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Snippers uit de gemeenteraad van 12 juni
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. De lastenboeken zijn goedgekeurd
(unaniem) voor volgende aankopen:
zonwerende schermen kantoren sporthal
Hazebeek / materialen voor de dienst
openbare werken / molokcontainers /
speeltoestel voor de buitenschoolse kinderopvang / vuilnisbakken / wagen voor
de dienst Interne Preventie / aankoop
beschermkledij voor brandweer
2. Het lastenboek is goedgekeurd (niet
unaniem) voor aankoop (65.840 euro)
van de restcollectie zilver van de h.
Maldague voor het abdijmuseum Ten
Duinen.
3. De volgende gemeenteraadscommissies werden samengesteld:
- Bijzondere commissie: raadsleden
Deltombe, Verlinden, Bakeroot en
Devos voor Open VLD; raadsleden
Serpieters en Saubain voor CD&V;
raadslid Vancayseele voor sp.a; raadslid
Gantois voor stemNVA; raadslid Boons
voor Vlaams Belang
- Commissie
financiën-personeeladministratie: raadsleden Vanheule,
D’Haveloose, Bakeroot en Devos voor
Open VLD; raadsleden Serpieters
en Casselman voor CD&V; raadslid
Stekelorum voor sp.a; raadslid Gantois
voor stemNVA; raadslid Boons voor
Vlaams Belang
- Commissie Vrije Tijd:
raadsleden Castelein, Dalle, Verlinden en
D’Haveloose voor Open VLD; raads-

leden S. Dewulf en H. Dewulf voor
CD&V; raadslid Vancayseele voor sp.a;
raadslid Gantois voor stemNVA; raadslid Boons voor Vlaams Belang
- Commissie grondgebiedszaken: raadsleden Castelein, Dalle, Vanheule en
Deltombe voor Open VLD; raadsleden Decorte en Depotter voor CD&V;
raadslid Stekelorum voor sp.a; raadslid
Gantois voor stemNVA; raadslid Boons
voor Vlaams Belang
4. De lastenboeken zijn goedgekeurd
(unaniem) voor volgende projecten:
aanvullende werken (zandpalen) permanente drainage ruïneveld abdijmuseum /
diverse onvoorziene bijkomende werken
buitenaanleg nieuw gemeentehuis (funderingen, blauwe hardsteen in de rijweg,
aanbrengen van poorten aan de berging,
enz.) / wegeniswerken sociaal woonproject hoek Veurnestraat-Hoveniersstraat.
5. Het lastenboek is goedgekeurd
(niet unaniem) voor rioleringswerken en opschikkingswerken in de
Guldenzandstraat, Sint-Andréstraat en
Zouterweg.
6. De raad ging eenparig akkoord met
het reglement voor toekenning van een
fietsvergoeding aan het personeel voor
het woon-werkverkeer als stimulans voor
fietsgebruik, en als kleine gemeentelijke bijdrage in het halen van de Kyotonorm.
7. Volgende personen (raadsleden en

niet-raadsleden) werden aangeduid om
te zetelen in:
- Raad van Beheer cc CasinoKoksijde:
Jean-Pierre Tastenhoye, Marc Gunst,
Lander Van Hove en Noël Paelinck
(Open VLD); Lena Devacht en Rudy
Boedts (CD&V); Ivan Vancayseele (sp.
a); Jan Loones (stemNVA); Kurt Deman
(Vlaams Belang)
- Bibliotheekraad:
Lander
Van
Hove, Christel Vervenne, Martine
Vanryckeghem en Charles Fol (Open
VLD); Agnes Verwaest en Annick van
Rossum (CD&V); Nancy Rombouts
(sp.a); Hilde De Graeve (stemNVA);
Kurt Deman (Vlaams Belang) / vertegenwoordigers van de ideologische
en filosofische strekkingen: Jan Van
Cauwenberge, Nicole Ingels, Hugo
Dawyndt, Erik Devos, Chris Buyl,
Nancy Soetaert, Arlette Bordaen,
Hugo Stabel, Hedwig Donceel, Rita
Gantois, Antonia Haan, Laurent Kips,
Marc Mortier
- Westhoekacademie: Lander Van
Hove Open (VLD); Gerda Hollevoet
(CD&V); Rik Stekelorum (sp.a); Erna
Delancker (stemNVA); Jos Boons
(Vlaams Belang)
De eerstvolgende
gemeenteraadszitting vindt plaats
op dinsdag 3 juli om 20 u.
in de Kokpit.

Identificatie paarden en ezels
Tegen 1 juli 2007 zijn eigenaars van paarden en ezels verplicht tot een algemene identificatie van hun dier (KB 15 juni 2005).
Deze identificatie bestaat uit een paspoort, een chip en een code in een centrale databank.
Wat te doen als eigenaar?
- Voor paarden en ezels met stamboek: neem contact op met de verantwoordelijken van dit stamboek. De houders van dit stamboek zullen een Europees Paarden Paspoort (EPP) uitschrijven.
- Voor de paarden en ezels zonder stamboek: als eigenaar vraagt u aan de verantwoordelijke van het stamboek waar je paard of
ezel het best op gelijkt, een EPP uit te schrijven.
Uiteraard brengt de identificatie kosten mee die verschillen naargelang van het stamboek.
Meer info over paarden: www.idpaarden.be of www.vlacopaard.be; over ezels: www.bevvzw.be.
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Westhoekacademie: info schooljaar 2007-2008

De lagere graden hebben hun thuis in het centrum
Noordduinen in de Helvetiastraat in Koksijde-dorp.

Westhoekacademie, Veurnelaan
109 in Sint-Idesbald (tel.
058/51.65.27, fax 058/52.27.72,
e-post westhoekacademie@koksijde.be.
* Het secretariaat is open op
woensdag 22, donderdag 23,
vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus; op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 augustus,
telkens van 14 tot 17 u.; verder
ook vanaf zaterdag 1 september
tijdens de lesuren of in de filialen Alveringem (Hoogstade), De
Panne, Nieuwpoort, Veurne en
Koksijde (Noordduinen). Al de
inschrijvingen zijn mogelijk tot
eind september!

