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Snippers uit de gemeenteraad (26 februari)
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.
1. Het lastenboek is goedgekeurd (unaniem) voor het bijplaatsen van een kerstverlichtingsnet (raming: 13.627 euro)
naar aanleiding van de wegenwerken
schoolomgeving Oostduinkerke.
2. Het lastenboek is goedgekeurd
(unaniem) voor riolerings- en opschikkingswerken in de Strandjutterslaan,
Zeemansdreef, Baron Empainlaan,
Relaislaan, Mooi Verblijflaan en
Narcissenlaan (raming: 767.863 euro,
waarvan 246.146 euro subsidies op het
gedeelte riolen)
3. Eenparig akkoord voor aankoop (7.102
euro) van perceeltje grond (30 ca) op
de hoek Pylyserlaan/Zeelaan jegens de
Zusters van de Heilige Vincentius te
Hooglede in het kader van een betere
zichtbaarheid op dit kruispunt.
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, intercommuna-

les, enz. De meeste vertegenwoordigers
werden al aangeduid in de raadszitting
van 22 januari en gepubliceerd in ons
nummer van maart. Op 26 februari werden evenwel nog een aantal vertegenwoordigers aangeduid.
4. Projectvereniging 5-Art: Sophie Dewulf
als afgevaardigde van de minderheid met
raadgevende stem voor de raad van
bestuur.
5. Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht: Marc
Gunst (bestuurder) en Elie Depotter
(bestuurder namens de minderheid);
Bieke Dalle, Dany Verlinden, Chris
Vanheule, Katrien D’Haveloose, Daniël
Van Herck, Rik Stekelorum, Jan Loones
en Elie Depotter (gevolmachtigden voor
de bijzondere algemene vergadering).
6. Intercommunale Gaselwest: Rita
Gantois als bestuurder.
7. Intercommunale Kustreddingsdienst
West-Vlaanderen: schepen Dirk Dawyndt
als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering.
8. VZW JOC de PIT (vertegenwoordigers

voor de algemene vergadering): Fatima
Baravordeh, Sofie Hennebel, Stephanie
Anseeuw, Bieke Dalle, Kurt Houpelyne
en Lander Van Hove voor de VLD /
Thomas Casselman, Veerle Seys en Karel
Mahieu voor de CD&V / Niek Deblieck
en Daniel Van Herck voor sp.a / Bruno
Vandicke voor stemNVA / Rudy Van
Elverdinghe voor Vlaams Belang.
9. Intercommunale Vuilverwijdering
Veurne en Ommeland (vertegenwoordiger Buitengewone Algemene
Vergadering): schepen Daniel Van Herck
10. Gemeentelijke landbouwraad (lid
en plaatsvervanger): Luc Deltombe
voor VLD (plv. Christophe Bakeroot),
Elie Depotter voor CD&V (plv. Paul
Casselman), Rik Stekelorum voor sp.a
(plv. Ivan Vancayseele), Jan Loones voor
stemNVA (plv. Rita Gantois), Jos Boons
voor Vlaams Belang (plv. Kurt Deman).
11. Financieringsintercommunale FIGGA
(lid van de raad van bestuur met raadgevende stem): Albert Serpieters namens
de minderheid.

Oproep naar kandidaten voor de Gecoro
Het gemeentebestuur doet een oproep naar kandidaten voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).
Deze commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op vlak van ruimtelijke ordening.
De gemeenteraad heeft in zitting van 26 februari de maatschappelijke geleding voor de nieuwe Gecoro vastgesteld. De nieuwe
Gecoro zal bestaan uit 4 deskundigen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de voorzitter, en 9 vertegenwoordigers van verenigingen. Deze verenigingen zijn milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers,
verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers), verenigingen
uit de immobiliënsector, verenigingen uit de sociale woningbouw.
De vertegenwoordigers van verenigingen kunnen niet zelf hun kandidatuur stellen, maar moeten voorgesteld worden door de
vereniging. Voor elke kandidaat moet ook een plaatsvervanger worden aangeduid.
Bij elke kandidatuur dient een motivatienota gevoegd waaruit de interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de ruimtelijke
ordening in het bijzonder blijkt. In de motivatienota van de kandidaat-deskundigen moet bovendien uitgebreid beschreven
worden wat u tot deskundige maakt (werkervaring, studies, …).
Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met maandag 16 april 2007 en worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in Koksijde.
De gemeente hoopt op heel wat belangstelling en kandidaturen.
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Eandis herstelt en onderhoudt
straatverlichting op gemeentewegen
Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Goed verlichte wegen dragen bij tot de veiligheid van de
bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Dit comfort is niet meer weg te denken. Daarom heeft Eandis een aantal maatregelen
genomen om het openbare verlichtingsnet continu te onderhouden.
Het “lampenpark” dat Eandis beheert,
bestaat uit niet minder dan 791.500
lampen. Per jaar lopen er bij de Eandisdiensten zo’n 80.000 defectmeldingen
binnen. Dat is niet niks. Gelukkig zijn
er minder defecten dan oproepen. Een
reden daarvoor is dat defecten vaak door
verschillende mensen worden gemeld.

PREVENTIEF ONDERHOUD
Talrijke werknemers en onderhoudsploegen van Eandis zijn dag na dag in de
weer om ervoor te zorgen dat elke
straatlamp in Vlaanderen naar behoren
blijft werken. Zo worden alle lampen
systematisch vervangen vóór het einde
van hun theoretische levensduur.
Deze preventieve vervanging is economisch verantwoord en geeft een veel
grotere garantie op een goed werkend
openbaar verlichtingsnet. Bij die vervanging wordt gebruik gemaakt van energiebesparende en milieuvriendelijke lampen
en armaturen.
Naast die preventieve vervanging van de
lampen organiseerde Eandis in het derde
trimester van 2006 een inspectieronde
van alle lampen. De inspectie gebeurt tijdens de normale branduren van de openbare verlichting (’s avonds en ’s nachts)
en laat toe nog niet gemelde defecten
snel en gegroepeerd te herstellen.
Deze inspanningen blijven niet zonder
resultaat. Al in 2005 daalde het aantal
defectmeldingen met 11%. Die tendens
zette zich door in 2006.

HERSTELLING VAN DEFECTE
LAMPEN
Eandis heeft zich tot doel gesteld individuele defecte lampen binnen veertien
kalenderdagen te herstellen. En daar
slaagt de maatschappij behoorlijk goed
in. In 2006 werden 95% van de correct gemelde defecte lampen effectief
binnen de 14 kalenderdagen hersteld.
Wanneer de politie een defect meldt

met een veiligheidsrisico, dan wordt de
herstelling binnen de kortst mogelijke
tijd uitgevoerd.
Herstellingen die niet binnen de veertien
kalenderdagen gebeuren, hebben vaak
te maken met een beschadiging aan een
paal of een armatuur, bijvoorbeeld door
een aanrijding. Omdat Eandis ervoor
wil zorgen dat de leveringstijden van
vervangingsonderdelen tot een minimum
beperkt blijven, worden zoveel mogelijk
standaardarmaturen gebruikt.
Defecten waarbij de verlichting in een
deel van de straat uitvalt, zijn meestal te
wijten aan een probleem op het elektrische voedingsnet. Ook hier doet Eandis
al het nodige om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Deskundigen komen ter
plaatse binnen de 48 uur na de melding.

Ze sporen het defect op, herstellen het
definitief of zoeken een tijdelijke oplossing om de hinder tot een minimum
te beperken. Veel herstellingen dienen
ondergronds te gebeuren. Hiervoor zijn
er vaak vergunningen nodig of dient er
een studie van de ondergrond te gebeuren met als gevolg dat de hersteltijd wel
eens kan oplopen. Het streefdoel blijft
echter de doorlooptijd van de herstelling
tot drie weken te beperken.
Tot slot vermelden we nog dat Eandis
en de gemengde distributienetbeheerders instaan voor het onderhoud van de
openbare verlichting op gemeentewegen. De verlichting op gewestwegen en
rijkswegen valt niet onder de bevoegdheid van Eandis maar onder die van de
federale en gewestelijke overheden.

Deskundigen komen ter plaatse binnen de 48 uur na de melding.

Oproep: meld defecten!
Meldingen van defecte lampen in uw straat kunnen bij voorkeur gebeuren op de
website www.straatlampen.be via het invulformulier. Zo kan Eandis de klacht perfect registreren en de herstellingen snel uitvoeren. Bovendien verwittigt Eandis
de melder via een e-mail wanneer het defect is hersteld. Dit kanaal wordt sterk
aanbevolen gezien het de meest directe en volledige weg is.
Wie niet over het internet beschikt, kan defecte straatverlichting dag en nacht ook
telefonisch melden op het gratis nummer 0800/635.35
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Een woning met vier sterren?
Recht op restauratiepremies!
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In zitting van 26 februari verklaarde de gemeenteraad zich akkoord met de lijst van gebouwen met vier sterren in de inventaris
van het bouwkundige erfgoed van onze gemeente, alsook met het reglement voor de “gemeentelijke restauratiepremie voor
waardevol niet-beschermd erfgoed”. Dergelijke premie kan maximaal 15.000 euro per pand bedragen.
De inventarisatie van het Koksijdse
bouwkundig erfgoed kaderde binnen het
Cultuurbeleidsplan 2003-2007. Voor de
opmaak van deze inventaris trok kunsthistorica Sarah Willems in de periode
2004-2005 gedurende enkele maanden
door de straten van de gemeente. Elk
waardevol gebouw werd gefotografeerd
en beschreven op fiche. Een selectie
van deze geïnventariseerde gebouwen
werd gepubliceerd in het boek “Koksijde,
een bewogen architectuurgeschiedenis”, dat ter gelegenheid van Open
Monumentendag 2006 verscheen.
Elk gebouw dat in de inventaris is opgenomen, kreeg een waardecode, uitgedrukt door middel van een aantal sterren. De gebouwen met vier sterren zijn
beschermenswaardig.
Voor het toekennen van deze waardecode werden de volgende selectiecriteria
gehanteerd:
- historische waarde: hoe ouder een
gebouw, hoe groter de historische
waarde

- stijlcriterium: het gebouw is representatief voor een architectuurstijl
- authenticiteitscriterium: het gebouw
maakt deel uit van de oorspronkelijke
bebouwing van de polders of de duinen
- dialoogwaarde van een gebouw met
zijn omgeving: het gebouw past in de
context van de kustarchitectuur; het
speelt in op zijn natuurlijke of stedenbouwkundige omgeving.
- behoudscriterium: het gebouw is
(grotendeels) in zijn oorspronkelijke
staat behouden gebleven; het heeft
geen onomkeerbare en storende verbouwingen ondergaan.
- volledigheid van een architectonisch
oeuvre: gebouwen van bekende architecten nemen een plaats in hun oeuvre in
Met het oog op het behoud van deze
gebouwen met vier sterren zal een GRUP
(Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan)
worden opgemaakt om de gebouwen met
vier sterren voor afbraak te behoeden.
Eigenaars van gebouwen met vier sterren
kunnen genieten van de “gemeentelijke

Een prachtig voorbeeld van een viersterrengebouw in Koksijde-bad: de Loxley Cottage in de
Bauwenslaan.

restauratiepremie voor waardevol nietbeschermd erfgoed”. Het premiereglement en het aanvraagformulier kunnen
bekomen worden op de dienst Cultuur
(gegevens onderaan) op woensdagvoormiddag van 9 tot 12 u., via e-post sarah.
willems@koksijde.be of via de website
www.koksijde.be.
Naar aanleiding van Erfgoeddag 2007
met als thema “Waarde(n) van het erfgoed” geeft Sarah Willems, cultuurfunctionaris Erfgoed, hierover een lezing op
zaterdag 21 april om 11 uur in de abdijhoeve Ten Bogaerde.
Voor meer info: Sarah Willems, gemeentehuis, Zeelaan 303 in Koksijde (tel.
058/53.34.09, fax 058/53.30.94, e-post
sarah.willems@koksijde.be).
Hieronder volgt de lijst van de 124
gebouwen met 4 sterren die in principe
in aanmerking komen voor een restauratiepremie in geval van renovatie.
KOKSIJDE-DORP: L. Hegerplein 25 /
Kerkstraat, Sint-Pieterskerk / hoek
Pannekalsijde-Svinkxstraat, Clercqskapelletje of Koortskapelletje /
Pylyserlaan136 / Ten Bogaerdelaan 10-12,
abdijhoeve Ten Bogaerde
KOKSIJDE-BAD: Avondschemeringspad 2,
“Duinenhuis” / Bauwenslaan 2, “Loxley” /
Bauwenslaan 4, “La Guadeloupe” /
Bauwenslaan 6, “Les Plumets” /
Bauwenslaan 8, “Duinendale” /
Bosquetiastraat 44, “Les Herbes Folles” /
A. Duboisstraat 2, “Les Arondes” /
A. Duboisstraat 3, “Rayon de Soleil” /
A. Duboisstraat 4 / Duinbergenstraat 1 /
Duinbergenstraat 3, “Bourrasgue” /
Duinbergenstraat 25, “George” /
Duinbergenstraat 30 / Familiestraat 1,
“La Bleuette” / Gulden Vlieslaan 22B,
“Maraval” / Gulden Vlieslaan 24, “Les
Astéries” / Gulden Vlieslaan 30, “Wapi” /
Hertstraat 17, La Pergola / Hertstraat 33 /
Hoge Duinenlaan 1, “La Maritza” /
Hoge Duinenlaan 3, “Clair Bois” / Hoge
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Duinenlaan 5, “Grand-mère” / Kerkplein,
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen / Kon.
Baan 1, boothotel Normandie / Kon.
Baan 240 / Kon. Baan 240A / Kon. Plaats
7, “Ravensteen” / Kon. Prinslaan 6-8,
site Duinenabdij / Kursaallaan 15,
“Villa Hélène” / Kursaallaan 17, “Villa
Miquette” /Kursaallaan 21, “Eastwell” /
Kursaallaan 25, “Cinderella” /
Kursaallaan 27, “Riskoulah” / Kursaallaan 29, “Mon Caprice” / Lalouxlaan 45,
“Les Heures Claires” / Lalouxlaan 47,
“Brise de mer” / Lejeunelaan 9,
“Amatchi” / Lejeunelaan 11, “Renanto” /
Lejeunelaan 13, “Residentie Nos Loisirs” /
Lejeunelaan 55, “Zouky” / Lejeunelaan 57,
“Cosy Cottage” / Lejeunelaan 65 /
Maagdenpalmstraat 1, “Hora Fugit” /
Maagdenpalmstraat 3, “Carpe Diem” /
Mariastraat 2, “Pinot Blanc” / Mariastraat 4, “Grains de Sable” / Mariastraat 6 / Mariastraat 8, “Perino” /
Oasisstraat 1, “L’Ermitage” / Oasisstraat 2,
“Khô-Ske” / Oasisstraat 4, “Méduse”
/ Ropsweg 7, “Mon Foyer” /
Schoonjachtstraat 3, “Lucy” / Schoonjachtstraat 5, “No Gayolle” / P. Sorellaan 39, “Poupette” / P. Sorellaan 41,
“Mazette” / P. Sorellaan 48, “Les
Parnassias” / P. Sorellaan 50, “Les
Vagues capricieuses” / P. Sorellaan 60,

