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Bevolkingscijfer 1 januari 2007:
aangroei met 124 personen
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Per 1 januari 2007 telde onze gemeente
21.412 inwoners. Ten overstaan van 1
januari 2006 betekent dat een aangroei
van 124 personen of 0,58%. De aangroei
gedurende 2006 is zoals vorige jaren ook
uitsluitend te wijten aan een positief migratiesaldo. In de loop van 2006 kwamen
immers 1.359 nieuwe inwoners zich in de
gemeente vestigen terwijl er daarentegen
1.176 de gemeente verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo van 183
personen.
Ook in 2006 is er geen geboorteoverschot. In dat jaar werden er 153 meisjes
en jongens in de Koksijdse registers
ingeschreven, terwijl daartegenover 213
vrouwen en mannen het tijdelijke met
het eeuwige ruilden. Dat betekent een
natuurlijk verlies van 59 personen.

Het positief migratiesaldo (+183) en het natuurlijk verlies (-59) zorgen samen voor
de aangroei 2006 van 124 personen in het Koksijdse bevolkingsregister.
De voorbije 15 jaren kenmerkte de aangroei zich als volgt:
1991 + 392
1999 + 113
1992 + 509
2000 + 229
1993 + 207
2001 + 278
1994 + 107
2002 + 262
1995 + 248
2003 + 398
1996 + 182
2004 + 123
1997 + 82
2005 + 218
1998 + 131
2006 +124 (of gemiddeld + 225 per jaar over 16 jaar)
De indeling naar de verschillende deelgemeenten geeft volgende cijfers:
Koksijde-dorp: 3.413 personen (1.712 mannen en 1.701 vrouwen)
Koksijde-bad: 5.711 personen (2.752 mannen en 2.959 vrouwen)
Sint-Idesbald: 3.234 (1.561 mannen en 1.673 vrouwen)
Oostduinkerke: 8.534 (4.203 mannen en 4.331 vrouwen)
Wulpen: 520 (272 mannen en 248 vrouwen)
Totaal: 21.412 personen (10.500 mannen en 10.912 vrouwen)

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. Hieronder drie puntjes uit de raadszitting van 22 januari.
1. De fracties hebben volgende personen aangesteld als fractieleider: Albert Serpieters (CD&V), Frederic Devos (VLD), Rita
Gantois (stemNVA), Ivan Vancayseele (sp.a), Kurt Deman (Vlaams Belang).
2. Het toewijzingsbedrag voor een informatie-internetzuil voor de dienst Toerisme in het nieuw gemeentehuis is unaniem verhoogd van 15.500 euro naar 19.520,59 euro (BTW in). Leverancier is CEVI.
3. Er zijn drie nieuwe stagiairs brandweerlieden (m/v) aangesteld: Birger Coulier bij de afdeling Koksijde en Charlotte Magherman
en Neal Baelen bij de afdeling Oostduinkerke.
Diezelfde avond werden ook de gemeentelijke vertegenwoordigers aangeduid in andere besturen, vzw’s, intercommunales, enz.
Dat overzicht vindt u op bl. 4.

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

Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove 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

Administratie
3

Nieuw gemeentehuis: belangrijke berichten!
De verhuis van de gemeentelijke diensten in Koksijde-dorp en Oostduinkerke naar het nieuw gemeentehuis in Koksijde-bad is bij
het verschijnen van dit nummer volop aan de gang. Op maandag 5 maart is die mega-operatie normaliter voorbij, maar hoe dan
ook staan de gemeentelijke diensten op hun nieuwe stek vanaf die dag weer ter beschikking van de burger voor administratieve
dienstverlening. In dit nummer deelt het bestuur alvast weer een reeks belangrijke berichten mee die in rechtstreeks verband
met het nieuw gemeentehuis staan.

HET THEATERPLEIN EN DE
KOK-PIT…

NIEUWE OPENINGSUREN VAN DE DIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
De diensten
16u.

van 9 tot 12 u. van 13.30 tot 16 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. van 13.30 tot 16 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. (enkel de dienst Bevolking)
blijven evenwel elke namiddag telefonisch bereikbaar van 13.30 tot

PARKEREN IN DE
ONDERGRONDSE PARKING

ADRES EN
TELEFOONNUMMERS

Het gemeentebestuur heeft met de NV
Rauwers (die beheerder is van de parkeerplaatsen in de centra) een overeenkomst bedongen die het gratis kortparkeren in de ondergrondse parking onder
cc CasinoKoksijde verlengt van 30 naar
45 minuten.

Officieel adres: Gemeentehuis Koksijde,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Met andere woorden:
voortaan mag iedereen gratis 45 minuten parkeren
in de ondergrondse parking van cc
CasinoKoksijde!
Op die manier is een bezoek aan een
dienst binnen het nieuwe gemeentehuis
in het hartje van Koksijde-bad voor elke
inwoner comfortabel.

Algemeen telefoonnummer:
058/53.30.30
Algemene telefoonnummers diensten:
archief:

058/53.34.30

pers & communicatie:

058/53.34.31

burgerzaken:

058/53.34.32

secretarie:

058/53.34.33

toerisme:

058/53.21.21

technische dienst:

058/53.34.35

jeugddienst:

058/53.34.44

stedenbouw:

058/53.34.38

milieudienst:

058/53.34.39

vrije tijd & cultuur:

058/53.34.40

personeelsdienst:

058/53.34.41

ontvangerij:

058/53.34.42

rekendienst:

058/53.34.43

Na het uitschrijven van een wedstrijd
heet de evenementenput bij het gemeentehuis voortaan het Theaterplein. In het
nieuw gemeentehuis zelf werd “de bol”
of “het ei” omgedoopt tot de Kok-pit.
Bedenkers van deze namen zijn respectievelijk Noël Terryn uit Oostduinkerke
en Josepha Van Zon uit Koksijde.
De oproep in Tij-dingen van januari
leverde niet minder dan een 200-tal
namen op, gesuggereerd door 45 inzenders. Het viel op dat veel inwoners en
2de verblijvers vaak dezelfde voorkeur
hadden. Zo werd vooral gekozen voor
Kokpit, Koksarena, Agora, Theaterplein,
Spektakelplein, de Showput, het
Comeregat, Randeevoeput, E-place…
Het werd een moeilijke opgave om uit
zoveel originele voorstellen dé naam te
selecteren. Na veel gepalaber werd de
knoop doorgehakt en zullen we voortaan
kunnen genieten van heel wat spektakel,
show en sport op het Theaterplein!
Bovendien zal het kloppend en besturend hart van het gemeentehuis, “het ei”
zoals velen de raadzaal noemen, voortaan “Kok-pit” heten. Deze naam verwijst
niet alleen naar de naam Koksijde zelf,
maar ook naar een plaats waar gestuurd
of bestuurd wordt. Ook wordt een link
gelegd naar de Basis Koksijde, de helikopters, Windkracht 10 enz.

OPENDEURDAGEN
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart worden in het gemeentehuis opendeurdagen georganiseerd, met ook op zaterdag aanwezigheid van de diensten. Heel het gemeentehuis kan dan bezocht worden van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16 u. Er wordt
bovendien een beknopte beschrijving aangeboden die tegelijk leidraad is voor een bezoek aan het nieuwe administratief
centrum.

Administratie
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Bij de aanvang van elke legislatuur duidt de gemeenteraad de raadsleden (of andere personen) aan die onze gemeente de
komende zes jaar zullen vertegenwoordigen in tal van organisaties, instellingen, besturen, vzw’s, intercommunales, enz. Het
is een lange lijst die zonder twijfel toch wel de belangstelling van onze lezers geniet. De aanstellingen gebeurden tijdens de
gemeenteraadszitting van 22 januari.
1. Forum Lokale Werkwinkel (afgevaardigde): Yves Roose
2. Stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid
(afgevaardigden): Herwig Vollon,
Rik Stekelorum, Rita Gantois, Paul
Casselman, Jozef Boons
3. Autonoom Gemeentebedrijf Casinocomplex Koksijde (leden van de
raad van bestuur): Marc Vanden
Bussche, Stephanie Anseeuw, Freddy
Beun, Charlotte Castelein, Katrien
D’Haveloose en Chris Vanheule,
Jan Loones, Ivan Vancayseele, Henri
Dewulf, Paul Casselman, Albert
Serpieters, Kurt Deman
4. Autonoom Gemeentebedrijf Casinocomplex Koksijde (leden van het
college van commissarissen): Bieke
Dalle en Sophie Dewulf
5. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen ERSV
(vertegenwoordiger voor de algemene vergadering): Charlotte Castelein
6. VVV-Koksijde (leden van de raad
van bestuur): Marc Vanden Bussche,
Stephanie Anseeuw, Ivan Vancayseele,
Luc Deltombe, Charlotte Castelein,
Jan Loones, Henri Dewulf, Paul
Casselman, Sophie Dewulf
7.

VZW Opslot-sleutelmuseum (leden
van de algemene vergadering):
Wilfried Heyvaert, Ronny Ghysel en
Erna Delancker

8. Intercommunale Gaselwest: Rita
Gantois, Charlotte Castelein, Bieke
Dalle en Rik Stekelorum (sectorbestuurders) / Ivan Vancayseele
(commissaris) / Daniel Van Herck
(gevolmachtigde algemene vergadering met als plaatsvervanger Katrien
D’Haveloose)

9. Financieringsintercommunale
FIGGA Gaselwest: Rita Gantois
(bestuurder) / Katrien D’Haveloose
(bestuurder met raadgevende stem)
/ Rik Stekelorum (gevolmachtigde
alg. verg. met als plaatsvervanger
Ivan Vancayseele)
10. Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking Veurne en
Ommeland (IVVO): Dany Verlinden
en Christophe Bakeroot (bestuurders) / Alain Saubain (bestuurder
met raadgevende stem)
11. Kredietmaatschappij NV Volksbelang-Thuis Best: Pierre Chamon
(commissaris) / Dirk Sagaer (gevolmachtigde alg. verg.)
12. VZW De Veurnse Dierenbescherming
(gevolmachtigde alg. verg.): Irina
Jung
13. Intercommunale Kustreddingdienst
West-Vlaanderen IKWV: Daniel Van
Herck (schepen van reddingsdienst)
/ Henri Dewulf (bestuurder met
raadgevende stem)
14. Onderwijssecretariaat van steden en gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap (gevolmachtigde alg.
verg.): Herwig Vollon
15. Contactgroep
Minder-validen
(gevolmachtigde alg. verg.): Nicole
Redey
16. Vlaamse Vervoermaatschappij De
Lijn (vertegenwoordiger alg. verg.):
Lieslotte Wackenier
17. VZW Vereniging voor Openbaar
Groen (gevolmachtigde alg. verg.):
Germain Seys en Willy Plaetevoet als
plaatsvervanger)
18. Gemeentelijke verkeerscommissie:

Marc Vanden Bussche (burgemeester, schepen van verkeer) / Pierre
Chamon, Rik Stekelorum, Jan Van
Den Broucke, Sophie Dewulf, Jos
Boons (leden) / Willy Plaetevoet,
Ronny Ghysel, Eddy D’Hulster, Henri
Dewulf, Herman Vandenberghe
(plaatsvervangers)
19. VZW Beschermcomité MPI Westhoek
(bestuurder): Ann Engelen
20. VZW Dieren onder Dak (gevolmachtigde alg. verg.): Kris Bastiaensen
21. Raad Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
en
Lokaal
Werkgelegenheidsforum: Céline
Vanden Broecke, Yves Roose, Bruno
Vandicke, Francine Vercruysse, Lena
Devacht en Pierre Depotter
22. West-Vlaamse Intercommunale
WVI: Charlotte Castelein (vertegenwoordiger in het Regionaal Comité
Westhoek) / Christophe Bakeroot
(vertegenwoordiger alg. verg. met
als plaatsvervanger Rik Stekelorum)
23. Regionaal sociaal verhuurkantoor
Westkust vzw (afgevaardigde alg.
verg.): Daniel Van Herck
24. Centrum voor Informatica CEVI (vertegenwoordiger alg. verg): Charlotte
Castelein
25. VZW Logo Oostende-Ieper-VeurneDiksmuide (vertegenwoordiger alg.
verg. en raad van beheer): Herwig
Vollon
26. Regionale Welzijnsraad (vertegenwoordiger): Katrien D’Haveloose
27. Waterschap Veurne-Ambacht (vertegenwoordiger in stuurgroep):
Daniel Van Herck

Huldiging

Petitie met 1.650 ondertekenaars
tegen sluiting postkantoor Baaldje
Een delegatie van het gemeentebestuur en van de handelaarsbond van Sint-Idesbald heeft op donderdag 1 februari een petitie
met 1.650 ondertekenaars overhandigd aan gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs van De Post, gericht tegen de sluiting van het
postkantoor in Sint-Idesbald (Strandlaan 196). De postbaas deelde de delegatie mee dat de sluiting sowieso zal uitgevoerd worden, maar hij lijkt wel bereid om het dossier tot de herzieningsprocedure toe te laten.