REGELING VAN DE
LESTIJDEN
* Jeugdatelier lagere graad
– 1. Koksijde (Noordduinen,
Helvetiastraat): woensdagnamiddag, zaterdagvoormiddag; 2.
Alveringem (Hoogstade, OudSchooltje): zaterdagvoormiddag;
Het secretariaat, de middelbare en de hogere graden van 3. De Panne (De Korre, Kon.
de Westhoekacademie zijn ondergebracht in het cc Taf
Baan): woensdagnamiddag, zaterWallet aan de Veurnelaan in Sint-Idesbald.
dagvoormiddag; 4. Nieuwpoort
* Het nieuwe schooljaar van de gemeen- (De Panger): woensdagnamiddag, zatertelijke Westhoekacademie start op dagvoormiddag; 5. Veurne (Blauwe
zaterdag 1 september voor alle filialen Nonnenstraat): woensdagnamiddag, vrijdagavond, zaterdagvoormiddag.
en ateliers.
Om
pedagogische en organisatorische
* Het inschrijvingsgeld bedraagt 63
euro voor de jeugdateliers (–18 jaar) en redenen kunnen de lesuren en lesdagen
188 euro voor de volwassenenateliers verplaatst worden.
* Jeugdatelier middelbare graad – 1.
(+18 jaar).
* Er zijn in sommige gevallen sociale Koksijde (Noordduinen, Helvetiastraat):
correcties en familiale tarieven moge- zaterdagnamiddag; 2. Sint-Idesbald (CC
lijk: reductie van 44 euro voor -18 jaar, Taf Wallet, Veurnelaan): vrijdagavond;
en van 115 euro voor +18 jaar. Deze 3. De Panne (De Korre, Kon. Baan):
reducties gelden voor volgende moge- zaterdagvoormiddag; 4. Nieuwpoort
lijkheden: werkloos, bestaansminimum, (De Panger): donderdag- en vrijmindervalide, kinderen uit jeugdhuis, dagavond; 5. Veurne (Blauwe
politiek vluchteling, 2e lid gezin, bij- Nonnenstraat): zaterdagnamidkomende inschrijving MWD, studenten dag, zondagvoormiddag.
+18 jaar (gelieve officiële documenten * Initiatie-atelier middelbare
graad volwassenen – Sintbij inschrijving te tonen.)
* Voor alle inlichtingen en inschrij- Idesbald (CC Taf Wallet,
vingen: secretariaat gemeentelijke Veurnelaan): woensdagavond en

bij grote interesse vrijdagnamiddag
* Ateliers hogere graad specialisatie
volwassenen - Sint-Idesbald (CC Taf Wallet, Veurnelaan): 1. Tekenkunst: woensdag- en vrijdagavond; 2. Vrije grafiek:
vrijdagnamiddag, zaterdag- voormiddag;
3. Schilderkunst: maandagnamiddag,
zaterdagvoormiddag; 4. Beeldhouwkunst:
woensdag-, donderdag-, vrijdagavond en
zaterdagnamiddag; 5. Keramiekkunst:
donderdag- en vrijdagavond; 6.
Monumentale kunst: donderdag- en
vrijdagnamiddag; 7. Mode- en theaterkostuumkunst: donderdag- en vrijdagnamiddag; 8. Textiele kunst: vrijdagnamiddag en avond

KUNSTGESCHIEDENIS
De cursist kan via dit vak z’n kunstzinnige achtergrond verder uitbreiden in
functie van de ontwikkeling van z’n eigen
creatief beeldend werk. Dit vak is dus
praktijkgericht.

WAARNEMINGSTEKENEN + MODEL
Elke student wordt individueel begeleid
met als houvast een algemene planning.
Deze planning is de nodige structuur die
elke leerling moet doorlopen om zich in
het tekenen te bekwamen om later eigen
initiatieven uit te werken.

DIGITALE BEELDVORMING
In de eerste instantie worden de volwassen cursisten van de ateliers hogere en
specialisatiegraden de kans geboden om
met dit hedendaags medium kennis te
maken. Uiteraard speelt de pc een centrale rol in deze cursus. In de komende
jaren zal dit project geleidelijk uitgroeien
tot een zelfstandig atelier.
Er wordt gewerkt met Photoshop, Flash
en Adobe Premiere voor uitvoering.
Met de welwillende
medewerking van de
gemeentebesturen van
Koksijde, Alveringem,
De Panne, Nieuwpoort
en Veurne.
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Gemeenteschool Koksijde leest
voor kinderen uit Rwanda!
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Verscheidene klassen van
de gemeentelijke basisschool Koksijde namen
deel aan het project
“Kinderen lezen voor kinderen”, georganiseerd door
de serviceclub Soroptimist
International
VeurneWesthoek, ten voordele
van Rwandese weeskinderen. Doel van het project
was dat de kinderen zoveel
mogelijk boeken lazen en
zich lieten sponsoren. Ze
kregen daarbij een boeiende en voor hen bevattelijke
uitleg over de situatie van

Tot grote voldoening van directeur Gilbert Rommelaere (rechts) lazen de kinderen
van de gemeenteschool Koksijde zoveel mogelijk boekjes om Rwandese kinderen
te helpen.

Rwandese weeskinderen
uit dezelfde familie aan wie
allerlei materieel en vier
geitjes bezorgd worden,
zodat ze zichzelf kunnen
behelpen. Dankzij de inzet
van leerkrachten en de vele
kinderen kon aan vertegenwoordiger J.P. Vermoote
van de vzw ARK (Actie
voor Rwandese Kinderen),
een mooie som overhandigd worden in aanwezigheid van voorzitster Anne
Saelen en enkele leden van
de Soroptimistclub.

VDAB winteropleidingen Horeca
Tussen oktober 2007 en maart 2008 organiseert de VDAB opnieuw gratis winteropleidingen voor seizoenswerkers uit de
Horeca. De VDAB biedt deze opleidingen aan in nauwe samenwerking met de horecasector en de Vlaamse overheid. Deze sector wordt -in het bijzonder aan de Vlaamse kust- gekenmerkt door seizoensgebonden tewerkstelling. De winterperiode is traditioneel heel wat kalmer dan het drukke zomerseizoen. Dat is dus een ideale periode om de vakkennis wat bij te schaven.
De gratis, kortlopende opleidingen zijn bestemd voor seizoenarbeiders uit de Horeca en worden op verscheidene locaties in
West-Vlaanderen gegeven. De opleidingen verlopen in halve dagen, telkens op dinsdag, woensdag en donderdag. Sommige
cursussen kunnen uitzonderlijk een hele dag in beslag nemen.
Neem voor meer informatie contact op met Marianne Dusoir van de VDAB op het nummer 059/55.20.70 of stuur haar een
e-mail op marianne.dusoir@vdab.be.