“Fendako” / P. Sorellaan 62, “Chipette” /
Sperwerstraat 1 / Steenbeukenstraat 6,
“Clos Joli” / Tulpenlaan 46, vissershuisje
Nys-Vermoote / Van Buggenhoutlaan,
Zuid-Abdijmolen / Van Buggenhoutlaan,
Baldjes Kruis / Verdedigingslaan 9, “La
Vigie” / Vlaanderenstraat 8 / Vlaanderenstraat 10 / Vlaanderenstraat 20,
“Les Liserons” / Vlaanderenstraat 22,
“Les Graminées” / Vlaanderenstraat 24,
“Les Pâquerettes” / Vlaanderenstraat 26,
“Les Eglantines” / Vlaanderenstraat 28,
“Les Muguets” / Westendestraat 33,
“Viginette” / Wilde Rozenvoetpad 1,
“Casa Blanca” / Zandstraat 1, “De Waterlelie” / Zeelaan 110-112, “Résidence
du Blekker” / Zonder Zorgstraat 10,
“Zourouni” / Zonder Zorgstraat 13,
“Henri-Louise” / Zonder Zorgstraat 15
/ Zonder Zorgstraat 17, “Kitoko” /
Zouavenlaan 13
OOSTDUINKERKE-DORP: A. Boudrystraat 1, “De Warme Klakke” / V.
Demeyerelaan 11, villa D. Florizoone
OOSTDUINKERKE-BAD: Albert I-laan 4,
boothotel La Péniche / Albert I-laan 18,
“Frede” / La Charitéstraat 12, “Villa
Belvédère” / Rozenlaan 6, “Gai séjour”
/ Strandjutterslaan 10, “De Zeebries”

(vroeger: Pro Juventute - Air et Soleil) /
Zeedijk 454, “La Coursive”
SINT-IDESBALD: H. Christiaenlaan
40, Keunekapel / Cornillestraat
3, “Vredeslust” / M. Demanlaan 43,
“Joliette” / M. Demanlaan 48, “Adélys” /
M. Demanlaan 50, “Les Mésanges” /
J. Dillenslaan 13, “La Chatière” / J.
Dillenslaan 22, “Meiklokje” / Dumontlaan 4, “Mieke Hill” / Geitenweg 3,
“Notre Carré” / Hotellaan 10, “Excelsior”
/ Kapelstraat 1, “La Cigogne” / Kapelstraat 10, “Meiklokje” / Koninginnelaan
65, “Sursum Corda” / Myriamweg 12,
“Marie-Henriette” / Myriamweg 14,
“Les Fauvettes” / Myriamweg 16, “Ma
Coquille” / Pannelaan 19, “Ker-Ako” /
Pannelaan 40, “Luneboogh” / J. Pootlaan 1, “Robinson” / J. Pootlaan 14,
“Albatros” / J. Pootlaan 22, “Wistik” /
Sparrelaan 2, “t Vissershuis” /
Zeepannelaan 31, “Les Alouettes” /
Zeepannelaan 33, “Dabora” /
Zeepannelaan 35, “Mady” / Zeepannelaan 37, “Villa Suzette” / Zeepannelaan 39, “Villa Sans Gène” / Zeepannelaan 49, “Le Carbet”
WULPEN:
Dorpsplaats,
Willibrorduskerk

Sint-

Elektronische identiteitskaart ook verplicht boven 75 jaar!
Iedere Belg die meer dan 12 jaar is dient houder te zijn van een elektronische identiteitskaart. Voor personen boven de leeftijd
van 75 jaar geldt er nog steeds een vrijstelling van vernieuwing. In het buitenland evenwel kunnen oude identiteitskaarten
(zonder geldigheidsdatum) en eventueel vervallen kaarten, problemen opleveren.
Het Koninklijk Besluit van 1 september 2004 bepaalt echter dat iedereen (ook boven de leeftijd van 75 jaar) uiterlijk in 2009
houder moet zijn van een elektronische identiteitskaart.
Concreet betekent dat voor wie de leeftijd van 75 jaar voorbij is, het sterk aan te bevelen is om nu al uw identiteitskaart
te vernieuwen. Hiervoor kunt u zich wenden tot de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis, Zeelaan 303, van maandag tot
zaterdag in de voormiddag van 9 tot 12 u. en op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u.
Voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen kan contact opgenomen worden met Nancy Deprez (tel. 058/53.30.42)
of met Hugo Lagatie (tel. 058/53.30.36). Zij kunnen zorgen voor een andere manier om de kaart te bekomen, eventueel met
hulp van de wijkagent. Gelieve een recente pasfoto over te maken van goede kwaliteit. Een nieuwe elektronische ID-kaart kost
10 euro en is vijf jaar geldig.
Krachtens hetzelfde KB moet de elektronische kaart binnen drie maanden na de aanvraag uitgereikt worden. Gebeurt dit niet
dan moet ze vernietigd worden. Om dat te vermijden wordt met aandrang gevraagd u tijdig aan te bieden om de kaart op te
halen na ontvangst van uw PIN- en PUK-codes die u van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken ontving.
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Oproep:
individuele kandidaten voor de bibliotheekraad
Het gemeentebestuur richt een oproep naar individuele kandidaten die deel willen uitmaken van de bibliotheekraad. Om de zes
jaar moet de bibliotheekraad opnieuw samengesteld worden, naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
De bibliotheekraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke partijen (al dan niet de gemeenteraadsleden
zelf), vertegenwoordigers van de ideologische/filosofische strekkingen via de verenigingsleden (die geen lid zijn van de gemeenteraad), en individuele vertegenwoordigers. Alle leden van de bibliotheekraad worden aangesteld door de gemeenteraad.
Deze oproep is in het bijzonder gericht naar de individuele vertegenwoordigers. Voorwaarden om zich kandidaat te stellen: inwoner van Koksijde zijn, geen lid zijn van de gemeenteraad en de kandidatuur schriftelijk indienen bij het college van burgemeester
en schepenen met een motivatie. De kandidaturen dienen ingediend vóór 24 april 2007
Verenigingen uit het culturele veld krijgen ook een oproep om een vertegenwoordiger aan te duiden. Ook die kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen vóór 24 april. Verenigingen die geen dergelijke
oproep kregen worden met dit bericht uitgenodigd dit alsnog te doen vóór 24 april 2007.

✂

Kandidatuurstelling voor de bibliotheekraad
Naam:

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

Voornamen:
Adres:

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

Geboortedatum:

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

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

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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Een avontuurlijk
leesmoment
In april organiseert de bibliotheek een
voorleesmoment op woensdagnamiddag 18 april voor kinderen van 4 tot 8
jaar. Aanvang om 14.30 u. en einde om
15 u. Als begeleider kan men dan ondertussen rustig z’n boeken uitzoeken of
meeluisteren naar het voorleesmoment.

Zeeboeken tijdens
Week van de Zee
De zee spreekt vaak
tot de verbeelding van
kinderen en volwassenen. Er is zoveel over
te leren, over te vertellen, over te ontdekken.
Voor wie zo nieuwsgieDe bibliotheek heeft
prachtige boeken rig naar alles wat leeft
over de zee…
in en rond de zee, voor
wie graag knutselt met natuurmaterialen
zijn er in de bibliotheek prachtige boeken. Kom langs tijdens de Week van de
Zee van 27 april tot 13 mei, en neem een
duik in de “zeeboeken”. De milieudienst
dompelt de bib in een “zeekleedje”. Zo
komen de boeken extra in de kijker te
staan. Leerkrachten kunnen een zeekoffer aanvragen. De milieudienst plaatst
een zee-standje, de klas van Caroline
Reybrouck (van de Westhoekacademie)
toont enkele kunstwerkjes over de zee.
Ten slotte worden er enkele calligrafisch
geschreven zeegedichten van Jan Huyghe
(redacteur van Tij-dingen) uitgehangen.

Cursus internetinitiatie
in april-mei
Voor iedereen die al wat basiservaring
met computers heeft maar zich nog niet
waagde aan surfen op het internet, organiseert de bibliotheek een cursus internetinitiatie. Internet is hét hedendaagse
medium. Je krijgt toegang tot een schat
aan informatie. Vanuit de bibliotheek
of de huiskamer kan je alle informatie
opzoeken, de actualiteit volgen, een reis
voorbereiden, de krant lezen… Kortom,

Snippertassen zijn beschikbaar!
Vanaf april zijn in de bibliotheek snippertassen beschikbaar! Zo’n tas is superhandig.
In de Snippertas zitten voorleesboeken, prentenboeken, een film of een muziek-cd.
Samen met opa of oma in een boek kijken, muziek beluisteren of een film bekijken
is heel leuk. Alle grootouders kunnen voor hun kleinkinderen gratis een snippertas lenen. Op verzoek
wordt de Snippertas met aangepast materiaal door
het bibliotheekpersoneel samengesteld.
Grootouders op stap met de kleinkinderen in de bib: samen
de snippertas halen..!

je tovert de wereld op je scherm. Het
uitgangspunt van de cursus is niet de
techniek, maar wel het persoonlijke,
praktische gebruik van het internet. Na
een korte theoretische introductie wordt
er heel veel op de computer geoefend.
Deze cursus vindt plaats in de bibliotheek op de donderdagen 19 en 26 april,
3 en 10 mei, telkens van 13.30 tot 16 u.
De kostprijs bedraagt 12 euro (cursus
inbegrepen). Een voorwaarde is wel lid
zijn van de bibliotheek. Snel inschrijven
(op de afdeling Beeld en Geluid) is de
boodschap want er worden maar 10
deelnemers toegelaten.

Zelfuitleen- en terugnamebalies: beter bibliotheekwerk
De bibliotheek van Koksijde heeft sinds
maart 2000 een zelfuitleenbalie. Zij
introduceerde als eerste in Vlaanderen
zo’n zelfuitleenbalie. Sindsdien hebben
heel wat bibliotheken zelfuitleenbalies in

huis gehaald. In Koksijde was het toestel
recent aan vernieuwing toe. Er meteen
werd ook gedacht om een innamebalie aan te kopen. Aldus staan er sinds
begin februari twee nieuwe toestellen
in de bibliotheek. De lener kan nu ook
de teruggebrachte materialen zelf registeren via de innamebalie. Dat is een
heel gebruiksvriendelijk apparaat. Het
volstaat de instructies op het scherm te
volgen. Het systeem laadt de materialen
automatisch weer op bij het terugnemen.
Anderzijds is de nieuwe zelfuitleenbalie nog gebruiksvriendelijker geworden.
Ook dit systeem ontlaadt de materialen
tegelijk met de uitlening, en neemt de
diefstalbeveiliging weg, zodat de lener
niet meer bij de balie hoeft langs te
gaan. Verlengen kan ook aan de zelfuitleenbalie. Je moet nog wel het boek meebrengen. Bij problemen en vragen kan de
lener altijd terecht bij de bibliotheekmedewerkers aan de uitleenbalies.

Tweedehands boekenbeurs
De serviceclub Inner Wheel Westkust organiseert op zondag 1 april een gezellige
tweedehands boekenbeurs van 10 tot 18 u. in de Kerkepannezaal (Strandlaan in
Sint-Idesbald). Het wordt een groots opgezette tweedehandsbeurs voor boeken
met een uniek aanbod van alle genres: romans, thrillers, wetenschappelijke werken,
kinderboeken, strips, naslagwerken… aan de spotprijs van 1 euro per boek.
Tussendoor kan men genieten van een aangenaam aperitief of drankje met aangepaste hapjes of van een lekkere kop koffie met een gebakje. De opbrengst van dit
initiatief gaat volledig naar verschillende sociale werken in de streek. Met deze actie
is Inner Wheel Westkust niet aan z’n proefstuk toe. Eind vorig jaar verkochten de
dames wijnpakketten en waren ze present op de brokantemarkt in Veurne. Boeken op
overschot kunnen gedeponeerd worden bij Computercenter Vanmarcke (Zuidstraat
58 of Lindendreef 9 in Veurne), Wijnhandel Coulier (Ondernemingenstraat 9 in
Veurne-Industriezone) of bij KBC-Verzekeringen H.Lapon-Gamme (Koninklijke
baan 36 in Koksijde). Info per e-post: diane.vanm@rcke.be.

