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De huursubsidie en installatiepremie
Vanuit Wonen-Vlaanderen, een administratie van de Vlaamse Gemeenschap, is sinds 1 mei een nieuw stelsel voor het bekomen
van een huursubsidie en installatiepremie van kracht. In onderstaand artikel lichten we het reglement beknopt toe.
Wie komt in aanmerking? - De huursubsidie en de installatiepremie zijn steeds
gekoppeld aan een verhuizing. U komt
alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent, of als u een nieuwe woning
op het oog heeft en binnenkort zult
verhuizen. Ook elke nieuwe huurder van
een woning die verhuurd wordt door een
erkend sociaal verhuurkantoor, kan voor
de huursubsidie en de installatiepremie
in aanmerking komen. Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van inkomen,
huurprijs, eigendom en kwaliteit van de
verlaten of nieuwe woning.
Inkomen – De administratie houdt rekening met uw gezamenlijk belastbaar
inkomen van drie jaar geleden. Bv.: voor
aanvraag in 2007, geldt het inkomen
van 2004. Voor de berekening ervan
wordt het inkomen samengeteld van
alle personen die mee verhuizen. Voor
aanvragen in 2007 mag dat bedrag niet
hoger zijn dan 14.550 euro. Per persoon
ten laste mag u uw inkomen met 1.300
euro verminderen.
Basisvoorwaarde – Belangrijk is dat de
toekomstige woning geen kamerwoning
of sociale huurwoning is. Het moet een
conforme woning zijn die voldoet aan
de normen van de Vlaamse Wooncode:
ze vertoont geen manifeste gebreken of
veiligheids- en gezondheidsrisico’s en is
aangepast aan de samenstelling van uw
gezin.
Mogelijkheid 1 – U verlaat een ongeschikte “woongelegenheid” om uw intrek
te nemen in een conforme woning.
Ongeschikt is bv. onbewoonbaar verklaard, overbewoond, niet bestemd om te
wonen (loods, garage, kelder, schuur…),
te kleine woning, camping
Mogelijkheid 2 – Uzelf of een of meer

inwonende gezinsleden zijn minstens 65
jaar oud of erkend als persoon met
een handicap en u verhuist van een
niet-aangepaste woning naar een conforme huurwoning die wel is aangepast
aan de fysieke mogelijkheden van een
bejaarde of gehandicapte. Een technicus
van Wonen-Vlaanderen zal ter plaatse
onderzoeken of uw nieuwe woning wel
conform is en eventueel is aangepast
aan uw leeftijd of handicap.
Mogelijkheid 3 – U huurt een woning
van een erkend sociaal verhuurkantoor.
De inschrijving in die woning moet dateren van na 30 april 2007. Er gelden geen
voorwaarden met betrekking tot de verlaten woning.
Huur - De maandelijkse huurprijs van uw
nieuwe woning mag niet hoger zijn dan
485 euro. Per persoon ten laste mag u
7% bij dat bedrag tellen, met een maximum van 28%.
Huursubsidie - De huursubsidie wordt
berekend op basis van uw inkomen. Ze
wordt maximaal gedurende negen jaar
uitbetaald en neemt af in de loop van
die periode. Bv.: met een max. inkomen
van 14.550 euro is een maandelijkse
huursubsidie van 100 euro mogelijk; met
een max. inkomen van 9.000 euro is een
maandelijkse huursubsidie van 200 euro
mogelijk. Deze bedragen worden tweejaarlijks geïndexeerd¨.
Termijn - De huursubsidie wordt steeds
voor negen jaar toegekend, behalve als
uit een controle van het inkomen van
het jaar vóór de aanvraag zou blijken
dat het inkomen toch hoger was dan het
maximumbedrag. In dat geval wordt de
huursubsidie na twee jaar beëindigd.
Uitzondering - Als u bejaard of gehandicapt bent en een conforme en aangepaste woning huurt, dan ontvangt

u levenslang het bedrag van de huursubsidie dat u de eerste twee jaar hebt
ontvangen zolang u een conforme en
aangepaste woning blijft bewonen. Die
uitzondering geldt alleen voor de huurder zelf, en niet voor inwonende bejaarden of gehandicapten.
Verhuis - Als u verhuist moet u dat
melden aan Wonen-Vlaanderen. De conformiteit van de nieuwe woning zal dan
gecontroleerd worden. Als zou blijken
dat die nieuwe woning niet conform is,
wordt de huursubsidie stopgezet.
Installatiepremie - De installatiepremie
bedraagt driemaal het bedrag van de
eerste huursubsidie. Als uw inkomen niet
hoger is dan 9.000 euro, dan bedraagt
de installatiepremie 800 euro. Ligt uw
inkomen tussen 9.001 euro en 12.400
euro, dan bedraagt de installatiepremie
450 euro. Als u een inkomen hebt tussen
12.401 en 14.550 euro, dan ontvangt u
een installatiepremie van 300 euro.
Bovenstaande gegevens bieden
slechts een vereenvoudigde voorstelling van de reglementering. Er zijn nog
heel wat gedetailleerde bepalingen
die we moeilijk allemaal in dit artikel
kunnen opnemen. Vraag daarom de
folder of de volledige reglementering
bij Geert Beyens van de dienst Sociale
Zaken, gemeentehuis, Zeelaan 303
(tel. 058/53.30.45, e-post gbeyens.
socialezaken@koksijde.be).
Info ook te bekomen bij WonenVlaanderen, Werkhuisstraat 9 in
8000 Brugge (tel. 050/44.29.07, fax
050/44.28.13) of op het gratis nummer 1700, of op de websites: www.
vlaanderen.be/bouwenenwonen en
www.premiezoeker.be.
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Eerste Minister opent raadzaal de Kokpit
“Koksijde is bescheiden in omvang, maar niet in ambities. Vandaar dat deze raadzaal helemaal bij Koksijde past. Want de uitstraling van de nieuwe raadzaal is de uitstraling van de gemeente zelf: open en vooruitstrevend. Dit zou een uitstekende raadzaal
voor onze ministerraad zijn!” Aldus de gevleugelde woorden van eerste minister Guy Verhofstadt op de eerste gemeenteraadszitting in de Kokpit op vrijdag 4 mei. Die eerste raadszitting had een uitsluitend protocollair karakter: geen agendapunten, wel
een officiële inhuldiging. Bovendien ook in aanwezigheid van staatssecretaris Vincent Van Quickenborne van Administratieve
Vereenvoudiging.
Te wijten aan zijn drukke agenda liet
eerste minister Verhofstadt even op
zich wachten, wat staatssecretaris Van
Quickenborne de gelegenheid gaf de
spits af te bijten. “In West-Vlaanderen
beginnen alle goede dingen met de
hoofdletter K”, zei hij, “Kortrijk, Kafka,
Koksijde en Kokpit! Ik kijk op naar
Koksijde, zeker één van de meest toonaangevende gemeenten van de kust en
van de provincie”, aldus de staatssecretaris.
Een fiere burgemeester Marc Vanden
Bussche haalde in zijn rede de Griekse
wijsgeer Plato aan. In zijn geschriften
“De ware staatsmankunst” legde hij toen
Socrates (nog een andere filosoof) volgende woorden in de mond: “Als wij het
publieke bouwprogramma op ons willen
nemen, -voor wallen, arsenalen, tempels,
moeten wij ons dan niet afvragen of wij
van dit vak wat verstand hebben of niet?
En als wij vinden dat wij een goed aangeschreven leermeester hebben gehad,
dat wij mooie privé-gebouwen hebben
neergezet, ja, dan mag een redelijk mens
overgaan tot openbare werken.”
Voor de burgemeester is het duidelijk. In
Koksijde waren de “leermeesters-voor-

gangers” de abten en de duinheren van
de Duinenabdij, en zijn de “leermeestersvandaag” de architecten Philippe Van
Goethem en Georges Aertssens van het
architectenburo Storme-Vanranst. “Want
hun gedurfd architecturaal concept met
de spectaculaire ellipsvormige raadzaalconstructie, de bolvormige raadzaal op
grote stalen poten, de Kokpit, is een
bewuste uitdaging en aantrekkingspool
die veel kijklustigen en toeristen zal lokken”, aldus de burgemeester.
“Wij hebben van de nood een deugd
gemaakt”, zei hij, “overeenkomstig het
devies van de vroegere Duinenabdij:
fac necessitate virtutem.” Inderdaad
opteerde Koksijde niet voor een nieuw
politiecommissariaat (waarin De Panne
en Nieuwpoort ook hun aandeel zouden moeten betaald hebben), maar wel
voor een nieuw gemeentehuis, zodat de
Politie Westkust zijn intrek in het oudgemeentehuis kon nemen. Koksijde joeg
de buurgemeenten dus niet op kosten,
maar maakte van de nood een deugd.
Volgens de burgemeester is het nieuwe
gemeentehuis een toeristische blikvanger van formaat, en hij herinnerde aan
de andere (toekomstige) troeven: de

aankoop door de regering van tien nieuwe helikopters wat de werkzekerheid
op de luchtmachtbasis garandeert, de
duizenden tweedeverblijvers die op de
lange duur vaste bewoners worden, de
klimaatsverbetering die de Côte d’Azur
naar de kroon steekt, het golfterrein Ter
Hille als één van de hefboomprojecten
van de Westkust, het veiligheidsgevoel
waarover de politieraad samen met zijn
korpschef angstvallig waakt, de vele
mogelijkheden dankzij de inkrimping van
de luchtmachtbasis.
“Er zullen in deze Kokpit nog veel belangrijke beslissingen moeten genomen worden”, benadrukte de burgemeester, “en ik
hoop dat de democratie in deze Kokpit
hoogtij mag vieren met hoogstaande
debatten, wel-doordachte beslissingen
en wederzijds respect tussen de verschillende politieke partijen.
Uiteindelijk zorgde premier Verhofstadt
voor de kers op de taart. Hij stak zijn
bewondering voor het nieuwe gemeentehuis en de Kokpit niet onder stoelen
of banken. “Na twaalf jaar beleid met
de coalitiepartners, na twaalf jaar uitbouw tot een moderne kustgemeente,
is dit nieuwe gemeentehuis de kroon op
het werk”, zei
hij. “Koksijde
heeft nu de
uitstraling van
een
stad.”
Hij bood de
gemeente
gelukwensen
aan, en succes
voor alle projecten in de
toekomst!

Burgemeester Marc Vanden Bussche overhandigt de eerste Applaus van eerste minister Guy Verhofstadt voor burgemeester
minister en de staatssecretaris het prestigieuze boek “Koksijde”. Marc Vanden Bussche. Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne
Schepen Stephanie Anseeuw is dichtste getuige.
en 1ste schepen Jan Loones kijken glunderend toe.
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Snippers uit de gemeenteraad van 7 mei
In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is
goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld. Hieronder dus summier verslag van de gemeenteraad van maandag 7 mei. Dit was
de eerste echte gemeenteraadszitting die plaatsvond in de Kokpit, de raadzaal van het nieuw gemeentehuis…
1. De lastenboeken zijn goedgekeurd
(unaniem) voor volgende aankopen:
meetapparatuur zwembad Oostduinkerke
(10.000 euro) / 34 zitbanken met inox
frame (38.000 euro) / lichtreclamebord
bij de Abdijhoeve Ten Bogaerde (16.000
euro) / bloembakken in polyethyleen met
waterreservoir voor borstwering gemeentehuis (15.560 euro) / dienstwagen
(pick-up) voor depot Koksijde (18.000
euro) / herstellen skate-toestellen
(8.750 euro) / speeltoestellen voor R.
Buylestraat, Noordduinen en Molenwal
(21.250 euro) / vlaggen (8.900 euro)
/ vuilniszakken voor molokcontainers
(81.000 euro) / afsluiting bezoekerscentrum Abdij Ten Duinen (7.500 euro)
/ hoogtewerker (21.000 euro) / schragen en planken (8.500 euro) / bloembakcombinaties in polyester voor houten
terras gemeentehuis (5.336 euro) / 12
pc’s (11.495 euro) en software (9.782
euro) voor audio-visuele afdeling van
bibliotheek.
2. Het lastenboek is goedgekeurd (niet
unaniem) voor aankoop (38.750 euro)
van het bronzen beeldhouwwerk “Uomini
1” van de Italiaanse kunstenares Dolores
Previtali voor plaatsing op het weldra te
vernieuwen plein bij de Sint-Pieterskerk
in Koksijde-dorp.
3. De lastenboeken zijn goedgekeurd
(unaniem) voor volgende projecten:
rooien van dennen en aanplanten van linden in de Bugeaudlaan (9.917 euro) en
in de Rozenlaan (29.229 euro) / maaien
van bermen op het grondgebied tussen
15 mei en 15 juli (65.771 euro) / wegen rioleringswerken Conterdijk (linkeroever) en Nieuwstraat (998.076 euro)
/ reinigen van straatkolken (25.000
euro); herstelling verlichting terrein 3
sportpark Hazebeek (7.000 euro) / aan-