De Koksijdse delegatie in het kabinet van gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs van De Post, met v.l.n.r. Marc Blondé (bestuurslid van de handelaarsbond Sint-Idesbald), gedelegeerd bestuurder Thijs van De Post, Gerard Vandenbroucke (secretaris handelaarsbond) en 1ste schepen Jan Loones.

De gemeentelijke delegatie bestond
uit 1ste schepen Jan Loones, schepen
Stephanie Anseeuw, secretaris Gerard
Vandenbroucke van de handelaarsbond Sint-Idesbald en bestuurslid Marc
Blondé. In het hoofdkwartier van De
Post aan het Muntcentrum in Brussel
onderstreepten ze nogmaals de argumenten die pleiten voor het behoud van
het postkantoor van Sint-Idesbald:
- de lange wachttijden aan het loket
tonen aan dat het aantal loketverrichtingen groot is, vaak zelfs een tweede
bediende verrechtvaardigt
- het kantoor heeft een belangrijke sociale functie: het is goed gelegen en vlot
toegankelijk voor de minder mobiele
mensen van Sint-Idesbald (bejaarden,
andersvaliden, zieken)
- in de toeristische vakantiemaanden
zorgt het voor een aanzienlijke ontlasting van het postkantoor Koksijde 1,
gelegen aan het Guido Gezelleplein in
het drukke Koksijde-bad; overigens telt
Sint-Idesbald van juni tot september ca.

12.000 verblijvende toeristen bovenop
de eigen 3.200 inwoners
Schepen Jan Loones beklemtoonde verder dat Sint-Idesbald de voorbije jaren
een steile sociaal-economische ontwikkeling heeft gekend: elk jaar worden
een 200-tal nieuwe appartementen/villa’s voltooid en betrokken, de voorbije
jaar hebben vier bankinstellingen hun
vestiging gevoelig uitgebreid, één bank
is alweer aan uitbreiding toe. In het
licht van deze economische vooruitgang achten het gemeentebestuur en
de handelaarsbond het onbegrijpelijk
dat De Post zijn dienstverlening in SintIdesbald terugschroeft, nadat al eerder
(op 30 november 2003) ook het postkantoor in Koksijde-dorp opgeheven
werd. Tenslotte vroeg de schepen aan
gedelegeerd bestuurder Thijs ook wat
De Post van plan is met het postkantoor in Oostduinkerke-dorp (Leopold
II-laan). Want naar verluidt zou ook dit
kantoor stopgezet worden. Jan Loones

vroeg uitdrukkelijk dat mogelijke denkpistes in dat verband onmiddellijk verlaten
worden.
Afgevaardigd bestuurder Thijs zei begrip
te hebben voor al deze argumenten,
maar hij acht de sluiting van postkantoor Sint-Idesbald onomkeerbaar. Een
herziening van het dossier is misschien
mogelijk.
Als alternatief opent De Post thans een
PostPunt bij Press Shop, Strandlaan 225
(bij de kerk van Sint-Idesbald). Dat is
een servicepunt waar een basisdienstverlening wordt aangeboden in samenwerking met lokale partners. Volgende
basisdiensten worden aangeboden:
advies over (inter)nationale tarieven,
verkoop van postzegels en fiscale zegels,
postogram, brief- en wenskaarten, afgifte
en ophaling van pakjes en aangetekende
zendingen, cash-betaling van kleine facturen. Het gemeentebestuur en de handelaarsbond achten dit evenwel geen
volwaardig alternatief.
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Gezonde begroting 2007 met plannen
In zitting van maandag 26 februari hebben de gemeenteraadsleden de gemeentebegroting 2007 vastgesteld. De begroting is een
lijvig cijferdocument dat een raming bevat van de ontvangsten en de uitgaven die de gemeente in 2007 zal boeken. Zowel in
gewone dienst (normale werkingskosten) als in buitengewone dienst (investeringen) moet zo’n begroting in evenwicht zijn.
In gewone dienst, dat wil zeggen de
kosten voor de dagelijkse werking van
de gemeente, bedragen de geraamde
uitgaven in het eigen dienstjaar (2007)
49,70 miljoen euro ten overstaan van
47,40 miljoen euro ontvangsten. In het
eigen dienstjaar is er dus een geraamd
tekort van 2,30 miljoen euro. Dat tekort
wordt goedgemaakt door het geraamd
positief saldo van vorig dienstjaar ten
bedrage van 2,30 miljoen euro. Het
algemeen begrotingsresultaat in gewone
dienst bedraagt aldus een positief saldo
van 13.392 euro.
De gemeentebegroting 2007 sluit in
gewone dienst dus met een geraamd
positief resultaat van 13.392 euro, maar
daarnaast is er ook nog het reservefonds
van 10 miljoen euro.
De begroting van de gewone dienst
wordt gebruikelijk in vier grote delen
opgesplitst: personeelskosten, werkingskosten, overdrachten en schuldenlast. De personeelskosten nemen zoals
gewoonlijk het leeuwenaandeel van de
uitgaven voor hun rekening: 37,12%. De
werkingskosten slorpen 19,22% van het
budget op. De schuldenlast (aflossing
en intresten van leningen ten gevolge
van bijzondere investeringen van vorige
jaren) is goed voor 26,50%. Tenslotte
zijn er nog de overdrachten (de toelagen
aan VVV, verenigingen, enz.) die 17,16%
van de uitgaven vergen. Een en ander
wordt ook visueel duidelijk gemaakt aan
de hand van bijgaande taartgrafiek.
In 2007 voorziet het gemeentebestuur
in buitengewone dienst investeringen ten
bedrage van 20 miljoen euro. Die investeringen worden als volgt gefinancierd:
voor 10,6 miljoen euro met leningen,
voor 4,8 miljoen euro door afname van
het buitengewoon reservefonds en voor
4,61 miljoen euro met subsidies van de
hogere Vlaamse, Belgische of Europese

overheid. Burgemeester Marc Vanden
Bussche wijst erop dat de gemeente
geen enkele gelegenheid onbenut laat
om subsidies voor grote of kleine projecten binnen te rijven. Dat bewijst alvast
het bedrag van 4,61 miljoen euro subsidies voor investeringen in 2007.
Zonder volledig te willen zijn, volgt hieronder een overzichtje van de voornaamste investeringen die de gemeente in
2007 plant.
- Variërende projecten: aankoop gronden golfterrein (85 ha, 2,80 miljoen
euro via overboeking uit het reservefonds), verbouwing van het cc Taf Wallet
(550.000 euro); 2de fase verbouwing
Ten Bogaerde (366.000 euro); bouw
van een atrium in cc CasinoKoksijde
(850.000 euro); aanleg erfgoedplein
en aanzuigleiding zeewater voor het
Nationaal Visserijmuseum (465.000
euro); gastenverblijf, restauratie vissershuisjes en uitrusting van gronden in
het abdijmuseum Ten Duinen (621.000
euro); diftarplatform containerpark
(356.000 euro).
- Wegeniswerken 4,41 miljoen euro
(waarvan 2,2 miljoen euro voor fietspaden Koninklijke Baan, 250.000 euro
voor fietspaden N35 De Panne-Veurne

op grondgebied Koksijde, 680.000
euro voor voetpaden Ammanswallewijk,
500.000 euro voor fietspaden
Polderstraat – nagenoeg al deze projecten, en ook andere, worden uitgevoerd
met aanzienlijke subsidie).
- Rioleringswerken 3,89 miljoen
euro (waarvan 845.000 euro voor
Strandjutterslaan; 850.000 euro voor
Guldenzandstraat, Sint-Andréstraat
en Zouterweg; 970.000 euro voor
Conterdijk, Nieuwstraat; 953.000
euro voor Dijk, Kortestraat en Oude
Zeedijkstraat in Wulpen; kleinere rioleringsprojecten zijn: Zeepannelaan, en
IJslandvaardersstraat, resp. 75.000 en
80.000 euro)
Al deze investeringen zijn mogelijk dankzij de lage rentevoeten van de leningen
(halvering t.o.v. 1995), bovendien aan
bedongen vast tarief voor heel de duur
van de lening. Dat betekent dat sinds
1995 meer kapitaal kan geleend worden voor eenzelfde jaarlijkse kost. De
burgemeester besluit dat Koksijde een
moderne en welvarende gemeente is met
een goed controleerbare schuldenlast,
bovendien aanhoudend zonder invoering
van de aanvullende gemeentelijke belasting op de personenbelasting.

Duinenadbij

Ligerius stichtte 900 jaar geleden de
Duinenabdij…
Het jaar 2007 is een bijzonder jaar voor
de Duinenabdij! In dit lopend jaar is het
immers precies negen eeuwen geleden
dat de kluizenaar Ligerius en enkele volgelingen in de duinen een kapel bouwden en inwijdden…
De geschiedenis van de Duinenabdij
start eigenlijk al voor 1107, wanneer
een kluizenaar genaamd Ligerius zich
allicht bij de verzandende Schipgatkreek
vestigt. Aangestoken door zijn preken
groepeert zich een groepje discipelen
rondom hem. Een kapel in vakwerk wordt
gebouwd en in 1107 ingewijd. De kluizenaars komen onder de bescherming van
het kapittel van Sint-Walburga te staan.
Uit recent onderzoek lijkt het aanneembaar dat Ligerius een streekgenoot was,
wellicht uit de buurt van het latere SintWinoksbergen. Waarschijnlijk was hij een
monnik uit een benedictijnerabdij in het

bisdom Terwaan (of Terenburg) voor hij,
met toestemming van zijn abt, heremiet
werd.
Dit zou kunnen verklaren waarom de
heremietengemeenschap al in 1122 door
de bisschop van Terwaan wordt erkend
als kloostergemeenschap. De eerste
abdij is geheel uit losse gebouwen in
vakwerk opgetrokken. In 1127 zou dat
complex zwaar geteisterd geweest zijn
door een storm, waardoor de monniken
zich verplicht zagen om hun abdij te verplaatsen naar een tweede locatie.
De monnik-kluizenaar nam de naam
Ligerius aan als kloosternaam. SintLigerius was bisschop van Autun en stierf
als martelaar in 678. Hij werd geprezen voor zijn standvastigheid, waardoor
“Ligerius” een goede naamskeuze voor
een monnik of heremiet is.
De enige –geromantiseerde– afbeelding
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die de abdij van de Koksijdse kluizenaar
heeft, is een afbeelding op paneel 2
van de grisailles van Ten Duinen. De
vroegere bibliotheekkasten, waarop deze
grisailles zich bevinden, worden bewaard
in het Groot Seminarie te Brugge. Een
nieuwe bijdrage over Ligerius door Harry
van Royen, wetenschappelijk medewerker
van het abdijmuseum, is te lezen in het
eerste nummer van jaargang 2007 van
de Familiares de Dunis
(De Vrienden van het
Abdijmuseum).

Een afbeelding van de illustere kluizenaar Ligerius,
zoals hij er volgens de grisailles (bibliotheekpanelen
van de vroegere abdij) zou
hebben uitgezien… Deze
grisailles zijn bewaard in het
Groot Seminarie in Brugge.