Boek
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Boek over pionier-missionaris De Beerst
Van de hand van de zes jaar geleden overleden Armand Vanhuyse (1924-2001) verscheen het boek “Pater De Beerst, jongbezweken Kongopionier (1865-1896)”. Pater Gustaaf De Beerst was de grootoom van auteur Vanhuyse. We besteden in Tij-dingen even
aandacht aan dit werk omdat pater De Beerst een streekgenoot was: alhoewel geboren in Zevekote bracht hij immers zijn jeugd
in Adinkerke door. Armand Vanhuyse schreef deze goed gedocumenteerde en gefundeerde biografie over zijn grootoom al eind
de jaren 1940. Het boek is nu postuum uitgegeven door zijn dochter Myriam Vanhuyse.
Pater Gustaaf De Beerst vertrok in
1891 als een van de eerste Belgische
Witte Paters naar Opper-Kongo. De reis
gebeurde over zee en vervolgens per
karavaan door Duits-Oost-Afrika. Na verscheidene maanden bereikte hij Mpala,
op de westoever van het Tanganyikameer,
waar hij vier jaar apostolaatswerk verrichtte. Begin 1896 stichtte hij een nieuwe missiepost in Lusaka. Op kerstavond
van hetzelfde jaar bezweek hij, amper
31 jaar, aan bloedwaterkoorts. Naast
zijn intense missiearbeid maakte hij zich
verdienstelijk met wetenschappelijk werk
op het gebied van flora, fauna, volkskunde en inheemse talen. Zo stelde hij
onder meer een grammatica samen van
de Tabwa-taal.
In een eerste deel schetst Vanhuyse het

levensverhaal van Gustaaf
De Beerst. Het tweede deel
bevat geschriften van de
missionaris over de karavaanreis, over zijn nieuwe
vaderland, over zeden en
gewoonten van de zwarten,
gepubliceerd in toenmalige
tijdschriften. Het geheel
werd een boeiend verhaal in een taal met soms
West-Vlaamse klankkleur.
Tegelijkertijd is het een historisch en tijdsdocument over de beginnende missionering en kolonisatie in de
toenmalige Onafhankelijke Kongostaat.
Het boek beslaat een 400-tal bladzijden (formaat 17 x 24 cm), en bevat
tientallen illustraties en verschillende

kaarten. Met dit werk wou
Vanhuyse voor de familie
de herinnering aan haar
bijzondere verwant levend
houden. Tegelijk wou hij
de positieve kanten van
het missioneringswerk in
die pionierstijd onder de
aandacht brengen.
Het boek kost 23 euro
(+ 5 euro verzendingskosten). Belangstellenden
kunnen het bestellen door
overschrijving van het correct bedrag
op rek. nr. 035-5039910-25 van Myriam
Vanhuyse, Muylebeekstraat 59 in 1570
Tollembeek (tel. 054/58.82.46, e-post
myriam.vanhuyse@scarlet.be). Levering
gebeurt na ontvangst van betaling.

Schenking boekencollectie aan gemeente
Het echtpaar Frank De Vulder-Micheline Decooman heeft aan onze gemeente een unieke en waardevolle verzameling boeken
geschonken. Het topstuk uit de collectie is het boek “Wetten en Costumen der stede van Brugghe…”, daterend uit 1674. De
volledige collectie Devulder wordt nu bewaard in het gemeentelijk archief en kan door de bezoekers geraadpleegd worden.
Frank De Vulder was in zijn loopbaan rechtskundig adviseur bij de toenmalige Generale Bank. Na zijn carriere vestigde het
echtpaar zich eind 1993 in het mooie Yde Terptje in de Noordduinen. Samen waren ze jarenlang actief geweest bij het
Rode Kruis, Frank als voorzitter van de
afdeling Koksijde en Micheline eerst als
afdelingsverantwoordelijke van de sociale
hulpverlening en daarna als provinciaal verantwoordelijke.
Ten oosten van Madagascar, in de Indische
Oceaan ligt het Franse vulkanische eiland
La Réunion. Binnenkort verhuizen Frank en
Micheline naar het zonnige eiland, waar
hun kleindochter al enthousiaste plannen
maakt om door opa en oma extra verwend
te worden.
De heer en mevrouw De Vulder-Decooman schonken
hun merkwaardige collectie boeken aan de gemeente.
Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester
Marc Vanden Bussche en archivaris Caroline Beele.

Onderwijs

Denderend schoolfeest gemeentelijke
basisschool Koksijde
Begin maart had vond in de
gemeentelijke
basisschool
(Koksijde, Abdijstraat) het jaarlijkse schoolfeest plaats met als
titel “Strips”. Sommigen fronsten
de wenkbrauwen omwille van de
vroege datum, maar een kenmerk
van tradities is dat ze nu eenmaal
kunnen doorbroken worden. Het
schoolfeest was als ’t ware de
afsluiter, de apotheose van het
project “strips” waaraan door heel
basisschool twee weken werd gewerkt.
De werkgroep had een schitterend en
zeer gevarieerd programma samengesteld: het verkleden van leerlingen in
één of ander stripfiguur, een creanamiddag, het grote stripspel waaraan een
40-tal ouders, grootouders en sympathisanten meewerkten, het bezoek van
de striptekenaars Dirk Deman en Ivan

Adriaanssens die workshops verzorgden,
de inrichting van de hal van de school in
een heuse stripleesbib in samenwerking
met de bibliotheek, en als apotheose
niet in het minst het eigenlijke schoolfeest zelf.
Het één uur durend spektakel kon de
harten van alle aanwezigen bekoren, zelfs
bij het laatste nummer pinkten velen

Openingszitting werkgroep Kunst in de Mullewol
In het abdijmuseum Ten Duinen vond op donderdagavond 1 maart de openingszitting plaats van de werkgroep Kunst in de Mullewol. Deze werkgroep heeft als doel
de werking van het Vanneuvillehuis te behartigen en de interesse in klassieke muziek
en actuele kunst aan te wakkeren via een cultureel programma voor het ruime
publiek. Daarnaast zal het Vanneuvillehuis als ontmoetingscentrum fungeren en
een artistiek platform bieden voor begaafde jonge artiesten en ‘artists in residence’.
Voorzitter Walter Vilain beoogt via deze weg ook zijn methode van teken-, schilderen beeldhouwkunst vast te leggen en door te geven aan de nieuwe generatie.
Voor meer info:, cultuurfunctionaris beeldende kunsten Valerie Vandamme,
Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 8 in Koksijde.

De Mullewol is een nieuwe werkgroep om de culturele activiteiten in het Vanneuvillehuis te
behartigen. Vele artistieke prominenten woonden de startvergadering in aanwezigheid van 1ste
schepen Jan Loones, voorzitter Walter Vilain en dichter Fernand Florizoone, beiden culturele
ambassadeurs van Koksijde.
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een traantje weg. Het decor met het
“tableau vivant” gemaakt door de leerlingen van het zesde leerjaar was een
streling voor het oog. De 8 nummers,
gelinkt aan één of andere strip waren
verzorgd, de kostumering was schitterend. Lucky Luke, Jommeke, Popeye,
de Smurfen, de Rode Ridder, Obelix en
Asterix, de Boeboeks en de stripmarionetten passeerden de revue. Achteraf
werd bij een hapje en een drankje
nog druk nagekaart over dit geslaagd
schoolfeest.
Het feestprogramma van de gemeentelijke basisschool Koksijde was zeer
gevarieerd: het verkleden van leerlingen
in één of ander stripfiguur, een creanamiddag, een stripspel, het bezoek van
de striptekenaars Dirk Deman en Ivan
Adriaanssens en de inrichting van de hal
van de school in een heuse stripleesbib.

Atelier Tekenen
exposeert over de zee

3 5
W A K
1 0

ACADEMIE

KOKSIJDE

Het atelier Tekenen van de gemeentelijke Westhoekacademie presenteert van zaterdag 31 maart tot
zondag 15 april, elke namiddag van
14 tot 18 u. (niet op maandag en
dinsdag) een tentoonstelling in de
kapel Ster der Zee, Koninklijke baan
366. Onder leiding van hun lerares
Caroline Reybrouck werkten de cursisten een jaar lang rond het thema
zee. Ze tonen thans hun tekeningen
en aanverwante werken.
Info: Westhoekacademie (tel.
058/51.65.27, e-post westhoekacademie@koksijde.be).

Erfgoed
Met als thema: “Niet te schatten…”
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Erfgoeddag op zondag 22 april!
“Niet te schatten” is de slogan van Erfgoeddag die dit jaar plaatsvindt op zondag 22 april. Erfgoed wordt doorgaans beschouwd
als iets waardevols, maar welke waarden heeft erfgoed precies? Is deze waarde enkel en alleen in euro uit te drukken? Natuurlijk
niet! De waarde van een voorwerp kan ook heel persoonlijk zijn. Denk maar aan uw eerste knuffelbeer. Is erfgoed dan zo’n ruim
begrip? Over deze kwestie organiseerde het intergemeentelijke samenwerkingsverband 5-Art (Alveringem, De Panne, Koksijde,
Nieuwpoort en Veurne) in het Landshuis van Veurne een tentoonstelling. In Koksijde zijn er voor de kinderen de hele dag activiteiten in het archief en in het lokaal van de VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) in cc Taf Wallet. Het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138 vestigt de aandacht op de bronnen van de cisterciënzerwaarden. In Sint-Idesbald voert de gids u mee naar de tijd
waarin een aquarel van Paul Delvaux nog geen brood waard was. Er valt dus heel wat te ontdekken in Koksijde en omstreken op
Erfgoeddag!

1. GEMEENTEHUIS WORKSHOP (1 UUR)
POSTKAART
KNUTSELEN: GROETJES
UIT KOKSIJDE

tje van vernieuwende, hedendaagse architectuur (ontwerp
van architectenburo Storme
Van Ranst, Antwerpen). De
blikvanger is de “Kok-pit”, de
ellipsvormige raadszaal op
Kinderen (van 3 tot 8 jaar)
poten midden in het centrale
kunnen op een speelse manier
atrium. Is dit gebouw in de
kennismaken met het archief
eerste plaats een spectaculaire
en de oude postkaarten
creatie of een technisch hoogvan onze gemeente inkijken.
standje? Het bezoek leidt verDaarna kunnen ze aan de slag
der naar het cc CasinoKoksijde
met verf. Ze ontwerpen zelf
met de bibliotheek en het culhun mooiste postkaart.
tureel centrum, sinds 2000 in
Om 10 u., 11.30 u., 14 u.,
gebruik. Dit gebouw refereert
15.30 u. en 17 u. in het
naar de belle-époquevilla’s uit
gemeentelijk archief, Zeelaan
de omgeving. Met een kijkje
303. Gratis toegang.
Iedereen bezit wel een voorwerp dat voor de persoon in kwestie van achter de coulissen.
Info en reservatie (noodzake- onschatbare waarde is… Voor elk van hen is dat een stukje erfgoed!
Om 10 u., 11 u., 12 u., 13 u., 14
lijk!) in het gemeentelijk archief
u.,
15
u.,
16 u., 17 u. Gratis toegang.
(tel. 058/53.30.71, e-post archief@ Info en reservatie in het gemeentekoksijde.be). Maximum 5 kinderen per lijk archief (tel. 058/53.30.71, e-post Info en reservatie (noodzakelijk!):
archief@koksijde.be). Maximum 5 kin- bespreekbureau cc CasinoKoksijde,
groep.
Casinoplein 11 (tel. 058/53.29.99, fax
deren per groep.
058/53.29.97, e-post cc.casino@kok2. GEMEENTEHUIS sijde.be). Maximum 25 deelnemers per
3. GEMEENTEHUIS WORKSHOP FILMEN EN
groep.
WORKSHOP
FILMEN
EN
MONTEREN 1: HET SPREKEND

ARCHIEF
Tijdens de workshop (1,5 uur) maken de
kinderen (van 8 tot 12 jaar) kennis met
een camera, montage en het archiveren
van videomateriaal. Veel kinderen denken
bij het horen van het woord archief aan
papier en saaie boeken. Wat velen niet
weten is dat er in een archief ook plaats
is voor dvd’s, video’s, cd’s… Na een
archiefbezoek komt het echte werk: een
film maken met camera en computer.
Om 10.30 en om 13 u. in het gemeentelijk archief, Zeelaan 303. Gratis toegang.

MONTEREN 2: HET SPREKEND
ARCHIEF
Zie vorig item, deze workshop richt zich
evenwel tot jongeren van 12 tot 14 jaar.
Om 14.30 en om 16 u.
Info en reservatie in het gemeentelijk archief (tel. 058/53.30.71, e-post
archief@koksijde.be). Maximum 5 deelnemers per groep.

4. GEMEENTEHUIS EN
CC CASINOKOKSIJDE –
RONDLEIDINGEN (1 UUR)
Het nieuwe gemeentehuis is een staal-

5. CC TAF WALLET (VEURNELAAN 109 IN SINT-IDESBALD),
LOKAAL VLAAMSE VERENIGING
VOOR FAMILIEKUNDE (VVF) WORKSHOP GENEALOGIE “WIE
IS DE OMA VAN MIJN OMA?”
(1 UUR)
Kinderen kunnen op een speelse manier
kennismaken met de genealogie. Wat is
een stamboom? Wat is een genealoog
en wat doet hij? De kinderen maken hun
eigen stamboom onder begeleiding. Wie
is mijn oma? Wie is de oma van mijn

Abdijmuseum Ten Duinen/Erfgoed
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(vervolg van blz. 10)

oma? Voor kinderen van alle leeftijden.
Om 10 u., 11 u., 14 u., 15 u., 16 en 17 u.
Gratis toegang.
Info en reservatie (noodzakelijk!) in het
gemeentelijk archief (tel. 058/53.30.71,
e-post archief@koksijde.be). Maximum
10 kinderen per groep.

6. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN
1138 (KONINKLIJKE PRINSLAAN
8) - WANDELVOORDRACHT:
DE BRONNEN VAN DE
CISTERCIËNZERWAARDEN
De wandelvoordracht vestigt de aandacht op de herbronningsgedachte bij
de 19de-eeuwse cisterciënzers: hoe
keken zij in de 19de eeuw naar hun
12de- en 13de-eeuwse wortels, en hoe
probeerden ze de waarden uit die beginperiode te herintegreren. Deze herbronning is nog steeds de basis van het leven
in de trappistenabdijen in de wereld!
Met hun erfgoed komen we op één of
andere manier wel in aanraking…
Om 14.30 en 15.30 u. Gratis deelname
(op Erfgoeddag is het museum ’s namiddags gratis te bezoeken).
Info in het museum: tel. 058/53.39.50,
fax 058/51.00.61. e-post secretariaat@
tenduinen.be.