leg ijsbaan voor zes jaar (48.000 euro
voor één periode van vier weken) /
supplementair drainagestelsel bij urnenveld op begraafplaats Koksijde wegens
waterzieke ondergrond (5.046 euro) /
herstel rioolbreuk kruispunt Leopold IIlaan-Oostlaan (135.000 euro).
4. Het lastenboek is goedgekeurd (niet
unaniem) voor weg- en rioleringswerken op de Dijk, Kortestraat en Oude
Zeedijkstraat (verhoogde raming van
1.056.940 euro in plaats van 881.607
euro).
5. Omdat wildplassen hoe langer hoe
meer een overlastprobleem is voor omwonenden, wordt volgend artikel aan het
algemeen gemeentelijk politiereglement
toegevoegd (unaniem): “Wildplassen
tegen of in publieke gebouwen en hun
aanhorigheden, woningen en hun aanhorigheden, vaste constructies of voertuigen is verboden.” Wie betrapt wordt
riskeert een boete van 60 euro.
6. In het kader van het project Golf Ter
Hille zijn een aantal pachtvergoedingen
goedgekeurd (unaniem). In het besluit
is een bijkomend artikel toegevoegd
waarbij aan betrokken pachters een bijkomende vergoeding van 0,25 euro per
vierkante meter wordt toegekend als
compensatie voor het niet aanbieden
door het gemeentebestuur van gelijkwaardige grond zodat betrokkenen op
een gelijke manier hun exploitatie zouden kunnen verder zetten.
Een ander agendapunt in verband met
het project Golf Ter Hille betrof de
goedkeuring (unaniem) van een minnelijke onteigening en verkoopbelofte.

Ter zitting deelde burgemeester Marc
Vanden Bussche mee dat het Milieu
Effect Rapport (MER) inmiddels is

neergelegd bij de Cel MER en in juni zal
besproken worden, waarna de bouwvergunning kan aangevraagd worden. Na
het inzetten van een procedure om via
erfpacht de aanleg en exploitatie toe te
wijzen aan een private investeerder, zou
de eerste spadesteek dan kunnen vallen
in het voorjaar 2008, met mogelijke
voltooiing van een eerste fase in 2010.
7. De uitbreiding van het orgel in de OLVter-Duinenkerk kost 25.000 euro meer
dan aanvankelijk geraamd. De nieuwe
prijs is 191.347 euro. Via een doorgeeflening zal de gemeente instaan voor
166.347 euro. De kerkfabriek zal 25.000
euro zelf financieren. (Unanimiteit.)
8. De gemeente aanvaardt (unaniem)
een legaat van 25.000 euro vanwege
mevr. Godelieve Louwaege bedoeld als
hulp voor minder begoede cursisten van
de gemeentelijke Westhoekacademie.
9. De gemeente verlengt voor één jaar
(unaniem) de overeenkomst met de
NV Beralito voor huur van 1.500 m2
loodsen voor 36.038 euro. Daar staan
wagens van Koksijdse stoeten.
Bij de aanvang van elke legislatuur duidt
de gemeenteraad de raadsleden (of
andere personen) aan die onze gemeente de komende zes jaar zullen vertegenwoordigen in tal van organisaties, instellingen, besturen, vzw’s, intercommunales, enz. De meeste vertegenwoordigers
werden al aangeduid in de zittingen van
22 januari en 26 februari. Op de zitting
van 7 mei werden evenwel nog een aantal vertegenwoordigers aangeduid.

(lees verder op blz.4)
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10. Vereniging Vlaamse Steden en
Gemeenten: Marc Vanden Bussche als
bestuurder
11. Woonmaatschappij De IJzer: Michel
Vandenbussche (bestuurder tot 15 juni
2010, daarna Yves Feys), Daniël Van
Herck vertegenwoordiger op de algemene vergadering)
12. Financieringsintercommunale FIGGA
(vertegenwoordiger algemene vergadering): Rik Stekelorum

13. Vereniging voor Openbaar Groen: Jan
Loones (gevolmachtigde algemene vergadering), Rita Gantois plaatsvervanger
14. Intercommunale Vuilverwijdering
Veurne en Ommeland (vertegenwoordiger Algemene Vergadering): schepen
Daniel Van Herck
15. West-Vlaamse Intercommunale (vertegenwoordiger Algemene Vergadering):
Christoph Bakeroot en Rik Stekelorum
als plaatsvervanger

16. Intercommunale Waterleidingsmaat
schappij van Veurne-Ambacht (8 gevolmachtigden voor de algemene vergadering): Bieke Dalle, Danny Verlinden, Chris
Vanheule, Katrien D’Haveloose, Daniël
Van Herck, Jan Loones, Rik Stekelorum
en Eli Depotter.
17. Intercommunale Kustreddingsdienst
West-Vlaanderen (vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering): Dirk
Dawyndt

Federale verkiezingen op zondag 10 juni
In dit nummer komen we nog kort even terug op de verkiezingen die plaatsvinden op zondag 10 juni. De meeste info verscheen
immers al in ons nummer van mei. Het betreft dus federale verkiezingen, nl. de vernieuwing van Kamer en Senaat. In het kanton
Veurne (gemeenten Koksijde, Veurne, De Panne en Alveringem) stemmen de kiesgerechtigden opnieuw elektronisch. In onze
gemeente gebeurde dat de eerste keer op 13 juni 1999.
Toch organiseert het gemeentebestuur
opnieuw oefenbeurten “stemmen met
de computer”. Tot en met donderdag 7
juni kan men daarvoor terecht bij de
balie van de dienst Burgerzaken van het
gemeentehuis (Zeelaan 303, tijdens de
diensturen: van maandag tot zaterdag
van 9 tot 12 u., en maandag- en woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 16 u.).
Op zondag 10 juni wordt er gestemd op
volgende plaatsen:
* voor de kern Koksijde in het atrium
(-1) van het nieuw gemeentehuis
(Zeelaan 303) en in cc CasinoKoksijde
(Casinoplein 11)
* voor de kern Oostduinkerke in de
sporthal Hazebeek (Hazebeekstraat 11);

de kiezers van Wulpen dienen ook hier
hun stem uit te brengen.
* Voor de kern Sint-Idesbald in de
Kerkepannezaal (Strandlaan 128).

De stembureaus zullen open zijn
van 8 tot 15 u.
Opgelet: voor de gemeenteschool,
Abdijstraat in Koksijde-dorp is alvast
een tijdperk voorbij: na ettelijke decennia
trouwe “dienst” wordt er immers niet meer
gestemd in de gemeenteschool.
VOLMACHT: MAXIMUM ÉÉN VOLMACHT
PER PERSOON
Iedere kiezer kan een persoon aanwij-

zen naar eigen keuze om bij volmacht
te stemmen. De gevolmachtigde dient
stemgerechtigd te zijn.
Er zijn verschillende redenen die een
volmacht rechtvaardigen. Zie daarvoor
de Tij-dingen van mei 2007.
In ieder geval: de noodzakelijke formulieren voor het bekomen van een volmacht kunnen worden verleend tot op
de dag van de stemming zelf, zondag 10
juni, af te halen in het gemeentehuis bij
de dienst Burgerzaken, Zeelaan 303.
Veel meer informatie over deze federale verkiezingen vindt u op de webstek
www.verkiezingen.fgov.be.

Try-out kiesconference “Wetstraat 16” door cabaretier Raf Coppens
Ons gemeentebestuur en de zender VTM nodigen alle belangstellenden uit op de try-out van de kiesconference “Wetstraat 16”
door meestercabaretier Raf Coppens. De in aantocht zijnde verkiezingen van 10 juni worden er op de korrel genomen. Dit optreden vindt plaats op dinsdag 5 juni om 20 u. in de theaterzaal van het cc CasinoKoksijde. De kiesconference wordt vervolgens op
vrijdag 8 juni opgenomen in de Antwerpse Zuiderkroon en integraal uitgezonden op zaterdag 9 juni op VTM.
Wie deze unieke avant-première wil bijwonen, wordt gevraagd zijn plaatsen aan te vragen bij de balie van het cc CasinoKoksijde
(Casinoplein 10) of telefonisch op 058/53.29.99. De toegang bedraagt 5 euro en de opbrengst van deze avond is voor een
goed doel. Er snel bij zijn is dus de boodschap!
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Cultuurbeleidsplan 2008-2013 is in de maak!
Op cultureel vlak is 2007 een nieuw planningsjaar. Anders gezegd: elke gemeente die beschikt over een gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator, –in Koksijde is dit het geval-, moet in 2007 een geïntegreerd gemeentelijk cultuurbeleidsplan opmaken met
bijzondere aandacht voor de bibliotheek en in voorkomend geval ook voor het cultuurcentrum. Die plannen moeten lopen van
2008 tot en met 2013. Het ministerieel besluit van 29 mei 2002 over de vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan werd op 13 februari 2007 gewijzigd. Alle nieuwe beleidsplannen moeten aan de gewijzigde structuur voldoen.
Uiterlijke deadline voor de indiening van dit beleidsplan is 31 december 2007.

Ook onze gemeente maakt dus dit jaar
zijn 2de cultuurbeleidsplan op, deze keer
voor de periode 2008-2013. Een korte
schets van de stand van zaken. Zoals
voor het vorige plan (2003-2007) moet
in een eerste fase “het culturele veld”
zo breed mogelijk bevraagd worden.
Inspraak organiseren van zoveel mogelijk
actoren en betrokkenen is immers een
belangrijk element in de wording van
zo’n cultuurbeleidsplan. Dit betekent
concreet dat via een ruime inspraakronde inwoners, verenigingen, adviesraden,
deskundigen e.a. worden bevraagd over
het Koksijdse cultuurbeleid.
Daarom werden in de voorbije maanden acties ondernomen om de diverse
doelgroepen te bevragen. Zo werden
er 3 focusgroepbevragingen georganiseerd rond de thema’s erfgoed, het sociaal-cultureel werk en de kunsten. Deze
focusgroepvergaderingen brachten een
zeer gevarieerde groep mensen samen
zoals deskundigen (vb. een directeur van
een academie), professionelen (een con-

servator van een privaat museum, een
galerijhouder, een kunstenaar e.a.), vrijwilligers (leden van verenigingen, klanten
van het cultureel centrum, leden van
de bibliotheek, e.a.). Elke focusgroepvergadering ontving een reeks vragen
waar dan verder werd op ingegaan, van
gedachten gewisseld enz.
Ook de diverse politieke partijen (meerderheid en minderheid) gaven hun visie
over de toekomst van het cultuurbeleid
in Koksijde in de komende 5 à 6 jaar.
Er grepen gesprekken plaats met collega-ambtenaren.
En tot slot werd een ruime bevraging
gedaan in de gemeentelijke adviesraden,
zoals de seniorenraad, de cultuurraad,
de jeugdraad, de beheerraad van het
Casino e.a.
Op basis van de verzamelde gegevens zal
in de komende weken een SWOT (sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen)-analyse
opgemaakt worden die met de evaluatie
van het vorige beleidsplan versmolten
wordt tot een visie en een missie voor

het Koksijdse cultuurbeleid van 2008
tot 2013. Eens die visie gekend, kunnen
de doelstellingen voor de komende jaren
geformuleerd worden. Als een eerste
ontwerptekst van het plan 2008-2013
klaar is, wordt teruggekoppeld naar de
diverse organisaties vooraleer te komen
tot een definitieve tekst die door het
college van burgemeester en schepenen
en de gemeenteraad dient te worden
goedgekeurd.
Wordt aldus vervolgd!
Wenst u meer info ? Surf dan naar
de gemeentelijke website www.koksijde.
be/cultuur/cultuurbeleidsplan 20082013. Daar vindt u alle info over de
vooruitgang van de opmaak van het
Cultuurbeleidsplan 2008-2013.
Heeft u vragen? Een eigen mening?
Neem contact op met mevr. Ann-Sofie
Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd en cultuurbeleidscoördinator (gemeentehuis,
tel. 058/53.34.40, fax 058/53.30.94,
e-post annsofie.beun@koksijde.be).