In memoriam

In memoriam kapelmeester François De Ridder

Ons
gemeentebestuur
François
De
Ridder
heeft met ontsteltenis het
(°Asse, 1951) koos na
plotse overlijden vernomen
zijn muzikale studies in
van de h. adjudant-majoor
het Conservatorium te
François De Ridder, kapelGent voor een militaire
meester van de vermaarde
loopbaan en vervoegde
Koninklijke
Muziekkapel
de Muziekkapel van de
van de Gidsen, waarover de
Ardense Jagers als klarinetFrançois De Ridder.
gemeente Koksijde op vrijtist. Kort nadien werd hij
dag 11 mei het peterschap op zich nam. geaffecteerd bij de Muziekkapel van de
Kapelmeester De Ridder, die ook een Luchtmacht. In 1983 werd adjudantervaren onderofficier-vrijwilliger was bij chef De Ridder aangeduid als tijdelijk
het brandweerkorps van Asse, overleed kapelmeester van de Muziekkapel van
op zaterdag 16 juni in Zellik ten gevolge de Rijkswacht. In 1988 ging hij over
van een ongeval met een brandweer- naar de Muziekkapel van de Gidsen als
voertuig tijdens de verplaatsing na een hoodfonderkapelmeester. Vanaf oktober
noodoproep.
2003 nam hij de leiding waar van de

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.
Op 13 februari 2006 werd hij gepromoveerd tot adjudant-majoor kapelmeester.
Nauwelijks een maand geleden, op vrijdag 11 mei, leidde kapelmeester François
De Ridder zijn muziekkapel in een uniek
concert in de OLV-ter-Duinenkerk. Tijdens
de pauze van dit concert werd het charter van dit nieuwe peterschap door burgemeester Marc Vanden Bussche plechtig overhandigd aan kapelmeester De
Ridder, en door beiden ondertekend.
Bij dit tragisch overlijden van de h.
François De Ridder biedt het gemeentebestuur van Koksijde aan de familie
en de brandweer van Asse zijn oprechte
gevoelens van medeleven aan.

Cultuur

“Een dochter van Duitsland”: boek over
vooraanstaande Duits-joodse vrouw in Koksijde
Op zaterdag 2 juni vond in de abdijhoeve Ten Bogaerde de persvoorstelling plaats van het boek “Een dochter van Duitsland
– Tony Simon-Wolfskehl”, geschreven door Eric Defoort, voormalig professor aan de Katholieke Universiteit Brussel. Ons gemeentebestuur ging akkoord om dit boek in Koksijde voor te stellen omdat het hoofdpersonage, de Duitse-joodse vrouw Tony SimonWolfskehl (1893-1991), jarenlang in Sint-Idesbald woonde.
Auteur prof. Eric Defoort, 1ste
schepen Jan Loones, eregouverneur Herman Balthazar van
Oost-Vlaanderen en OCMWraadslid André Cavyn.

schap en eenzaamheid, trok
ze zich terug aan de kust,
in Koksijde. Op 21 januari
1991 stierf deze gepassioneerde vrouw in haar villa in
de duinen. Haar as werd over
de Noordzee uitgestrooid.

Een Dochter van Duitsland
In Weimar, waar Tony Simon-Wolfskehl
leefde tot ze 43 jaar was, maakte ze
deel uit van de artistieke scène na de
Eerste Wereldoorlog. Ze was er een van
de eerste vrouwelijke leerlingen aan het
Bauhaus van Walter Gropius. Met auteur
Carl Einstein beleefde ze een onstuimige
relatie.
Op de vlucht voor de nazi’s belandde Tony Simon-Wolfskehl in 1936 in
Vlaanderen. In haar bagage een verzameling Duitse expressionistische schilderijen, die ze van haar vader had geërfd.

Ondergedoken in een achterhuis in Gent
overleefde ze de holocaust, maar haar
man verdween. Toen ze na de bevrijding
uit haar schuilplaats tevoorschijn kwam
ging ze opnieuw naar Koksijde. In 1958
bouwde ze er villa Le Sablier aan de
Elzenlaan 27, waar ze zich in ’67 definitief vestigde. Na de oorlog groeide ze
uit tot een artistieke moeder voor de
jonge Vlaamse avant-garde. Hugo Claus
was een tijdlang haar “lieber Junge”.
Maar tragiek overspoelde haar leven. In
haar lange levensavond, tussen vriend-

is een wandeling door de feestelijke en
tragische twintigste eeuw. Eric Defoort
schetst een intrigerend portret van een
vrouw en van een tijdperk, aan de hand
van archiefmateriaal uit haar nalatenschap en uit publieke en private handelingen in Europa.
Op de voorstelling van het boek werd
het woord gevoerd door de auteur zelf,
door eregouverneur Herman Balthazar
van Oost-Vlaanderen en door 1ste schepen Jan Loones. Het boek is uitgegeven
bij Van Halewyck.

Ontwerp Cultuurbeleidsplan klaar!
Na maanden van intensief bevragen, vergaderen en vlijtig schrijven, is het eerste ontwerp van het Cultuurbeleidsplan Koksijde
2008-2013 klaar! Een hoofdbekommernis is dat het cultuurbeleidsplan voor Koksijde een realistisch en haalbaar plan is dat
beantwoordt aan de wensen en behoeften van de verenigingen, de bevolking en de bezoekers. Daarom vond de Regiegroep CBP
het nuttig een laatste terugkoppeling naar het veld te doen. De ideale gelegenheid biedt zich daarvoor nu aan.
Vandaar, hebt u interesse in het plan, surf dan naar www.koksijde.be/cultuur/cultuurbeleidsplan en klik het icoontje “ontwerp
Cultuurbeleidsplan Koksijde 2008-2013” aan.
Hebt u bemerkingen bij dit ontwerp? Maak ze aub schriftelijk over aan de cultuurbeleidscoördinator of haar medewerkers (annsofie.beun@koksijde.be). Die opmerkingen zouden uiterlijk op vrijdag 13 juli aan de culturele dienst moeten overgemaakt zijn.
Dat kan niet anders omdat er na de inspraakronde een aantal procedures binnen een bepaald tijdskader moeten gevolgd worden.
Zo voorziet de timing om het definitieve plan begin augustus ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Onmiddellijk
daarna wordt het plan dan aan het Vlaamse Ministerie voor Cultuur overgemaakt.
In de mate van het mogelijke zal er met uw bemerkingen rekening gehouden worden. Alle bemerkingen zullen ter bespreking
(inzake opportuniteit, noodzakelijkheid enz.) aan de Regiegroep CBP voorgelegd worden.
Nuttig om weten is ook dat het Cultuurbeleidsplan een plan is en eigenlijk, –tenzij misschien uitzonderlijk enkele–, nog geen
concrete acties bevat! Het is de bedoeling dat in 2009, maar ook voor de daarop volgende jaren, door de cultuurbeleidscoördinator een jaarlijks actieplan wordt opgemaakt waarin de doelstellingen die in het beleidsplan worden vooropgesteld met concrete
acties worden aangetoond en uitgevoerd.
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Expo over Tibet: “Omzien in heimwee”
Vanaf maandag 9 juli loopt in de openbare bibliotheek de tentoonstelling
“Tibet, omzien in heimwee”. Naast het
aanbod van prachtige beelden, leert men
er veel bij over één van de meest mysterieuze landen ter wereld. De expo is
gerealiseerd door het cc CasinoKoksijde,
de bibliotheek en folklorefestival KIFF.
De tentoonstelling zelf werd samengesteld door het Tibet Museum in
Dharamsala, India. (www.thetibetmuseum.org ) onder de naam “A long look
homeward”. Het is een reis doorheen de
Tibetaanse geschiedenis, verteld door
elf leden van de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap. Hun persoonlijk
verhaal is verweven met het verhaal van
hun land in woord en beeld. Herinnering
en hoop onthullen de duisternis van de
Chinese invasie, de vernietiging van de
cultuur en de gruwel van de onderdruk-