Bibliotheek
Jeugdboekenweek van 3 tot 18 maart
De Jeugdboekenweek vindt plaats van zaterdag 3 tot en met zondag 18 maart met als thema: avontuur! Voor de
gelegenheid wordt de bibliotheek een avontuurlijk kleedje aangemeten. Aldus: word een ontdekkingsreiziger,
een spanningzoeker, een liefhebber van sterke verhalen…, droom van avonturen thuis of in verre streken.
In het kader van de Jeugdboekenweek zijn er voorstellingen voor de basisscholen.

Een avontuurlijk voorleesmoment
De bibliotheek start met een eerste voorleesmoment op woensdagnamiddag 7 maart voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Aanvang om 14.30 en einde om 15 u. Er wordt verwacht dat de begeleider in de bibliotheek blijft voor de duurtijd van het
voorleesmoment. Dit is een geschikt ogenblik om kennis te maken met de bibliotheek. Natuurlijk mag de begeleider altijd meeluisteren. Wenst u kinderen te laten genieten van mooie verhalen en bent u enthousiast om die verhalen zelf voor te lezen? Dan
bent u de geschikte persoon om op woensdagnamiddag een klein uurtje te komen voorlezen in de bib. Bel met bibliothecaris
Viviane Rys, tel. 058/53.29.53.

Leesmarathon in alle regioscholen
De bibliotheek verleent zijn medewerking aan een leesmarathon voor de scholen. Dit project “Kinderen lezen voor Kinderen”
wordt door Soroptimist International voorgesteld aan alle scholen van de regio. Niet alleen willen ze de jongeren stimuleren tot
lezen, maar hen ook sensibiliseren voor een geitenproject bij de weeskinderen in Kibuye (Afrika).
De jongeren van 7 tot 18 jaar lezen en laten zich sponsoren per gelezen boek. De vereniging zoekt daarvoor bezielde leerkrachten
die hun leesvirus aan de kinderen kunnen en willen doorgeven. De inschrijvingen gebeuren via de school. Wie deelneemt kan in de
bibliotheek terecht om boeken te kiezen voor de leesmarathon. De bibliotheekmedewerkers zullen heel graag de kinderen helpen
met deskundig advies. Meer informatie over het project en de leesmarathon op http://soroptimist.be/wat_projecten.html.
De winnende klas wordt in Brussel verwacht om er een fantastische prijs in ontvangst te nemen.
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Oproep kandidaten voor de raad van Cultuur
Het gemeentebestuur doet een oproep naar kandidaten (afgevaardigden van socio- culturele verenigingen, organisaties, instellingen en individueel geïnteresseerden) voor de samenstelling van de raad van Cultuur.
Volgens het decreet voor bevordering van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid (in voege op 1 januari 2002), moet het
gemeentebestuur tegen uiterlijk 2 juli 2007 een nieuwe raad van Cultuur opgericht hebben. Absolute voorwaarde bij de samenstelling van die raad is dat in de adviesorganen de culturele actoren moeten betrokken worden die het Nederlandstalig culturele
leven bevorderen.

Worden bijgevolg uitgenodigd om deel
te nemen aan inspraak en overleg in cultuurbeleid en om deel uit te maken van
de nieuwe raad van cultuur:
1. Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die
werken met vrijwilligers en een werking
ontplooien in Koksijde
2. Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten
en een werking ontplooien in Koksijde
3. Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in Koksijde
Opgelet: politieke mandatarissen kunnen
geen deel uitmaken van de gemeentelijke
adviesorganen voor Cultuur.
Koksijde koos ervoor om zijn culturele
actoren te betrekken bij het cultuurbeleid door de oprichting van 2 sectorale
deelraden (Cultuurbeleid en Erfgoed)
met adviserende bevoegdheid over hun
sectorale materie voor de hele gemeente. Daarnaast vormen vertegenwoordigers van elke deelraad een overkoepelende gemeentelijke cultuurraad (d.i.
een raad van bestuur) met adviserende
bevoegdheid over de grote lijnen van het
gemeentelijk cultuurbeleid.
In onze gemeente bestaan er volgende

sectorale deelraden:
1. De sectorale deelraad Cultureel
Erfgoed (omvat de te behandelen materies als erfgoed, archief, kunstpatrimonium, musea, bibliotheek, monumentenzorg e.a.)
2. De sectorale deelraad Cultuurbeleid
(omvat de te behandelen materies als
culturele infrastructuur, verenigingsleven, amateurkunsten, galerijen, kunstonderwijs e.a.)
Uit elke sectorale deelraad worden vertegenwoordigers gekozen die zetelen in
de koepel van de gemeentelijke raad van
Cultuur.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt onder welke van de sectorale deelraden de kandidaten worden
ondergebracht. Hierbij is de doelstelling
van de vereniging of de organisatie de
doorslaggevende factor.
Deskundigen dienen te beantwoorden
aan het volgende profiel:
- actief werkzaam zijn in de culturele sector, hetzij vrijwillig, hetzij professioneel
- in de gemeente Koksijde wonen
- een ruime kijk hebben op cultuur
- bereid zijn om zich te engageren in één
of meerdere sectorale deelraden
De raad van beheer van het cultureel
centrum Casino en de bibliotheekraad
blijven bestaan. Zij formuleren hun advies

m.b.t. de materies voor het cultureel centrum en de bibliotheek. Ook zij dienen
hersamengesteld te worden. Een aparte
oproep hiertoe verschijnt in Tij-dingen.
Aldus is deze oproep gericht aan cultureel geïnteresseerden in Koksijde.
Iedereen die dus voldoet aan de hogervermelde voorwaarden, wordt uitgenodigd zijn/haar kandidatuur in te dienen.
De installatievergadering grijpt eind
april/begin mei plaats. Alle personen
die zich melden, zullen tijdig verwittigd
worden over:
- de sectorale deelraad waarin zij werden
ondergebracht
- of zij zich kandidaat kunnen stellen
voor de functie als voorzitter of secretaris van een sectorale deelraad en/of
de koepel
- de concrete datum van de installatievergadering

Geïnteresseerden kunnen gebruik
maken van nevenstaand inschrijvingsformulier (zie bl. 9), dat uiterlijk op maandag 2 april behoorlijk
ingevuld moet bezorgd worden aan
Gemeentebestuur Koksijde, t.a.v. cultuurbeleidscoördinator Ann-Sofie
Beun, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde.
Meer info is ook bij haar te bekomen,
e-post annsofie.beun@koksijde.be,
of tel. 058/53.34.04).

➜
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Expo eigen erfgoed en schattingsnamiddag!
zoeken. Iedereen heeft immers dagelijks
met erfgoed te maken. In het eigen huis,
op het nachtkastje, op het bureau of
misschien aan de muur, hangt beslist
iets dat voor de bezitter erfgoed is.
Erfgoed heeft immers veel betekenissen
en de waarde die men eraan hecht, kan
voor elke persoon anders zijn. Achter
elk voorwerp schuilt ook een verhaal.
Waarom heeft iets sentimentele waarde,
vindt de bezitter het belangrijk voor zijn
familiegeschiedenis, is het een voorwerp
dat herinnert aan overleden vrienden?
Men kan het allemaal zien op de boeiende tentoonstelling. Gratis toegang en

dagelijks toegankelijk van 10 tot 12 en
van 14 tot 17 u.
In het kader van deze tentoonstelling
organiseert 5-art op zaterdag 5 mei ook
een schattingsnamiddag, van 14 tot 17 u.
in het Landshuis in Veurne. Specialisten
geven gratis advies over de waarde (financieel, kunsthistorisch enz.) van uw erfenisstukkken, schilderijen, bijzondere voorwerpen enz. Misschien bent u wel eigenaar van een echte schat op zolder…
Gratis deelname, info dienst Cultuur en
Erfgoed, Grote Markt 29, Veurne (tel.
058/33.55.38, fax 058/33.55.39, epost cultuurdienst@veurne.be).

Kandidatuurstelling voor de raad van Cultuur
Naam:

✄

Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 5-art (onder de
gemeenten Alveringem, De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) organiseert van 21 april tot 13 mei in het
Landshuis (Grote Markt) in Veurne de
tentoonstelling “Mijn goed, Erfgoed?”.
Deze expo toont een breed scala aan
voorwerpen, eigendom van inwoners van
de vijf betrokken gemeenten, die zij zelf
als erfgoed beschouwen.
Wie het woord “erfgoed” hoort, denkt
spontaan aan statige gebouwen of aan
grote schilderijen van Rubens. Nochtans
hoeft men het niet zo monumentaal te

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

Voornamen:

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

Geboortedatum:

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

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stelt zich kandidaat als (kruis aan wat past):
O afgevaardigde/vertegenwoordiger van een culturele vereniging of organisatie, privaat of publiek, die werkt met vrijwilligers
en een werking ontplooit in Koksijde*
Naam en adres culturele vereniging of organisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Opgelet:
- uitdrukkelijk verzoek om hierbij de handtekening met het akkoord van de voorzitter van de vereniging of de organisatie
m.b.t. uw kandidatuurstelling te willen toevoegen
- per vereniging of organisatie kan slechts 1 afgevaardigde aangeduid worden
- kandidaten kunnen ook slechts maar 1 vereniging of organisatie vertegenwoordigen
O afgevaardigde/vertegenwoordiger van een culturele organisatie of instelling, privaat of publiek, die werkt met professionele
beroepskrachten en een werking ontplooien in Koksijde*
Naam en adres culturele organisatie of instelling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Opgelet:
- per organisatie of instelling kan er slechts 1 afgevaardigde aangeduid worden
- kandidaten kunnen ook slechts maar 1 organisatie of instelling vertegenwoordigen
O deskundige inzake cultuur, woonachtig in Koksijde
Deskundige in/actief in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifieke motivatie voor de kandidatuurstelling:

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

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

Datum en handtekening
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Harmonie Vrienden van de Brandweer 50 jaar jong!
De harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke viert in 2007 zijn 50-jarig bestaan! Uiteraard zal dit halve-eeuwfeest
niet onopgemerkt voorbijgaan! De officiële opening van het feestjaar vindt plaats op zaterdag 10 maart met een ontvangst om
20 u. in het nieuwe gemeentehuis. Daar vindt een academische zitting plaats met inwijding van de nieuwe vlag. Het gemeentebestuur biedt vervolgens een receptie aan. De harmonie kondigt op die dag ook een reuze verrassing aan.
De andere hoogtepunten uit het jubileumprogramma zijn:
- zaterdag 28 tot maandag 30 april: driedaagse in Biedenkopf met tal van activiteiten, verbroedering met de plaatselijke blaaskapelle
- zaterdag 5 mei: om 20 u. jubileumconcert onder leiding van dirigent Jeroen Hillewaere in de feestzaal Witte Burg in samenwerking met de jeugdfanfare van Lichtervelde
- vrijdag 15 juni: voorstelling van Mieke Garnaal en eredames, voorgedragen door de harmonie
- zondag 22 juli: vanaf 8.30 u. dag van de harmonie; rondrit met open treintje met optredens in de deelgemeenten van Koksijde.
Deze activiteit wordt gespreid over heel de dag met de nodige haltes.
- zaterdag 17 november: Ceciliaviering met eucharistieviering en feestavond in zaal Witte Burg
- zaterdag 24 november: als feestelijke afsluiter is er om 10.30 u. rondgang door de dorpskom met bezoek aan de plaatselijke
herbergen. Tenslotte wordt het feestjaar afgerond met een groots vuurwerk op het plein voor het oud-gemeentehuis.

Tweedehands muziekbeurs
In samenwerking met de gemeentelijke jeugdraad organiseren twee muziekliefhebbers uit Koksijde, met name Ronny De Craemer
en Didier Derck, op zondag 15 april van 10 tot 17 u. een tweedehands muziekbeurs in zaal Kerkepanne te Sint-Idesbald. Enkel
particulieren kunnen op die dag tweedehands goederen te koop aanbieden die met muziek te maken hebben: instrumenten,
hifi-toestellen, vinyl (lp’s, singles), cd’s, dvd’s, partituren, muziekboeken enz. Koksijdenaars betalen voor een stand (tafel van 1,60
m) slechts 5 euro, niet-Koksijdenaars 8 euro. Er worden maximum drie tafels per inschrijving voorzien omwille van het beperkt
aantal standplaatsen. De toegangsprijs (1 euro) is bewust laag gehouden.
Info en inschrijvingen bij Ronny De Craemer (tel. 058/51.60.30, e-post ronny.decraemer@skynet.be) of bij Didier Derck (tel:
0495/24.19.31).