Reglement erkenning en subsidiëring van socioculturele verenigingen
Sinds 1 januari 2003 beschikt het gemeentebestuur over een subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van
socioculturele verenigingen. Het subsidiereglement werd opgesteld in het kader van het nieuwe decreet betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal Cultuurbeleid. Indien u wenst dat uw vereniging in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidies, dan vraagt de dienst Cultuur de formulieren voor de aanvraag voor erkenning en subsidiëring uiterlijk op vrijdag
20 juli 2007 volledig ingevuld terug te bezorgen aan het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, t.a.v. Valerie Vandamme, Koninklijke
Prinslaan 8 in Koksijde.
Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren kan u downloaden op de gemeentelijke website www.koksijde.be of www.
tenduinen.be. U kan het ook afhalen in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 bij Ann Dujardin (058/53.39.50). Hierbij wordt
benadrukt dat enkel volledige dossiers zullen behandeld worden (incl. statuten, ledenlijst, verslag werkingsjaar 1 juli 2007
tot 30 juni 2008).

Muziek

Gemeente is peter van Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen
klaart bij dit plechtig charter op zich te
nemen het peterschap over de Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen, opgericht in
1832 door Jean-Valentin Bender op verzoek van Zijne Majesteit Koning Leopold
I, eertijds als muziekkapel verbonden
aan de Koninklijke Wacht, aanvankelijk
genaamd Particuliere Muziekkapel van
de Koning.
Anno 2007 telt de vermaarde Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen 84 streng
geselecteerde musici, allen afgestudeerd
aan één van de koninklijke conservatoria
van het land, en een trompetterskorps van
“Het gemeentebestuur van Koksijde ver- 22 trompetters, gedirigeerd door adjudant-majoor François De
Ridder, sedert november
’88 adjunct-kapelmeester en sinds juni 2005
kapelmeester.
Gedaan te Koksijde ter
Ons gemeentebestuur heeft op vrijdag 11 mei het peterschap op zich
genomen over de vermaarde Koninklijke
Muziekkapel van de Gidsen. Dat gebeurde officieel ter gelegenheid van een
uniek concert dat de muziekkapel die
dag bracht in een volgestouwde OLV-terDuinenkerk. Tijdens de pauze werd het
charter van dit nieuwe peterschap door
burgemeester Marc Vanden Bussche
plechtig overhandigd aan kapelmeester
adjudant-majoor François De Ridder, en
door beiden ondertekend.
De tekst van het charter leest als volgt.

gelegenheid van het luisterrijk peterschapsconcert in de Onze-Lieve-Vrouwter-Duinenkerk op 11 mei 2007.”
Gevolgd door de handtekeningen van
burgemeester Marc Vanden Bussche en
adjudant-majoor François De Ridder.
De opbrengst van het concert gaat overigens naar een goed doel, meer bepaald
de vzw Tiki (TIen KInderen), Pirschlaan 8
in Oostduinkerke. Dat is een tehuis voor
door het gerecht geplaatste kinderen
van 3 tot 17 jaar, die er wonen onder
toezicht van de bijzondere jeugdzorg. De
vzw Tiki moet echter het huidig gebouw
verlaten en is op zoek om een nieuw
tehuis te kunnen bouwen. Dit gebaar
vanwege de Koninklijke Muziekkapel van
de Gidsen is al een eerste resultaat
van de kersverse vriendschapsbanden
tussen de gemeente en de beroemde
harmonie!

V.l.n.r. schepenen Dirk Dawyndt en Daniël Van Herck, kapelmeester-adjudantmajoor François De Ridder, burgemeester Marc Vanden Bussche en gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe.

Drie artistieke Oostduinkerkse laureaten
Onze gemeente telt in
zijn jongerenrangen weer
drie studenten die met
de grootste onderscheiding afstudeerden aan
de Stedelijke Academie
voor Muziek en Woord
van Veurne. Het zijn An
Loones, Robbe Defoort en
Jens Bouttery, alledrie uit
Oostduinkerke. Op zaterdag 21 april werden ze
door het college van burgemeester en schepenen
in het gemeentehuis ontvangen. An Loones, die momenteel het eerste jaar geneeskunde volgt in Kortrijk, speelt altsax en sopraansax. Ze richtte ook
een saxofoonkwartet op. Robbe Defoort volgde aan de stedelijke academie piano, toneel en welsprekendheid. Hij is nu eerstejaarsstudent burgerlijk-ingenieur-architect in Gent. Derde Oostduinkerkse laureaat is Jens Bouttery die aan de academie toneel
volgde, slagwerk en jazz-drum. Hij speelt muziek bij diverse groepen en maakte al composities. Aan het Koninklijk Conservatorium
in Brussel volgt hij verdere artistieke studies. Op de foto zittend de drie laureaten in gezelschap van burgemeester, schepenen,
familieleden en genodigden.
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Familiares de Dunis viert 5-jarig bestaan
De vriendenkring van het abdijmuseum,
de “Familiares de Dunis”, bestaat 5 jaar
(2002-2007). Als lustrumgeschenk
bood het gemeentebestuur elk lid van
de vriendenkring een filmticket aan voor
“Die Grosse Stille”, een film van Philip
Grönig over het leven binnen de kloostermuren van La Grande Chartreuse in
Frankrijk. Na de film kregen de vrienden
van het Abdijmuseum ook een drankje
aangeboden.
In de rand van de revalorisatie van het
abdijmuseum werd in de loop van 2000
nagedacht over de oprichting van een
nieuwe vriendenkring. In november 2001
werd de feitelijke aanzet gegeven tot de
oprichting van een vriendenkring voor
het Abdijmuseum Ten Duinen. Op 20
april 2002 werd de eerste overlegvergadering georganiseerd. De deelnemers
waren cursisten van de eerste gidsencur-

sus die de opening van het vernieuwde
museum met Pinksteren 2003 voorafging. Op 7 mei en 4 juni volgden de
voorbereidende vergaderingen.
Op 27 juni 2002 werd het eerste
bestuur verkozen met Marc Wybo als
voorzitter, Francine Lefèvre als ondervoorzitter en Luc Sesier als penningmeester. Als statutair secretaris treedt
de conservator van het abdijmuseum op.
Naast de (co-)organisatie van vormende
activiteiten zoals lezingen en reizen naar
andere cisterciënzersites, geeft de nieuwe vriendenkring sinds 2004 een eigen
ledenblad uit. Hierin worden kortere
bijdragen rond de geschiedenis van de
abdij, de orde, het abdijleven, de regel
van Benedictus, de middeleeuwen en het
verenigingsleven gepubliceerd. In 2007
trad er een deels vernieuwd bestuur in
werking, bestaande uit voorzitter Didier

Bourry, ondervoorzitter Francine Lefèvre,
penningmeester Daniël Degryse en conservator Dirk Vanclooster als statutair
secretaris.
De basisdoelstelling van de Familiares de
Dunis blijft het ondersteunen van de werking van het abdijmuseum en het stimuleren van de uitstraling van het museum
binnen en buiten de gemeente Koksijde.
De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 25
euro voor een hoofdlid en 10 euro voor
een lid wonende op hetzelfde adres.
Hiervoor krijgt men het driemaandelijks
tijdschrift, het museumjaarboek en kortingen bij de door de Vrienden georganiseerde activiteiten. Met deze lidkaart is
zowel de toegang tot het Abdijmuseum
Ten Duinen als de cisterciënsersite van
Villers gratis. Alle info op http://www.
tenduinen.be/tdnl/fa/fa_lid.htm.

Een cocktail voor kluizenaar Ligerius…
Kluizenaar Ligerius, die zich precies
900 jaar geleden terugtrok in de
duinen op de plaats waar later de
Duinenabdij zou ontstaan, zal wel
nooit gedacht hebben dat aan zijn
naam ooit nog een cocktail zou
verbonden worden. Zoveel eer viel
hem nochtans te beurt op 20 april
in de Kokpit van het gemeentehuis. Leraars en leerlingen van de
hotelschool Ter Duinen presenteerden er hun nieuwe Ligeriuscocktail,
levende vers samengesteld op verzoek van het gemeentebestuur. De
Ligeriuscocktail bevat 5 cl Dunewijn,
1 cl sirop de lemon, 7 cl witte wijn, aangelengd met schweppes. Nog een schijfje sinaasappel of bloedsinaasappel en klaar
is Kees. Tegelijk vond ook de voorstelling plaats van de brochure Koksijde Q-linair , een gezamenlijk initiatief van Horeca
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald, Wulpen en de gemeentelijke VVV. Op onze foto o.m. conservator Dirk Vanclooster
(2de van links) van het museum Ten Duinen met naast hem rechts directeur Raf Sonneville van de Hotelschool Ter Duinen.

Baksteencolloquium in oktober
Tussen 24 en 27 oktober organiseert het abdijmuseum een colloquium over baksteen in de middeleeuwen. De monastieke context komt er uiteraard in aan bod, onder andere met de meer dan 260 types baksteen uit de context van de Duinenabdij die
door projectarcheologe Evy Van de Voorde gecatalogeerd werden. Samen met een 10-tal andere sprekers zal het middeleeuws
baksteenlandschap geduid worden. De hoofdlezing wordt verzorgd door prof. dr. Matthias Untermann van de Universiteit van
Heidelberg. Op vrijdag is er een excursie langsheen de gebouwen in de Westhoek met duidelijke middeleeuwse baksteensporen.
Meer informatie via http://www.tenduinen.be/tdnl/td/td_prog_coll.html.

Abdij Ten Duinen
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Restauratie abdijkerk weer gestart
Eind februari 2007 is de restauratie van de ruïnes van de kerk van de Duinenabdij weer aangevat. Deze werf heeft jaren stilgelegen als gevolg van het faillissement van de vroeger aangestelde aannemer. De firma die nu met het werk belast is, Aquastra, heeft
een grondige voorbereidingsfase achter de rug waarbij de werfzones zorgvuldig werden bestudeerd.

De nieuwe profielstenen geven nu een perfect beeld van hoe het voorportaal er uitzag.

Eén van de problemen waarmee de aannemer te maken kreeg, was het zoeken
naar een goede leverancier van profielbaksteen. In het verleden bleek het
zoeken naar nieuwe steen een moeilijke klus. De stenen dienen immers van
goede kwaliteit te zijn om aan mogelijke
vorstschade te kunnen weerstaan gezien

zij, zonder de vroegere bescherming
van een dak en van een bijkomende
pleisterlaag, blootgesteld liggen aan de
weersinvloeden.
Er werd een steenbakker gezocht die op
basis van de oude productiemethode
toch iets sneller dan in de middeleeuwen
de nodige moefen en profielstenen kan

Kermis in Koksijde-dorp: opening
Op zaterdag 9 juni opent de jaarlijkse
kermis van Koksijde-dorp met volgend
programma.
* om 18 u. welkomkoffie in cafetaria
Hoge Blekkerbad, gevolgd door feestelijke rondgang naar de kermis onder
begeleiding van de gemeentelijke harmonie via de Pylyserlaan, Abdijstraat,
Hostenstraat en Helvetiastraat
* om 19 u. op de hoek van de
Helvetiastraat en Zeelaan toespraak
en onthulling gedenkbord over de vernieuwde Zeelaan

* om 19.15 u. op de parking bij de politie, deuntjes door de gemeentelijke harmonie en dansjes door de folkloregroep
de Oud-IJslandvaarders, gevolgd door
de officiële opening van de kermis door
burgemeester Marc Vanden Bussche
* om 20.15 u. optocht via de Zeelaan en
de Robert Vandammestraat tot aan het
Hegerplein voor onthulling gedenkbord
en toespraken
* om 20.30 u. wandeling door de kermis
naar de feestzaal ‘t Oud Schooltje voor
kermisbarbecue (10 euro-). Kaarten

leveren. Vooral voor het voorportaal
bleek dit cruciaal. De nieuwe profielstenen kunnen nu een perfect beeld
geven van hoe het voorportaal er uitzag.
Zowel de profielstenen in natuursteen
als in baksteen blijven hun authentiek
uitzicht behouden. In de middeleeuwen
werden ze bepleisterd en gewit met een
kalklaag. Daardoor konden er stenen van
slechtere kwaliteit verwerkt worden en
viel het niet op dat het Vlaams verband
niet schools werd toegepast.
Een aantal zones worden nu heropgemetseld zoals in de middeleeuwen,
namelijk met gebruik van kalkmortel. Op
die manier moet de evacuatie van opstijgend en intrekkend water verbeterd worden. Voor de onderlinge samenhang van
het metselverband komt dit het geheel
zeker ten goede. Anderzijds zullen de
met kalkmortel gerestaureerde zones iets
meer onderhoud vergen. Het uitzicht is
nu natuurlijk verblindend ‘nieuw’, maar
over enkele jaren zal ook dat beeld weer
anders zijn. De luchtvervuiling maakt
immers dat er zeer snel een donkere
patina over de stenen ligt.