7. ABDIJHOEVE TEN BOGAERDE
(TEN BOGAERDELAAN 12)
- APERITIEFCONCERT “TRIO’S
UIT DE DUISTERNIS” MET HET
ENSEMBLE FRESCAMENTE
De gedreven muzikanten van het kamermuziekensemble Frescamente diepen vier
triowerken op uit de duisternis, stukken
die een plaats verdienen onder de spotlights. Het publiek kan ze ontdekken in
het betoverende licht van het kerkgebouw
van de abdijhoeve Ten Bogaerde. Van
klassieke muziek uit de tijd van Mozart,
over romantische muziek beïnvloed door
Brahms tot lichtzinnige muziek uit de
20ste eeuw, brengen ze een verrassend
programma. Met o.m. volgende stukken:
het trio van M. Heidrich voor klarinet,
hoorn en piano en “L’histoire du soldat”

van I. Stravinsky voor viool, klarinet en
piano. Frescamente was onlangs laureaat
van “Gouden Vleugels 2006-2007”.
Om 11 u., prijs 10 euro of 5 euro voor
jongeren tot 26 jaar.
Info in het abdijmuseum, Koninklijke
Prinslaan 8: tel. 058/53.39.52, e-post
balie@tenduinen.be

8. STRANDDIENSTENCENTRUM
SINT-IDESBALD, ZEEDIJK 26A
– WANDELING “SINT-IDESBALD
VANUIT DE OGEN VAN PAUL
DELVAUX” (2 UUR)
Geleide wandeling door het kunstenaarsoord Sint-Idesbald. De gids vertelt
verhalen uit de tijd dat Paul Delvaux er
verbleef. Hoe zag Baaldje eruit in de
tijd dat een aquarel van deze wereldberoemde surrealist evenveel waard was
als een brood? Met welke kunstenaars
was Delvaux bevriend? Hoe brachten zij
hun dagen door? Waar ontmoette hij zijn
grote liefde Tam?
Om 10 u., om 14 u. en om 15 u. Gratis
deelname.
Info en reservatie (noodzakelijk!):
bespreekbureau cc Casino
Koksijde (tel. 058/53.29.99,
fax 058/53.29.97, e-post
c c . c a s i n o @ ko k s i j d e . b e .
Maximum 25 deelnemers per
groep.

9. LANDSHUIS
VEURNE (GROTE
MARKT 29) –
TENTOONSTELLING
“WAARDE VAN
ERFGOED”
Erfgoed heeft vele betekenissen. De waarde van één
“ding” kan zelfs sterk verschillen naargelang van wie
er waarde aan hecht. “Echt
waardevol” vinden mensen
voorwerpen die oud zijn, of
veel geld waard zijn. Maar een
voorwerp kan ook waardevol
zijn omwille van andere rede-

nen: sentimenteel en gevoelsmatig, als
herinnering aan iets of iemand, of omdat
het een verzameling compleet maakte.
In het kader van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband 5-Art brengen
de inwoners van Alveringem, De Panne,
Koksijde, Nieuwpoort en Veurne hun
eigen waardevol erfgoed samen, mét
het verhaal waarom dit stuk voor hen zo
waardevol is. Een boeiende verzameling
van waardevol erfgoed in vele betekenissen.
Van zaterdag 21 april tot en met zondag
13 mei, van 10 tot 12 en van 14 tot 17
u. Gratis toegang.
Er is een bijzonders schattingsdag van
waardevol erfgoed op zaterdag 5 mei om
14 u. in het Landshuis.
Info: Dienst Cultuur en Erfgoed, in Veurne
(tel. 058/33.55.38, fax 058/33.55.39,
e-post cultuurdienst@veurne.be).
Centraal infopunt:
Bespreekbureau cc CasinoKoksijde,
Casinoplein 11 in Koksijde
Tel. 058/53.29.99, fax 058/53.29.97, epost cc.casino@koksijde.be

Abdijmuseum Ten Duinen
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Klassiek op zondag: Frescamente

De groep Frescamente concerteert op zondag 22 april in de abdijhoeve Ten Bogaerde.

Na de succesvolle Mozartavond in 2006,
slaan het Abdijmuseum en het ccCasino
de handen in elkaar om ook in 2007
een podium te geven aan het klassiekere
muziekgenre. Onder de noemer “Klassiek
op zondag” worden twee aperitiefconcerten aangeboden in het historische
kader van de Abdijhoeve Ten Bogaerde.
Het voorjaarsconcert van zondag 22
april (11 u.) plaatst jong talent in de
kijker. Frescamente is een kamermuziekensemble dat bestaat uit vier jonge en
gedreven muzikanten. Ze spelen wer-

ken die in de vergeethoek zijn geraakt
omwille van hun vreemde bezetting maar
gaan evengoed het ijzeren repertoire niet
uit de weg. Onlangs werd Frescamente
uitgeroepen tot laureaat van Gouden
Vleugels 2006-2007, de prestigieuze
kamermuziekwedstrijd van Klara, Jeugd
en Muziek en KBC.
Op 22 april brengt Frescamente “Trio’s
uit de duisternis”: vier trio-werken die
een plaats verdienen onder de spotlights
van het podium maar helaas veel te lang
in de duisternis van een archief heb-

ben doorgebracht. Van klassieke muziek
uit de tijd van Mozart, over romantische muziek beïnvloed door Brahms tot
lichtzinnige muziek uit de 20ste eeuw
brengen zij een programma dat verrast
en doet smaken naar meer… Op het
programma staan o.a. het trio van M.
Heidrich voor klarinet, hoorn en piano
en “L’histoire du soldat” van I. Stravinsky
voor viool, klarinet en piano.
Kaarten kosten 10 euro/5 euro (jongeren tot 26 jaar) en kunnen worden bekomen in het Abdijmuseum Ten Duinen
1138.
Noteer alvast ook de najaarseditie van
“Klassiek op zondag” op 21 oktober
met het concertprogramma “Flour de
Beaulté” door het schitterende Zwitserse
ensemble La Morra.

Aperitieflezing Familiares de Dunis
Op zondag 15 april organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum een aperitieflezing over “Het ontstaan van de Orde van
Cîteaux”. Prof. em. dr. Ludo Milis, jarenlang hoogleraar aan de universiteit Gent, specialiseerde zich in de geschiedenis van de
middeleeuwse mentaliteit en religie. In “Hemelse monniken, aardse mensen” (1998), wierp hij een nieuw licht op de betekenis
van de monniken. Onomwonden stelt hij daarin dat hun invloed op de middeleeuwse mens beperkt was. Die stelling maakte dat
het boek een van de meest besproken historische overzichtswerken van de jaren negentig werd. Professor Milis is dan ook de
best geplaatste historicus om het ontstaan van de Orde van Cîteaux, waartoe de cisterciënzerabdij OLV Ten Duinen behoorde,
in een breder kader te plaatsen en te duiden.
Afspraak op zondag 15 april om 10.30 u. in Abdijhoeve Ten Bogaerde. Leden betalen 4 euro, niet-leden 5 euro (inclusief aperitief).

Erfgoeddag 2007: Waarden van Erfgoed
Onder het motto “Terug naar de bron. De cisterciënzers en hun waarden” zullen er in het kader van het thema “De waarde(n)
van erfgoed” op zondag 22 april twee gidswandelbeurten kunnen worden gevolgd. Om 14.30 en 15.30 u. zullen museumgidsen Didier Bourry en Johan Verweirder in hun rondleiding speciaal de aandacht vestigen op de cisterciënzer-waarden die in het
abdijmuseum afleesbaar zijn. Het museum is die namiddag gratis te bezoeken tussen 14 en 18 u.

Vlaamse Molendag
Tijdens de Vlaamse Molendag op zondag 29 april is de Zuid-Abdijmolen weer van de partij. Molenliefhebbers kunnen de molen
bezoeken van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u. De toegang is op deze publieksdag ook gratis.

Abdijmuseum Ten Duinen
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Middeleeuws theaterfestival op 1 mei
Reis terug in de tijd! Op dinsdag 1 mei
organiseert het Abdijmuseum het eerste
middeleeuwse theaterfestival. Een leuke
namiddag (van 14 tot 18 u.) boordevol
middeleeuws straattheater, spannende
vertellingen, hilarische wagenspelen en
vrolijke muziek uit de middeleeuwen!
Op het programma staan o.a. de familievoorstelling “De ridder zonder hart”, “Karel

ende Elegast”, de Middelnederlandse
kluchten “Buskenblaser” en “Lippijn” en
een improvisatie van middeleeuwse taferelen. Wellicht huivert men een beetje
bij het zien van het mysterieuze Wesen
van Saeftinghe, maar de charme van de
sympathieke wonderdoener Jannes de
Goochelaar en de uitbundige muziek van
de Blauwe Schuyt maken zeker alles goed!

Het uitgebreide programma is te bekijken op www.tenduinen.be. Kaarten (in
het Abdijmuseum) kosten 5 euro of 3
euro voor jongeren van 12 tot 18. Gratis
toegang voor kinderen onder de 12 jaar
én voor wie in middeleeuwse klederdracht is! Doen dus!

Inventarisatie collectie vlakglas
De Duinenabdij herbergt een grote collectie glasfragmenten uit kerk, pand
en gasterie. De meeste stukken werden in de jaren 1950-1960 opgegraven en toen deels behandeld. Een evaluatie drong zich evenwel op. Een
eerste toestandsanalyse van deze collectie wordt nu door Hilde Wouters,
stagiair van de opleiding kunstwetenschappen & archeologie van de VUB,
uitgevoerd. De omvang van het nog bewaarde glas geeft hoop op een
volwaardige presentatie in de nabije toekomst. Maar eerst moet evenwel
nog verder werk gemaakt worden van consolidatie en inventarisatie.

Hilde Wouters buigt zich over de collectie glasfragmenten van de aloude Duinenabdij.

Toerisme
Lentekriebels in de maand april
De brochure “Lentekriebels in Koksijde-Oostduinkerke” geeft een chronologisch overzicht van alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden in april, mei en juni. Deze evenementenbrochure is gratis te bekomen bij de dienst Toerisme.
Bloemenjaarmarkt op zaterdag 7 april - De bloemenjaarmarkt op paaszaterdag betekent jaarlijks de start van het nieuwe toeristische seizoen. Geuren en kleuren doet de Zeelaan in het hartje van Koksijde-bad waar bloem- en tuinliefhebbers hun inspiratie
vinden. De bloemenjaarmarkt is een organisatie van het comité Koksijde in de Bloemen en het gemeentebestuur.
Internationale ruilbeurs op zondag 8 april - Op Pasen vindt in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald vanaf 8 u. de internationale
ruilbeurs plaats in. Op de parking is er een rommelmarkt waar verzamelaars van oude munten, prentkaarten, postzegels, champagnedoppen zeker hun gading zullen vinden.
Garnaalvissers te paard op maandag 9 april - Op paasmaandag trekken de garnaalvissers te paard om 10.30 u. naar zee om er
de lekkere Noordzeegarnaaltjes te vangen. Om 10.45 u. is er ook een garnaalkruiersdemonstratie door de
kruiers te voet van de club Spanjaardbank. Nadien worden de garnalen gekookt op de Zeedijk en te koop
aangeboden aan het publiek.
Bedevaart naar Baaldjes Kruis op maandag 23 april - De jaarlijkse bedevaart naar het kapelletje van de
Zalige Idesbald vindt dit jaar plaats op maandag 23 april. Om 14 u. wordt een korte plechtigheid gehouden
in de OLV-ter-Duinenkerk. Vandaar wordt omstreeks 14.30 u. in processie naar het kapelletje van de Zalige
Idesbaldus Van der Gracht opgestapt waar het Idesbalduslied wordt gezongen.

Natuurbrochure Yde Duinen
De nieuwe natuurbrochure Yde Duinen 2007 is van de pers. Deze brochure geeft een beschrijving van alle
natuurgebieden in onze gemeente, alsook een overzicht van alle gratis geleide wandelingen en fietstochten
in 2007. Achteraan is er ook beknopte uitleg over alle wandel- en fietsroutes in onze gemeente in opgenomen. De natuurbrochure Yde Duinen 2007 is gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme.

Toerisme
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Wedstrijd: garnalen en
asperges

Daguitstappen dienst
Toerisme

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag
van de Orde van de Paardenvisser organiseert het bestuur van de orde voor alle
lezers van Tij-dingen een kookwedstrijd
met als thema “Asperges en grijze garnaal”. Aan de deelnemers worden volgen
de”wedstrijdingrediënten” gevraagd:
- creëer een origineel en eigen recept
met als verplichte ingrediënten asperges en grijze garnalen
- beschrijf in detail de nodige ingrediënten en hoeveelheden voor 4 personen
- geef de bereidingswijze in volgorde
volgens het recept
- voeg facultatief een presentatie van het
bord of foto bij het recept
Bent u ook een verborgen culinaire
talent, aarzel dan niet om uw eigen
recept in te sturen, tegen uiterlijk 1 mei
2007 naar Ghislain Storme, Zeedijk 430
in 8670 Oostduinkerke, of naar volgend
e-mailadres: ysland@skynet.be.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd om op 18 mei
hun prijs in ontvangst te nemen tijdens de viering van 40 jaar Orde van
de Paardenvisser op de Zeedijk van
Oostduinkerke.
De winnende recepten met de namen
van de laureaten zullen nadien bekendgemaakt worden op de website van de
orde, nl. www.ordevandepaardevisser.be.

De daguitstappen van de dienst Toerisme
vinden in 2007 plaats op volgende data
naar volgende bestemmingen:
- donderdag 3 mei: Rijsel (met Roubaix)
en bezoek aan de Oude Kaasmakerij in
Passendale (met proevertjes)
- dinsdag 15 mei: Varengeville-sur-Mer
(bezoek aan Parc des Moutiers) en
Dieppe
- dinsdag 12 juni: Canterbury met bezoek
aan de prachtige tuin Goodnestone
Park Gardens
- vrijdag 22 juni: Amsterdam
- donderdag 13 september: Kent (met
bezoek aan een tuin)
- donderdag 13 december: kerstuitstap
(bestemming nog onbekend)
Voor info: dienst Toerisme, Zeelaan 303
(tel. 058/51.29.10 en 058/53.21.15, epost erika.leuridan@koksijde.be)

Jumelageprogramma
2007
1. Vijfstedentreffen in Wépion-surMeuse
Het jaarlijkse vijfstedentreffen vindt
plaats van 20 tot en met 22 april.
Geïnteresseerde inwoners en/of verenigingen kunnen zich melden bij de
voorzitter of de leden van het jumelagecomité Oostduinkerke. Tijdens het vijf-

stedentreffen wordt ook het traditioneel
Spel zonder Grenzen georganiseerd.
Hiervoor zoekt het comité een twaalftal
14-, 15- en 16-jarigen! Inschrijven op
onderstaand adres.
2. Jeugdkamp in La Charité-sur-Loire
Voor jongeren geboren in ‘94, ‘95, ‘96
en ‘97 wordt door het jumelagecomité
een internationaal jeugdkamp georganiseerd. Dit jaar is La Charité-sur-Loire de
gaststad van 22 tot en met 31 juli. Een
gevarieerd programma wordt aangeboden. Voor velen is het een heuglijk weerzien met de deelnemers van vorig jaar.
Alle info over dit jeugdkamp op onderstaand infopunt. Inschrijven is nu al
mogelijk.
3. Reis naar La Charité-sur-Loire
Van 10 tot 13 september wordt in samenwerking met CD-cars een begeleide reis
naar La Charité-sur-Loire georganiseerd.
Alle inlichtingen over deze reis bij de
voorzitter.
Naast deze grote activiteiten neemt het
jumelagecomité deel aan diverse activiteiten in de verbroederde gemeenten,
zo o.m. aan de fietstocht BiedenkopfOostduinkerke van 18 tot 24 augustus.
Meer informatie over al deze activiteiten bij voorzitter Ward Samyn, Pastoor
Pypestraat 4a in Oostduinkerke (tel.
058/23.55.20).

