 10 december 1948 keurden de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) goed.
Na 58 jaar worden mensenrechten nog steeds massaal met voeten getreden. Vanuit onze maatschappelijke voorbeeldfunctie steunt Koksijde daarom voluit de campagne van Amnesty International (AI) tijdens de mensenrechtenweek van 2 tot 10
december.
Elk jaar stelt Amnesty International Vlaanderen één specifiek artikel van de UVRM centraal. Dit jaar is de keuze gevallen op
Artikel 20: het recht op vrijheid van vereniging en vergadering.
In België is het misschien vanzelfsprekend geworden, maar het is niet overal even eenvoudig om bij een vereniging aan te sluiten. In verschillende landen worden mensen vervolgd, bedreigd, opgesloten, gefolterd en zelfs vermoord omdat ze hun rechten
proberen af te dwingen binnen een vereniging zoals een vakbond, vrouwenorganisatie, studentenvereniging, oppositiepartij
of mensenrechtenbeweging.
Elke gemeente is een bakermat van het verenigingsleven. Ook Koksijde is rijk aan verenigingen en organisaties. Stuk voor stuk
zorgen ze voor sociale samenhang en zijn ze dus van onschatbare waarde.
Meer info: webstek Amnesty International Vlaanderen (www.aivl.be). Men kan AI ook financieel een duwtje in de rug geven
(000-0000082-82 van Amnesty Vlaanderen). Voor giften vanaf 30 euro ontvangt men een fiscaal attest in maart van
2007.

Wie kan getuigen over Expo ’58…
In 2008 zal het een halve eeuw geleden zijn dat in Brussel Expo ‘58 of de Wereldtentoonstelling plaatsvond. In herinnering aan
die belangrijke gebeurtenis lanceren de dertien erfgoedcellen in Vlaanderen het project Expo ’58: Back to the future. Met dit
project willen de erfgoedcellen herinneringen aan de wereldtentoonstelling verzamelen en documenteren. Door het interviewen
van getuigen wordt nagegaan welk spoor de expo van 1958 nagelaten heeft bij de bezoekers van toen.
Onze gemeentelijke archiefdienst werkt aan dit project mee, en is dus op zoek naar getuigenissen. Wat deed je in 1958? Zong
je luidkeels mee met Elvis Presley? Pronkte je met je hippe vetkuif? Joeg Hitchcock je de stuipen op het lijf? Of ging je een kijkje
nemen in Brussel op Expo 1958?
De erfgoedcellen zijn ook op zoek naar particulier erfgoed zoals foto’s en andere souvenirs. Deze worden dan samen met de
getuigenissen verzameld in een geheugenkaart Expo ’58, een online databank. Vijftig jaar na de tentoonstelling, in 2008, zullen
de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt worden.
Wie dus nog interessante herinneringen heeft aan Expo ’58 en aan het project wil meewerken, kan vrijblijvend contact nemen
met Caroline Beele van de gemeentelijke archiefdienst (Zeelaan 44, tel. 058/53.30.71).