De Lachclub van Koksijde
Nieuw voor onze gemeente en uniek aan de hele Westkust is “De Lachclub van Koksijde”, ongeveer een jaar geleden opgericht
door Nele Vandendriessche die halftijds administratief medewerkster is in de gemeentelijke bibliotheek. Nele is “lachcoach”, en
ze organiseert elke laatste woensdag van de maand van 20 tot 21 u. een lachtraining in Soll Cress.
Nele: “Lachen is niet alleen goed voor het aanzwengelen van een sociale band, het is ook een weldaad voor de gezondheid:
vijftien minuten lachen is hetzelfde als dertig minuten roeien. Lachen is een ontspannende interne massage. De hersenen maken
endorfinen aan die alle stresshormonen uit de weg ruimen. De lach gaat van de hersenen naar het hele lichaam, de buik staat
centraal. Of je nu echt lacht of doet alsof, het werkt heel snel aanstekelijk.”
Er bestaan zo’n 1.300 lachclubs over de hele wereld, waarvan een dertigtal in België. In groep, onder leiding van een lachcoach,
wordt er samen gelachen, zonder reden. De methode, ontdekt door de Indische dokter Madan Kataria, bestaat uit een paar
oefeningen geïnspireerd op yoga, onderbroken met flinke ademmomenten, om weer op adem te komen. Wat aanvankelijk stroef
verloopt verandert volgens Nele Vandendriessche heel snel in een natuurlijk en spontaan uit de bol gaan, dankzij het aanstekelijk
groepsgelach.
“Eenmaal je met iemand hartelijk hebt kunnen lachen, verandert de relatie totaal”, aldus Nele. “Het lekkere ontspannen in het hier
en nu, geeft een zalig gevoel. De lach heeft geen taal en is misschien wel de enige echte kracht van een democratie. Het is niet
omdat we soms met ernstige zaken bezig zijn dat we onszelf al te ernstig hoeven te nemen.”
De Lachclub Koksijde staat open voor iedereen. Lid worden is niet noodzakelijk. Er wordt wel 3 euro per sessie gevraagd.
Bijeenkomsten elke laatste woensdag van de maand van 20 tot 21 u. in hotel Soll Cress, Koninklijke Baan 225.
Info: Nele Vandendriessche, gsm 0477/51.30.73, e-post nelevddr@hotmail.com.
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Kwarteeuw Paul Delvauxmuseum:
“Odyssee van een droom”
Het Paul Delvauxmuseum bestaat in 2007 een kwarteeuw, uiteraard voldoende reden voor de Stichting Delvaux om één van de
grootste Belgische meesters extra te beschermen en te promoten. De voorbije 25 jaar organiseerde het museum talrijke internationale tentoonstellingen over heel de wereld, vb. Japan in 2004 en Duitsland in 2005. Maar deze keer vindt de Stichting dat de
25ste verjaardag met en voor het Belgische publiek moet gevierd worden. Daarom is beslist van 1 april 2007 tot 6 januari 2008
een grote tentoonstelling te houden in Sint-Idesbald zelf, met als titel “Odyssee van een droom”.

De expo wordt een didactische en analytische retrospectieve, niet alleen van de
kunst, maar ook van de artiest als mens.
De Stichting zal het publiek niet alleen
de meesterwerken tonen, maar ook de
ontwikkeling van zijn oeuvre. Onder elk
afgewerkt schilderij gaan immers veel
studies schuil die vooral de jeugd aantonen dat verdiensten, grote prestaties
en meesterlijke kunst niet altijd even
gemakkelijk te bereiken zijn in het leven.
In elk geval heeft Paul Delvaux doorzettingsvermogen getoond om zijn roeping
te realiseren en een zelfstandig kunstenaar te worden. Hij ging de confrontatie
aan met zijn hele familie en doorliep
verschillende periodes. Eerst was er het
leerproces, daarna grote twijfels en uitdagingen, maar hij gaf zijn droom nooit
op. Het is binnen de volledigheid van
deze rijke odyssee (levensreis) dat hij
geworden is waarvoor hij nu gekend is.
De hele vormgeving van het museum
szal dus omgebouwd worden om een
speciale tentoonstelling te herbergen

die alle artistieke periodes en
invloeden op Delvaux’ werk
zullen tonen en analyseren. Zo zullen er werken geleend worden
uit privé-collecties en
uit andere musea, van
vb. Magritte, Ingres,
Ensor en anderen die
Delvaux al dan niet
goed heeft gekend. Voor
de kinderen komt er een
vragenlijst, uitgetekend
als een schattenjacht
die hen door de
expositie loodst. Wie
alle vragen juist heeft
krijgt een cadeautje als
herinnering.
Verder wordt de creatie van een nieuwe
beeldentuin voorbereid met werk van
hedendaagse kunstenaars: het verleden
met het heden verbinden, de promotie
van jonge kunstenaars. De inspiratie voor
dit idee komt van het museum Baubour

in Parijs, een hommage aan de
fontein van Niki de SaintPhalle en Tingely. Eens
afgewerkt zal dit project
een meerwaarde zijn
voor de culturele rijkdom van Koksijde.
De collectie van de
Stichting Delvaux is
zo groot dat veel
schilderijen niet
getoond kunnen
worden. In plaats
van ze te stockeren
zou de Stichting ze
willen uitlenen aan
andere Belgische
musea om Delvaux’
werk aldus over heel het land te verspreiden.
Andere aspecten van het Delvaux-jubileumjaar zijn de publicatie van een
catalogus, een kleine gids, een nieuwe
museumfolder en een sterke reclamecampagne.

Jazz at Baaltje: twee hoogstaande concerten
Ook in 2007 brengt Jazz at Baaltje een hoogstaand programma. Op vrijdag 30 maart speelt The Julian New Orleans Jazz
Friends om 20.30 u. in hotel Ruytingen. Dit is het huisorkest van de Lazy River Jazzclub, de enige echte oude jazzclub van
Gent. De band brengt jazz uit de glorietijd van Georges Lewis, Bunk Johnson en Kid Ory. De vorige CD was “Monday night
in New Orleans”, hun nieuwste CD kwam onlangs uit, in februari 2007. Uiteraard is die CD op het optreden te koop. De
organisatie van deze avond is in handen van het Willemsfonds.
Op vrijdag 20 april is het om 20.30 u. in de Kerkepannezaal de beurt aan de Big Band The Swingtime Society onder leiding
van de internationaal bekende dirigent Ghislain Slingenneyer. Hij verdiende zijn sporen als orkestleider en producer. Hij was
ook gitarist bij de voormalige BRT Big Band van Francis Bay. Slingenneyer toerde verder de wereld rond met het orkest van
Caravelli, hij was producer van Michel Legrand en solist bij Carl Davis. Deze avond wordt georganiseerd door de Vrijzinnige
Koepel Westhoek.
Beide formaties zijn zowel nationaal als internationaal van hoog niveau. Voor kaarten of inlichtingen: Ray Van Duüren,
Strandlaan 273 te Sint-Idesbald, tel. 058/51.30.50.
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Openbare werken: een stand van zaken

Heraanleg Zeelaan van kruispunt
Helvetiastraat tot de Poort
Deze werken begonnen op 6 november
‘06. 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).
De verdere planning van de werken ziet
er als volgt uit. In het gedeelte tussen de
Helvetiastraat en de Abdijstraat worden
momenteel de voetpaden verder aangelegd. Het is de bedoeling om in dit stuk,
alsook in het deel tussen Abdijstraat en
Fazantenparkstraat asfalt te gieten en
verkeerssignalisatie te plaatsen tijdens
de maand maart. Deze volledige fase
I kan dan op 30 maart opengesteld
worden, juist vòòr de aanvang van de
paasvakantie. Na de vakantie wordt dan
het deel Fazantenparkstraat-Liefjeslaan
ook volledig afgewerkt.

Schoolomgeving Dorps-, Schoolen Vrijheidstraat, Oostduinkerkedorp
De werken begonnen 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
Dorpsstraat, meer bepaald het kruispunt
met de Toekomstlaan).
Momenteel is men volop bezig met de
aanleg van de nieuwe rijweg en voetpaden in het gedeelte tussen de gemeenteschool en de Nieuwpoortsteenweg,

zodat eerstdaags de verbinding tussen de Nieuwpoortsteenweg en de
Hazebeekstraat weer mogelijk wordt. Het
is de bedoeling dat vanaf dat moment de
gemeenteschool weer voor het gemotoriseerd verkeer bereikbaar zal zijn
komende uit de Nieuwpoortsteenweg
tot aan de parking rechtover de school.
Aansluitend zal de afwerking dan vorderen naar het kruispunt DorpsstraatToekomstlaan toe.
De werken van fase I zijn bepaald op 50
werkdagen. Pas nadat fase 1 weer toegankelijk is voor het verkeer, worden de
werken in de Schoolstraat aangevangen
(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 er wel in de
overige gedeelten van de Dorpsstraat.

Schoolomgevingen HostenstraatHelvetiastraat, Koksijde-dorp
Dit project is zo goed als voltooid.
Nochtans zal men gebruik maken van
de paasvakantie om de nog ontbrekende paaltjes te plaatsen, alsook om
de thermoplast-zebrapaden en de fietssuggestiestroken aan te brengen. Voor
deze laatste twee opdrachten moet het
wel droog zijn.

Omgevingswerken nieuw
gemeentehuis
Zoals men momenteel kan vaststellen heeft men reeds de verhardingen
van de voetpaden en de rijweg van
de Westendestraat en de Zeelaan aangelegd. Het is nu nog enkele weken
wachten tot na de uithardingsperiode
voordat het verkeer hierop zal worden
toegelaten. Pas dan zal men een aanvang
nemen met de opbraak en de heraanleg
van de Blieckstraat. Ongeveer gelijktijdig zal ook de Ropsweg heraangelegd
worden, en zal de aansluiting gemaakt
worden met het huidige Casinoplein.

Astridplein in Oostduinkerke-bad
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
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tweede fase en wordt pas uitgevoerd na
de zomervakantie van 2007.
Momenteel is men volop bezig met de
bouw van de garageboxen om nadien de
afdekplaat en de roofing aan te brengen. Het is nog steeds de bedoeling om
tegen de paasvakantie het plein volledig
in zand te hebben. Pas na die vakantie
wordt dan gestart met het aanbrengen
van de funderingen en het plaatsen van
de sierelementen. Pas later worden op
die funderingen de gebakken klinkers
gelegd.

Voetgangersbrug en directe
omgeving Wulpen
Alle werkzaamheden zijn beëindigd. In
de loop van mei volgt de officiële inhuldiging.

Rioleringswerken Dijk Wulpen
Dit werk omvat de aanleg van de riolering
Dijk, Kortestraat en Oude Zeedijkstraat
met verfraaiing van de bovenbouw (fase
II), in aansluiting met de werken die al
gebeurden ter hoogte van de nieuwe
brug. Ondertussen vond de aanbesteding al plaats. Eerstdaags worden deze
werken ook gecoördineerd. Het zou de
bedoeling zijn een gedeelte van dit project vòòr het zomerreces uit te voeren.
Pas na de vakantie wordt vervolgens ook
de rest uitgevoerd.
Fase III is dan de Conterdijk. Ook dit
dossier is men volop aan het klaarstomen, om eerstdaags te kunnen overgaan
tot aanbesteding, om de uitvoering in
het najaar te kunnen opstarten. Er wordt
naar gestreefd om zowel fase II als fase

III te kunnen beëindigen in het voorjaar
2008.

Verfraaiingswerken
* Omgevingswerken wijk Voorduinen Dit project is heel recent voltooid.