Dagreis naar Hasselt op 27 april: jenevermuseum en Japanse tuin
Het comité Koksijde in de Bloemen organiseert op vrijdag 27 april een daguitstap naar
Hasselt met bezoek aan het jenevermuseum en aan de paradijselijke grootste Japanse tuin
van Europa.
- opstapplaatsen: om 8 u. aan het nieuw gemeentehuis (Zeelaan 303) en om 8.15 u. aan de
Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.
- 10.30 u., aankomst in Hasselt en bezoek aan het jenevermuseum: 20.000 collectiestukken
tonen het verhaal van de Belgische jenever, proevertjes
- 12 u., vrij bezoek aan het stadscentrum en vrij middagmaal
- 15 u., geleid bezoek aan de Japanse tuin: 2,5 ha grote Japanse theetuin die het Japanse landschap van de 17de eeuw weerspiegelt met klaterende beekjes, prachtige bloesems en het authentieke thee- en ceremoniehuis
- 17 u., terugreis naar Koksijde alwaar aankomst omstreeks 19.30 u.
- de deelnameprijs bedraagt 25 euro per persoon, uiterlijk op 19 april te storten op rek. nr. 068/0538860/52 van het comité
Koksijde in de Bloemen; in de prijs zijn de busreis, de toegangskaarten en de fooi voor de buschauffeurs inbegrepen.

Vo l ksl eve n

Harmonie Vrienden van de Brandweer
viert zijn halfeeuwfeest met nieuwe reus!
Zaterdag 10 maart 2007 staat in gouden letters geboekstaafd in de annalen van de Oostduinkerke Harmonie Vrienden van de
Brandweer. Op die heuglijke dag vierden de vrolijke musici van de garnaalgemeente het 50-jarig bestaan van hun vereniging.
Het feest werd bezegeld met een, overigens voor verenigingen eerste officiële ontvangst in het nieuw gemeentehuis! Bovendien
worden de muzikanten voortaan beschermd door een kersverse reus, Drét’n de Gordienemuus. De ontvangst in het gemeentehuis
betekende ook de start van een druk feestjaar!

De groepsfoto van de harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke ter gelegenheid van het 50jarig bestaan

Met Sint-Barbara 1957 stapte de
Brandweerfanfare voor de eerste maal
door de straten van Oostduinkerke. Een
15-tal brandweermannen waarvan velen
nog hadden gespeeld in de harmonie
“Eendracht en Hoop” hadden voordien
gerepeteerd onder leiding van brandweerkorporaal Maurits Aeles. Mevrouw
Rosa Loones-Dewitte, toenmalig burgemeester, schonk hen in het geheim
enkele instrumenten. Vanaf dan luisterde
de Brandweerfanfare de gemeentelijke
feesten en plechtigheden op. Als kledij
droegen de muzikanten de oude uniformen van de brandweer met een witte
riem en witte schouderband.
In 1964 werd een eerste bestuur werd
verkozen met Louis Legein als voorzitter,
Herman Dorné als secretaris-penningmeester en Maurits Aeles als dirigent.
Ook niet-brandweermannen werden na
een tijd lid van de Brandweerfanfare. In
1972 werd Marcel Cloet voorzitter, zijn
echtgenote Jeanne Chieux werd meter
en E. Kemp peter. In 1976 gaf Maurits
Aeles het dirigeerstokje door aan Gilbert
Deschilder. Vele jongeren volgden dan
notenleer bij Gilbert. In 1978 vond een
eerste lenteconcert plaats in zaal De
Mikke. Nog in 1978 ging de brandweerfanfare op reis naar Bruhl bij Keulen.

In 1982, ter gelegenheid van het 25jarig bestaan, werd de Brandweerfanfare
omgedoopt tot “Harmonie Vrienden van
de Brandweer”. Meter Jeanne schonk de
harmonie een nieuwe vlag, groen-geel
getint met lier en brandweerembleem.
In 1988 werden er nieuwe uniformen
gekocht met gedeeltelijke sponsoring
van voorzitter Marcel en meter Jeanne:
een bordeau vest, een zwarte broek en
een wit hemd. Dit uniform wordt nog
steeds gedragen op officiële plechtigheden, de vissersschabbe met petje is
het zomeruniform. In 1994 nam Gilbert
Deschilder wegens tijdsgebrek ontslag
als dirigent. Hij werd opgevolgd door
Jeroen Hillewaere.
In 1996 kocht de gemeente de gebouwen van de WVEM (Dorpsstraat 32),
waar de gemeentelijke technische dienst
en de muzikanten zelf een nieuwe
thuis inrichtten: ’t Tuttertje. Op 23
maart 1997 werden de nieuwe lokalen officieel ingehuldigd. De muzikanten kregen toen ook een nieuwe
lichtgrijsblauwe das met geborduurde solsleutel in goudkleur.
De harmonie blijft een vaste waarde op tal van feesten zoals de
Vissersstoet in Blankenberge, de
Garnaalstoet in Oostduinkerke, de

kermissen in Wulpen en Oostduinkerke,
de opening in Oostduinkerke en het
slotdéfilé in Ieper van de IJzervierdaagse.
In 2006 verzorgde de harmonie in totaal
31 optredens. Vandaag telt de harmonie
44 muzikanten en een trommelkorps
met 18 leden.
Het huidig bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter Johan Vanhoucke,
ondervoorzitter Eddy Gryp, secretaris
- penningmeester Jan Douchy, PR en
redactie Eric Figoureux, materiaalmeester en lesgever trommelkorps Patrick
Kyndt, eredirigent Gilbert Deschilder
en dirigent Jeroen Hillewaere. Iedere
dinsdag is er van 20 tot 21 u. repetitie
voor het trommelkorps en elke donderdag notenleer van 19 tot 20 u., en
vervolgens repetitie voor de harmonie
van 20 tot 22 u., met nabespreking aan
de bar, toegankelijk voor het publiek
tijdens de openingsuren. Mits een vaste
jaarlijkse bijdrage kan men ook steunend
lid of erelid worden. Dan wordt u ongeveer drie maal per jaar het tijdschrift
“Het Tuttertje” bezorgd. Zin om mee te
spelen? Neem dan contact op met een
van de leden, of contacteer secretaris
Jan Douchy op 058/51.37.44 of bel
058/51.16.94 tijdens de uren van de
repetities.
Het bestuur van de jubilirende harmonie met burgemeester en 1ste schepen en achteraan de reusachtige tamboer-majoor Drét’n de Gordienemuus!
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De integrale waterfactuur vanaf 2007
voor winning, distributie èn sanering

16

Als afscheidnemend voorzitter van de raad van bestuur van de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht
(IWVA) houdt Marc Gunst eraan de Koksijdse burger te stimuleren zuinig om te gaan met drinkwater. De IWVA is de maatschappij die onze regio van drinkwater voorziet, dus ook in Koksijde. Zuiver water is een kostbaar goed. Het is uiterst belangrijk dat
iedereen zich hiervan ten volle bewust is. Om deze vanzelfsprekendheid te stimuleren werd een Europese richtlijn uitgevaardigd
die de toepassing van de integrale waterfactuur oplegt.
De integrale waterfactuur betekent dat
bij de facturatie niet enkel de kosten
voor winning en distributie aangerekend
worden maar ook de kosten voor de
afvoer en de zuivering van het afvalwater.
Hierdoor ontstaat een rechtstreekse link
tussen de consumptie -en de vervuilingvan water met hetgeen ervoor aangerekend wordt. De integrale waterfactuur
is dus een concrete uitwerking van het
principe “de vervuiler betaalt”.

ZES COMPONENTEN
In de praktijk betekent dit dat de waterfactuur vanaf 1 januari 2007 als volgt
samengesteld is:
1. Een abonnementsvergoeding van 39
euro per jaar. Dit is een tussenkomst in
de algemene vaste kosten die door
elke abonnee, aangesloten op het
waterdistributienet, verschuldigd
is.
2. De kostprijs voor winning en
distributie van het water: 1,48
euro per kubieke meter
3. De gemeentelijke saneringsbijdrage (onderhoud rioolaansluitingen en gemeentelijk rioleringsnet):
1,0612 euro per kubieke meter.
4. De bovengemeentelijke saneringsbijdrage (investerings- en
onderhoudskosten collectoren en
grote zuiveringsinstallaties, in vervanging van de vroegere milieuheffing): 0,7518 euro per kubieke
meter
5. Gratis water: elke gedomicilieerde persoon heeft recht op 15
kubieke meter gratis water per jaar.
Let wel: deze 15 kubieke meter zijn
wel gratis maar dit volume is niet
vrijgesteld van saneringsbijdragen.
De aftrek op uw factuur gebeurt
dan ook aan 1,48 euro per kubieke
meter.

6. BTW: alle kosten en bijdragen zijn
onderworpen aan 6% BTW.

SPREIDING
Dit nieuwe systeem heeft voor gevolg dat
het totaal aangerekende bedrag op de
facturen in sterke mate zal stijgen. Een
eenmalige jaarlijkse betaling kan dan extra
belastend zijn voor uw maandbudget.
Daarom zal de IWVA een systeem ontwikkelen waarbij via domiciliëring maandelijks voorafbetalingen kunnen gedaan
worden op de jaarfactuur. Het bedrag
hiervan zal voor elke abonnee individueel
berekend zijn in functie van zijn verbruik. Hierdoor zal het mogelijk zijn de
financiële last over het volledige jaar te
spreiden. Dit systeem zal kosteloos aan-

geboden worden. U zal hieromtrent nog
gedetailleerde informatie ontvangen.
In een aantal gevallen (sociale redenen,
bezit eigen zuiveringsinstallatie) kan vrijstelling van de saneringsbijdrage verleend worden. De modaliteiten hiervan
staan vermeld op de folder die bij uw
factuur zal ingesloten worden.

VOOR BEROEPSDOELEINDEN
Voor professionele verbruikers geldt een
enigszins afwijkende regeling. Het tarief
van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage wordt individueel bepaald in functie van het aantal vervuilingseenheden
(VE). De Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) geeft hiervoor de nodige gegevens door aan de IWVA, die de aanrekening doet. Inzake de gemeentelijke saneringsbijdrage geldt het
gewoon tarief behalve voor landbouwbedrijven of als aangetoond
werd dat er een groot verschil
is tussen het afgenomen en het
geloosde volume water. Let er wel
op dat water, gewonnen via een
eigen winning, eveneens aan de
saneringsbijdragen onderworpen
is. Dit water wordt immers evenzeer
via het rioleringssysteem afgevoerd
en gezuiverd. Eigen waterwinners
zullen dan ook aanrekeningen van
de saneringsbijdrage ontvangen,
gebaseerd op gegevens verstrekt
door de VMM.
De conclusie mag dan ook zijn dat
zuinig omspringen met water om
ecologische redenen een noodzaak
is. Bovendien wordt uw spaarzaamheid financieel aardig beloond.
Voor
meer
info:
IWVA,
Doornpannestraat 1 in Koksijde
(tel. 058/53.38.33, open van 8 tot
12 en van 13 tot 16.30 u.)

Milieu
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Subsidie voor aankoop eco-luiers
Vanaf 1 april 2007 keert de gemeente
Koksijde een subsidie uit aan ouders die
eco-luiers gebruiken in plaats van wegwerpluiers. Daarmee wil de gemeente
de bevolking aansporen het milieu wat
te ontlasten. Eco-luiers worden immers
niet weggegooid, maar gewassen en hergebruikt.
Velen onder ons beseffen niet altijd wat
een baby’tje aan luierafval produceert.
Tijdens de gehele luierperiode (3 jaar)
produceert uw kindje gemiddeld meer
dan 1 ton restafval, wat toch wel een
schokkend cijfer is.
Door jonge ouders aan te sporen geen
wegwerpluiers maar eco-luiers te gebruiken, kan de samenleving samen de
afvalberg doen slinken. Minder restafval

betekent een grote besparing op huisvuilzakken, wetende dat men per zak
1 euro betaalt. Om de ouders aan te
sporen eco-luiers te gebruiken, besloot
ons gemeentebestuur hen te belonen
met een premie.
Die premie bedraagt per kind de helft
van de aankoopprijs, met een maximum
van 125 euro. De aanvraag hiertoe moet
in één keer gebeuren via het daartoe
bestemde aanvraagformulier, dat met
kan bekomen op de milieudienst of kan
downloaden van de gemeentelijke website van gemeente (www.koksijde.be). De
aanvraag dient vóór de derde verjaardag
van het kind te gebeuren.
Volgende documenten moeten bij het
aanvraagformulier gevoegd worden: een

afschrift van de aankoopfactuur, het
geboortebewijs van het kind/de samenstelling van het gezin en een kopie van
het identiteitsbewijs van de aanvrager
(ouder of voogd).
Weet dat u niet enkel het milieu helpt, de
eco-luier biedt ook voordelen voor uw
kindje. Allergieën en rode billetjes kunnen vermeden worden door het gebruik
van eco-luiers in plaats van wegwerpluiers. Twijfel dus niet langer om eco-luiers
te gebruiken en uw aanvraagformulier in
te dienen!
Meer info bij de milieudienst (Zeelaan
303) bij Kim Calcoen (058/53.34.65) of
bij Dorine De Coster (058/53.30.98), epost milieu@koksijde.be

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 4 en 18 april
Ophaaldata papier en karton: woensdag 11 april

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 5 en 19 april
Ophaaldata papier en karton: donderdag 12 april

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 april
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 13 april

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 6 en 20 april
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 10 april

Sluitingsdag containerpark
Het containerpark is gesloten op dinsdag 1 mei.