Drie cursussen in de
bibliotheek
Internetinitiatie - Voor iedereen die al wat
basiservaring met computers heeft maar zich
nog niet waagde aan surfen op het internet.
Na een korte theoretische introductie wordt
er veel geoefend. Op donderdagen 6, 13,
20 en 27 september van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 12 euro (cursus inbegrepen).
Basiscursus: hoe werkt een computer?
– Voor mensen die nog nooit met een
computer werkten: klikken met de muis,
bediening knoppen, teksten intypen in
word, bewaren opvragen, afdrukken. Op
dinsdag 11 september van 13.30 tot 16
u. Kostprijs 4 euro (cursus inbegrepen).
Cursus Word – Voor wie meer wil leren
de basis van een computer: documenten
opmaken en bewaren, brieven met eigen
lettertype en stijl, afbeelding invoegen,
verzenden met e-mail…Op dinsdagen
18 en 25 september van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).
Voor deze drie cursussen geldt: lid zijn
van de bibliotheek, max. 10 deelnemers.
Info, inschrijvingen en contante betalingen in de bib, afdeling Beeld en Geluid op
1ste verdieping.

De expo in de bibliotheek toont de schending
van de mensenrechten in Tibet en de hoop op
een betere toekomst.

king, maar ook het verlangen naar een
nieuwe toekomst. “Wat ook het lot van
Tibet is, de geestelijke kracht blijft in het
hart van het Tibetaanse volk. Ons cultureel erfgoed leeft ook in de schaarse
foto’s van ons land vòòr 1950, die bijzonder waardevol zijn omdat ze de geest
van tijd en plaats tonen die nu alleen in

onze herinnering bestaan.” (Lobsang P.
Lhalungpa)
De expo toont de pogingen tot verweer
en de exodus van duizenden verdreven Tibetanen, de dagdagelijkse huidige
realiteit in Tibet, de schending van de
mensenrechten…
Een gefundeerde visie op het toekomstige Tibet wordt aangereikt door de
elf vertellers en de Dalai Lama. Tibets
geschiedenis moet verteld worden, niet
alleen als hommage aan het Tibetaanse
volk, maar omwille van de hele mensheid
op zoek naar een betere wereld. “Ik geloof
echt dat de mensen de samenleving kunnen veranderen. Omdat perioden van
grote verandering zoals de huidige zo
zelden voorkomen in de geschiedenis
van de mensheid, is het onze opdracht
onze tijd te besteden aan de creatie van
een betere wereld”, aldus de Dalai Lama.

Stichter-voorzitter van leeskring De Libris
geeft de fakkel door !
In de schoot van de bibliotheek werd in ’95 onder impuls van Joris Van Den Dries
de leeskring De Libris opgericht. Op 31 mei heeft Joris de fakkel thans aan Ariane
Vyvey doorgegeven. Zelf blijft hij wel een fervent lezer en trouw lid van de leeskring. De Libris is al 12 jaar een begrip in het culturele leven van Koksijde. Joris
leidde met enthousiasme en met veel zin voor kwaliteit een erg geïnteresseerde
groep lezers. In september begint de leeskring van De Libris weer aan een interessant boekenjaar. Op donderdag 6 september starten de
leden met de bespreking van
het boek “Verloren eer” van
Calixthe Beyala.
Wie geïnteresseerd is, kan
voor meer inlichtingen altijd
terecht bij de nieuwe voorzitter, mevrouw Ariane Vyvey.
Ariane Vyvey volgt Joris Van Den
Dries op als begeleidster van de
leeskring De Libris.

Logeren met een snippertas!
Vanaf juli zijn de snippertassen met thema “vakantie” weer
beschikbaar! Kom ze vlug halen!
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In het zonnetje genieten van een spannend boek
De zomer is de ideale periode om bij te lezen. Lekker in de zon liggen genieten van een spannende thriller. Al voor de elfde keer
organiseert Boek.be “De zomer van het spannende boek”. Ook in de Koksijdse bib vindt u bijna alle boeken die op deze lijst
staan.
De Praagse connectie (Christian De Coninck)
Commissaris Stijn Goris is getuige van
een vliegtuigcrash op het strand in
Koksijde. Hij voert een onderzoek naar
de piloot en komt zo een Russische
maffiabende op het spoor in Praag en
Amsterdam. Voor Goris is de speurtocht
een confrontatie met zijn eigen, door
misbruik getekende jeugd. Christian
De Coninck (1960) is zelf commissaris
en woordvoerder bij de Politie Brussel
Hoofdstad. Hij leidde onderzoeken naar
moorden, zedenzaken, gewapende overvallen en diefstallen. In zijn debuutroman
speelt Brussel een centrale rol.
De koude maan (Jeffery Deaver)
Detective Baker ontdekt in de haven
bloedsporen, een oude tikkende klok en
een gedicht, maar geen lijk. Als de politie een bijna identiek delict ontdekt, dit
keer mét lijk, denkt Baker aan een serie-

moordenaar. Hij roept de hulp in van de
experts Lincoln Rhyme en Amelia Sachs.
Terwijl Amalia Sachs geheel in beslag
wordt genomen door haar onderzoek
naar corrupte collega’s, wordt Rhyme
bijgestaan door Kathryn Dance, een
succesvolle gedragswetenschapper.
Met haar bijzondere verhoortechnieken
breekt Kathryn de zaak al snel open….
Het viervijfdeprincipe (Jos Pierreux)
In Knokke-Heist komen drie bejaarden
op een gewelddadige manier om het
leven. Inspecteur Luk Borré ondervindt
snel dat de mondaine badstad niet zit
te wachten op een seriemoordenaar.
Men gelooft liever in het toeval. De
inspanningen van Borré worden matig
geapprecieerd. Hij bijt zich vast in de
zaak en stuit daarbij op een onprettig spoor. Tegelijk is in de badstad een
schrijver neergestreken. Die wil Knokke