Bevolking
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Burgerlijke stand september
GEBOORTEN
Mart Romanus (Veurne, 5 september), zoon van Filip en van Barbara Vande Walle uit Koksijde
Bo Kindts (Gent, 10 oktober), zoon van Peter en van Isabel Hinnekint uit Koksijde
Jasper Dewulf (Oostende, 13 oktober), zoon van Nico en van Nele Dobbelaere uit Oostduinkerke
Nina Van Laeren (Oostende, 16 oktober), dochter van Siegfried en van Dragana Radosavljevic uit Koksijde
Jara Kluits (Veurne, 19 oktober), dochter van Jimmy en van Linsy Albrecht uit Oostduinkerke
Martijn Van Dael (Mol, 21 oktober), zoon van Jan en van Tamara Ladangh uit Oostduinkerke
Kiani Grzesiak (Veurne, 21 oktober), dochter van Terry en van Lindy Adriaenssens uit Koksijde
Léon Pyfferoen (Veurne, 23 oktober), zoon van Hendrik en van Anne Maes uit Koksijde
Jade Langendörfer (Veurne, 25 oktober), dochter van Anique Langendörfer uit Koksijde
Valentine Abts (Leuven, 29 oktober), dochter van Erwin en van Julie Vanderschelden uit Koksijde
Jasper Verschelden (Veurne, 31 oktober), zoon van Erik en van Mariska Delheye uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Rudi Mus en Marie-Christine Velghe, beiden uit Koksijde
Victor Geeraerts uit Koksijde en Priscilla Sempo uit De Panne
Christian Naert uit Kampenhout en Anny Pyls uit Koksijde
Tijl Vanmeenen uit Veurne en Tilde Dezeure uit Koksijde
Jean Claude Caufriez en Jocelyne Dieu, beiden uit Koksijde
Pierre Bailly en Caroline Jacob, beiden uit Koksijde
Eddy Verhulst en Laurence Aerts, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Joseph Provoost (68 jaar), echtgenoot van Nicole Verstraete / Joseph De Waele (86 jaar), ongehuwd / Germania
Leyre (86 jaar), echtgenote van Camiel Pieters / Louis Francq (78 jaar), echtgenoot van Mauricetta Allewyn /
Roland Gheeraert (64 jaar), echtgenoot van Françoise Vanhee / Marcel Smolders (66 jaar) / Willy Leclercq (75
jaar), echtgenoot van Jacqueline Seys / Albrecht Picavet (84 jaar), echtgenoot van Marie Denyft / Godelieve
Bevers (54 jaar), echtgenote van Herman Haverals / Marie-Louise Tillieux (69 jaar) / Georgette Dornez (84 jaar
oud), echtgenote van Achille Coeman / Renaud Van Deun (77 jaar), echtgenoot van Claudine Gelper / Laura Matsaert (92
jaar), weduwe van Remi Florizoone / John Kelly (94 jaar), weduwnaar van Odette Lejeune / Gabriel Tackoen (66 jaar), echtgenoot van Christiane Dewitte

Preventie

✄

Gratis graveren van autoruiten

De Preventiedienst van de politiezone Westkust organiseert opnieuw een autograveeractie voor de inwoners van de zone. Via een
digitaal systeem wordt de letter B met de laatste zeven cijfers van het chassisnummer op alle ruiten gegraveerd. De gravering is
gratis en neemt een tiental minuten in beslag.
Voor de gemeente Koksijde zal het graveren plaatsvinden in de gemeentelijke werkplaats (depot) in de Hovenierstraat te
Koksijde-dorp, op zaterdag 16 december, zondag 17 december en maandag 18 december, van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u. Er
dient vooraf schriftelijk ingeschreven te worden door het invullen van onderstaande strook. Elke inschrijver krijgt een persoonlijk
moment toegewezen om lange wachttijden te vermijden. Gelieve de strook terug te sturen naar Politie Koksijde, Preventiedienst,
Zeelaan 48 in 8670 Koksijde of af te geven in het politiecommissariaat op uiterlijk 9 december. U krijgt vervolgens een brief met
juiste dag en tijdstip voor het graveren van uw autoruiten.

Inschrijvingsstrook autograveeractie
Naam:

........................................................................................

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres:

........................................................................................

Tel.:

...........

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tijdens kantooruren)

..................................................................................................................................................................................

Merk en type wagen:

...................................................................................................................................................

Volledig chassisnummer wagen:
Nummerplaat wagen:

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Voorstel afspraak (maak uw keuze): zaterdag 16 december / zondag 17 december / maandag 18 december
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Maertens-Demolder

Echtpaar Pieters-Desaeger

Zestig jaar gehuwd of
de diamanten bruiloft!
Voorwaar een familiefeest om u tegen te zeggen. Voor het echtpaar
Karel Maertens-Godelieve
Demolder viel deze heuglijke verjaardag op zaterdag 21 oktober. Karel
was schilder-behanger in
Oostduinkerke. Godelieve
baatte de winkel uit in
de Leopold II-laan waar
nu het postkantoor is. De jubilarissen werden in het oud-gemeentehuis
van Oostduinkerke ontvangen door het college van burgemeester en
schepenen. Ze werden er geschenken overhandigd en een receptie aangeboden.

Op zaterdag 28 oktober
was er groot feest voor de
familie van August Pieters
en Augusta Desaeger ter
gelegenheid van de viering
van de briljanten bruiloft
van het echtpaar. Briljant,
of 65 jaar samen lief en
leed gedeeld, dat is hoogst
uitzonderlijk en inderdaad
een verjaardag om nooit
meer te vergeten! August
was ambachtelijk kleermaker in Laken. De echtelingen kregen op het feestadres, rustoord SintAnna in Bulskamp waar mevrouw verblijft, het enthousiaste bezoek van
burgemeester en schepenen die de felicitaties van ons gemeentebestuur
overmaakten.