Milieu
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Vogelgriep: preventieve maatregelen vanaf 1 maart
Op basis van het advies van experts
heeft het Federaal Voedselagentschap
(FAV) beslist om de huidige maatregelen
ter voorkoming van de vogelgriep in
grote lijnen ongewijzigd te laten.
Dit betekent concreet volgende maatregelen vanaf 1 maart:
* Bij particuliere pluimveehouders is er
geen afschermregeling verplicht.
* De bepalingen in de gevoelige natuurgebieden blijft ongewijzigd. De verplich-

ting blijft dus om de dieren binnen, hetzij
onder netten, afgeschermd te voederen en te drenken zodat via deze weg
geen contact met wilde vogels mogelijk is. Deze maatregel geldt voor alle
vogel- en pluimveehouders in de gevoelige natuurgebieden (Dockaertstraat,
Kinderlaan, Pelikaanstraat, Veurnekeiweg,
Veurnevaartstraat en Zouavenpad). De
ligging van deze gebieden kan op www.
favv.be geconsulteerd worden.

Het FAV legt slechts een bijkomende
maatregel op: in de gevoelige natuurgebieden wordt van de particuliere pluimveehouders geëist dat zij in staat moeten
zijn om hun pluimvee binnen de 24 uren
af te schermen indien het FAV daartoe
opdracht zou geven.
Voor meer info: Bart Quintelier (tel.
058/53.30.99 of fax 058/53.30.83 of
milieu@koksijde.be) of www.favv.be of
www.influenza.be.

Winnaars campagne “afvalarm winkelen - shopping bag”
Tijdens de maand februari werd de heer Leo Cruysweegs met de shopping bag gespot op het
Guido Gezelleplein. In maart werd mevrouw Mariette Deberdt met haar shopping-bag gespot
in de Westendestraat. Zij wonnen hierdoor aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De
milieudienst wenst hen van harte proficiat!

De shopping-bag-winnaars van februari en maart: de h. Leo Cruysweegs en mevr. Mariette Deberdt.

Jeugd
Vragen? JIN helpt je er van af! Gezonde voeding
“Mens sana in corpore sano”. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Lekkere en gezonde voeding: een goed leven?!
Een goede gezondheid begint bij gezonde voeding. Zonder voeding kan ons lichaam niet functioneren. Voeding speelt een grote
rol bij het zich fit voelen zowel lichamelijk als geestelijk. We hebben allemaal dagelijks met voeding te maken, maar we staan helaas
nog steeds te weinig stil bij de betekenis van onze voeding voor onze gezondheid. Voeding en gezondheid hebben veel met elkaar
te maken. De gezondheid van mensen kan worden gehandhaafd of verbeterd door middel van gezonde voeding.
Het lichaam kan je vergelijken met een fabriek waar dag en nacht wordt gewerkt. Om deze fabriek goed draaiende te houden, zijn
er basiszaken nodig. Zuurstof, water en voedingsstoffen.
Voor de aanvoer van de nodige voedingsstoffen zoals brandstoffen (koolhydraten en vetten), bouwstoffen (eiwitten), vitaminen,
mineralen en water moet je wel zelf iets doen. Dat is gezond en gevarieerd eten en voldoende drinken. Door dit dagelijks te doen,
voorkomt men tekorten aan noodzakelijke voedingsstoffen en blijft men in goede conditie.
Gezonde voeding is een must, maar niet altijd gemakkelijk in te passen in ons druk leven. Met een beetje goede wil en een paar
tips moet het lukken. Deze tips kan men vinden in het thema van de maand april van het JIN (Jongereninformatienet) van de
Jeugddienst.
Meer info bij Lydia Choroeza, JOC de PIT, Kursaallaan 28 (tel. 058/ 53.29.70, fax
058/53.29.71, e-post jocdepit@koksijde.be of lchoroeza@koksijde.be.

Workshop zang in De Muze
Eindelijk kan de Muze zanglessen aanbieden! Op woensdag 4 april wordt jong en oud van 14
tot 17 u. in jeugdhuis de PIT ingeleid in de beginselen van het zingen. Voor een keer wordt
deze workshop gratis aan alle deelnemers aangeboden.
Meer info: www.depit.be, tel. 058/53.29.73 of e-post jocdepit@koksijde.be

Jeugd
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’t Is weer tijd voor SWAP
De jeugddienst organiseert in de paasen de grote vakantie opnieuw de SWAPwerking voor alle Koksijdse jongeren van
12 tot 16 jaar (geboren tussen 1995
en 1991). De pasjesverkoop (4 euro)
is inmiddels al gestart want de eerste
activiteit vindt al plaats op woensdag
4 april.
Die eerste activiteit is skiën of snowboarden op Ice Mountain in Komen.
De uitstap kost 25 euro (1 ski- en 1
snowboardmonitor, materiaal, een halve
dagpas, busvervoer en verzekeringen
inbegrepen). De plaatsen zijn beperkt,
zich haasten is dus de boodschap.

Het zomerprogramma biedt o.m. volgende activiteiten: Vadi-Visjoe stokkengevecht, muurklimmen in Blue-Berry
Hill, Funky DS & bodypercussie, bowlingavond, Planckendael + Technopolis,
legerbasis Lombardsijde, een
3-daagse in de Zwalmstreek
(in een oude kloosterhoeve)
en een 3-daagse in Eindhoven
(terug naar de Middeleeuwen),
vilten, spaghetti met jumpparty, skimboarden, expeditie
avontuur in op en rondom
de Donkvijver, candid camera, stadstrophy in Brussel on

BMX, graffiti, speksteenkunst, emblemata, kajak, Efteling, schilderen op doek,
nachtspel met overnachting, spinning,
beach day met bbc, voetbal, verwendag met snoep en andere lekkernijen,
Antwerpen Averechts (op
bezoek bij andere culturen),
zeilwagenrijden, mini-golf,
studio Koksijde, creatief met
kruiden, op bezoek bij een
kunstenares.
Meer info bij Carine Baert,
JOC de PIT, Kursaallaan 28
(tel. 058/53.29.70, e-post
carine.baert@koksijde.be.

Karaoke op vrijdag 6 april
Voor een keer kan men in de PIT ook een leeg orkest verwachten. Want de jeugdraad verwacht immers het gezang van de
enthousiaste aanwezigen op vrijdag 6 april van 20 u. tot middernacht in de zaal van JOC de PIT voor een grootse karaoke. Gratis
toegang. Info www.jeugdraadkoksijde.be.

Algemene vergadering jeugdraad
Elke Koksijdse jongere van 14 tot 25 jaar kan aan de jeugdraad deelnemen. De volgende vergadering vindt plaats op
zaterdag 7 april om 10.30 u. in de vergaderruimte van de PIT.

De jeugdraad filmt!
Laat je dromen uitvliegen met Peter Pan, de originele Disneyklassieker die ons leerde in sprookjes te geloven. Op donderdag 12 en vrijdag 13 april is het immers weer tijd voor de kinderfilm
van de jeugdraad. Deze keer komt Peter Pan jeugdraadland opfleuren. De film begint telkens
om 14.30 u. in de zaal van JOC de PIT. De toegang bedraagt 2,50 euro (drankje inbegrepen).
Reserveren vooraf kan: 058/53.34.44 of jocdepit@koksijde.be.

Bass-ement party: “Elektro, drum ’n bass en house”
Op vrijdag 13 april zoekt de PIT de elektrovibes op. Vanaf 21 u. staat de kelderverdieping van het casinocomplex in vuur en vlam.
De line up voor deze avond: Miclem (warming up), Sebenza (house & electro), Warren (drum ‘n bass). De toegang bedraagt 1
euro voor leden, 2 euro voor niet-leden. Info op de site www.depit.be

Boone meets dj Iron
Twee oudgedienden komen de PIT nog eens verwennen met hun muzikale skills. Op vrijdag 27 april lossen de
dj’s Boone en Iron elkaar af in een marathon. Start om 21 u. in jeugdhuis de PIT.
Boone in the good old days.

Sport, avontuur, fun, en games: dat is waar de Speelveugel om draait
Dit jaar starten de inschrijvingen een stuk vroeger dan vorige jaren. Vanaf maandag 16 april
kan men z’n kleine spruit of iets grotere bloemkool opnieuw inschrijven voor de gemeentelijke
speelpleinwerking.
De openingsuren van de Jeugddienst zijn wel gewijzigd: van maandag tot donderdag van 9 tot
12 en van 13.30 tot 16 u., op vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 19 u., op zaterdag van 16
tot 19 u. Opgelet: de verlengde openingsuren (van 16 tot 19 u. op vrijdag en zaterdag) gelden
niet tijdens schoolvakanties! Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44.

Internationale samenwerking

Koksijde eerste kustgemeente
met titel “FairTradeGemeente”!
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Koksijde is de eerste kustgemeente die de titel “FairTradeGemeente” (“Eerlijke Handelsgemeente”) binnenrijft. Dat gebeurde half
maart. De titel is zowat te vergelijken met de titel van bloemengemeente, maar dan uiteraard op een ander beleidsvlak. Deze
erkenning wil zeggen het gemeentebestuur kiest voor meer eerlijke handel, duurzame landbouw, een ecologisch, milieuvriendelijk en duurzaam beleid. Dat is het motto waarmee de dienst Internationale Samenwerking dIS van de gemeente Koksijde aan
de campagne “Ik Ben Verkocht” begon.
In tegenstelling tot eerdere berichten in
de pers, is Koksijde de éérste kustgemeente die deze titel behaalt, dus vóór
Oostende en Middelkerke, die zich ook
enthousiast aan het inzetten zijn.
Eerlijke handel betekent dat de landbouwer en/of de landarbeider een eerlijke
en correcte prijs krijgen voor hun waren.
Breder kan dit ook betekenen dat de
arbeider die het product maakt ook
eerlijk betaald wordt voor z’n werken (vb
bij kledij). Dit betekent dat alle boeren
en arbeiders, producenten overal ter
wereld, die werken binnen dit stramien
een betere kans krijgen om te overleven.
Ook biolandbouw, hier ter plaatse, wordt
niet vergeten.
Daarnaast zet het gemeentebestuur zich
in voor een duurzame manier van besturen en consumeren. Zo drinken alle
ambtenaren en gemeentearbeiders Max
Havelaarkoffie, letten ze op energie- en
waterverbruik en gebruiken ze ecologisch verantwoord papier.
Om de titel te behalen moet je als
gemeentebestuur aan 6 criteria voldoen.
Deze criteria en het verloop van de campagne en haar toekomst kunt u lezen

Zee

op de webstek van de dIS:
www.koksijde.be/dIS onder
de rubriek “Koksijde
FairTradeGemeente’ en
op de campagnewebstek
www.ikbenverkocht.be
onder de rubriek “mijn
gemeente” en 8670.
Belangrijk bij het behalen
van de titel, zijn de vele
particulieren, scholen, horecazaken en winkels die zich hebben
ingezet, naast verschillende gemeentelijke diensten. Zonder hun enthousiasme
was de titel nooit behaald.
Als u eens zin hebt in een lekker “eerlijk”
fruitsapje, een romige “eerlijke” chocomelk, “eerlijke” babyartikelen en -kleertjes, “eerlijke” voedingswaren en ga zo
maar door, dan ben je bij al deze (privé)medewerkers op het goede adres.
Een greep? “De Karavaan” en “Steen aan
zee” voor non-food in Oostduinkerkebad, brouwerij Houtsaeger in Koksijdedorp, de grootwarenhuizen Colruyt
Koksijde, Proxy Delhaize Oostduinkerke,
Carrefour Koksijde, de biowinkel in
Koksijde en Oostduinkerke-dorp, het

theatercafé Het Bedrijf,
jeugdhuis
De
PIT
Koksijde, verblijfcentrum Het Vissershuis
Oostduinkerke. Ook
deze scholen zetten
zich in: Hotelschool Ter
Duinen, de gemeentelijke basisschool en de
vrije basisschool, beiden
in Oostduinkerke.
Ook u kan helpen door producten
aan te kopen van eerlijke of biohandel of
door duurzamer om te gaan met papier,
energie, afval en water of door deel te
nemen aan de vele activiteiten die de
gemeente organiseert binnen een duurzaam beleid (zie criteria 6 op de beide
webstekken).
Iedereen die wil aansluiten bij de campagne kan de dIS contacteren op dIS
Koksijde,
dienstverantwoordelijke
Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3 in
Oostduinkerke (e-post fien.leerman@
koksijde.be of 058/51.08.92). Koksijde
als gemeente behaalde dan wel de titel,
maar werkt gestadig door om ze waard
te blijven!

Getijdentafels april

dag
hoogwater
laagwater
16 april:
1 april:
01.19 en 13.40
08.22 en 20.27
17 april:
2 april:
01.50 en 14.10
08.52 en 20.57
18 april:
3 april:
02.19 en 14.38
09.22 en 21.29
19 april:
4 april:
02.48 en 15.06
09.52 en 22.01
20 april:
5 april:
03.17 en 15.35
10.22 en 22.31
21 april:
6 april:
03.48 en 16.04
10.49 en 22.57
22 april:
7 april:
04.18 en 16.33
11.15 en 23.23
23 april:
8 april:
04.48 en 17.06
11.43 en 23.56
24 april:
9 april:
05.24 en 17.45
12.21
25 april:
10 april:
06.08 en 18.39
00.41 en 13.11
26 april:
11 april:
07.18 en 20.08
01.42 en 14.24
27 april:
12 april:
09.04 en 21.41
03.14 en 16.08
28 april:
13 april:
10.28 en 22.57
04.47 en 17.26
29 april:
14 april:
11.30 en 23.50
06.00 en 18.26
30 april:
15 april:
12.16
06.58 en 19.14
Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

00.34 en 12.58
01.15 en 13.39
01.57 en 14.21
02.39 en 15.04
03.22 en 15.49
04.07 en 16.35
04.55 en 17.25
05.50 en 18.23
07.00 en 19.33
08.22 en 20.58
09.48 en 22.20
10.58 en 23.20
11.51
00.07 en 12.33
00.45 en 13.08

07.45 en 19.59
08.29 en 20.42
09.12 en 21.26
09.55 en 22.10
10.38 en 22.55
11.20 en 23.40
12.04
00.29 en 12.52
01.28 en 13.55
02.42 en 15.20
04.06 en 16.51
05.29 en 18.00
06.28 en 18.48
07.13 en 19.24
07.47 en 19.55
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MMC en buurtwerkers: zij doen het “FrieWillie”!
“Vrijwilliger zijn, dat doe je in de eerste plaats om anderen te helpen, omdat je gelooft in een betere wereld en omdat je wat wilt
doen voor je medemens.” Dat is de slogan van maatschappelijke vrijwilligers, hier en elders. Tijdens de week van de vrijwilliger
nodigde ons OCMW de buurtwerkers en de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MCC) uit om hen met een attentie voor
hun inzet te bedanken.
De groep vrijwillige chauffeurs van
de Minder Mobielen Centrale (bijna
voltallig) en een viertal vrijwillige
buurtwerkers van het OCMW. Boven
van links naar rechts: Milou Van
Peteghem, Jeannine Moreau, Daniël
Snick, Jean Lauwers, Jean-Claude
Delepiere, Mariette Bruynseels,
Jean Slambrouck, Germain Verfaillie,
Jacques Vandekeere, Frans Houpelyne
en Roger Vanhoutte. Onderaan van
links naar rechts: Raoul Lema, Jef
Marrannes, dienstverantwoordelijke Fien Vandooren, OCMW-secretaris Pascale Feys, André Reubrecht,
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie,
Ietje Jager, Nicole Vanhoutte, Frans
Detollenaere, Alfons Ramon, Georges
De Bruyckere en Robert Ockerman.
Konden niet aanwezig zijn: Rik Van de
Velde, Marc Corthals, Germain Seys,
Mariette Vanlerberghe, Veronique
Coulier, Hedwig Donceel, Arnold Torsy,
Marcel Vanbillemont en Annemie
Vanmarcke.