én Leopold Lippens in zijn boeken laten
opdraven. De graaf-burgemeester vindt
dit hoogst onaangenaam. Hij bedenkt
een manier om dat schrijvertje te stoppen.
De Pantheon getuige (David Hewson)
Voor het eerst sinds lange tijd wordt
Rome geteisterd door een sneeuwstorm.
De politie krijgt een inbraakmelding vanuit het Pantheon. Wanneer Nic Costa
en Gianni Peroni in de Romeinse tempel
aankomen, ontdekken zij een lijk onder
de vers gevallen sneeuw. In de rug van
het slachtoffer is een mysterieus symbool gekerfd. Al snel staat de FBI op de
stoep en die wil, geheel tegen de zin van
de Italianen, het onderzoek overnemen.
De moord blijkt niet op zichzelf te staan.
Op verschillende plekken in de wereld
zijn zes mensen op dezelfde manier op
het leven gebracht….

Dirigentenwissel in Beauvarletkoor Koksijde
Griet De Meyer is de nieuwe dirigente van het Beauvarletkoor Koksijde. Zij volgt hiermee Jan Vermeire op, die al 12 jaar de
muzikale leiding van het Beauvarletkoor voor zijn rekening nam, maar die zich voortaan volledig zal toeleggen op z’n carriere als
professioneel organist.
De succesvolle concertreeks met het Requiem van W.A. Mozart (uitvoeringen in Broekburg, Koksijde en Parijs) waren voor Jan
Vermeire het ideale orgelpunt van zijn dirigentencarrière. Onder zijn leiding bracht het Beauvarletkoor heel wat grote werken:
Lukaspassion (Telemann), Petite Messe Solennelle (Rossini), Hohe Messe (Bach), Weihnachtsoratorium (Bach), Gloria (Vivaldi),
Johannespassion (Bach)… Als veel gevraagd organist in binnen- en buitenland besliste hij
zich vanaf heden enkel te concentreren op zijn loopbaan als professioneel organist.
Het bestuur stelde Griet De Meyer aan als nieuwe dirigente van het Beauvarletkoor Koksijde.
Als stempedagoge is zij al enkele jaren vertrouwd met de zangers en het repertoire van het
Beauvarletkoor. Het aanleren van Händels Messiah voor het volgende kerstconcert is meteen
een uitdaging van formaat voor de kersverse koordirigente.
Griet is afkomstig van Ursel, maar woont in Veurne. Zij dirigeert o.m. het koor Magnificat
Ursel, het jongerenkoor Con Fuoco Veurne en het vocaal ensemble Belzelieren. Als zangpedagoge en leerkracht AMC is Griet verbonden aan de Stedelijke Muziekacademie voor Muziek,
Woord en Dans van Veurne. Zij werkt regelmatig samen met het Kathedraalkoor te Brussel
en de Capella Brugensis o.l.v. Patrick Peire en treedt ook op als sopraansolo. Zij is de eerste
vrouwelijke dirigente sinds de oprichting van het koor in 1975. Haar muzikale voorgangers
waren Jean-Paul Byloo (1975-1985), Ignace Thevelein (1985-1995) en Jan Vermeire (19952007).
Griet De Meyer, nieuwe dirigente van het Beauvarletkoor Koksijde.
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Zomerprogramma in het abdijmuseum Ten Duinen
Tijdens de zomermaanden juli en augustus biedt het abdijmuseum Ten Duinen opnieuw een boordevol animatieprogramma voor
jong en oud. Een overzicht.
* KIDS@TENDUINEN: op woensdagen 18
en 25 juli, 1, 8, 22 en 29 augustus, van
15.30 tot 17.30 u.
Kinderanimatie in middeleeuwse sfeer
(animatie inbegrepen in het toegangsticket)
- op 18 juli, 1 en 22 augustus middeleeuws spellencircuit “Van schildknaap
tot ridder”, met o.a. de schildknaapestafette, hoefijzerwerpen, speerwerpen enz.
- 25 juli, 8 en 29 augustus “De
Schildknaepenschool”: de riddertjes in
wording maken hun eigen wapenschild,
oefenen hun zwaardbehendigheid en
strijden om de eer en een ridderoutfit
tijdens het boogschiettornooi.
* ABDIJAVONDEN: op woensdagen 18 en
25 juli, 1, 8, 22 en 29 augustus, alsook op
donderdag 16 augustus, om 20 u., gratis

toegang
Muziek en animatie in middeleeuwse
sfeer (vanaf 20 u.), gezellig samenzijn in
een uniek historisch kader.
- 18 juli: middeleeuws spellencircuit,
muziek en magische animatie
- 25 juli: Les Ménestrels de Mordini,
middeleeuwse muziek, zang en dansen
- 1 augustus: roofvogelshow met arenden, gieren, caracaras, valken, uilen
en buizerds; middeleeuwse muziek en
zang met Les Troubadours d’Aliénor;
Maître Gonin als middeleeuwse goochelaar, jongleur en vuurspuwer.
- 8 augustus: Ishtar brengt Troub’Amour,
Europese liefdesliederen door de eeuwen heen
- 16 augustus: Mistral, de kunst van het
bewegen

- 22 augustus: Stelten die veren, clownerie en jongleren… door Sven Roelants
/ ambianceprogramma met ’t Soet
Laweit
- 29 augustus: afsluiting van het seizoen
met o.a. gratis visuitdeling door de
Oostduinkerkse visbakkers
* LIVING HISTORY MET LEKENBROEDER
HUBERT: op zondagen 15, 22 en 29 juli, 5,
12 en 19 augustus, van 14 tot 17 u.
Doorlopende animatie met lekenbroeder Hubert, gespeeld door Koen
Vandenberghe. Lekenbroeder Hubert
neemt de bezoeker mee op zn zoektocht
naar Ligerius, de kluizenaar die 900
jaar geleden de Duinenabdij stichtte.
Deze animatie is inbegrepen in het toegangsticket.
* RONDLEIDINGEN: elke dag van dinsdag
tot en met zondag, om 14.30 u. in het
Frans en om 15 u. in het Nederlands.
Een boeiende kennismaking met de site
en het abdijmuseum Ten Duinen 1138.
Duur: 1,5 uur. Gids inbegrepen in toegangsticket