Aanleg fietspaden Polderstraat
van I. Bauwenslaan tot
Noordzeedreef
Het project behelst de realisatie van
fietspaden (ca. 1 km) aan weerszijden
van de betonnen rijweg, die behouden wordt. Deze fietspaden worden niet
aangelegd in rode asfalt of rode klinkers maar wel in schelpenklei omwille
van ecologische overwegingen gezien
de nabijheid van het natuurreservaat
Hannecart.
Tegelijk wordt er een kleine riolering
aangebracht ten behoeve van de aldaar
gelegen woningen. Ook de nutsmaatschappijen zullen van deze werken
gebruik maken om de nodige nieuwe
leidingen te bergen. Nadien kan dan ook
het bovengronds net worden gesloopt.
De uitvoering van het werk was voorzien in de loop van februari, maar werd
omwille van de hoge waterstand verdaagd naar de meest droge periode,
september-oktober. Ook dan nog zal
er veel water moeten weggepompt en
gereïnfiltreerd worden. Daarvoor dienen
de pompinstallaties noodgedwongen op
straat geplaatst, zodat het nodig zal zijn
om de straat tijdens de werkzaamheden
over zijn volledige lengte af te sluiten. De
aannemer zal met de omwonenden een
regeling treffen.

Verdere aanleg rioleringen
* Hooplaan in Koksijde – Het is wachten op warmer weer om over te gaan
tot de aanleg van de asfaltlagen en de
beplanting.
* Herstel riolering Chanzylaan in Koksijde
– Over een afstand van 65 meter zal de
riolering volledig uitgebroken worden
en vervangen door een nieuwe. Deze
werken dringen zich op omwille van
wortelgroei in deze streng. Dit werkje
is aanbesteed en zal eerstdaags starten. Hiermee zal een oplossing gegeven
worden aan het afvoerprobleem van de
aansluitende straten.

Werken thans in aanbestedingsfase
* Heraanleg speelplaats Noordduinen Deze speelplaats wordt herlegd in functie van de nieuwe middelbare school.
De bouwvergunning is verleend. Na de
coördinatievergadering zullen deze werken kunnen beginnen.
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):
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck
en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.)
(058/53.30.30), Gemeentehuis annex te
Koksijde-dorp.
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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/ophaaldata).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten!

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 7 en 21 maart
Ophaaldata papier en karton: woensdag 14 maart

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 8 en 22 maart
Ophaaldata papier en karton: donderdag 15 maart

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 maart
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 16 maart

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 maart
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 13 maart

3 maart: Nacht van de Duisternis en Sterrenkijken in Wulpen
Op zaterdag 3 maart organiseren de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Vereniging voor
Sterrenkunde (VVS) en Preventie Lichthinder de twaalfde editie van de Nacht van de
Duisternis. Onze gemeente neemt aan deze campagne deel. Op deze avond staat de problematiek van lichthinder centraal.
Tijdens de Nacht van de Duisternis zal de gemeente voor één nacht symbolisch de klemtoonverlichting van verschillende
gemeentegebouwen en kerken doven, minstens tussen 19 en 23 u. De milieudienst roept de bevolking en de handelaars meteen op om mee te doen en de tuinverlichting, reclameverlichting of klemtoonverlichting te doven. Hierdoor zal de nacht weer
in ere hersteld worden. Met de slogan “Proef de donkerste nacht van het jaar” wil de gemeente dan ook iedereen aanzetten
om op 3 maart maximaal van de nacht te genieten. De volledige maansverduistering is al een goede reden om naar buiten te
komen. Bij ons begint de maansverduistering op zaterdag 3 maart om 23.44 u., met voltooiing op zondag 4 maart om 0.20 u.
Meer info op www.nachtvandeduisternis.be, of Bond Beter Leefmilieu, tel. 02/282.17.20
STERRENKIJKEN
Interessant is dat de Nacht van de Duisternis samenvalt met de Sterrenkijkdagen van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde
(VVS) op 3 en 4 maart. Het bewonderen van de sterren en de problematiek omtrent lichthinder hangen immers nauw samen.
Gedurende 2 dagen organiseert de VVS in heel Vlaanderen allerhande sterrenkundeactiviteiten voor het brede publiek. In
eigen gemeente kan men aldus vrij sterrenkijken van 19 tot 00.30 u. door de telescoop van Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13 in
Wulpen. Hij is lid van de Vereniging voor Sterrenkunde. Bij helder weer zijn tijdens deze nacht volgende hemellichamen te
bewonderen: de planeten Venus, Saturnus, de sterrenhoop Pleyaden, de Orion-nevel en de sterrenbeelden ram, stier, tweeling,
kreeft en leeuw. Verdere info bij E. Fabel, tel. 058/31.38.43 of gsm 0475/72.20.46
Nuttige links: www.bblv.be, www.verlichtenzonderhinder.be, www.vvs.be, www.lichthinder.be, www.preventielichthidner.be
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Dikke-truiendag op vrijdag 16 februari
Op vrijdag 16 februari nam ons gemeentebestuur deel aan de campagne “Dikke-truiendag”. Doel van de actie was het energiegebruik op kantoor te verlagen zonder aan warmte in te boeten. Die dag werd de verwarming één graadje lager gezet in volgende
gebouwen: cc Casino, jeugddienst, bibliotheek, werf Oostduinkerke, abdijmuseum Ten Duinen. Dat zorgde voor een tijdelijke
daling van het brandstofverbruik met 7%, en dus ook 7% minder koolstofdioxide emissie. Een dikke trui ving het graadje lager op
zonder comfortverlies. In de Koksijdse scholen werd de verwarming zelfs 2 graden lager gezet!

De verwarming kon niet automatisch in
alle gemeentegebouwen verlaagd worden wegens de complexe sturingssystemen en het handmatig instellen van de
temperatuur voor iedere thermostaat.
Op die manier probeerde de gemeente
weer op een symbolische manier zijn
steentje bij te dragen tot de vermindering van CO2-uitstoot. Een lager energieverbruik levert meteen ook een lagere
energiefactuur op!
Ook in de Koksijdse scholen werd de
verjaardag van de ondertekening van
het Kyoto-verdrag extra in de verf gezet,
want ook de leerlingen kunnen in de klas
en thuis meewerken aan de vermindering
van de CO2-uitstoot. De verwarming
werd resoluut 2 graden lager gezet en
de kinderen trokken een dikke pull aan.
Sommige scholen organiseerden ludieke
acties, zoals een gezamenlijke aerobicsessie, touwtje springen, het aaneenknopen van een reuzesjaal. Of ze verkozen
de “meest kleurrijke pullen”-klas en de
“leerling met de meeste pulls”. Andere
scholen opteerden voor een “wintertruienmodeshow” en warme soepbedeling
in de klas.

Deden mee aan de actie Dikke truiendag:
gemeentelijke basisschool Oostduinkerke
en gemeentelijke basisschool Koksijde,
vrije basisscholen Oostduinkerke en De
Ark Koksijde, De Rozenkrans Lager en
Secundair Onderwijs, BS De Viertorre en
Koninklijk Atheneum. Bij BS De Letterzee
ging de verwarming helemaal uit, want
de school was gesloten wegens een
studiedag.
In onderstaand lijstje volgen nog meer
Dikke-Truiendagtips om de CO2-uitstoot te verminderen op het werk of op
school, maar sommige kunnen ook thuis
toegepast worden:
1. Schakel tijdens de middagpauze of als
je naar een vergadering vertrekt of als
je ’s avonds het gebouw verlaat zoveel
mogelijk toestellen uit in plaats van ze in
stand-by te zetten (dit geldt ook voor de
computers, printers, faxen, beeldschermen en kopieerapparaten). De kleine
lampjes die aangeven dat een toestel
in stand-by staat, verbruiken dag en
nacht elektriciteit. Die sluipverbruikers
kosten jaarlijks veel energie en… geld
(gemakkelijk 60 euro per jaar). Stand-by
apparatuur kan ook gevaarlijk zijn! Het
trekt stof aan en dat kan kortsluiting en
zelfs brand veroorzaken. Met een stekkerdoos met schakelaar schakel je alles
in één keer uit.
2. Stel de thermostaten zuinig af. Eén
graad warmer stoken, betekent 7% meer
verbruik! Trek op een frissere dag liever
een trui aan dan harder te stoken.

3. Open gordijnen om de winterzon binnen te laten. Achter glas geeft de zon
ook in de winter nog heel wat warmte af
en die is gratis.
4. Als radiatoren bedekt zijn met bijvoorbeeld kleding of kantoormateriaal of als
er een meubel voor staat, daalt de efficiëntie van de radiator met 10 %!
5. Eén of enkele verdiepingen naar boven
of naar beneden? Gebruik de trap i.p.v.
de lift, dat is beter voor het milieu én
voor de fysiek (en je krijgt het er warm
van!).
6. Een warm kopje koffie kan deugd
doen, maar schakel de koffiezetmachine
uit als de koffie klaar is. Vooral het warm
houden van de koffie vraagt veel energie.
Bovendien blijft de smaak langer lekker
in een thermos!
7. Screensavers zorgen voor een hoger
energieverbruik en kunnen de werking
van energiebeheer op de computer verstoren. Het is zuiniger om de computer
automatisch in stand-by of in slaapstand
te laten overgaan wanneer hij een tijdje
niet gebruikt wordt.
8. Haal van apparaten die je lang niet
gebruikt de stekker uit het stopcontact.
9. Heb je meerdere apparaten bij elkaar
staan (bijvoorbeeld computerapparatuur) doe dan alle stekkers in een contactdoos met aan/uit schakelaar. Zet de
stekkerdoos na gebruik uit.
10. Laders van kruimeldief, tandenborstel of gsm verbruiken stroom, ook als
er niet geladen wordt. Haal ze uit het
stopcontact als je niet laadt.

Jeugd

Jobstudenten gezocht
voor natuurreservaten Westkust
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Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid is op zoek naar
jobstudenten om in juli en augustus in te staan voor de bewaking van de
natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. Het Bezoekers- en
Natuureducatiecentrum De Nachtegaal zoekt bovendien jobstudenten voor het
onthaal van de bezoekers.
Bewaking - Heeft u interesse om in
samenwerking met de natuurwachters in
te staan voor toezicht in de reservaten?
Wil u meewerken aan de bescherming van
belangrijke broedsites van o.a. strandplevier en kluut door de geldende reglementering op vriendelijke doch op kordate
manier te doen naleven? Neem dan snel
contact op voor meer informatie over
een studentenjob tijdens de maanden juli
of augustus met de plaatselijke natuurwachters Guy Vileyn (0479/89.01.16)

Rechtzetting: handelaars
actie “afvalarm winkelen”
Een aantal handelszaken melde de
milieudienst dat hun naam niet werd
vermeld in het artikel rond “afvalarm
winkelen” van vorige editie. Dit klopt,
want in Tij-dingen werden enkel de
namen vermeld van die handelaars die
ook daadwerkelijk de prijzenpot hebben
gespijsd. Op de gemeentelijke website
echter stonden wel alle deelnemende
handelszaken vermeld. Uiteraard gaat
de dank van de milieudienst uit naar
uit naar alle deelnemende handelaars
zonder onderscheid. Want zonder hun
deelname kon de actie geen succes
worden!

Bebloemingswedstrijd 2007
Het comité Koksijde in de Bloemen
nodigt alle bloemenliefhebbers uit tot
deelname aan de jaarlijkse bebloemingswedstrijd voor tuinen, gevels en hoeven.
De te winnen prijzen zijn: kamerplanten,
tulpen- en narcissenbollen, de Koksijdse
roos, vaste planten en begoniaknollen.
De deelname is gratis. Inschrijven kan
tot 20 juni bij voorzitter Eduard Leys,
Massartstraat 1-2 (tel. 058/5128.60)
of bij de bestuursleden. De winnaars
van de wedstrijd 2006 moeten zich niet
inschrijven.

of Johan Lamaire (0473/92.79.13).
Onthaal - Heeft u interesse om aan
het onthaal de bezoekers wegwijs
te maken in en rondom het Vlaams
Bezoekers- en Natuureducatiecentrum
De Nachtegaal in De Panne? Aan de
infobalie staat u in voor het verwelkomen
en het verstrekken van allerlei gegevens in verband met de natuurgebieden,
georganiseerde wandelingen, permanente tentoonstelling enz. van het VBNC
De Nachtegaal. Voor meer info zie www.

vbncdenachtegaal.be. Neem snel contact
op met deskundige Lieven Lanszweert
(058/42.21.51 of 0479/89.01.08).
Een interessante vergoeding, terugbetaling van woon/werkverkeer , inclusief
verzekering en de nodige opleiding worden gedragen door het Agentschap voor
Natuur en Bos. Interesse? Geef dan vóór
15 maart een seintje!