De Minder Mobielen Centrale heeft als
doel mensen die in sociale nood verkeren, terug te integreren in de maatschappij. Dat gebeurt o.a. met vervoer
naar de arts of het ziekenhuis, vervoer
naar een vereniging, het brengen van
een ziekenbezoek, enz. Om lid te worden
van de MMC moet de gebruiker voldoen
aan enkele voorwaarden en een lidmaatschapskaart van 7 euro kopen.
In 2006 was de MMC een groot succes:
92 gebruikers werden ingeschreven en

24 vrijwillige chauffeurs reden 607 ritten
of samen 15.515 km.
De buurtwerking voor senioren telt
momenteel 12 vrijwilligers. Het doel van
dit project is tweeledig:
- onmiddellijk tegemoet komen aan
directe, kleine noden die eenvoudig op
te lossen zijn maar die voor de bejaarde
een groot probleem vormen zoals bv.
een lamp vervangen, naar de apotheek
gaan, een boodschap doen, formulieren invullen, enz.

- versneld detecteren van noodsituaties
en hulpbehoevende personen en dit
signaleren aan de bevoegde instanties
zoals het OCMW, gemeente, enz.
Deze vrijwilligers kunt u herkennen via
een affiche aan het venster met het
opschrift: ‘”Hier woont een contactpersoon van de vrijwillige buurtwerking”.
Hebt u interesse voor vrijwilligerswerk
of wenst u meer informatie? Contacteer
dan Fien Vandooren, tel. 058/53.31.90.

Diensten tijdens de Goede Week
Tijdens de Goede Week vinden volgende diensten plaats in de kerken.
Palmzondag 1 april (met palmwijding):
- zaterdag 17 u. en zondag 11 u. in Sint-Pieter (Koksijde-dorp)
- zaterdag 18 u., zondag 10 u. en zondag 18 u. in OLV-ter-Duinen in Koksijde-bad
- zaterdag 16 u. en zondag 11.15 u. in Sint-Idesbald
- zaterdag 18 u. en zondag 10 u. in Sint-Niklaas (Oostduinkerke)
- zondag 9.30 u. in Sint-Willibrord (Wulpen)
Biechtviering maandag 2 april: voor heel de federatie om 18 u. in Sint-Pieter
Witte Donderdag 5 april: om 18 u. in OLV-ter-Duinen; om 18 u. in Sint-Idesbald en om 20 u. in Sint-Niklaas
Kruishulde op Goede Vrijdag 6 april: om 15 u. in Sint-Pieter, OLV-ter-Duinen, Sint-Idesbald en Sint-Niklaas
Passiespel op Goede Vrijdag 6 april: om 20 u. in Sint-Niklaas
Paaswake op Stille Zaterdag 7 april: om 20 u. in OLV-ter-Duinen, Sint-Idesbald en Sint-Niklaas
Paaszondag 8 april: om 11 u. in Sint-Pieter / om 10 en 18 u. in OLV-ter-Duinen / om 11.15 u. in Sint-Idesbald / om 10 u. in
Sint-Niklaas / om 9.30 u. in Sint-Willibrord

Sport
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Paassportkamp van 10
tot 13 april

Tijdens de paasvakantie loopt van dinsdag 10 tot vrijdag 13 april in het sportcentrum Hazebeek een avonturensportkamp dat iedere dag start om 9 en
eindigt om 16 u. Over de middag is er
een pauze voorzien waarin de deelnemers onder toezicht hun lunchpakket
nuttigen.
Volgende sporten staan op het programma: street– en breakdance, muurklimmen en kajak; jongleren, hockey,
badminton en voetbal; boogschieten,
rafttocht, freestylebiken, zeilwagenrijden
en quad (voor de oudsten).
Dit sportkamp staat open voor jongens
en meisjes van het 3de tot het 6de
leerjaar.
De deelnameprijs bedraagt 44 euro
(inbegrepen: verzekering, sportmateriaal, vervoer, dagelijks een drankje, een
T-shirt). Inschrijven kan enkel door betaling op het secretariaat van de sportraad:
Sportdienst Koksijde Hazebeekstraat 11
in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01 of
via www.sport.koksijde.be). Het aantal
plaatsen is beperkt. Het voorleggen van
een zwembrevet van minimum 50 m is
een vereiste om te kunnen inschrijven.
Tijdens de zomervakantie (van 9 tot 13
en van 16 tot 20 juli) worden sportkampen voorzien met water-, strand- en
verdedigingssporten.

Sport overdag: sporten seniorenacademie

Andere belangrijke
sportmanifestaties

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: conditiegymnastiek 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.

Zondag 1 april: West Coast Discovery
Walk, een tweedaags wandelevenement
met start van 8 tot 14 u. aan ’t Oud
Schooltje in Koksijde-dorp (info Brian
Decrop, gsm 0496/69.67.69)
Dinsdag 3 april: Nordic Walking (initiatieles 5/6), 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) .
Laatste initiatieles op 110 april
Woensdag 11 april: om ca. 13.15 u.,
doortocht van de ProTour wielerwedstrijd Gent-Wevelgem, van Kinderlaan in
Nieuwpoort tot Veurnekeiweg in Veurne
(org. Koninklijke Veloclub Het Vliegend
Wiel, tel. 056/41.58.12)
Tot vrijdag 11 mei: Start to Run (5de editie), elke maandag, woensdag en vrijdag
om 19 u. op het sportpark Hazebeek, 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)

Minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert in 2007 voor
de 8ste maal minivoetbaltornooien voor
alle leerjaren van het basisonderwijs uit
Koksijde. Het tornooi start om 13.30
u. en wordt gespeeld in de sporthal
Hazebeek in Oostduinkerke. Volgende
planning werd opgesteld: woensdag 25
april voor de 1ste graad, woensdag 9
mei voor de 2de graad, woensdag 23 mei
voor de 3de graad. Zowel jongens als
meisjes kunnen deelnemen, elke school
kan onbeperkt ploegen inschrijven.
Info & organisatie: sportdienst en sportraad Koksijde Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, webstek www.sport.koksijde.be).

KBC-Driedaagse
De Panne–Koksijde
Woensdag 4 april: rit Zottegem–Koksijde
met aankomst in de Strandlaan te SintIdesbald 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 Koksijdedorp, Oostduinkerke en Nieuwpoort
Donderdag 5 april: van 14.25 tot 16.50
u. individuele tijdrit De Panne–Koksijde–
De Panne-Sint-Idesbald-Koksijde-SintIdesbald.
Info: sportdienst (tel. 058/53.20.01)
en KVC Panne Sportief vzw (gsm
0475/87.30.85)

Sport

Huldiging tweevoudig
wereldkampioen strandzeilen
Op maansdag 12 maart vond ten
gemeentehuize de ontvangst plaats van
Koksijdenaar Johan Sobry die twee keer na
elkaar het wereldkampioenschap strandzeilen in klasse 2 won. Zeilwagenrijden
is een unieke en spectaculaire sport die
snelheid, rust en strand combineert. Als
jonge scout kwam Johan Sobry in aanraking met de zeilwagensport bij De Krab
in De Panne. Door de jaren heen wist hij
verschillende keren Belgisch kampioen
te worden. In 1996 werd hij derde op
het Europees kampioenschap in Asnelles
(Frankrijk). In 2004 werd hij in Sint-PeterOrding (Duitsland) wereldkampioen in
zijn klasse. De wereldkampioenschappen
worden om de twee jaar georganiseerd.
Vorig najaar stond voor Johan Sobry dus
veel op het spel toen hij in Le Touquet
(Fr.) zijn titel moest verdedigen. Daar
bewees hij dat hij de titel meer dan waard
was, want ook deze keer kwam hij thuis
als wereldkampioen strandzeilen klasse
2. Burgemeester Marc Vanden Bussche
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Tweevoudig wereldkampioen strandzeilen klasse 2 Johan Sobry geflankeerd door burgemeester
Marc Vanden Bussche en schepen Herwig Vollon, met op de tweede rij o.a. schepenen Daniël Van
Herck en Dirk Dawyndt, alsook Jan Leye en Eric Engelbrecht van de zeilwagenfederatie.

feliciteerde hem en beklemtoonde dat
de gemeente fier is met een gemeentegenoot als wereldkampioen.
Naast Johan Sobry, valt in Koksijde nog
meer aanstormend zeilwagen-talent
te ontdekken: op de laatste wereldkampioenschappen werd Koksijdenaar

Alexander Maere, de jongste piloot in
zijn klasse, verdienstelijk vijfde bij de
klasse2. Ten slotte werd de jonge Matthia
Saubain 14e in de klasse Standart, een
opmerkelijke prestatie die beloond werd
met de titel “beste junior”.

Mountainbiketoertocht met 545 deelnemers
Ondanks het stormweer met letterlijk windkracht 10 op zaterdagmorgen 3
maart” kwamen er toch een 545 bikers naar de toertocht van Koksijde. ’s
Morgens besliste de organisatie om de strook langs zee uit het parcours te
schrappen wat uiteraard jammer was voor de sportievelingen die speciaal
naar de kustgemeente kwamen om op een strook zand te rijden.
In de late voormiddag zwakte de wind af en priemde de zon geregeld door
het wolkendek zodat er nog meer deelnemers op het appel verschenen. Ze
waren aangenaam verrast over de uitbreiding van het parcours richting De
Panne. Ook de 3 bevoorradingsposten waren een pluspunt in vergelijking
met vorige jaren.
links naar rechts winnaar Ivan Lamote, schepen van
De gemeentelijke Sportdiensten van Koksijde en De Panne, i.s.m. de moun- Van
sport Dirk Dawyndt en organisator-sportfunctionaris Willy
tainbikeclub Neverest waren ondanks de moeilijke weersomstandigheden Degraeuwe.
dan ook tevreden met de opkomst.
Schepen van Sport Dirk Dawyndt mocht dan ook de hoofdprijs van de gratis tombola, een microgolfoven van 500 euro, overhandigen aan winnaar Ivan Lamote uit Roeselare.

Minigolf… een sport voor alle leeftijden
Minigolf is een uitstekende mogelijkheid om op eigen tempo een ontspannende bezigheid te beoefenen. Minigolf kan men echt
spelen van ‘zéér jong’ tot ‘stokoud’, het brengt een aantal lichaamsbewegingen met zich mee die iedereen kan uitvoeren op eigen
ritme en het is een goede concentratie-oefening. De Minigolfclub van Oostduinkerke bestaat uit inwoners van Oostduinkerke en
omstreken en “aangespoelden”, en heeft zijn thuishaven op het terrein van Tennis–Minigolf Tip Top, Leopold II-laan 112 a.
De jaarplanning voor 2007 ziet er uit als volgt: 8 kampioenschapswedstrijden, 2 triowedstrijden en 2 nocturnes (deze drie disciplines telkens over 2 omlopen), 2 vriendenontmoetingen over 3 omlopen, 1 play-off der kampioenen en koningswedstrijd over
4 omlopen, 1 Open Golftornooi tijdens de kermis over 4 omlopen. Er is ook elke vrijdagavond gratis clubtraining, af en toe ook
een etentje en het seizoen sluit af met een banket. Meer info bij secretaris Leo Van den Broeck (gsm 0486/50.19.35).
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Burgerlijke stand februari
GEBOORTEN
Hannelore Snoeck (Gent, 5 februari), dochter van Peter en van Leen Delrue uit Oostduinkerke
Noémie Englebert (Brugge, 6 februari), dochter van Gaëtan en van Véronique Van Nunen uit Oostduinkerke
Stan Vandenbulcke (Veurne, 6 februari), zoon van Filip en van Martine Leeman uit Koksijde
Miel Neyrinck (Veurne, 13 februari), zoon van Jo en van Wendy Desmedt uit Koksijde
Olivier Duquet (Veurne, 19 februari), zoon van Elie en van Sylvie Vanhassel uit Oostduinkerke
Amy Gunst (Veurne, 20 februari), dochter van David en van Iris Noyelle uit Koksijde
Anna Cornelis (Oostende, 22 februari), dochter van Geert en van Esther Witkamp uit Oostduinkerke
Fiona Vandenberghe (Oostende, 22 februari), dochter van Pierre en van Vicky Verbeke uit Oostduinkerke
Luca Labeau (Veurne, 23 februari), zoon van Dirk en van Elane Marciel uit Koksijde
Thibault Debaillie (Oostende, 24 februari), zoon van Wim en van Jennifer Van Winkelen uit Oostduinkerke
Aurelius Kaya (Veurne, 27 februari), zoon van Nihat en van Angélique Hoenraet uit Oostduinkerke
Thibault Kerckhove (Veurne, 27 februari), zoon van Marnix en van Namira Kentz uit Koksijde
Alice Dom (Sint-Niklaas, 28 februari), dochter van Karl en van Katrien Van Rie uit Oostduinkerke
Amy Watthy (Veurne, 2 maart), dochter van Christian en van Daisy Derycke uit Koksijde