Vlieg vermist-actie tot 23 augustus
Deze zomer heeft Vlieg, -het icoontje dat kinderen tot 12 jaar warm maakt om aan
cultuur te doen (meer info op www.cultuurnet.be/kinderen)-, weer een leuke activiteit
in petto: de ‘Vlieg vermist’-actie van 1 juli tot en met 23 augustus. Vlieg is verdwenen
en niemand weet waar hij zich bevindt…
Naar aanleiding van de vermissing van Vlieg organiseren meer dan 200 cultuurhuizen
(bibliotheken, culturele centra, jeugd enz.) een speurtocht naar Vlieg. Kinderen kunnen
de hele zomer lang op zoek gaan naar Vlieg en maken op die manier kans op leuke
prijzen. Standaard Boekhandel is partner in dit verhaal.
Concreet ontvangt ieder kind dat deelneemt aan een Vliegspeurtocht een Vliegbiljet
met unieke code, die ze moeten invoeren op www.vliegjemee.be. Op die manier kunnen
ze uitgekozen worden tot “Speurneus van de week” of kunnen ze leuke hoofdprijzen
winnen die op de Cultuurmarkt (Antwerpen, zondag 26 augustus) uitgereikt zullen
worden. Bovendien krijg je met elk Vliegbiljet 2 euro korting in Standaard Boekhandel
bij aankopen vanaf 17,5 euro.
Meer info: http://www.cultuurnet.be/front/webpagina3.jsp?id=176897.
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Internationale keramiektentoonstelling
Een mooie vreemde constructie van Barbara Nanning uit Nederland (links) tegenover een gestileerde en al even vreemde figuur van Patrick
Van Craenenbroeck uit eigen land (rechts)

Na het succesvolle internationale
keramiekproject “AR-T-GILLAE” in cc
CasinoKoksijde in 2003, pakken het
gemeentebestuur en Galerie Wijland,
art event, in 2007 uit met een imposante vervolgtentoonstelling. De mystieke
archeologische site van het abdijmuseum
Ten Duinen en haar uithof abdijhoeve
Ten Bogaerde vormen met hun rijke
geschiedenis een gedroomd kader voor
het brengen van kwalitatief hoogstaande
kleikunst. Deze tentoonstelling brengt
op drie locaties werken van 22 vooraanstaande nationale en internationale
kunstenaars. Net als in 2003 tonen de
kunstenaars werk dat wereldwijd wordt
geapprecieerd voor de inhoud van het
verhaal maar tegelijk ook voor de vaardigheid waarmee het verhaal verteld
wordt.
De deelnemende kunstenaars zijn:
Arnold Annen (Ch), Vincent Beague (B),

Jenny Beavan (GB), Diana Bercovitz (B),
Flor Buggenhout (B), Claude Champy
(F), Wouter Dam (NL), Tjok Dessauvage
(B), Koen Dewaele (B), Christine Fabre
(F),Violette Fassbaender (Ch), JeanFrançois Fouilhoux (F), Enrique Mestre
(SP), Barbara Nanning (NL), Pit Nicolas
(L), Achiel Pauwels (B), Marieke Pauwels
(B), Enrique Perez (Mex), Patrick Piccarelle
(B), Geert Roygens (B), Richard Slee
(GB),Patrick Van Craenenbroeck (B).

van 10 tot 18 u., zondag van 14 tot 18
u., gesloten op maandag
* Op zaterdag 7 juli rijdt er tussen 14
en 18 u. een busje om het halfuur langs
de drie locaties. Start om 14 u. aan de
abdijhoeve Ten Bogaerde.
* Info: Valerie Vandamme in het abdijmuseum Ten Duinen (tel. 058/53.39.50,epost info@tenduinen.be) en Werner
Ryckeboer van Galerie Wijland (tel.
058/51.61.97, e-post post@wijland.be)

* Abdijhoeve Ten Bogaerde (Ten
Bogaerdelaan 12): tot 26 augustus (gratis), elke dag van 14 tot 18 u., gesloten
op maandag
* Galerie Wijland (Grensstraat 5): tot 19
augustus (gratis); elke dag van 14 tot 18
u., gesloten op maandag
* Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke
Prinslaan 8): tot 30 september (toegang
archeologische site 1,50 euro), elke dag

Wijziging openingsuren
Voortaan zal het abdijmuseum op wettelijke feestdagen enkel in de namiddag
open zijn: van 14 tot 18 u.
Openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 u. / op zon- en
feestdagen van 14 tot 18 u.
Gesloten op maandag, op kerstdag en
nieuwjaarsdag

Groot succes voor Belgisch Trekpaardenfeest!
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni vond in onze gemeente, meer bepaald op het strand van
Oostduinkerke en op de weide van het domein Witte Burg, voor de eerste maal het feest van
het Belgisch trekpaard plaats. Deze eersteling, georganiseerd door de Vlaamse Fokkers van
het Belgisch Trekpaard in samenwerking met het gemeentebestuur, werd meteen een voltreffer van formaat! Honderden, zoniet een paar duizend kijklustigen, woonden twee dagen lag de
spectaculaire demonstraties bij van een 150-tal imposante trekpaarden en al evenveel handige
menners. De combinaties etaleerden zowel spierkracht als intelligentie en werden tijdens hun
shownummers permanent op applaus en enthousiasme onthaald. De figuurlijke trekpaarden van dienst waren paardenvisser
Johan Vandendriessche en zijn echtgenote Linda die, gebeten, door het paardenvirus, deze prachtige manifestatie naar onze
gemeente hebben gebracht. Een nieuwe topper op de agenda, vragend om herhaling en traditie!

Uitsmijter

Groot volksfeest en boek voor 90-jarige
paardenvisser en ereburger Jules Durant

10

Oostduinkerke telt vele kleurrijke volksfiguren. Eén van de meest legendarische is ongetwijfeld Henri “Jules” Durant, in de volksmond beter bekend, èn ook wel berucht, als
“de Rosten Durang”… Op dinsdag 31 juli wordt Jules 90 jaar. Ter gelegenheid van die
heuglijke verjaardag vindt ter ere van Jules op zaterdag 18 augustus een groot volksfeest
plaats op het binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. Want
Jules is de oudst nog levende paardenvisser èn ereburger van de gemeente! Bijzonder
aspect op dit volksfeest is de voorstelling van het boek “De Rosten Durang vertelt z’n
peerdeleven”, geschreven door Jan Huyghe, gemeentelijk informatieambtenaar en
redacteur van Tij-dingen.
een verzameling van 100 korte en langere verhalen geschreven, die samen een
boek van 280 bladzijden vormen. Jan
deed dat na intensieve bewerking van 6
uitgebreide interviews die samen 10 uur
band opleverden.
Jules Durant, -officieel heet hij eigenlijk
Henri-, zag het levenslicht op 31 juli
1917 in Roesbrugge-Haringe, dorp aan
de Schreve. Na wat heen en weer verhuis
in het Ieperse raakte hij omstreeks 1950
in Oostduinkerke verzeild, was boer,
startte een vreemdsoortige manege en
werd garnaalvisser te paard wat hij ongeveer een halve eeuw is geweest. Jules
is ook de stamvader van een dynastie
paardenvissers: dochter Rosa Durant,
schoonzoon Eddy D’Hulster, kleindochter Corinne D’Hulster, schoonkleinzoon
Johan Casier. Allen waren of zijn boegbeelden van dit aloude, edele visserijambacht.