Echtpaar De Craene-De Lange

Echtpaar Pazdera-Vergote

Op zaterdag 4 november
was het de beurt aan het
echtpaar Julien De CraeneElza De Lange 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 het gemeentehuis van
Koksijde. Julien werkte zijn
loopbaan lang voor de RTT in Aalter, Gent, aan de kust en in Veurne. echtelingen werden er door burgemeester
Het actieve diamanten echtpaar werd gefeliciteerd en kreeg bloemen en ontvingen bloemen en geschenken.
geschenken overhandigd.

Echtpaar Servranckx-De Hertogh
De h. en mevr. Maurice
Servranckx en Simonne
De Hertogh smaakten op
woensdag 15 november het
geluk de gouden bruiloft te
mogen vieren. Ze huwden
50 jaar geleden in Ternat.
In zijn beroepsleven was
Maurice offsetdrukker in
Groot-Bijgaarden. 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.

Vijftig jaar geleden stapten
de h en mevr. Jean Pazdera
en Christiane Vergote in
het huwelijksbootje in SintJans-Molenbeek. Jean werkte zijn loopbaan lang bij de
rijkswacht, Christiane was
enkele jaren boekhoudster.
Op zaterdag 4 november
viel het echtpaar een hartelijke ontvangst te beurt
in het gemeentehuis van
Koksijde. De jubilerende
en schepenen gefeliciteerd,

Echtpaar Gaytant-Markey
Zaterdag 18 november was
een gezellige feestdag voor
de familie van het echtpaar Victor Gaytant-Agnès
Markey, ter gelegenheid
van de viering van de gouden huwelijksverjaardag.
Victor was decorateur. Het
college van burgemeester
en schepenen ontving de
jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde, en
bood hen feestwensen en
geschenken aan.
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4de middeleeuws winterevenement

“Stella de dunis”
Op het domein van het abdijmuseum Ten Duinen vindt op woensdag
27 december voor de 4de maal het winterevenement “Stella de Dunis”
plaats, van 14 tot 18 u. Het programma vermeldt volgende evocaties.
Riddershow Paard Toe - Ridder Jan keert na jaren kruistochten terug
naar het kasteel, waar ridder Marc hem opwacht. Samen zoeken ze alle
mogelijke manieren om een jonkvrouw te verleiden en definitief een
dameshart te veroveren...
Pyromancer preekt - Een inferno van woorden en brandende fakkels.
Vanaf zijn preekstoel spuwt Pyromancer vuur en houdt hij een dichterlijke donderpreek. Hartverwarmend!
Middeleeuwse muziek met hedendaags tintje - Zangeres Helena vertolkt dromerige liefdesliedjes, beklemmende strijdliederen en mysterieuze ballades over dappere ridders op een sfeervolle en eigentijdse
manier.
Middeleeuwse tafelmanieren - Een romantisch afspraakje anno 1400.
De galante ridder volgt de regels van de hoofse etiquette, maar zijn
dame uit Bohemsko heeft lak aan die West-Europese fratsen. Slaagt ze
erin haar tafelheer tot wanhoop te drijven?
Vijftiende-eeuwse gevechtstechnieken - Een middeleeuwse edelman
en zijn schildknaap laten allerlei gevechtstechnieken aan bod komen.
Verschillende wapens en boeiende anekdotes illustreren hoe het leven
van een krijgsman er vroeger uitzag.
Nar Johannes - Johannes de Nar, een simpele ziel uit de 14de-15de
eeuw, vermaakt mensen met allerlei kunstjes. Verbazend wat Johannes
allemaal met zijn pollepels kan!
Donderelf en de Flierefluiter - Middeleeuwse volksmuziek en vrolijke
liedjes worden afgewisseld met verhalen uit ver vervlogen tijden. Sluit
je ogen en waan je terug in de tijd dat huizen alleen verwarmd werden
door houtvuren, dat kaarslicht en het licht van flambouwen de enige
verlichting was…
Demonstratie kalligrafie door mevrouw Veronique Vandevoorde en
verder kindergrime, wijngilde V.A.W. Duinenabdij, cafetaria en rondleidingen op de archeologische site
Toegang: 5 euro voor volwassenen, 3 euro voor 12- tot 18-jarigen en
gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar.