HUWELIJKEN
Alexandre Declerck en Napaporn Hongthong, beiden uit Koksijde
John Ashcroft en Christiane De Prins, beiden uit Koksijde
Andy Jonckheere en Valerie Ryssen, beiden uit Koksijde
Pieter Wandelaere en Katrien De Keukeleire, beiden uit Koksijde
Alain Vanderperren en Marie-Hélène Negleman, beiden uit Koksijde
Mickaël Duffield en Valerie Roland, beiden uit Koksijde
Hendrik Wittevrongel en Annie Dieleman, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Gisèle Wallet (81 jaar), weduwe van Albert Callebaut / Andrée Roppe (84 jaar), echtgenote van Marcel Kindt
/ Joseph Louwagie (86 jaar), echtgenoot van Maria Trypsteen / Serafijn De Coninck (75 jaar), echtgenoot van
Yolande Thybaut / Magdalena Dedrie (88 jaar), weduwe van Augustus Van Elslander / Monique Calonne (65
jaar) / Jacqueline Bocq (84 jaar), weduwe van Marcel Depraetere / Rogier Germonpré (85 jaar), echtgenoot van
Madelena Bekaert / Willy Boffejon (76 jaar), weduwnaar van Simone Verbist / Elvira De Pauw (85 jaar), weduwe
van Andries Fernand / Joseph Dewilder (82 jaar), echtgenoot van Margaretha Hosten / Germana Verschueren (77 jaar),
weduwe van Leonard Vermeulen / Helena Reynaert (78 jaar), echtgenote van Jan.Rabaey / Andrée Bailly (81 jaar), weduwe
van Charles Gerlache / Denise Torfs (83 jaar), echtgenote van Paul Decooman / Roger Coeman (78 jaar), echtgenoot van
Rachel Januarius / Joanna Roose (75 jaar), echtgenote van Albert Vandenbussche / Marie Pierard (76 jaar), echtgenote van
Jacques Dullaert / Valerie Jackson (69 jaar), ongehuwd / Georges Verdonck (77 jaar), gehuwd met Wilfrida Versteele / Nicole
Codron (54 jaar), echtgenote van Bernard Hinnekint / Maria Van Holen (82 jaar), weduwe van Joseph De Beus / Janine Delrue
(76 jaar), weduwe van Guido Matsaert / Denise De Reymaeker (72 jaar), weduwe van Jozef Puttemans / Jacqueline Thys (70
jaar), echtgenote van Jean Mahaut / Joseph Ghesquière (72 jaar), echtgenoot van Olga Souffriau / Sylvain Van Den Bossche
(80 jaar), echtgenoot van Bertha Lemeire / Germaine Neirinckx (99 jaar), weduwe van Alexandre Valentin

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
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Van Gerven-Boone

Echtpaar Pommé-Degrave
Gouden palmen waren er
op zaterdag 3 maart voor
het echtpaar Robert Van
Gerven-Francine Boone
ter gelegenheid van de
50ste huwelijksverjaardag.
In Ronse baatten ze samen
een confectiebedrijf uit.
De gelukkige jubilarissen
ontvingen in hun eigen
huis een delegatie van het
college van burgemeester
en schepenen, en kregen
bloemen en geschenken
overhandigd.

Echtpaar Feys-Maelstaf

Zaterdag 3 maart was ook
een gezellige feestdag
voor het echtpaar Charles
Pommé-Germana Degrave
ter gelegenheid van de
viering van het diamanten
huwelijksfeest. Charles en
Germana waren bedrijfsleiders van de gekende
vervoersfirma Pommé uit
Staden. Ze genoten de
eer het eerste echtpaar te
zijn dat door het college
van burgemeester en schepenen in het nagelnieuw
gemeentehuis van Koksijde werd ontvangen. Daar werden ze feestwensen en
geschenken aangeboden.

Echtpaar De Bondt-Vermeulen

René Feys en Nicole
Zestig jaar gehuwd of
Maelstaf smaakten op
de diamanten bruiloft!
zaterdag 10 maart het
Voorwaar een familiefeest
geluk de gouden bruiloft
om u tegen te zeggen.
te mogen vieren. De gelukVoor het echtpaar Jan De
kige jubilarissen, afkomstig
Bondt-Suzanne Vermeulen
uit Leisele en vroeger uitviel deze heuglijke verbaters van de voedingswinjaardag op zaterdag 17
kel Feys in de Zeelaan in
maart. Jan was professor
Koksijde-bad, werden door
tandheelkunde aan de
een delegatie van het coluniversiteit van Leuven en
lege van burgemeester en
directeur van de school
schepenen in het nieuw
voor tandheelkunde. De
gemeentehuis ontvangen.
jubilarissen werden in het
De fiere jubilarissen wergemeentehuis van Koksijde
den er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd en kregen diverse een gezellige ontvangst aangeboden door het gemeentebestuur met receptie
geschenken aangeboden.
en overhandiging van geschenken.

Dokters en apothekers met wacht

Hulp

Dokters april
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 april
(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
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Dè historische gebeurtenis van de prille 21ste eeuw:

“Adieu, gemeentehuis van Koksijde-dorp..,
Ons gemeentebestuur heeft een historische gebeurtenis achter de rug. De overgang van februari naar maart ’07 was inderdaad
een periode die het begin van een nieuw tijdperk inluidde, nl. het leeghalen van het gemeentehuis en aanverwante gebouwen in
Koksijde-dorp en de intrek in het nieuw gemeentehuis in Koksijde-bad. Het was een mega-operatie die zonder noemenswaardige problemen in relatief korte tijd, één week, tot een goed einde werd gebracht. De diensten waren gesloten van maandag 26
februari tot en met vrijdag 2 maart, maar op maandag 5 maart waren ze op hun nieuwe stek weer toegankelijk voor de burger. In
deze drie bladzijden kunt u met weinig woord en veel beeld een en ander nog eens meebeleven …

Na talrijke werkvergaderingen vanaf najaar 2006 onder algemene
leiding van ir. Siska Stockelynck en ing. Stephan Wydooghe kon de
grote operatie op maandag 26 februari van start gaan: het konvooi
verhuisbakken staat klaar…

Korte tijd “gecontroleerde materiële chaos” bij de rekendienst boven
het brandweerarsenaal. Virginie Deschacht vond nog een plaatsje tussen de verhuisdozen…

Afdelingshoofd administratie José Chamon (rechts) en stafmedewerker
secretarie Björn Cools in de jarenlang krappe lokettenzaal van het
gemeentehuis Koksijde-dorp: inpakken en wegwezen…

Aankomst in het nieuw gemeentehuis, niveau -1. Ivo Melaerts bedient het laadplatform. De mannen van de technische dienst in het algemeen en van de logistiek
in het bijzonder onder leiding van Rudy Baelen, leverden schitterend werk!

De hal van het gemeentehuis in Koksijde-dorp lijkt al verlaten:
blauwe en rode verhuisbakken staan klaar voor de rit naar het nieuw
gemeentehuis…

Stapels bakken en dozen in de hal van het nieuw gemeentehuis. En er
kwamen er nog veel meer...!

Een beeld uit de personeelsdienst (gemeentehuis annex) waar Myriam
Haentjens en Alma Faïno met veel vertrouwen de toekomst tegemoet
kijken…

Het uitpakken kan beginnen: Daisy Burki in het kabinet van de burgemeester op de derde verdieping…

Mijlpaal
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welkom, gemeentehuis van Koksijde-bad..!”
Op maandag 5 maart werd het nieuwe gemeentehuis om 9 u. dan opengesteld voor het publiek. Voor het administratief gemeentepersoneel betekende dat meteen de eerste officiële werkdag in hun nieuw administratief paleis. Het was een terecht fiere
burgemeester Marc Vanden Bussche die het personeel na hun dagtaak toesprak tijdens een informele receptie in het atrium -1.
Met groot genoegen droeg hij het nagelnieuwe gebouw plechtig over aan gemeentesecretaris Joeri Stekelorum en medewerkers
met de overhandiging van de sleutels als symbolische bezegeling van dit historisch moment!
De burgemeester herinnerde aan een operatie-, al bij al heel vlot verlopen is: voerd (een pakket plichten). Enkele
ander historisch moment, het jaar 1237 “Dat is het resultaat van een perfecte belangrijke facetten daaruit zijn klanttoen de monniken van de Duinenabdij samenwerking tussen onze administra- vriendelijkheid, loyauteit ten aanzien van
onder abt Nikolaas Van Belle hun nieuw tieve en technische diensten. De mannen het bestuur en neutraliteit. Een ander
klooster betrokken. In die tijden bood van de logistiek en openbare werken aspect is frequent teamoverleg.
de abdij ook gastvrijheid aan mensen hebben werkelijk hun beste been voor- Begin april treedt nog een belangrijke
van heinde en verre. Ook vele groten der gezet en in weer en wind ervoor gezorgd nieuwigheid in voege: de invoering van
aarde bezochten de nieuwe abdij, waar- dat alles netjes in het nieuwe gemeente- de glijdende werktijd die de personeelsonder ruim drie eeuwen later ook Keizer huis op hun plaats terecht kwam. Daarom leden de nodige flexibiliteit zal geven om
Karel V. Nog eens vier eeuwen later wil ik hierbij iedereen die op een of de werktijd zelf voor een stuk te regelen.
is burgemeester Marc Vanden Bussche andere manier bijgedragen heeft tot deze “Maar dit systeem mag uiteraard geen
ervan overtuigd dat de Koksijdenaars en vlotte verhuis van harte bedanken voor vrijgeleide zijn om de goede en efficiënte
toeristen als een magneet zullen aan- hun inzet. Ook een bijzondere dank aan werking van de dienst in het gedrang te
getrokken zijn door het architecturaal de poetsdames die soms in zeer ondank- brengen, noch de klantgerichtheid te
pareltje dat het nieuwe gemeentehuis is, bare omstandigheden hun werk hebben ondergraven”, zo benadrukte secretaris
en dat niemand die in de streek vertoeft moeten uitvoeren. Nog maar pas is iets Stekelorum. “De nodige flexibiliteit moet
zal verzuimen het te bezoeken.
netjes geveegd of geboend, en alweer immers bij de werknemer aanwezig zijn
om bijv. ook bezoekers op afspraak te
loopt iemand het vuil zo binnen…”
KRACHT EN AMBITIE
Volgens de secretaris is 2007 een ontvangen buiten de glijtijden als een
Marc Vanden Bussche: “Dit gemeen- scharnierjaar: een nieuw gemeentede- bezoek aan het gemeentehuis anders
tehuis straalt de kracht en de ambitie creet, een nieuwe legislatuur, een nieuw moeilijk ligt.”
uit van ons bestuur om van hartje- gemeentehuis… “Dat is een bijzonde- De secretaris besloot dat de ervaring
Koksijde het mooiste plekje te maken re opportuniteit die we elk individueel de beste praktijkschool zal zijn om van
voor inwoners en toeristen. Het mooiste moeten aangrijpen om verder aan onze het nieuwe gemeentehuis een plek te
plekje met een gevarieerd aanbod en organisatie en aan onze dienstverlening maken waar alle personeelsleden samen
hun beste beentje zullen voorzetten om
functies: op de Casinosite cultuur, bibli- te werken”, aldus Joeri Stekelorum.
de dienstverlening aan elke Koksijdenaar
otheek, sport, ontspanning, in de omgeoptimaal te laten verlopen. “De verpakving feest, wonen en wandelen, in het JAAR VAN UITDAGINGEN
nieuwe gemeentehuis de administratieve Het jaar 2007 wordt dus het jaar van king is er, voor de invulling ervan zullen
gemeentelijke diensten.”
de uitdagingen. Er wordt vooreerst een we allen samen moeten zorgen”, aldus zijn
De burgemeester vervolgde dat het zogeheten deontologische code inge- gevleugeld woord…
gemeentebestuur opteerde om dit gevarieerd aanbod samen te brengen op
peperdure grond nabij de Zeedijk om
de leefkwaliteit in onze gemeente voor
bewoners en toeristen te verhogen en
vooral, om de werksituatie van het personeel te verbeteren. Hij verheugde er
zich over dat hij bij het personeel een
gevoel van fierheid en vreugde mocht
ervaren en sprak de hoop uit dat dit
gevoel mag afstralen op de werkprestaties. “Lang leve de gemeente Koksijde!”
zo besloot hij triomfantelijk.

VLOTTE VERHUIS
Gemeentesecretaris Joeri Stekelorum
onderstreepte dat de verhuis, -een mega-

Burgemeester Marc Vanden Bussche overhandigt de sleutels
van het nieuwe gemeentehuis aan gemeentesecretaris Joeri Stekelorum.
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Welkom, gemeentehuis van Koksijde-bad..!
(vervolg van blz. 26&27)

De Kokpit waar de zittingen van de gemeenteraad, plechtigheden, ontvangsten en veel
andere vergaderingen voortaan plaatsvinden.

Het nieuwe gemeentehuis is ontegensprekelijk een prachtig staaltje
van indrukwekkende, moderne architectuur!

Op deze foto zijn de vier
niveaus binnenin duidelijk te
onderscheiden.

Bij de dienst Burgerzaken raakt men op het toetsscherm de precieze verrichting aan die men behandeld wil zien, waarna de automaat een volgticket aflevert. Een groot voordeel is dat de wachttijden veel korter zijn dan vroeger.

OPENINGSUREN VAN DE DIENSTEN

Al op vrijdagnamiddag 2 maart vond de eerste officiële plechtigheid
plaats in de Kokpit, de raadzaal van het nieuwe gemeentehuis: de
gelukkigen waren Pieter Wandelaere en Katrien De Keukeleire die
daar hun wettelijk huwelijk door burgemeester Marc Vanden Bussche
voltrokken wisten.

Maandag
van 9 tot 12 u. van 13.30 tot 16 u.
Dinsdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 12 u. van 13.30 tot 16 u.
Donderdag
van 9 tot 12 u.
Vrijdag
van 9 tot 12 u.
Zaterdag
van 9 tot 12 u. (enkel de dienst Bevolking)
De diensten blijven evenwel elke namiddag telefonisch bereikbaar van 13.30 tot 16 u.

ADRES EN TELEFOONNUMMERS

Sinds maandag 5 maart draaien de diensten in het nieuw gemeentehuis op volle toeren. Rechtstaand of zittend wordt de burger op
comfortabele wijze geholpen.

Officieel adres: Gemeentehuis Koksijde,
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
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