AANGEBRAND
Jules is in de volksmond gekend als “de
Rosten Durang” want in zijn jongere
jaren was hij trotse drager van een weelderige rosse krullenbol. “Ze legden mij

als boreling in een Vigorbak van waspoeder, schoven die bak onder de Leuvense
buzestove, en z’hebben me daar laten
aanbranden. Da’s de reden waarom ik een
rosten was”, vertelt Jules… De man heeft
op z’n zachtst gezegd een turbulent
leven achter de rug. Hij is zijn leven lang
inderdaad een schalkse ruiter geweest
(zowel letterlijk als figuurlijk), van zijn
geboorte tot zijn levensavond. Over dat
tumultueuze paardenleven heeft Jan
Huyghe in het voorbije anderhalf jaar

VAN ’T CACHOT TOT DE PAUS
De inhoud in een notendop: de Rosten
Durang werd als premature boreling
in een lege waspoederbak onder de
Leuvense stoof geschoven, hij liep weg
van school, trotseerde de zweep van
zijn vader, stak geen poot uit tijdens zijn
troep (vloog de eerste dag al in ’t cachot
na bezoek aan de rosse buurt), verkocht
de paarden van ’t leger, smokkelde onder
de ogen van de douaniers, bleef uit de
klauwen van de Oostduinkerkse commissaris, maakte van slechte paarden
goeie paarden, verkocht geitenbokken
voor hertenvlees, viste garnalen “op z’n
Amerikaans”, maar belandde ten slotte
als eregast bij de koning en de paus (gratis mirakel inbegrepen), met de titel van
Koksijds ereburger erbovenop… Is het
niet zo dat de stoutste wezels de beste
eieren zuipen..?
Het boek is dus een aaneenschakeling
van ongewone gebeurtenissen uit Jules’
bestaan, met als dubbele rode draad zijn
passie voor het paard en het omzeilen
van wetten en conventies, subtiel of
brutaal. Want Jules was geen doetje,
indien nodig liet hij zijn vuisten een
hartig woordje meespreken…

RECHT VOOR DE RAAP
Auteur Jan Huyghe: “In navolging
van de klassieke schrijftrant van
de schelmenroman is dit boek

één lange paternoster van rare avonturen, belevenissen, anekdoten uit Jules’
leven. Hij vertelt ze allemaal zelf, als ikpersoon. De verhalen zijn zoveel mogelijk
chronologisch gerangschikt, van boreling
tot oude man. Maar eigenlijk staan de
meeste vertellingen los van elkaar. Men
kan dus lezen wat en waar men wil. Ik heb
z’n belevenissen ook bewerkt en weergegeven zoals hij ze zelf heeft verteld: op
z’n eigen ongekunstelde manier: zonder
franjes, ongezouten, recht voor de raap.
Hij doet dat bovendien in het dialect
van de Westhoek op een ongemeen
kleurrijke wijze, bijzonder rijk van klank
en van allang in onbruik geraakte woorden. De verhalen zijn evenmin gespeend
van krachttermen en schuine woorden.
Ik wil de gevoelige lezer dus een beetje
waarschuwen want het is niet altijd een
braaf boek… Er wordt al eens ferm in
gevloekt en gesakkerd, ja, zelfs een serieuze patat uitgedeeld, in die mate dat
het soms niet mooi meer lijkt. Maar over
al die vaak ongelooflijke belevenissen
is na zoveel jaren wel de tijd heengegaan, die maakt dat de avonturen eerder
sympathiek en hilarisch overkomen dan
gortig en brutaal.”

ONGELOFELIJKE WAARHEDEN
Jan Huyghe beklemtoont dat dit
boek zeker géén nauwkeurige
biografie over het leven van de
Rosten Durang is. Het is wel
een “album vertellingen van
een volksfiguur”. Zijn al die
vertellingen dan wel waar?
“Het antwoord is even
mysterieus als eenvoudig:
alles is waar, het werk is

Auteur Jan Huyghe
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vervolg van blz. 10
een verzameling ongelofelijke waarheden! Zo waar als de Rosten Durang zelf
één ongrijpbaar mysterie is, in het besef
dat de tijd gebeurtenissen doet vergeten, afzwakt, verkleurt, versterkt. Want
dat is de Rosten Durang: een schalkse
ruiter, een legende… Dat is hij geweest
tijdens zijn leven, dat zal hij zijn na zijn
dood”, aldus de auteur.

LOKALE GESCHIEDSCHRIJVING
Huyghe heeft dit werk geschreven in
zijn vrije tijd en geeft het uit in eigen
beheer, evenwel met promotionele steun
van het gemeentebestuur en de VVV. In
hun voorwoord schrijven burgemeester
Marc Vanden Bussche en schepen van
Cultuur Jan Loones: “Een bijkomende
verdienste van dit werk is dat het aspect
garnaalvisserij te paard, het folkloristisch
uithangbord van onze gemeente bij uitstek, ruimschoots aan bod komt. Vele
bladzijden lang vertelt Jules belangwekkende anekdoten van de paardenvisserij
vanaf de vijftiger jaren van de vorige
eeuw. Dit is bijzonder interessant voor
de lokale geschiedschrijving. Die reden
en nog andere maken van dit boek een
monumentale verrijking van onze streek-

literatuur. Daarom drukken we de hoop
uit dat het niet alleen zijn weg vindt bij
de lezers uit eigen regio, maar ook bij
een breder Vlaams publiek. Het is ons
dus een waar genoegen dit boek aan te
bevelen.”