Kermis
kunnen aangevraagd worden bij voorzitter Noël Deprez van het feestcomité
Koksijde-dorp (tel. 058/51.32.16) of
door het correct bedrag te storten op
rek. nr. 146-0552550-09 met vermelding van naam en aantal personen.

Bibliotheek
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Tentoonstelling van topillustratoren
Onder de titel “Getekend” is van 5 tot
en met 25 juni het werk van 12 WestVlaamse topillustratoren in de bibliotheek te zien. Sommigen onder hen, zoals
Klaas Verplancke, Gerda Dendooven en
Carll Cneut, behoren tot de absolute
wereldtop. Hun illustraties zijn even vaak
(en soms zelfs eerder!) te vinden in
anderstalige kinderboeken dan in oorspronkelijk Nederlandstalig werk.
Elk van de voorgestelde illustratoren
schittert in originaliteit en een bezoek
aan de tentoonstelling is dan ook een
verrassende botsing van stijlen, genres

en ideeën. De tentoonstelling zal zowel
jonge als volwassen bezoekers boeien.
Voor kinderen van de lagere school zijn
bovendien prettige interactiemomenten
ingebouwd. Het grappig figuurtje Illo
loodst hen van de ene verrassing in de
andere.
De twaalf illustratoren in deze tentoonstelling zijn: Greet Bosschaert, Sabien
Clément, Carll Cneut, Gerda Dendooven,
Johan Devrome, Goele Dewanckel, Pieter
Gaudesaboos, Marjolein Pottie, Katrien
Thant, Isabelle Vandenabeele, Klaas
Verplancke en Anne Westerduin.

Een bezoek aan de tentoonstelling is
een uitgelezen kans om jonge kinderen
te laten kennismaken met topkunst van
bij ons. Bovendien is het een verrassende kennismaking met pareltjes uit de
hedendaagse jeugdliteratuur. De expo is
eigendom van de dienst Cultuur, steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid van
de provincie West-Vlaanderen.
Voor klassen uit het derde en vierde
leerjaar worden educatieve bezoeken
georganiseerd. Voor meer informatie of om een bezoek te plannen, bel
058/53.29.53.

Avontuurlijke voorleesnamiddag
De eerste voorleesnamiddag op 7 maart werd een groot succes. Het was een gezellige
drukte in de bib. Toen kwamen liefst 37 kinderen luisteren naar een enthousiaste opa-verteller. Maar dat kon je al lezen en bekijken in het vorig nummer van Tij-dingen. Inmiddels vond
al een 2de voorleesnamiddag plaats op 9 mei. De volgende zijn gepland op woensdagen 6
juni en 27 juni om 14.30 u.

Vier vader met een boek!
Zondag 10 juni is een speciale dag voor de papa’s. Ze mogen wat langer in bed blijven liggen,
misschien krijgen ze daar wel ontbijt en een cadeautje… Wel, geef papa dit jaar een boek
van de bib, zodat hij iets te lezen heeft in bed, terwijl hij wacht op dat zelfgemaakt ontbijt!
De bib heeft voor de kinderen die dat willen al enkele boeken uitgekozen, maar je mag gerust
ook zelf tussen de grote rekken lopen om een boek te kiezen. De mensen van de bib zullen
je zeker helpen zoeken. En dan kan je meteen ook een boek voor jezelf kiezen!

Boek over familie Legein en de visserij
Na een eerste boek over de familie Vercoutter heeft Oostduinkerkenaar Mario Vercoutter thans
ook een boek klaar over de familie(stamboom) Legein en de visserij.
Mario Vercoutter is zelf 16 jaar visser geweest, vandaag is hij werkzaam bij het loodswezen. Vorig
jaar bracht hij in de kerstperiode een boek uit over de familie Vercoutter. Van moeders kant is
hij evenwel ook nazaat van de familie Legein. Daarom nam hij het besluit ook over die familie
een werk te maken. De meeste Legeins zijn afkomstig uit Oostduinkerke. Je had er de Beckjes, de
T’Jaeckes, de Rulders, enz. Maar, zoals zijn grootvader zei: vroeger was heel Oostduinkerke familie
van elkaar.
Na de Eerste Wereldoorlog weken veel Legeins uit naar Oostende en Nieuwpoort om van
daaruit de visserij te bedrijven. Of vanuit Nieuwpoort-bad dat tot 1949 nog tot Oostduinkerke
behoorde.
In zijn boek dat uit twee delen bestaat bespreekt Mario Vercoutter in grote lijnen de stamboom
Legein vanaf 1612 (waarvan van de 9 kinderen drie takken echt voor het nageslacht zorgden). Alle
Legeins uit Oostduinkerke zijn in het werk te achterhalen. Elke tak Legein die met de visserij te maken had wordt besproken. Dat
gaat vergezeld van veel foto’s van vissers, paardenvissers, molenaars, schepen, afdrukken van bidprentjes, documenten, enz.
Beide delen vormen samen één boek, 172 blz. dik, volledig in kleur, kostprijs 40 euro, over te schrijven op rek. nr. 380-012798314 van Mario Vercoutter met vermelding van naam, adres en telefoon. Beschikbaar vanaf 10 juni.

Beeldende kunst
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Tentoonstellingen Westhoekacademie
Op het eind van het schooljaar organiseert de gemeentelijke Westhoekacademie gebruikelijk een hele reeks tentoonstellingen
die het werk van de leerlingen en de cursisten aan het geïnteresseerd publiek tonen. Het lijstje voor dit jaar ziet er als volgt uit.
* Jeugdateliers lagere graad Noordduinen: expo op zaterdag 9 en zondag 10 juni in de klaslokalen van het centrum Noordduinen,
elke dag van 14 tot 17 u. Opening op zaterdag 9 juni om 11 u.
* Jeugdateliers middelbare graad Noordduinen: expo op zaterdag 2 en zondag 3 juni in de kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan
233. Elke dag open van 14 tot 17 u. Opening op zaterdag 2 juni om 15 u.
* Jeugdateliers afdeling De Panne: expo van zaterdag 2 juni tot zondag 24 juni in het centrum Scharbiellie, Kasteelstraat in De
Panne, dagelijks van 14 tot 18 u. (niet op maandag en feestdag). Vernissage op vrijdag 1 juni om 19 u.
* Jeugdateliers afdeling Nieuwpoort: van zaterdag 26 mei tot en met zondag 10 juni in zaal Berquin van de Stadshalle op de
Markt. Elke dag open van 14 tot 17 u. (niet op maandag). Vernissage op zaterdag 26 mei om 11 u.
De vernissage, waar iedereen welkom is,
vindt plaats op zaterdag 2 juni om 19 u.

Atelier textielkunst
exposeert in Oerenkerkje
De eindejaarstentoonstelling van de leerlingen van het atelier textielkunst vindt
dit schooljaar plaats in het kerkje van
Oeren, een uitgelezen kader om zowel
ruimtelijk als twee-dimensioneel textiel
werk te exposeren. De leerlingen hebben
zich laten inspireren door de locatie.
Voor het vertellen van hun inhoudelijk
verhaal zijn ze uitgegaan van woorden
als stilte, reflectie, geborgenheid, bezinning, verstild moment… Daarbij was het
kerkje zelf en de sacrale sfeer errond een
steeds aanwezig referentiepunt.
De toeschouwer kan zich verwachten
aan een interessante weergave van wat
textiele kunst te bieden heeft: wit versus
kleur, gevoeligheid van structuur en tex-

Vijf cursisten in
Sint-Winnoksbergen

tuur, spel van tegenstellingen, verrassend
materiaalgebruik, gelaagdheid, de zeggingskracht van een beeld…
De tentoonstelling loopt van zaterdag
2 juni tot en met zondag 10 juni en is
elke dag te bezichtigen van 14 tot 18 u.

Nog tot en met woensdag 6 juni stellen vijf ervaren cursisten van de
Westhoekacademie tentoon in het toeristisch onthaalkantoor op de Place
Henri Billiaert van het Frans-Vlaamse
Sint-Winnoksbergen. De exposanten
zijn Marie-Thérèse Vanbelle, Gracienne
Vanhille, Nelly Huys, Florette Delobelle
en Marcel Maes. Hun expositie toont
diverse disciplines: keramiek, beeldhouwwerk, schilderkunst en grafiek. Op weekdagen open van 10 tot 12 en van 14 tot
18 u., op zon- en feestdagen van 10 tot
13 u. en van 15 tot 18 u.

Replica’s Delvaux-werken sieren de Delvaux-vergaderzalen
Op maandag 23 april werd de h. Charles Van Deun, conservator van het Delvauxmuseum, met zijn dochter Julie Van Deun in het
nieuwe gemeentehuis ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. Namens de Stichting Delvaux stelt de familie
Van Deun immers twee prachtige replica’s van werken van Paul Delvaux in bruikleen ter beschikking van het gemeentehuis. De
werken heten “Les Gothiques” en “Murmures”. Ze werden in Lyon op een artisanale traditie gemaakt in zijde. Een tiental mensen
vervaardigde de replica’s met de hand op een zeer precieuze manier. De techniek noemt men “le velours au sabre”. Draadje per
draadje wordt de zijde aangebracht. Met het lemmet van
een mes (die de naam “sabre” draagt) worden op bepaalde
plaatsen de draadjes op de verbindingspunten doorgesneden en dit op de bovenkant van de stof waardoor zo
een weelderige bos zijdedraadjes samen als het ware een
pak velours vormen… Beide werken sieren voortaan de
Delvaux-vergaderzalen aan de achterzijde van het atrium
of de -1 in het nieuwe gemeentehuis.
V.l.n.r. schepenen Daniel Van Herck en Dirk Dawyndt, conservator
Charles Van Deun, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen
Stephanie Anseeuw, Julie Van Deun, 1ste schepen Jan Loones,
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe, schepenen Herwig Vollon
en Freddy Beun.

Pa t r i m o n i u m
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Omgeving van het Sint-Willibrordusputje
in Wulpen is volledig nieuw aangelegd!
Naar een ontwerp van Ides Leys heeft de gemeentelijke groendienst in eigen regie recent de volledige omgeving van het
Willibrordusputje aan de rand van Wulpen op een prachtige wijze heraangelegd. Er kwam een nieuwe ondergrond in dolomiet,
het putje werd gestroomlijnd, er staan nieuwe zitbanken, de bomen kregen een gezondheidskuur en nieuwe aanplantingen zijn
een feit. Vlakbij de site, aan de andere kant van het weggetje, komt weldra ook een parking met tien plaatsen. Voortaan kunnen
de bedevaarders en de toevallige bezoekers het devotie-oord nog intenser beleven…
en bovendien een injectie van diverse
voedingselementen in de wortelzone.
Met uitzondering van de bestaande
bomen werden alle beplantingen vervangen door: veldesdoorns (9), kastanje
(1), buxus/palm (1.360), meidoorn
(700), hortensia’s in verschillende soorten (106), seringen (38), bladhoudende
prunussen (118) en euonymussen (73)
en nog diverse andere soorten. Het lapje
grond achteraan is met gras ingezaaid en
met een meidoornhaag afgeboord. Deze
haag zal laag gehouden worden om de
band te bewaren met het weidse polderzicht erachter.