Actie afvalarm winkelen:
winnares januari
Tijdens de maand januari werd mevrouw Francine
Van Brabant gespot met haar shopping bag in
de Zeelaan. Zij won aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. Bij deze wenst de milieudienst de winnares nogmaals proficiat!

Vogelgriep: verhoogde waakzaamheid
Naar aanleiding van de recente uitbraken
van vogelgriep, o.a. in Engeland, is een
verhoogde waakzaamheid nodig. Het
Federaal Voedselagentschap heeft, in
samenwerking met de gewesten, gevoelige zones aangeduid waar een grote
concentratie aan wilde water- of trekvogels aanwezig is en waar het risico voor vogelgriep groter is. In onze
gemeente gaat het om de volgende straten in Oostduinkerke: Dockaertstraat,
Kinderlaan, Pelikaanstraat, Veurnekeiweg,
Veurnevaartstraat en Zouavenpad. Dat
zijn de risicogevoelige natuurgebieden.
Daar gelden volgende regels voor de
particuliere pluimveehouders:
- verplicht binnen voederen en drenken
van het pluimvee, en is ophokplicht
aangeraden

- afschermen is en blijft steeds een
goede maatregel om contact met
wilde vogels te vermijden
Daar geldt voor de professionele pluimveehouders: ophokplicht
In niet-risicogevoelige natuurgebieden
gelden volgende regels:
- binnen voederen en drenken aangeraden, ophokplicht aangeraden (voor
particulieren)
- speciale maatregelen inzake hygiëne,
toegang tot het bedrijf, transport enz.
(voor professionelen)
Meer info: Bart Quintelier 058/53.30.99,
fax 058/53.30.83, e-post milieu@koksijde.be, of www.favv.be, of www.influenza.be.
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Honden: wat mag, wat mag niet..?
Nu het toeristisch seizoen weer voor de deur staat is het wellicht goed even aan het
gemeentelijk politiereglement honden te herinneren. Hieronder volgen de voornaamste bepalingen uit dat reglement.
1. Het is verboden honden te laten rondzwerven op de openbare wegen en plaatsen, op heel het grondgebied van de
gemeente met inbegrip van het strand.
2. Honden dienen steeds aan de leiband
gehouden te worden en op heel het
grondgebied van de gemeente met inbegrip van het strand.
3. De toegang met honden is verboden
op het strand en in het strandwater
van 1 april tot 1 september. Dit verbod
wordt ter kennis gebracht bij middel van
een rond bord in witte kleur met rode
band, voorzien van de figuur van een
zwarte hond. Dit verbod geldt niet voor
de door blinden of andere andersvaliden
geleide honden.
Er zijn evenwel drie gedoogzones waar
honden van 1 april tot 1 september wel
toegelaten zijn. Deze zones zijn aangeduid
door een blauw bord voorzien van de figuur
van een witte hond. Deze zones zijn:

Zone 1: tussen de grensscheiding met de
gemeente De Panne en het Lucionplein (in
Sint-Idesbald)
Zone 2: tussen de Vredestraat en Sint-André
(ter hoogte van de Schipgatduinen)
Zone 3: tussen de Fairybankhelling en de
Westenwindhelling (in Oostduinkerke)
De toegang met honden is eveneens
verboden, overigens gedurende heel
het jaar, tot de begraafplaatsen, met

uitzondering van de door blinden of
andere andersvaliden geleide honden.
Honden worden ook niet toegelaten in
de gemeentelijke zwembaden.
4. De eigenaars van honden moeten er
zorg voor dragen dat hun dieren plantsoenen en parken, huisdrempels en gevels,
straten en voetpaden, wandelwegen en
sportvelden, zachte bermen van paden en
wegen niet bevuilen met hun uitwerpselen.
Ze moeten het dier zodanig leiden dat de
uitwerpselen terechtkomen in de straatgreppel in de nabijheid van de rioolmonden. Als uitwerpselen terechtkomen op
voornoemde plaatsen zijn de eigenaars of
begeleiders verplicht ze te verwijderen en
te deponeren in de vuilnisbak. Deze verplichting geldt ook voor de uitwerpselen
in de straatgreppel en bij de rioolmonden.
Deze bepaling ontslaat de aangelanden
niet van hun verplichting inzake reiniging.
5. Gevaarlijke honden moeten een muilkorf
dragen van zodra ze op straat komen.
6. Het is eigenaars of begeleiders van
honden ten strengste verboden hun dieren
achter te laten in een geparkeerde wagen,
zonder de nodige voorzorgen te nemen
opdat het dier over de nodige zuurstof
beschikt. Het achterlaten van honden in een
aan de zonnestralen blootgestelde geparkeerde wagen is ten alle tijde en onder gelijk
welke omstandigheden verboden.

Een klassiek bord
met rode cirkelband geeft aan
waar honden niet
toegelaten zijn.

7. Het is de eigenaars, bewakers of houders van honden verboden hun dier aan
een ketting vast te leggen. Indien de
hond(en) niet binnen het huis of vrij op
een afgesloten erf gehouden wordt(en)
moet(en) hij(zij) verplichtend in een
ruimte geplaatst worden van minimum
4m2 oppervlakte, omheind met een rasterdraad, stevig en hoog genoeg opdat
de hond er niet zou kunnen overspringen of zich kwetsen.
8. De eigenaars of houders van honden
zijn verplicht in alle omstandigheden te
zorgen voor een schuthok in verhouding
met de grootte van het dier, en dat hen
ook degelijk beschermt tegen regen,
wind en vorst.
9. De eigenaars of houders van honden
moeten de nodige maatregelen nemen
zodat het geblaf van hun dieren niet
storend is voor de omwonenden.
10. Het is verboden honden van het ras
Pit Bull Terrier te houden of te laten verblijven op heel het grondgebied van de
gemeente Koksijde.

Getijdentafels maart
dag
hoogwater
laagwater
16 maart:
1 maart:
11.45
06.18 en 18.39
17 maart:
2 maart:
00.05 en 12.30
07.08 en 19.19
18 maart:
3 maart:
00.45 en 13.06
07.48 en 19.52
19 maart:
4 maart:
01.18 en 13.37
08.21 en 20.24
20 maart:
5 maart:
01.48 en 14.07
08.53 en 20.55
21 maart:
6 maart:
02.18 en 14.36
09.23 en 21.26
22 maart:
7 maart:
02.48 en 15.05
09.53 en 21.55
23 maart:
8 maart:
03.18 en 15.34
10.19 en 22.19
24 maart:
9 maart:
03.48 en 16.03
10.42 en 22.45
25 maart:
10 maart:
04.18 en 16.35
11.10 en 23.17
26 maart:
11 maart:
04.52 en 17.13
11.46
27 maart:
12 maart:
05.35 en 18.08
00.01 en 12.35
28 maart:
13 maart:
06.49 en 19.36
00.59 en 13.49
29 maart:
14 maart:
08.35 en 21.16
02.43 en 15.42
30 maart:
15 maart:
10.03 en 22.34
04.22 en 16.59
31 maart:
Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

Een ludieke tekening
op blauwe achtergrond:
honden wel toegelaten.

Zee
11.03 en 23.24
11.47
00.05 en 12.26
00.44 en 13.05
01.23 en 13.45
02.03 en 14.26
02.44 en 15.09
03.28 en 15.54
04.13 en 16.43
06.05 en 18.40
07.11 en 19.51
08.38 en 21.24
10.14 en 22.51
11.30 en 23.54
12.25
00.42 en 13.06

05.32 en 17.55
06.26 en 18.42
07.12 en 19.24
07.54 en 20.06
08.37 en 20.48
09.20 en 21.31
10.02 en 22.13
10.43 en 22.57
11.26 en 23.44
13.14
01.40 en 14.15
02.56 en 15.42
04.31 en 17.23
05.59 en 18.32
07.00 en 19.21
07.46 en 19.57
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Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling
Het mishandelen van ouderen in thuissituaties komt veel vaker voor dan men
denkt. Het is een taboe waarover het
moeilijk spreken valt. Nochtans is erover
praten de eerste stap om het probleem
aan te pakken. Het Vlaams Meldpunt
Ouderenmis(be)handeling wil daarbij
slachtoffers en hulpverleners met raad
en daad bijstaan.
Thuis hoort een plek te zijn waar men
zich veilig en geborgen voelt. Maar dat is
niet altijd zo. Soms loopt het in de thuissituatie fout. Soms worden ouderen,
om welke reden dan ook, niet behandeld zoals het hoort. Men noemt deze

problematiek ouderenmis(be)handeling.
Ouderenmis(be)handeling kent vele
gezichten. Het kan gaan om lichamelijk of
seksueel misbruik, materieel of financieel
misbruik, psychisch misbruik, schending
van de rechten, verwaarlozing, ...
Voelt u zich als oudere het slachtoffer
van mis(be)handeling door familieleden,
vrienden of hulpverleners? Bent u als
mantelzorger, hulpverlener, familielid of
kennis getuige van mis(be)handeling van
een thuiswonende oudere of hebt u vermoedens? Dan is het belangrijk daarover
te durven praten want hoe vroeger men
kan ingrijpen, hoe minder drastisch het

ingrijpen moet zijn. Erover praten kan met
een vertrouwenspersoon uit de omgeving:
familie, buren, vrienden, de huisarts, mensen van de thuiszorgdiensten.
Men kan ook het Vlaams Meldpunt contacteren, waar men luistert en zal proberen de situatie te verbeteren.
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, elke weekdag van 9 tot 12 en van
13 tot 17 u. (tel. 078/15.15.70, e-post meldpuntomb@skynet.be, www.meldpuntouderenmishandeling.be).
Binnen de gemeente is een contactpersoon bij het OCMW, nl. Kim Delafontaine,
tel. 058/53.31.76.

Oostduinkerkse 60-jarigen hielden reünie
Onlangs hield een grote groep 60-jarigen, allen echte Oostduinkerkenaars,
een feestelijke bijeenkomst in restaurant Islandia om onder elkaar herinneringen aan lang geleden op te halen. Op bijgaande foto de enthousiastelingen
met zittend van links naar rechts: Christa Vanneste, Georgette Vandewoude,
Kaatje Loones, Sonnia Simoen en Mariette Geryl. Staande v.l.n.r. Georgine
Legein, Simonne Geryl, Bernard Dedecker, Eric Elias, Gilbert Lahousse, Marc
Dezutter, Magda Derinck, Roger Tourlousse, Herman Fiers, Monique Ghysel,
André Gisquiere, Huguette Van Hulle (brilprutsend) en Eliane Thieren. De
vrolijke groep maakte inmiddels al een nieuwe afspraak voor het jaar 2011!

Dokters en apothekers met wacht
Dokters maart
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 maart
(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

Welzijn
19

Rollend materieel voor Chileense brandweer

De prominenten van ons gemeentebestuur en brandweer die het rollend brandweermaterieel officieel overhandigden aan Juan Angulo, vertegenwoordiger van de Chileense ambassadeur, en aan Christian Ghymers, voorzitter van de Kamer van Koophandel België-Chili.

Ons gemeentebestuur, inzonderheid de
brandweer, heeft op zaterdag 20 januari
drie brandweerwagens overhandigd aan
de stichting Cooperadores y Amigos del
Reinos de Bélgica ten voordele van twee
Chileense dorpen.
Het eerste dorp, San Felipe, is een
gemeente ten noorden van Santiago,
aan de voet van het Andesgebergte.
Het is een dorp dat uitsluitend leeft van
de productie van fruit. San Felipe heeft
een oppervlakte van 186 km2 met een
populatie van 64.000 inwoners. Het

brandweerkorps van San Felipe bestrijdt
evenwel ook branden in tien omliggende
gemeenten, goed voor een gebied zo
groot als West-Vlaanderen. In totaal zijn
er 7 kazernes en 10 brandweerwagens.
Het budget dat hen verleend wordt is
echter amper genoeg om 20% van hun
behoeften te dekken. De oude brandweerwagen van Koksijde, meer specifiek
een ladderwagen, betekent dus een welgekomen verrijking voor het korps van
San Felipe.
Het andere dorp dat gesteund wordt

is het vissersdorp Tomé, gelegen nabij
Concepcion, ongeveer 600 km van
Santiago verwijderd. Daar zullen een
oude materiaalwagen en een jeep van
de Koksijdse brandweer dienst doen als
reddingswagens.
Het rollend materieel werd aan de
Stichting Cooperadores y Amigos del
Reino de Bélgica overhandigd in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van
de Chileense ambassadeur. Verder werd
er ook los materiaal en brandweerkledij
geschonken.