De omgeving van het Willibrordusputje werd door de gemeentelijke groendienst mooi heraangelegd.

Het Willibrordusputje ligt een beetje
“verdoken te velde” in de brede hoek van
de Toekomstlaan met de Veurnekeiweg.
Te voet is het gemakkelijk te bereiken via de oude kerkwegel (toegang
Toekomstlaan), met de wagen via
de Sint-Willibrordusstraat (toegang
Veurnekeiweg bij de antiekzaak). Van
oudsher vindt er elke Sinksenmaandag
een bedevaart plaats. Maar uiteraard
bezoeken ook veel gelovigen het plaatsje
als ze er behoefte aan voelen.
De heraanleg van de omgeving kwam er
na aandringen van de Wulpense kerkfabriek. Voorafgaand gebeurde er een
ruiling van gronden tussen landbouwer
Degroote en de kerkfabriek. Een stuk
grond van het kapelletje werd verwisseld
met een perceeltje landbouwgrond aan
de andere kant van de Willibrordusstraat.
Van zodra de bouwvergunning verleend
is, zal aannemer De Brabandere uit
Veurne daar eerlang een parking voor

tien wagens aanleggen.
Inmiddels heeft de gemeentelijke groendienst de omgeving rondom de kapel
herschikt. Vooreerst is de doormeter van
het waterputje verkleind waardoor thans
een voldoende breed wandelpad rondom
het putje ligt. Zo kunnen de bedevaarders veilig en comfortabel rond het putje
wandelen, wat in de bedevaarttraditie
een “ongeschreven wet” is. Verder kregen de taluds van de vijver een uniform
profiel. De oevers van het putje zijn nu
verstevigd met een houten beschoeiing
uit azobéhout, en aan de rand van de
waterpartij zijn plantvakken voorzien voor
geel lis (irissen).
De bodem bij de kapel is verhard in dolomiet, en er staan vijf nieuwe zitbanken.
Bijzondere zorg werd besteed aan de 150
jaar oude linde naast het bedehuisje. Een
boomchirurg verankerde de belangrijkste
gesteltakken in de kruin. De merkwaardige boom kreeg verder een zuurstofkuur

Tegen “korssen, pest en
heeten brandt”…
Willibrordus was een Ierse missiebisschop (°658-+739) die het vasteland
kerstende. Volgens heemkundige R.
Watthy is hij langs onze kust de patroon
van drie kerken: Grevelingen, Wulpen en
Middelkerke. Toen hij in Wulpen voorbijkwam, aldus de legende, heerste er
grote droogte en was er gebrek aan
water. Met zijn staf liet hij water ontspringen in een oude put, die sindsdien
nooit meer droog kwam. Daarna trok hij
verder naar Middelkerke en Nederland.
Enkel in Wulpen is er een “putje”. Het
Willibrorduswater werd achteraf tegen
alle “brandende ziekten en moeraskoorts” gebruikt.
In de kapel staat het beeld van de heilige
met rondom uitingen van volksdevotie,
en het opschrift:

Willibrordus vriendt des Heeren
Vader van ons Nederlandt
Wilt van uwe dienaers keeren
korssen, pest en heeten brandt”

Groen

Juni compostmaand: wriemelende
diertjes in het compostvat
Sinds vier jaar staat de maand juni in
het teken van thuiscomposteren. In deze
maand organiseren de compostmeesters
samen met de gemeente demonstraties,
workshops, uiteenzettingen en tentoonstellingen rond composteren. Dit jaar
staan de wriemelende beestjes die je
bij het composteren van dienst zijn,
centraal. Composteren is immers geen
mensenwerk…
Ontelbare beestjes zetten het keukenen tuinafval om in humusrijke compost.
Je bepaalt de kwaliteit van het proces
én van het eindproduct door je “medewerkers” onder goede omstandigheden
te laten werken. Je geeft de compostorganismen waar ze nood aan hebben:
voedsel, vocht en zuurstof. Eerst zetten
vooral bacteriën en schimmels zich aan
het werk. Dit veroorzaakt een temperatuurstijging. Naarmate de temperatuur daalt, verschijnen er meer soorten,
zoals de compostwormen, pissebedden,
mijten, springstaarten en miljoenpoten.
Deze vormen op hun beurt de voedselbron voor de duizendpoten, kevers en
spinnen.
Wat zijn compostmeesters? Dit zijn vrijwilligers die door de vzw VLACO zijn
opgeleid tot specialisten in het composteren. Zij beantwoorden al je vragen en
laten je graag de wereld van de compostbeestjes kennen.

Wil je meer te weten komen over composteren? Kom dan op zaterdag 16 juni om
13.30 u. naar de compostdag op de compostweide van het containerpark. Het programma vermeldt volgende activiteiten.
* Voorstelling “Composteren is geen
mensenwerk” door compostmeester
Roger Van Der Maelen
* Workshop bloemschikken met recupereerbaar materiaal door Ludwien
Swertvagher
* Kriebelbeestjes onder de loep door
Frank Laleman

* Zaaien van een verrassingsplantje in
een composteerbaar potje (gratis mee
te nemen)
* Balkonpotten met originele combinaties door chef groendienst Ides Leys
* Voor de kinderen: “Ieder knutselt zijn
Jerom de Compostworm” en het maken
van strandbloemen, begeleid door
Katrien Driesse.
* Elke bezoeker krijgt een zakje compost
mee naar huis en het gemeentebestuur
biedt een drankje aan.

De jaarlijkse compostdag vindt plaats op zaterdag 16 juni op de compostweide bij het containerpark.

Vrachtwagen met containersysteem en kraan voor groendienst
Op maandag 16 april nam de gemeentelijke groendienst een nieuwe vrachtwagen in gebruik. Het betreft een zeer moderne
vrachtwagen type 6x2 met hydraulisch gestuurde naloop-lift-as. De kraan is bedienbaar vanop de vrachtwagen, alsook met radiografische afstandsbediening. Het voertuig wordt aangedreven door een zeer krachtige en geluidsarme motor, telt 16 versnellingen
en voldoet aan de strengste veiligheids- en milieunormen. De vrachtwagen zelf weegt 26 ton en heeft een laadvermogen van
13.611 kg. De cabine biedt 100% comfort met volautomatische airco, luchtgeveerde bestuurderszetel, radioCD, elektrische ruiten enz. De opbouw gebeurde door
de firma Appelmans Lifting NV, leverancier is MAN Truck
& Bus uit Kobbegem. De prijs bedraagt 170.635,41
euro, BTW in. De oude vrachtwagen, Ford Eurocargo
(bouwjaar 1992) werd door MAN overgenomen. Op
de foto krijgt 1ste schepen Jan Loones de sleutels van
het nieuwe voertuig overhandigd uit handen van de
leveranciers.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt gewoon
de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste kalender in uw bus.
U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten! Ingevolge klachten over rondvliegend
papier verzoekt de milieudienst alle inwoners vriendelijk het buitengeplaatste papier (op de voorziene ophaaldag: zie selectieve
kalender) goed samen te binden of in een kartonnen doos te steken.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 13 en 27 juni
Ophaaldata papier en karton: woensdag 6 juni

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 14 en 28 juni
Ophaaldata papier en karton: donderdag 7 juni

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 15 en 29 juni
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 8 juni

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 1, 15 en 29 juni
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 5 juni

Word p(m)eter van boerennatuur!
Wie geniet niet van mooie wandelingen op
het platteland, langs mooie landschappen
en groene weiden? Via een vrijwillige bijdrage in het Landschapsfonds kan iedereen peter worden van hagen en houtkanten die de vzw ’t Boerenlandschap al
jarenlang met hart en ziel onderhoudt.
Met 30 euro kan ’t Boerenlandschap
ruim 50 meter hagen of houtkanten
onderhouden of zo’n 10 meter nieuwe
hagen of houtkanten aanplanten. Peters

en meters van ’t Boerenlandschap worden regelmatig op de hoogte gebracht
van de laatste nieuwtjes binnen de vereniging. Ook worden ze uitgenodigd op
de activiteiten die ‘t Boerenlandschap
organiseert, zoals hagen vlechten, wandelingen, snoeien van hoogstamfruitbomen… Zo worden ze actief betrokken bij
de landschapszorg van de boeren.
Wie daarover meer info verlangt, kan de
specifieke folder aanvragen op het secre-

tariaat (051/51.93.50) of mailen naar
boerenlandschap@west-vlaanderen.be.
Men kan een bijdrage storten op rek. nr.
000-0000004-04 met vermelding van
“L71139”. Giften zijn fiscaal aftrekbaar
vanaf 30 euro.
Dit project wordt gerealiseerd met de
steun van het Electrabelfonds, beheerd
door de Koning Boudewijnstichting.
Ook het provinciebestuur ondersteunt
de vereniging.

Meiwinnaar campagne afvalarm winkelen
Tijdens de maand mei werd mevrouw Marijke Lowie met de shopping
bag gespot aan het nieuwe gemeentehuis. Dat leverde haar meteen
enkele aankoopbonnen van plaatselijke handelaars op. De milieudienst
wenst haar van harte proficiat!
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Groendienst bestrijdt onkruid
op milieuvriendelijke wijze
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Het decreet van 21 december 2001 verplicht de gemeenten om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op hun openbaar
domein af te bouwen en op termijn helemaal te bannen. Onze gemeentelijke groendienst spant zich terdege in om de bepaling
van dit milieuvriendelijke decreet na te komen. Bijgaande foto’s en uitleg geven een beeld van de verschillende methodes die
daartoe gebruikt worden.

ONKRUIDVERDELGING MET BORSTELMACHINE
Waar organisch materiaal zich opstapelt en vocht vasthoudt, ontstaat een ideale voedingsbodem voor kruidgroei.
Verhardingen schoonhouden, -dus vrijhouden van organisch
materiaal-, voorkomt kruidgroei. Dit gebeurt meestal met een
veeg(zuig)machine, eventueel aangevuld met manueel veegwerk
door straatvegers en groenarbeiders.
Dit extra vegen komt ook tegemoet aan de verwachtingen van
burgers wat de netheid van verhardingen betreft. Onderzoek
in Nederlandse gemeenten toont aan dat burgers zich meer
storen aan zwerfvuil en hondenpoep dan aan onkruidgroei. Na
omschakeling van het beheer is er mogelijk meer kruidgroei.
Maar dankzij het vegen wordt het terrein ook schoner omdat
zand, bladeren, zwerfvuil, hondenpoep ook verdwijnen.

AANLEG EN BEHEER GROENZONES
Groenzones ontwerpen, aanleggen en
beheren zonder bestrijdingsmiddelen te
gebruiken is een hele opdracht.
Volgende soorten aanplantingen zijn
daarvan sprekende voorbeelden.
*Aanplantingen met gesloten heestermassieven
Lage bodembedekkende soorten zijn
geschikt om in een boomspiegel aan te
planten. Soorten van meer dan een halve
meter hoog kunnen aanzienlijke wortelconcurrenten zijn. De soortenkeuze
hangt af van de standplaatskenmerken

en de grootte van de boomspiegel. Ook
lichtinval is hierbij belangrijk. Vaak wordt
dit niet in rekening gebracht bij de soortenkeuze: schaduwsoorten zijn niet altijd
de juiste keuze.
Veel “bodembedekkende” lage heesters
in het assortiment van boomkwekers
zijn kruipende soorten. Ze komen van
oorsprong vaak voor in het gebergte
waar ze door de extreme weeromstandigheden deze habitus ontwikkelen. In
het stenige milieu waarop ze gedijen is
nauwelijks concurrentie van grassen en

andere sterke kruidgroei.
*Aanplantingen met bodembedekkende
vaste planten.
Voor de vaste planten gelden uiteraard
dezelfde voorwaarden als voor de heesters. Weinig eisende en vlug bodembedekkende soorten zijn de voorwaarde.
Het gebruik van vaste planten biedt
zeker een aantal voordelen tegenover
het gebruik van heesters. Ze zijn minder
hoog en minder houtig, en ze vertonen
meer bloei…

Milieu
16

Doe de Bioweek van 2 tot 10 juni!
De Bioweek heeft dit jaar plaats van 2 tot 10 juni. Een hele week lang kan men in Vlaanderen bio proeven, ruiken, zien, voelen en
kopen. De slogan van deze uitgave is “Bio, mijn natuur”. Bio kiest men niet alleen omdat het beter is voor dieren, planten en voor
de toekomst van de natuur, maar ook uit eigenbelang. Bio is namelijk lekker en gezond. Tijdens de Bioweek kan men o.m. deelnemen aan de biopleinen, de “Kom uit uw Kot”-bio-ontbijten voor studenten of genieten van een heerlijke “Bio, mijn natuur”fietstochten langs de mooiste plekjes in Vlaanderen. Bent u benieuwd naar activiteiten in uw buurt? Surf dan naar www.bioweek.
be, en kijk bij de kalender van West-Vlaanderen.