Duizendste klant voor Strijkhuis Koksijde
Amper zeven maanden na de start op 7 juli, mocht het Strijkhuis Koksijde
op 8 februari zijn 1.000ste klant verwelkomen. Dat bleek mevrouw
Martine Sonneville van bloemenwinkel Fine Fleur in Koksijde-dorp te zijn.
Bij deze gelegenheid werd zij door OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie
en OCMW-secretaris Pascale Feys met een attentie verrast (zie foto).
Het Strijkhuis is dus in korte tijd een groot succes. Sinds de opening blijft
het aantal klanten toenemen waardoor extra personeel werd aangeworven. Goed nieuws is inmiddels ook dat het Strijkhuis binnenkort kleine
naai- en verstelwerken zal uitvoeren in combinatie met het strijken.
Op de foto 1.000ste klant mevr. Martine Sonneville die De openingsuren van het Strijkhuis Koksijde (Zeelaan 71 in Koksijdegefeliciteerd wordt door OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie
en OCMW-secretaris Pascale Feys. Dat gebeurde ook in dorp) zijn: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30
aanwezigheid van dienstverantwoordelijke Fien Vandooren u. en van 14 tot 17.30 u.; op donderdag van 8.30 tot 12.15 u. en op
en de strijksters!s
zaterdag van 9.15 tot 12 u. De betaling kan enkel uitgevoerd worden met
papieren dienstencheques van Accor Services. Voor de aankoop van de eerste dienstencheques moet u zich (gratis) inschrijven
bij Accor Services. Dit kan ofwel elektronisch via www.dienstencheques.be ofwel via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is
in het Strijkhuis zelf en bij het OCMW, Leopold II-laan 2 te Oostduinkerke.
Info in het strijkhuis of bij Fien Vandooren (tel. 058/53.31.90, e-post fien.vandooren@ocmwkoksijde.be).

Jeugd

Vragen? JIN helpt je er van af!
De taal die iedereen spreekt?
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Het thema van de maand maart van
het jongereninformatienet (JIN) van de
Jeugddienst is de lichaamstaal. Dat is
een taal die iedereen spreekt, maar daar
sta je niet altijd bij stil. Onzeker, rustig,
zelfverzekerd, gesloten of oneerlijk zijn
voorbeelden van eerste indrukken die
we van mensen krijgen. Oogcontact,
houdingen, gebaren en gezichtsuitdrukkingen laten veel zien van een persoon.
Maar het is ook het eerste wat mensen
van ons zien. Lichaamstaal vertelt je veel
over jezelf en andere mensen. Van deze

kennis kun je nuttig gebruik maken in je
omgang met anderen.
Het is de manier waarop je met je lichaam
beweegt, de houding waarin je staat
of zit en de manier waarop je handen
meebewegen als je praat. Spreken is een
manier van communiceren die je zelf in
de hand hebt, die je kan stoppen. Maar
als je spreekt gebruik je ook veel gebaren
om je woorden kracht bij te zetten. Veel
van deze gebaren zijn onbewust. Zelfs al
zou je in een ruimte met anderen bewust
de andere kant uitkijken, dan nog geef

je onbewust signalen af met je lichaamstaal. Ruim 70% van het contact met
andere mensen bestaat uit deze manier
van communiceren. Lichaamstaal verduidelijkt de boodschap die je wilt overbrengen. Bij een gesprek kunnen beide
partijen de inhoud van de woorden beter
opvatten doordat zij de lichaamstaal van
de andere kunnen waarnemen.
Meer info bij Lydia Choroeza, JOC de
PIT, Kursaallaan (tel. 058/53.29.70, fax
058/53.29.71, e-mail jocdepit@koksijde.
be of lchoroeza@koksijde.be).

Pedal to the metal: mini-festival
Op vrijdag 9 maart zal lokaal talent zich meten met oud-gedienden van de ODK crew: Take it down, Urge for Blood, Nocturnal
Empire en Rectumpus. Deze lokale groepen zullen de metal lovers wel kunnen overtuigen met hun snoeiharde sound!
Vanaf 20 u. in jeugdhuis de PIT, toegang 5 euro, meer info op www.depit.be.

Punk’s not dead
Elk jaar houdt de PIT een plaatsje over voor de punk-liefhebbers, deze keer op zaterdag 10 maart. Belgiës oudste punkgroep, The
Dirty Scums, zal zich weer van zijn mooiste kant laten zien en dat is niet noodzakelijk de voorkant! Er zijn verder ook optredens
van XQ (uit Veurne) en The Thirsty Scums. Aanvang om 21 u. in jeugdhuis de
PIT, 3 euro voor leden, 5euro voor niet-leden, meer info op www.depit.be.

A Funky Night
Het is even geleden, maar de funkplaten en –groepen worden terug van onder
het stof gehaald. IJf Boullet heeft gezorgd voor een line up om duimen en vingers af te likken: op zaterdag 31 maart in Jeugdhuis de PIT. Volgende groepen
zullen het podium teisteren: Brothers on the Run, Platendraaier Skallie, DJ Iron
en D-Purpose. Start om 21 u., 2 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden, meer
info op www.depit.be.

Wandeltweedaagse voor eindwerk!
Samen met drie andere studenten organiseren Brian Decrop en Gilles De Rouck uit Koksijde op zaterdag 31 maart en
zondag 1 april de eenmalige West-Coast Discovery Walk. Dat is een wandelmanifestatie in het kader van hun eindwerk aan de
Hogeschool Gent waar zij hun laatste jaar Bachelor Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie volgen. Zij hopen dankzij
een goede organisatie en het welslagen van dergelijk evenement met goed gevolg af te studeren.
Als locatie kozen deze jonge Koksijdenaars voor hun heimat, niet alleen om Koksijde op sportief vlak te promoten, maar ook
om het sportieve aan cultuur en natuur te koppelen. Zo staat de eerste dag in het teken van de natuur, de tweede in het
teken van het cultureel patrimonium. Er is ook gekozen voor telkens een korte en langere afstand, zodat groot en klein kunnen
deelnemen. De initiatiefnemers hopen over de twee dagen zo’n 500 deelnemers te halen: wandelclubs, individuele wandelaars,
toeristen, enz.
Start (tussen 8 en 14 u.) en aankomst in ’t Oud Schooltje, Kerkstraat in Koksijde-dorp, afstanden 10 of 20 km. Deelnameprijs:
gratis voor kinderen jonger dan 10 jaar; 1 euro voor jongeren jonger dan 18 jaar, 2 euro voor volwassenen vanaf 18 jaar; 50%
reductie voor groepen vanaf 10 deelnemers.
Info: West Coast Discovery Walk, Brian Decrop & Gilles De Rouck, Duinenkranslaan 36 (gsm 0496/69.67.69, e-post info@
wcdwalk.be, webstek www.wcdwalk.be).
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Mountainbiketoertocht op 3 maart
Vliegen met West
Aviation Club

Onze gemeentelijke sportdienst en
sportraad organiseren op zaterdag 3
maart in samenwerking met de sportdiensten van De Panne en Nieuwpoort
en ATB Neverest voor de 13de maal de
Mountainbiketoertocht.
Het vernieuwde parcours met uitbreiding
naar het Calmeynbos en op de nieuw aangelegde duinenwegels in de Noordduinen
(mede dankzij de dienst Natuur en Bos
en de Vlaamse Landmaatschappij) biedt
volgende afstanden 15, 30 en 54 km.
Inschrijving en start van 8.30 tot 13.30
u. in de sporthal van Koksijde-dorp (zaal

voor vloersporten). Het inschrijvingsgeld
bedraagt 4 euro (verzekering inbegrepen), inschrijven kan enkel de dag zelf.
Er zijn 3 bevoorradingen voorzien. Elke
deelnemer krijgt één lot voor de gratis tombola met een prijzenpot van
5.000 euro. Douches en kleedkamers
zijn beschikbaar en er is mogelijkheid om
de fiets te reinigen aan de bikewash.
De Koksijdse mountainbiketoertocht was
vorig jaar goed voor 951 deelnemers. De
sportdienst hoopt dit jaar de kaap van
de 1.000 bikers te halen.

De Koninklijke West Aviation Club,
gevestigd op de Basis Koksijde aan
de Ten Bogaerdelaan, biedt aan alle
belangstellenden de mogelijkheid tot
luchtdopen, initiatievluchten of eventueel rondvluchten.
Rekening houdend met de weersomstandigheden, kunnen die elk weekend
plaatshebben van 10 u. tot zonsondergang en tijdens de zomerperiode
ook op weekdagen vanaf 17.30 u. tot
zonsondergang.
Voor een normale luchtdoop bedraagt
de vluchtduur 20 minuten tegen de
prijs van 30 euro per persoon. Zijn er
drie passagiers in een groter toestel,
vb. een vierzitter, dan is de totale prijs
75 euro.
Voor vluchten boven de 20 minuten
(vb. initiatievlucht of langere rondvlucht) is er een meerprijs van 1,50
euro/minuut per passagier aan boord.
Deze prijzen zijn zeer scherp gesteld. Ze
dekken enkel de onkosten van het toestel
en de verzekering van de passagiers.
De West Aviation Club (www.westaviationclub.be) is ook een erkende vliegschool waar men opleiding kan volgen
op verschillende types toestellen.
Voor afspraak of meer informatie:
ondervoorzitter Gilbert De Rechter
(gsm 0495/82.18.07 of e-post bestuur@
westaviationclub.be), of 058/31.23.67
of 0497/30.55.90.

Dag van de Burgemeester:
extraatje voor voetbaljeugd
In hotel Apostroff vond op woensdag 14 februari, Valentijnsdag,
de overhandiging plaats van de opbrengst van de Dag van
de Burgemeester aan de jeugdwerking van de Koksijdse en
Oostduinkerkse voetbalvereniging. Burgermeester Marc Vanden
Bussche overhandigde aan het jeugdbestuur van KVVC en KVVO
elk een mooie cheque van 2.000 euro. De Dag van de Burgemeester
was op zaterdag 30 september 2006 al aan zijn 12de editie toe.
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Sport overdag: sport- en seniorenacademie
Tot 11 mei organiseren de gemeentelijke sportdienst en sportraad iedere vrijdag (behalve tijdens
de schoolvakanties) in de sporthal van Koksijde-dorp sport overdag voor dames en heren. Het
wekelijks aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastie van 10.30 tot 11.30 u., tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u. en 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: kinball
In de zesde reeks van de jeugdsportacademie die loopt op woensdag 14, 21 en 28 maart staat
kinball op het programma. De lessen staan open voor leerlingen uit het basisonderwijs: van 14 tot
15.15 u. zijn de 1ste tot en met 3de leerjaren aan de beurt, van 15.15 tot 16.30 u. de 4de tot en
met 6de leerjaren. De deelnameprijs bedraagt 4,50 euro per reeks (verzekering en sportmateriaal
inbegrepen). Inschrijven kan op de sportdienst of op www.sport.koksijde.be.

Powerclub weer van start
Na de renovatie van de fitnesszaal herneemt de Powerclub Koksijde z’n activiteiten op vrijdag 16 maart. De zaal werd volledig
heropgefrist en geïsoleerd. Het gemeentebestuur plaatste ook sanitair en douches. De club plaatste enkele nieuwe toestellen
voor fitness-, cardio- en bodytraining. Volgende openingsuren zijn voorzien: op maandag, woensdag en vrijdag van 17.30 tot
20.30 u., op dinsdag en donderdag van 17.30 tot 19.30 u., op zondag van 10 tot 12 u.
Meer info: tijdens de openingsuren in de powerzaal, Houtsaegerlaan 19a in Koksijde-dorp (gsm 0498/64.77.86).