Wie een product koopt met het label
Biogarantie® is er zeker van dat het
product biologisch geteeld werd. De
overheid bepaalt namelijk dat dit label
enkel mag gedragen worden door producten die volgens de Europese normen voor biolandbouw en –voeding
geproduceerd en verwerkt werden. Alle
telers, verwerkers, verdelers en handelaars die biologisch werken, moeten aan
deze voorwaarden voldoen. Dat wordt
streng gecontroleerd door officieel
erkende controle-instanties. Elk bioproduct wordt in elke schakel van de keten
gevolgd, van het veld tot op uw bord.
Producten mét Biogarantie® zijn dus
gegarandeerd bio! Neem een kijkje op:
www.biogarantie.be.
Op de website www.bioweek.be kan
men kennismaken met diverse aspecten
van deze themaweek: recepten, voor
lekkerbekken, de bio-award, bio in uw
gemeente, dichtstbijzijnde verkooppunt
of biorestaurant, bioproducten, “Biomijn natuur”-fietstochten of biostudenten-ontbijten.

NEGEN REDENEN WAAROM
NOAH’S MAMA VOOR BIO
KIEST…
1) Framboos smaakt naar framboos Biologisch fruit en biogroenten krijgen
de tijd om te groeien, in hun natuurlijke
omgeving tijdens het gepaste seizoen.
2) Biefstuk puur natuur - Groeistoffen,
kalmeermiddelen en preventieve antibiotica zijn verboden in de bioveeteelt.
Je vindt er dus geen resten van in je
biovlees of biomelk.

voorkomen en dat vraagt natuurlijk extra
tijd en energie.
9) Allemaal beestjes - Op velden en
weiden die biologisch bewerkt worden,
komen meer dieren voor. De bioboer
kiest ervoor om telkens andere gewassen op zijn land te planten en werkt met
groenbemesters. Zo stimuleert hij de
biodiversiteit.
3) Hapje zonder gif - Bij de verwerking
van biologische ingrediënten mag maar
een beperkt aantal additieven gebruikt
worden. In het zakje biochips van Noah
zitten dus geen synthetische kleurstoffen, zoetstoffen of smaakversterkers.
4) Happy op de wei - In de bioveeteelt
ligt de nadruk op dierenwelzijn, preventieve gezondheidszorg en biologisch
geteeld veevoeder. De dieren mogen ook
lekker veel buiten op de wei.
5) Meer schone akkers - Bioboeren
gebruiken geen chemisch–synthetische
pesticiden of kunstmest.
6) Lekker met een plus - Biovoeding
biedt vaak iets meer om zich gezond te
houden: in biomelk zitten meer omega3-vetzuren en in biogroenten en –fruit
zitten meer vitamines, mineralen en antioxidanten.
7) Mét en niet tégen natuur - Biologische
boeren werken zoveel mogelijk in harmonie met de natuur.
8) De échte prijs - Zijn andere producten
goedkoper? Vaak wel, maar bioboeren
spannen zich extra in om milieuschade te

ENKELE ACTIVITEITEN TIJDENS
DE BIOWEEK
* Bio Shop Duinroosje (Zeelaan 188,
www.bioshop.be): dubbele punten op je
Bio Shop kaart en proevertjes!
* Biolente - Lente-actie: In 100 natuurvoedingswinkels geniet je van 7,20 euro
korting op 12 heerlijke bioproducten en
maak je kans op een bezoek voor het
hele gezin aan Paradisio. Surf naar www.
biolente.be.
* Met Belgerinkel naar de Winkel: Fiets
tijdens de Bioweek naar je natuurwinkel
en verdien dubbele stempels! Wie in de
Bioweek boodschappen per fiets doet,
krijgt in de natuurwinkel twee stempels
op je Belgerinkelspaarkaart in plaats van
één: één voor duurzaam fietsen en één
voor duurzaam winkelen! Surf naar www.
belgerinkel.be.
* Oxfam Wereldwinkels: Bioproducten
extra in de kijker bij 206 Oxfam
Wereldwinkels tijdens de Bioweek. Surf
naar www.oww.be en www.oft.be.
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Scouts en Gidsen Zeedustra blazen 50 kaarsjes uit
Onlangs vierden de scouts van heel de wereld op grootse wijze de honderdste verjaardag van hun jeugdbeweging. Duizenden jonge gasten overspoelden toen Brussel en de Heizel. Voor de scouts en gidsen Zeedustra
Koksijde blijft het echter daar niet bij. Zij vieren dit jaar nog een verjaardag die voor hen op z’n minst even
belangrijk en historisch is: het halfeeuwfeest in het weekend van vrijdag 29 en zaterdag 30 juni.
In 1957 werd VVKS “Sint-Idesbald” (een
jongensgroep) opgericht. Zes jaar later,
in 1963, ontstond in Koksijde de meisjesgroep VVKM “Zeedustra”, afgeleid van
de woorden “zee”, “duin” en “strand”.
Beide groepen leerden elkaar kennen en
appreciëren. Door de jaren heen gingen
ze meer en meer samenwerken en uiteindelijk kregen ze dezelfde lokalen in de
Kerkstraat. Van bij het begin werd beslist
dat kapoenen, welpen en kabouters van
beide groepen gemengd zouden worden.
Pas einde jaren ‘80 besliste de leiding
om ook jonggidsen, jongverkenners, gidsen en verkenners een gemengde werking aan te bieden. In ‘92 ten slotte werd
besloten de gemengde werking formeel
te maken. De naam “Zeedustra” werd
behouden omdat die het best de groep
typeert. Sinds 1999 tellen de scouts ook
een wolventak (10-12 jaar) en een jintak

(16-17 jaar).
Momenteel is heel de groep zo’n 200
leden sterk. Na 50 jaar draait de groep
meer dan ooit en dat vraagt om een groots
feest! Om de naam Zeedustra alle eer aan
te doen, vinden alle festiviteiten plaats op
en rond het plein en strand ter hoogte van
Ster der Zee. De scouts danken bovendien
de jeugdraad die aan dit verjaardagsfeest
zijn medewerking verleent.

FUIF OP VRIJDAG 29 JUNI
Op vrijdag is er zoals elk jaar de “Wat
doe je na de examensfuif” plaats. Deze
spetterende fuif start om 21 u. (gratis
vat om 22 u. Verscheidene lokale deejees, die al tot ver buiten de Westhoek
roem verwierven, wisselen elkaar die
avond af. Het zijn Deux Saints Tropicaux
(www.deuxsaintstropicaux.com), Volta
& Poireau (www.myspace.com/ricardovoltamonsieurpoireau), Demo by DJ

Ramzez (young talent).
Toegang 5 euro in voorverkoop (in ’t
Brouwerijtje en bij de scoutsleden), 6
euro aan de deur.

VOLLE DAG FEEST OP
ZATERDAG 29 JUNI
* van 9.30 tot 10 u., gezond ontbijt (3
euro)
* 11 u., start van de fietszoektocht
* van 14 tot 17 u., randactiviteiten voor 6 tot
99 jaar (bar en terras, eierwerpen, springkasteel, schminkstand, bakklimmen…)
* van 17 tot 19 u., varken aan ‘t spit
* van 19 u. tot… gratis feestelijke optredens met Imperior de Percussion, De
Gustas (vlotte rock en pop van de jaren
70 tot nu), Skambiance (11-koppige, uitgelaten ska-band voor een wild publiek!).
Info: Joris Vandevelde, Zeelaan 47
(0494/67.64.32 of joris_vandevelde@
hotmail.com, www.zeedustra.be).

Dringende oproep voor jobstudenten kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang (BKO), nl. de Speelplekke en de Speeldune, is nog dringend op zoek naar mensen die een
handje willen helpen tijdens de zomervakantie! Wil je een euro bijverdienen en je bent graag met kinderen bezig, laat de dienst
BKO dan iets weten. Let wel: er moet aan volgende diplomavoorwaarden voldaan worden:
* afgestudeerd zijn in secundair onderwijs richting kinderzorg, jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking, gezondheid
en welzijnswetenschappen of verpleegkundige
* hogeschool afgestudeerd zijn in bachelor, geen specifieke richting
* universitaire studies: minstens geslaagd zijn in de 2de kandidatuur, geen specifieke richting
Voor info en inschrijving: gemeentebestuur, personeelsdienst (Elly Depotter, tel. 058/53.30.90) of in de opvang zelf (tel.
058/51.34.74).

SWAP-werking voor jongeren
Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen zich nog altijd lid maken van het SWAP-team.
SWAP, dat zijn toffe activiteiten voor een zacht prijsje: van muurklimmen tot muurspuiten (graffiti…), van skimboarding tot de Efteling, van een nachtspel in de duinen
tot een driedaags middeleeuws avontuur in Eindhoven… Als je daar zin in hebt, dan
is SWAP iets voor jou.
Belangrijk:vanaf dinsdag 12 juni kan er voor de zomeractiviteiten ingeschreven worden. De volledige kalender is terug te vinden op de site van de PIT: www.depit.be. Bij
de jeugddienst ligt ook een programmaboekje klaar.
Voor meer info: contacteer de jeugddienst: tel. 058/53.29.70 of jocdepit@koksijde.be.
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Zomerspeelplein de Speelveugel: schrijf nu in!
De zomer nadert met rasse schreden.
Zomer in Koksijde, dat is ook het zomerspeelplein de Speelveugel, gelegen in
en om het centrum Noordduinen in
de Helvetiastraat te Koksijde-dorp! Een
zomer vol leute en avontuur!
De speelpleinwerking biedt een volledig
programma: sport, dans, gezelschapsspelen… Het terrein is niet enkel groot,
maar ook nog eens heel gevarieerd:
van duinen tot een groot ruimtenet.
Naast 1001 voorbereide spelen, heeft
de Speelveugel nog heel wat uitstappen
in het verschiet. Van de wekelijkse zwempartijen tot uitstappen naar het Zwin en
Nausicaa in Noord-Frankrijk.
De tieners (12+’ers) hebben een aparte
werking met eigen monitoren. Zij mogen
ook hun eigen programma helpen uitstippelen.
De prijs bedraagt 5 euro voor een dagje
Speelveugelland. Een warme maaltijd in
het restaurant en een vieruurtje op het
zonneterras zijn in die prijs inbegrepen.
“Chez Speelveugel” biedt ook vegetari-

sche maaltijden aan voor wie dat wenst.
Met de Speelveugelkaart kan uw kind
ook een halve dag komen spelen voor de
prijs van 2,50 euro. De speelpleinwerking beschikt over twee soorten kaarten:
één van 10 euro (2 volle of 4 halve
dagen) en één van 25 euro (5 volle of
10 halve dagen).
Inschrijven tot 30 juni op de jeugddienst.
Daarna kan men terecht op de speelpleinwerking in de Helvetiastraat.
Voor meer info: contacteer de jeugddienst: tel. 058/53.29.70 of jocdepit@
koksijde.be.

Speeltrappers in Silico en Voorduinen
Op de speelruimtes van de Silicowijk en de Voorduinen komen de speeltrappers
regelmatig lang. Dat zijn geen voetballers, maar professionele monitoren met een
kar vol spelmateriaal. Gedurende een halve dag worden de kinderen van deze wijken door rasecht speeltalent verwend. Hou er wel rekening mee dat de monitoren
geen opzichters of kinderjuffen zijn…
Via strooibriefjes krijgen de inwoners van deze twee wijken meer info.

Vragen? JIN help je er van af!

Man en vrouw verschillen…
Over de verschillen tussen man en vrouw
geraakt niemand uitgepraat. Mannen
en vrouwen zijn gelijkwaardig, daar kan
iedereen het wel over eens zijn. Dit
neemt niet weg dat er tussen mannen en
vrouwen verschillen bestaan in uiterlijke
verschijning, gedrag en communicatie.
Maar wat is typisch mannelijk en vrouwelijk? Waarin onderscheiden man en vrouw
zich concreet? Kun je over duidelijke
verschillen spreken? Want in hoeverre
zijn die bestaande verschillen natuurlijk,
aangeboren, ingekerfd in onze genen en
onze hormonen. In hoeverre zijn ze aangeleerd, cultureel bepaald en verweven in
onze gebruiken en opvoeding.
De praktijk laat zien dat er verschillen
zijn in de belevingswereld van man en
vrouw. Een man denkt meestal in grote
lijnen en is vaak extern gericht, waar
een vrouw meer de details aanvoelt en
intern gericht kan zijn. Zo denkt een man
vaak ook meer in vakjes, terwijl voor een
vrouw veel zaken tegelijkertijd beleefd of
besproken kunnen worden. En waar de
waarde van de man vaak afhangt van zijn
prestatie, zal de vrouw haar betekenis
proberen af te lezen aan de erkenning
die mensen haar als persoon geven. Ook
wat betreft communicatie spreken mannen en vrouwen vaak hun eigen taal.
Dit onderwerp wordt behandeld
in het thema van de maand juni 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-mail: jocdepit@koksijde.be of lchoroeza@koksijde.be.

Jeugdbeleidsplan 2008-2010
Het ontwerp voor het nieuwe jeugdbeleidsplan ligt ter inzage bij de jeugddienst. Wie interesse heeft in het jeugdbeleid van de komende drie jaar, mag
gerust langs komen. Naast doelstellingen en geplande acties, is ook een meerjarenplan in het document opgenomen.
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Motortoertocht door Frans-Vlaanderen
Op zondag 17 juni organiseert de gemeentelijke Sportdienst in samenwerking met de sportraad en de feestcomités de 8ste motortoertocht van Koksijde. Dat is een tocht van 230 km in
Frans-Vlaanderen met als verste punt Desvres. Vorig jaar schreven er zich 755 deelnemers in.
Deze toeristische rondrit wordt verreden op roadbook, met het zeer gebruiksvriendelijk bolletje-pijltjesysteem. Er is ook mogelijkheid om de route te downloaden op een Garmin GPS voor
versies 7, 8 en 9. Inschrijven kan van 8.30 tot 12 u. in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in
Sint-Idesbald. De prijs bedraagt 4 euro voor de piloot en 2,50 euro voor de duozitter. Volgende
zaken worden door de organisatie gratis ter beschikking gesteld: koffie en koffiekoek bij inschrijving en consumptie bij aankomst; een reuzetombola met voor 5.000 euro aan prijzen; een
depannagedienst. Bovendien krijgen de 3 motorclubs met de meeste ingeschreven leden (met
lidmaatschapskaart) een cheque van respectievelijk 300, 150 en 75 euro.

Peerdevisscher-zaalvoetbaltornooi
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni organiseert de sportraad met medewerking van minivoetbalploeg “Mozart” het 5de Peerdevisscher-zaalvoetbaltornooi in de sporthal Hazebeek in
Oostduinkerke. Gratis toegang, de wedstrijden worden gespeeld tussen 10 en 18 u.
Info: sportdienst Koksijde, tel. 058/53.20.01, www.sport.koksijde.be.

Trofee der sportverdienste
Op vrijdag 29 juni organiseert de Sportraad in de zaal Witte Burg in Oostduinkerke de uitreiking
van de Trofee der sportverdienste en de huldiging van de sportlaureaten 2007. Aanvang om 20 u.

Andere belangrijke sportmanifestaties
ZATERDAG 9 JUNI:
- Interclubwedstrijd nieuwelingen Grote Prijs Houtsaeger van 15 tot 17.30 u., criterium in Koksijde-dorp en –bad, Oostduinkerke,
Koksijde-dorp (8 ronden van 8,3 km), org. De Verenigde Vrienden (tel. 058/51.10.74)

WOENSDAG 20 JUNI:
- 1ste Grote Prijs Louis Depoorter (elite renners zonder contract en beloften) van 14.30 tot 16.45 u. / circuit: De Panne, Kon.
Baan, Pannelaan, Veurnelaan, Berglaan, R. Vandammestraat, De Panne (org. KVC Panne Sportief vzw 0475/80.72.62)

Vlaanderen fietst te Koksijde: zondag 3 juni
Bloso organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 juni de actie “Vlaanderen fietst”. Schepen van sport Dirk Dawyndt, fervent wielertoerist, was er als de kippen bij om met de Sportdienst en de wielertoeristenclub Coxy Cycling in te spelen op deze nationale
actie. Geïnteresseerde maar getrainde wielertoeristen kunnen op zondag 3 juni deelnemen aan de begeleide fietstochten van
100 km (start om 8 u.) en 80 km (start om 8.30 u.). De start- en aankomstplaats is in het clublokaal van WTC Coxy Cycling,
nl. tearoom Siska, Tennislaan 48 in Koksijde. Met de startkaarten maakt men kans op 1 van de 5 Eddy Merckx-fietsen die over
heel Vlaanderen verdeeld worden. Meer info bij de Sportdienst, tel. 058/53.20.01.

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. Abonnement
resttijd 2007: 6 nummers van juni tot en met december, niet in augustus (voor niet-gedomicilieerden): 6 euro te
storten op rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met vermelding
“Jaarabonnement Tij-dingen resttijd 2007”)
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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Nieuw vliegtuig voor
de West Aviation Club
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14de sportdriedaagse
voor senioren
Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 juni vindt voor de 14de maal de
sportdriedaagse voor senioren plaats.
De seniorenraad, sportraad en het feestcomité Koksijde-dorp dokterden volgend programma uit.
Maandag 11 juni om 13.30 u.: geleide
wandeling - Aankomst en vertrek aan
het brandweerarsenaal in Koksijde-dorp
voor een wandeling naar Wulpen met een
bezoek aan het atelier van kunstenares
Jenny Reynaert die een frisdrank of koffie
aanbiedt. Na de wandeling trakteert het
feestcomité van Koksijde-dorp een drankje.
Dinsdagnamiddag 12 juni om 14 u.: petanquetornooi - Dit jaarlijks tornooi vindt plaats
op het terrein Ameubla in Oostduinkerkedorp (hoek Leopold-II-laan/Demeyerelaan).
Er wordt gespeeld met ploegen van 3 spelers. Voorafgaande inschrijving bij de deelnemende seniorenverenigingen.
Woensdagnamiddag 13 juni om 14 u.:
geleide fietstocht - Aankomst en vertrek
aan de vloersportenzaal (gemeentelijk
sportcentrum in Koksijde-dorp). Het parcours loopt over ongeveer 30 km. Aan
een rustig tempo wordt naar Zoutenaaie
gefietst waar de groep een verfrissing
krijgt. Bij terugkeer vergast het feestcomité
van Koksijde-dorp de deelnemers op een
drankje. Deelname aan de activiteiten is
gratis. Info 058/51.51.09 en 058/53.30.71

Zee

Op zaterdag 14 april heeft de West Aviation Club (WAC) op de startbaan bij haar
lokalen aan de Ten Bogaerdelaan zijn nieuw vliegtuig voorgesteld: de Robin DR 400.
Dat is een modern en milieuvriendelijk toestel voor drie passagiers en een piloot. De
club telt nu vier toestellen waarvan er twee enkel voor opleiding gebruikt worden.
De Robin DR 400 is een bijzonder comfortabel toestel met veel ruimte voor de inzittenden die precies ook daardoor van mooie vergezichten kunnen genieten. Het toestel beschikt over een dempende uitlaat, is uitgerust om ’s nachts te vliegen en heeft
een actieradius van vijf uur. De Robin, -wat eigenlijk Engels is voor “roodborstje”-, zal
door de WAC gebruikt wordt als lestoestel voor de PPL-opleiding (privaat piloot).
Instructeurs zijn Johan De Block en Rik Sanders. Overigens is de WAC door het
Bestuur van de Luchtvaart officieel erkend als vliegschool, ook voor ULM.
De WAC werd in januari 1948 opgericht met als doel het beoefenen, propageren,
beschermen en ontwikkelen van de luchtvaartsport, zowel op het vlak van motorvliegen als op het vlak van zweefvliegen. Jan Gitsels was er 25 jaar voorzitter van,
daarna zijn zoon Alex en vandaag staat Johan De Block aan het roer van de club die
65 leden telt.
Wie een luchtdoop wil meemaken kan zeker bij de WAC terecht: 058/31.23.67 of
surf naar www.westaviationclub.be.
Talrijke (bestuurs)leden van de West Aviation Club in gezelschap van schepen van Sport Dirk
Dawyndt (rechts bij het vliegtuigvenster) ter gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe Robin
DR 400.

Getijdentafels juni

dag
hoogwater
laagwater
dag
1 juni:
01.54 en 14.14
08.51 en 21.14
16 juni:
2 juni:
02.29 en 14.49
09.27 en 21.52
17 juni:
3 juni:
03.04 en 15.24
10.04 en 22.30
18 juni:
4 juni:
03.40 en 16.01
10.40 en 23.09
19 juni:
5 juni:
04.18 en 16.41
11.19 en 23.52
20 juni:
6 juni:
05.51 en 17.26
12.02
21 juni:
7 juni:
05.51 en 18.20
00.40 en 12.52
22 juni:
8 juni:
06.56 en 19.26
01.35 en 13.50
23 juni:
9 juni:
08.07 en 20.34
02.36 en 14.57
24 juni:
10 juni:
09.14 en 21.40
03.39 en 16.05
25 juni:
11 juni:
10.17 en 22.41
04.46 en 17.13
26 juni:
12 juni:
11.16 en 23.37
05.54 en 18.18
27 juni:
13 juni:
12.10
06.53 en 19.14
28 juni:
14 juni:
00.30 en 13.01
07.44 en 20.06
29 juni:
15 juni:
01.20 en 13.50
08.31 en 20.56
30 juni:
Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

hoogwater
02.09 en 14.38
02.58 en 15.26
03.47 en 16.12
04.36 en 16.58
05.25 en 17.44
06.14 en 18.31
07.06 en 19.23
08.03 en 20.21
09.08 en 21.29
10.12 en 22.31
11.08 en 23.26
11.57
00.13 en 12.40
00.56 en 13.19
01.35 en 13.57

laagwater
09.17 en 21.45
10.01 en 22.33
10.44 en 23.19
11.27
00.05 en 12.11
00.51 en 12.58
01.38 en 13.53
02.30 en 14.53
03.25 en 15.55
04.26 en 16.56
05.27 en 17.55
06.20 en 18.46
07.06 en 19.32
07.48 en 20.14
08.27 en 20.56

Welzijn
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Secretaressedag is “Fair Trade-dag”

Burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones en Fien Leerman van de dienst
Internationale Samenwerking krijgen de Fairtradepancarte overhandigd.

Op de jaarlijkse secretaressedag, -dit jaar
was dat op donderdag 19 april-, wordt
het vrouwelijk administratief gemeentepersoneel gewoonlijk bedacht met een
bloemetje of pralines. Dit jaar trok het
gemeentebestuur evenwel resoluut een
niet-commerciële kaart!
In het kader van de profilering van

Koksijde als “fair trade-gemeente”
(eerlijke handel-gemeente) schonk het
gemeentebestuur het voltallige gemeentepersoneel een mooi pakket met eerlijke producten, zodat afgestapt wordt
van het commerciële kantje van secretaressedag. Er werd bovendien geen
onderscheid gemaakt tussen geslacht

en diensten zodat alle personeelsleden
konden smullen van het pakketje eerlijke
producten. Dat bevatte bio-chocorijstwafels, fruitsap tropical, bio-nougatreep,
en een chocoladereep. Secretaressedag
werd in onze gemeente dan ook officieel
omgevormd tot fair trade-dag.
Het idee kwam er op initiatief van de
dienst Internationale Samenwerking en
de Milieudienst. Koksijde wenst met dit
initiatief de eerlijke handel te stimuleren en bio-producten van de Oxfam
wereldwinkel in de kijker te zetten. Naast
dit pakket zet de gemeente Koksijde
zich in voor een duurzame manier van
besturen en consumeren. Zo drinken alle
ambtenaren en gemeentearbeiders Max
Havelaar-koffie, letten ze op energie- en
waterverbruik en gebruiken ze ecologisch verantwoord papier.
Info voor belangstellenden: Oxfam Wereldwinkel, Astridlaan 52 in Veurne (www.oww.
be/veurne), open op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 16 tot 18 u., op
woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16.30 u.,
op zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Denk mee met preventiedienst en win!
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom draagt de gemeentelijke preventiedienst in samenwerking met de politie Westkust,
preventie hoog in het vaandel, zowel op het vlak van verkeersveiligheid als op het vlak van criminaliteit.
In 2006 organiseerde de preventiedienst een wedstrijd met de vraag naar preventietips. Uit de vele inzendingen bekroonde de
preventiedienst drie winnaars: de h. W. Franchet, de h. en mevr. Van Sevencoten en mevr. V. Vanneste. Zij winnen 2 cinematickets
en een designsleutelhanger! De voorstellen die ze formuleerden worden weerhouden voor latere acties en opgenomen in de
beleidsplanning.
Ook dit jaar doet de preventiedienst opnieuw een beroep op de medewerking van de inwoners. De preventiedienst wil de lat
immers steeds hoger leggen, en is daarom op zoek naar nieuwe acties om ieders veiligheid te verhogen..!
Stuur dus vóór 30 juni 2007 uw tip naar de preventiedienst, t.a.v Stefanie Weerbrouck, Zeelaan 48 in Koksijde, en win!