KBC-Driedaagse De Panne–Koksijde
Woensdag 4 april: rit Zottegem–Koksijde met aankomst in de Strandlaan te Sint-Idesbald omstreeks
16.30 u. met 3 plaatselijke ronden vanaf ongeveer 15.30 u.
Donderdag 5 april: ’s morgens rit De Panne–De Panne met doortocht Koksijde-dorp, Oostduinkerke
en Nieuwpoort
Donderdag 5 april: van 14.25 tot 16.50 u. individuele tijdrit De Panne–Koksijde–De Panne-SintIdesbald-Koksijde-Sint-Idesbald. Info: sportdienst, tel. 058/53.20.01

Paassportkamp van 9 tot 13 april
Tijdens de paasvakantie loopt in het sportcentrum Hazebeek van dinsdag 9 tot en met vrijdag 13
april een avonturensportkamp dat iedere dag start om 9 en eindigt om 16 u. Op de middag is er een
pauze voorzien waarin de deelnemers hun (meegebracht) lunchpakket onder begeleiding opeten
in de cafetaria. Volgende sporten staan op het programma: street- en breakdance, zeilwagenrijden
(onder voorbehoud), voetbal, schermen, boogschieten, jongleren, muurklimmen, rafttour, freestylebike, tafeltennis… Dit sportkamp staat open voor jongens en meisjes van het 3de tot en met het
6de leerjaar. De deelnameprijs voor het avonturensportkamp bedraagt 44 euro (inbegrepen: verzekering, sportmateriaal, dagelijks
een drankje, een T-shirt). Inschrijven kan enkel door betaling op de sportdienst of op www.sport.koksijde.be, het aantal plaatsen
is beperkt. Tijdens de zomervakantie (9 tot 13 en 16 tot 20 juli) zijn er sportkampen met water-, strand- en verdedigingssporten.
Info en org.: sportdienst en sportraad, tel. 058/53.20.01, www.sport.koksijde.be

Andere belangrijke sportmanifestaties
Maandag 5 maart: Start to Run (5de editie), startles van een 10 weken durende loopcursus voor beginners (van 0 tot 5 km) en
gevorderden (van 5 tot 10 km) om 19 u. op sportpark Hazebeek (org. En info: MACW, Ed Dedrie, tel. 058/51.62.68)
Dinsdag 6 maart: Nordic Walking (initiatieles 2/6), van 10 tot 11.30 u. bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA) met lesgeefster
Greet Ostyn 0494/71.73.12 (info mevr. De Sutter, gsm 0486/47.41.41) . Volgende initiatielessen op 13 en 27 maart
Zaterdag 17 maart: wielerwedstrijd Dames elite, criterium van 15 tot 17.30 u. in Oostduinkerke-dorp (org. De Kustsprinters
Oostduinkerke, tel. 058/51.58.41)
Zondag 18 maart: 16de Paardenvisserstocht, wandeltocht in Oostduinkerke, start van 7 tot 15 u. aan zaal Witte Burg, afstanden:
6, 12, 18, 21 en 30 km (org. wandelclub De Stormvogels, tel. 059/32.26.29)
Zaterdag 31 maart: Strand- en Duinenloop in Oostduinkerke met start op de Zeedijk. Om 14 u. jeugd (1 km) en jogging (5 km);
om 15 u. wedstrijd over 15 km (org. Joggingclub Oostduinkerke, Jean Vanrenterghem, tel. 058/51.39.09)
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Burgerlijke stand januari-februari
GEBOORTEN
Kato De Bakker (Veurne, 26 november), dochter van Tim en Lies Declerck uit Koksijde
Zita Stragier (Veurne, 26 november), dochter van Patrick en Irka Morlion uit Oostduinkerke
Shahbaz Chaudhary (Veurne, 28 november), zoon van Muhammad en van Liliane Eembeeck uit Koksijde
Kyara Vanden Meersschout (Oostende, 29 december), dochter van Nico en van Cindy Inghelbrecht uit Oostduinkerke
Maïté Maes (Veurne, 2 januari), dochter van Kurt en van Vanessa Hennebel uit Koksijde
Liam Kinable (Veurne, 4 januari), zoon van Karel en van Isabelle Deshayes uit Oostduinkerke
Katharina De Cock (Oostende, 8 januari), dochter van Kristof en van Annette Huysmans uit Koksijde
Tina Lycke (Oostende, 11 januari), dochter van Jean en van Marleen Hollevoet uit Oostduinkerke
Kyan Van Gestel (Veurne, 13 januari), zoon van Petrus en van Linda Vendelbos uit Koksijde
Basje Gherardts (Veurne, 15 januari), dochter van Stijn en van An Beun uit Koksijde
Amélie Verwichte (Veurne, 16 januari), dochter van Serge en van Murielle Verbeke uit Oostduinkerke
Lotte Calcoen (Veurne, 18 januari), dochter van Jan en van Natalie Wallaert uit Koksijde
Augusth Hiele (Brugge, 20 januari), zoon van Arnold en van Marilange Almeida Santos uit Oostduinkerke
Tiamo Lefévre (Veurne, 22 januari), zoon van Thierry en van Natacha Vlerick uit Oostduinkerke
Ozzy Ballieu (Veurne, 27 januari), zoon van Christof en van Lobke Zwertvaegher uit Koksijde
Tizianna Van Tricht (Veurne, 1 februari), dochter van Peter en van Sylvie Piens uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Koen Beullens en Nathalie Vandepoele, beiden uit Koksijde
Muhammad Chaudhry uit Pakistan en Charlene Gesquiere uit Koksijde
Pieter-Jan Cuyle uit Tremelo en Ellen De Langhe uit Koksijde

OVERLIJDENS
Marie Chaerle (74 jaar), echtgenote van Gérard Devos / Robert Bruneel (73 jaar), echtgenoot van Suzanne
Reybrouck / Jean Demuynck (59 jaar) / Roger Soudan (85 jaar), echtgenoot van Andréa Vandewalle / Kamiel
Baeselen (80 jaar), echtgenoot van Emeline De Haeck / Marcel Jungers (80 jaar), echtgenoot van France Garroy /
Marie Blomme (73 jaar), weduwe van Michel Vercouillie / Jean De Kelver (79 jaar), weduwnaar van Yvonne Janssens
/ Noëlla Legein (56 jaar), echtgenote van Edgard Samyn / Georgette Everaert (85 jaar), weduwe van Maurice
Vermander / Pierre Bioul (78 jaar), echtgenoot van Micheline Martin / Oscar Verbanck (65 jaar), echtgenoot van Jacqueline
Vanoverbeke / Colette Delwarte (50 jaar) / Joseph Stevens (86 jaar), echtgenoot van Leonia Vermoote / Godelieva Decroos
(90 jaar), weduwe van Remi Vandewalle / Laurent Henri (77 jaar), echtgenoot van Liliane Nolf / Angèle Bedert (95 jaar),
weduwe van Gerard Coolsaet / Marietta Van Beneden (79 jaar), weduwe van Ferdinand Goovaerts / Christiane Fack (63 jaar),
echtgenote van Robert Labit / Liliane Parewyck (64 jaar), echtgenoot van Marcel Van Humbeeck / Frans Neudt (84 jaar),
weduwnaar van Jeanne Devriendt / Camiel Pieters (88 jaar), weduwnaar van Germania Leyre / Elisabeth Balanck (93 jaar),
weduwe van August Beyen / Rolande Gauriat (99 jaar), weduwe van Albert Girard / Oscar De Mulder (88 jaar), echtgenoot
van Yvonne Copersmet / Julia Jonckheere (92 jaar), weduwe van Joseph Joncheere / Camiel Buylaert (91 jaar), echtgenoot
van Germania David / Verona Degraert (82 jaar), weduwe van Marcel Devreker / Julien Verdonck (81 jaar), echtgenoot van
Liliane Vanhove / Yolande Dejaeger (78 jaar), echtgenote van Roger Baert / Edmond Zwertvagher (77 jaar), echtgenoot van
Hélène Seys / Robert Calcoen (83 jaar), echtgenoot van Estallina Debruyne / Denise Vanbillemont (78 jaar), echtgenote
van Robert Meersseman / Wilfried Jodts (68 jaar), echtgenoot van Louisa Vanderbeke / Luc Legein (55 jaar), echtgenoot van
Francine Goderis / Julien Desender (79 jaar), weduwnaar van Maria De Grande / Adolfina Blomme (82 jaar), echtgenote van
William Devos

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Comyn-Verstraeten
Gouden palmen waren er op zaterdag 27 januari voor het gekende echtpaar Jean Comyn-Lucienne
Verstraeten ter gelegenheid van de
50ste huwelijksverjaardag. Jean was
brouwer in Oostduinkerke. De gelukkige jubilarissen werden in het oudgemeentehuis van Oostduinkerke
ontvangen door het college van
burgemeester en schepenen en ontvingen er bloemen en geschenken.

Feest
Echtpaar Rosiers-Legrand
Zaterdag 17 februari was een gezellige feestdag voor het echtpaar
Petrus Rosiers-Leonora Legrand ter
gelegenheid van de viering van het
diamanten huwelijksfeest. Petrus
werkte bij Ford Motor Company in
Antwerpen. Het college van burgemeester en schepenen ontving de
jubilarissen in gemeentehuis van
Koksijde, en bood hen feestwensen
en geschenken aan.

Nieuwsgierig wat ‘strandreiniging’ en
‘duinvorming’ met elkaar gemeen
hebben ?
Kom dan naar de Lenteprikkel en ervaar het
antwoord via leuke, eenvoudige zoek en doeactiviteiten vergezeld door Woeste Willem en
zijn piraten..

ZATERDAG 31 MAART van 14 tot 16 u.
STRANDDIENSTENCENTRUM (HORLOGE), KOKSIJDE
Niet alles wat op het strand te vinden is, moet geruimd worden. Alle plastiek, netten, enz.. uiteraard wel maar
de aanspoelsels zoals wier, schelpen, ... mogen gerust blijven liggen. Dit zorgt voor stabiliteit van het strand,
duinvorming en kustverdediging, en meteen ook voor een rijk gevulde tafel voor vogels en insecten. Daarom
is manueel reinigen van het strand zo belangrijk. Een strandreinigingsmachine neemt namelijk alles weg waaronder ook veel zand en de natuurlijke aanspoelsels..
Onder leiding van
‘Flessenpost brengt MANUELE REINIGING'
Spel rond duinvorming en manuele strandopkuis.
Doe, zoek en-ervaaropdrachten.

Natuurgids Claude Willaert,
(piraat Claude)

‘NOORDZEE -Domino’s
Natuurgids Raymond Simons
Kom meer te weten of test je kennis over duin, zee en strand met (piraat Raymond)
deze Noordzee-domino.
‘Voel je de VLOEDLIJN ? Vlot te onthouden !’
Voeldoos en memoryspel met aanspoelsels uit de vloedlijn.
Leuk met het hele gezin.

Natuurgids Frank Laleman
(piraat Frank)

‘Een waaier van SCHELPEN’
Kokkels, eikapsels, roggen, wulken, sporen van de boorspons,
zeeanemonen, pokken, heremietkreeftjes…. Boeiend om te zien.

Natuurgids Johan Depotter
(piraat Johan)

‘Een pluim voor de ZEEVOGELS’
Een triest zicht : zeevogels besmeurd met olie. Gelukkig is er het
Vogelopvangcentrum Oostende dat de dieren wast en verzorgt.

Medewerker vzw
Vogelopvangcentrum Oostende

‘Woeste Willem’
Natuur-animator
Tussen duin en zee woont Woeste Willem, de zeerover met pen- Duin en Zee, Project Springplank.
sioen. Willem is … groot vertier voor klein !
‘Afval op het sorteereiland’
Onnatuurlijke strandaanspoelsels worden hier gesorteerd.
Voor de deelnemers : een drankje en een hapje aangeboden
door de gemeente Koksijde

Milieudienst Koksijde, (piraat Dorine)

Tot dan !
Milieudienst Koksijde.