Tien jaar Vrienden der Blinden: opendeur op zaterdag 2 juni
De Vrienden der Blinden, het opleidingscentrum voor blindengeleidehonden aan de Ganzestraat in Oostduinkerke, viert op
zaterdag 2 juni tijdens een grote opendeur vanaf 14 u. zijn tienjarig bestaan. Op het programma staan o.m. demonstraties met
geleidehonden, mogelijkheid om de installaties te bezoeken, breugelbuffet (12,50 euro op reservatie: 058/51.00.01). Gunther
Van Der Troost zorgt voor de muzikale omlijsting, alsook de coverband KN’TCH. De garnaalkruwersclub de Slepers kookt en
verkoop zijn levende vers gevangen garnalen. Er is ook doorlopend tombola.

Feestmaal voor Roemenië op zondag 1 juli
De vzw Cross to Romania organiseert zijn jaarlijks familiemaal ten voordele van de adoptiedorpen Andreneasa en Borzia op zondag 1 juli vanaf 12 u. in de zaal Witte Burg te Oostduinkerke. Het menu vermeldt lekkere bereidde beenhesp met een weelde van
groenten en lekkere sausjes. Toegang 10 euro, halve prijs voor kinderen onder 12 jaar, gratis voor kinderen tot 4 jaar. Inschrijven
bij o.a. Andreas en Erna Cavyn, tel. 058/51.23.64.

Bevolking
22

Burgerlijke stand april
GEBOORTEN
Emilie Baert (Veurne, 29 maart), dochter van Joe en van Isabelle Moreau uit Koksijde
Toby Vandewoude (Oostende, 31 maart), zoon van Kristiaan en van Els Coene uit Oostduinkerke
Nathan Depoorter (Veurne, 3 april), zoon van Robby en van Sara Defoer Sara uit Koksijde
Alphonse Bleyen (Gent, 7 april), zoon van Joris en van Annelies Avermaete uit Oostduinkerke
Jennifer Hemelsoet (Veurne, 9 april), dochter van Ignace en van Tanapron Kemsanthieh uit Koksijde
Julie Lebon (Roeselare, 13 april), dochter van Martin en van Anja Trybou uit Koksijde
Remi Tourlousse (Oostende, 17 april), zoon van Miguel en van Isabelle Delaere uit Oostduinkerke
Phaedra Pattyn (Oostende, 20 april), dochter van Geert en van Christina De Craemer uit Koksijde
Imen Zoubair (Oostende, 24 april), dochter van Adell en van Vicky Dedrie uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Riad Abdallah uit Libanon en Caro Degryse uit Koksijde
Stefaan Vandenberghe en Iris Biebauw, beiden uit Koksijde
Rabin Pandit uit Koksijde en Naomi Van de Walle uit Oostende
Paul Baeteman en Bernadette Denissen, beiden uit Koksijde
Guillaume Derhille en Lien Decock, beiden uit Koksijde
Dirk Catry en Jan Desmet, beiden uit Koksijde
Vincent Vollon en Lynn Harteel, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Célina Brems (95 jaar), weduwe van Norbertus Janssens / Remi Rolly (76 jaar), echtgenoot van Maria Baelden
/ Hilda Rubbrecht (76 jaar), weduwe van Roger Cornette / Aimé Roos (61 jaar), echtgenoot van Viviane De
Wilde / Andreas Van Praet (79 jaar), ongehuwd / Jeanne Lepers (86 jaar), weduwe van André Lienaert / Achiel Hauspie
(78 jaar), weduwnaar van Jenny Vanhaverbeke / Jean Gysen (77 jaar), echtgenoot van Daniëlla Baert / Joseph Noblesse (77
jaar), echtgenoot van Flora Van den Bossche / Marie Dubois (74 jaar), weduwe van Henry Petitjean / Rita Desodt (57 jaar),
echtgenote van Jerome Smagghe / Orpha Lacassaigne (77 jaar), weduwe van Marcel Degelaen / Pauwel Demey (94 jaar),
weduwnaar van Margareta Worme / Abel Vantorre (86 jaar), echtgenoot van Marie Van Zeebroeck / Pierre Du Bois (77 jaar),
echtgenoot van Paula Van Bockstal / Madeleine Draps (85 jaar), ongehuwd / Albertus Boerjan (88 jaar), echtgenoot van Léa
Cox / Ghislaine Taets (79 jaar), weduwe van Michel Desaever

Hulp

Dokters en apothekers met wacht

Dokters juni
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 juni
(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

Feest
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Deschepper-Muylaert

Echtpaar Eeckhout-Coupillie

Zaterdag 21 april
was een gezellige
feestdag
voor het echtpaar
André DeschepperElisabeth Muylaert
ter gelegenheid
van de viering
van het gouden
huwelijksfeest. De
jubilarissen baatten in Brussel een
kruidenierszaak en
bloemenwinkel uit,
en later in Aalst een restaurant. In het nieuw gemeentehuis werden ze
hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze
feestwensen en geschenken aangeboden.

Gouden palmen
waren er eveneens op zaterdag
21 april voor het
echtpaar Fernand
Eeckhout-Lucienne
Coupillie
ter
gelegenheid van
de 50ste huwelijksverjaardag.
Fernand en Lucienne hebben 32 jaar
“Beenhouwerij
Fernand” uitgebaat aan de Koninklijke Baan in Koksijde. De jubilarissen werden in het
gemeentehuis een gezellige ontvangst aangeboden door het gemeentebestuur met receptie en overhandiging van geschenken.

Echtpaar Lambrechts-Vermeylen

Echtpaar Dekeyser-Flahou

Edmond Lambrechts
en Godelieve Vermeylen smaakten
op zaterdag 28
april het geluk de
gouden
bruiloft
te mogen vieren.
Edmond was architect in Genk en
Lieve was regentes. De fiere jubilarissen werden door
een delegatie van
het college van
burgemeester en schepenen in het nieuw gemeentehuis ontvangen. Ze
werden er door de gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd en kregen
diverse geschenken aangeboden.

Ook Noël Dekeyser
en
Marguerite
Flahou zijn 50
jaar gehuwd. Nog
twee echtgenoten en familie
die dankbaar zijn
om zoveel jaren
gelukkig samenzijn. Noël was
beroepshalve elektricien. Voor Noël
en Marguerite viel
die blijde dag op
zaterdag 28 april. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het gemeentehuis van Koksijde.

Echtpaar Bufkens-Forment

Echtpaar Coopman-Tack

Vijftig jaar geleden stapten Louis
Bufkens en Monika
Formet in het
huwelijksbootje.
Louis was handelsvertegenwoordiger. Op zaterdag
28 april werd het
echtpaar hartelijk
ontvangen in het
nieuw
gemeentehuis. De jubilerende echtelingen
werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Nog op zaterdag
28 april was het
ook de beurt aan
de echtgenoten
Gerard Coopman
en Godelieve Tack
om de 50ste verjaardag van hun
huwelijksband te
vieren. Gerard verdiende de kost bij
Noordermetaal in
Nieuwpoort. Een
afvaardiging van
het college van burgemeester en schepenen ontving het jubilerende
echtpaar in het gemeentehuis. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

Echtpaar Dolphen-Govaert

Echtpaar Delaey-Callecoen

Woensdag 2 mei
was
ook
een
feestdag voor het
echtpaar
Roger
Dolphen-Mariette
Govaert ter gelegenheid van de
viering van de
gouden huwelijksverjaardag.
Het
college van burgemeester en schepenen ontving de
jubilarissen in het
gemeentehuis, en bood hen feestwensen en geschenken aan. Roger was
kantoorhouder van de BBL in Sint-Idesbald.

Gilbert
Delaey
en
Raymonde
Callecoen beloofden elkaar 50
jaar geleden eeuwige trouw. Ter
gelegenheid van
de gouden verjaardag van die
huwelijksband
viel het echtpaar
op vrijdag 4 mei
een
feestelijke
ontvangst in het
gemeentehuis te beurt. Gilbert werkte in de bouw en was later zaakvoerder van Geremo. Raymonde was kapster. Het gouden koppel werd door
burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken
aangeboden.

Van 15 tot 24 juni 2007:

Programma 58ste Garnaalfeest

VRIJDAG 15 JUNI:
- 20 u., zaal Witte Burg, feest van d’Oostduinkerkse paardenvissers met voorstelling Mieke
Garnaal en eredames 2007 (inschrijvingen en info: toeristische dienst, tel. 058/51.29.10)

ZATERDAG 23 JUNI:
- van 11 tot 18 u., Fabiolaplein, snuffelmarkt “De Visserij en de oude Ambachten”, waar ook
geproefd kan worden van al het lekkere uit de zee, o.a. van een dampende kop paardenvisserssoep, om 11 u. klaargemaakt door de Orde van de Paardenvisser
- 12.30 u., Oostduinkerke-dorp, vertrek van de garnaalvissers te paard onder muzikale begeleiding van de Harmonie Vrienden van de Brandweer
- 13.15 u., Astridplein, START VAN DE WEDSTRIJD IN HET GARNAALVISSEN. Deze wedstrijd
is voorbehouden voor de garnaalvissers te paard, de kruiersverenigingen Spanjaardbank
en Slepers, honderden kinderen met steeknetjes. Na het wegen van de vangst wordt de
buit gekookt en op de Zeedijk verkocht. De winnaars ontvangen de volgende dag vòòr de
Garnaalstoet hun diploma.

ZONDAG 24 JUNI:
- 11 u., Astridplein, folkloristische dansen en muziek met groepen uit binnen- en buitenland
- demonstratie visbakken door de visbakkers van Oostduinkerke
- 14 u., Zeedijk, de drumband El Fuerte presenteert een ritmisch intermezzo, terwijl een vijftal straatartiesten het publiek warm maken voor de Garnaalstoet
- 15.15 u., Astridplein, aankomst van Mieke Garnaal 2007 met eredames en overhandiging
van de diploma’s aan de kruiers van de De Slepers en de Spanjaardbank en aan de garnaalvissers te paard
- 15.30 u., 58ste GROTE FOLKLORISTISCHE GARNAALSTOET - omloop: Oostduinkerke-bad IJslandplein - Zeedijk - Europaplein -Albert I-laan - Leopold II-laan - Oostduinkerke-dorp
(17 u.) - De stoet brengt met een 60-tal groepen een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar enkele historische momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde
wordt gebracht aan de paardenvissers, de Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal
en eredames, en aan koning Garnaal. De stoet besteedt ook aandacht aan IJslandvaart. In
de tweede helft van de 19de eeuw maakten veel inwoners van Koksijde-Oostduinkerke de
overtocht naar IJsland om er zes maanden lang kabeljauw te vissen.
- 17 u., 4de GROTE GARNALENWORP vanop de pui van het oud-gemeentehuis van
Oostduinkerke; de “winnende” namaakgarnalen geven recht op een portie verse garnalen
op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum
(voor alle info: 058/53.21.21 en 058/51.29.10)
******