VOLKSFEEST OP 18 AUGUSTUS
Het volksfeest ter ere van Jules Durant
vindt plaats op zaterdag 18 augustus
om 15.30 u. op het binnenplein van het
Nationaal Visserijmuseum. Het wordt
georganiseerd door de familie DurantD’Hulster-Casier in samenwerking met
de VVV. Jules zal gehuldigd worden door
burgemeester en schepenen. Het boek
wordt voorgesteld, op de kade spelen
“steracteurs van het dorp” in regie van
Frieda Vanslembrouck enkele tafereeltjes van Eddy D’Hulster uit Jules’ leven,
de Oostduinkerkse Visbakkers en de
Orde van de Paardenvisser zijn present met gebakken vis en paella, de
paardenvissers met garnalen, de kruiersclubs de Spanjaardbank en de Slepers
bieden maatjes aan, de diva van het
Noordzeelied Lucy Loes brengt een
optreden, Pierre Dalle zorgt voor een
onvergetelijke apotheose…

Jules, de Rosten Durang, zoals hij ontelbare keren met paard en kar “op zee” te zien was.

PRAKTISCH
Het boek De Rosten Durang vertelt
z’n peerdeleven telt 280 bladzijden, is geïllustreerd met een 45-tal
komische tekeningen van Stefaan
Sampers, graficus uit Alveringem,
en met een 15-tal vierkleurenfoto’s.
Robert Boedt zorgde voor de vormgeving, Pattyn Printing voor de druk.
Het is te koop tijdens het volksfeest op 18 augustus, en vanaf 19
augustus ook bij auteur Jan Huyghe,
Dorpsstraat 49 in Oostduinkerke
(tel. 058/51.24.98, e-post jan.
huyghe@belgacom.net). Bestellen
bij Jan Huyghe kan vanaf heden mits
overschrijving van 22 euro. Afhalen
op het volksfeest is mogelijk. Als
het boek moet opgezonden worden dient 4 euro port en verpakking
bijgeteld. Rekeningnummer is 7506247990-87 van Jan Huyghe. Na de
voorstelling is het ook verkrijgbaar
in Estaminet In de Peerdevisscher,
bij de onthaalkantoren van de dienst
Toerisme en bij bereidwillige boekhandels en krantenwinkels van de
Westkust en Veurne.

Folklore
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Wulpen 21/22 juli: landelijk feest en “humoristische zondag”
OPTREDEN - De breugheliaanse tweedaagse begint op vrijdag 20 juli met
een optreden van De Comedy Victory
Tour met de stand-up comedians Xander
De Rycke, Philippe Geubels en Iwein
Segers om 21 u. in de Spiegeltent op de
Dorpsplaats. Toegang 6 euro in vvk (’t
Schiptje, 058/31.43.95) of 8 euro add.
(org. feestcomité Wulpen)
LANDELIJK FEEST EN VEEPRIJSKAMP Op zaterdagnamiddag 21 juli staat het
dorp weer op zijn kop ter gelegenheid van de 32ste editie van het Groot
Landelijk Feest, vanaf 14 u.. In een volksenthousiaste sfeer wordt onder de kerktoren een stukje nostalgie uit de jaren
1900 geëvoceerd.
Daar herleven de ouderwetse huis- en
vlijtnijverheden, waaronder het karnen
van boter, het vlechten van manden,
kantklossen, kloefenkappen, vlas bewerken met boothamer, brakel, hekel, zwingelmolen of trapper enz. Een modelhekken met geroot vlas wordt getoond.
Zoals het een echt Vlaams boerenfeest
past, wordt er te Wulpen ook gesmuld
en gedronken. Boerenbrood, ovenkoe-

ken, koekenbrood, pannenkoeken, boerenworsten, verse boter en eieren uit
de streek van Bachten de Kupe zullen in leuke ouderwetse marktkraampjes
worden aangeboden. Muziekkorpsen
en volksdansgroepen zorgen voor een
muzikale en kleurrijke noot. Er is een
heuse roofvogelshow en animatie met
goochelaar, jongleurs en straattheater in
en rond de spiegeltent. Voor de kinderen
is er poppentheater in de pastorie zelf.
(Zie extra artikel). De dorpsraad van
Wulpen zal met enkele verrassingsacts
het publiek een voorsmaak geven van
het humoristisch theatertornooi op zondag 22 juli.
Tegelijk is er in de belendende weide
traditionele veeprijskamp, die voor het
eerst in 1926 gehouden werd! Tientallen
prachtexemplaren van het rood WestVlaams ras worden er gekeurd. Ook het
witblauw ras en een aantal stamboekdieren kunnen bewonderd worden. Tussen
het grotere vee is er ook nog plaats voor
kleinere neerhofdieren zoals schapen,
geiten, eenden, enz.
Om 22 u. is er in de Spiegeltent café-

chantant met Edje Ska & De Laaglanders
(gratis toegang) en om 23 u. wordt het
landelijk feest met een spetterend vuurwerk afgesloten.
HUMORISTISCHE ZONDAG – De tweedaagse vervolgt op zondag 22 juli.
- De humordag begint eerst ernstig met
een H. Mis in de dorpskerk om 9.30u.
- 9 u. ontbijt in en rond spiegeltent,
inschrijven (5 euro) tot 10 juli bij
Wilfried Vanhoucke (058/31.43.95)
- 10.30 u., spiegeltent, humoristisch
aperitiefconcert met de groep Op ’t
Goevallend Oeit, gratis toegang
- 11 u., Dorpsplaats, doop van “De Geus
van Wulpen”
- 12 u. spiegeltent, “P’s” wereldberoemde paëlla, inschrijven (11 euro) tot 11
juli bij W. Vanhoucke
- vanaf 14 u., Dorpsplaats en omgeving, 10de Wulps humoristisch theatertornooi met groepen uit Wulpen,
Vilvoorde, Brussel, Galmaarden en
Purmerend (Nl.) / prijsuitreiking om
19.30 u.
- 20.30 u., spiegeltent, optreden van
“Jan Zonder Trees”, gratis toegang

Nieuw op het Landelijk Feest: Bubbelkes Poppentheater!
Het Landelijk Feest bevat een merkwaardige nieuwigheid: drie voorstel- Emmanuel Fabel en zijn dochter met de poppen van
lingen door het spiksplinternieuwe vers gewassen en gestreken Bubbelkes Bubbelkes Poppentheater
Poppentheater. Het initiatief gaat uit van de nieuwe Wulpenaar Emmanuel
Fabel die ook voorzitter is van de theatergroep “In ’t Bloote”. Emmanuel
Fabel groeide op in Gent met het poppentheater Pierke spreekwoordelijk
in zijn buik. Door zijn passie voor het poppenspel vatte hij het idee op om
in Wulpen te starten met een stangpoppentheater. Zijn droom is om in
Wulpen, in de nieuw te bouwen multifunctionele feestzaal, maandelijks op
zaterdagnamiddag een poppenspelvertoning te geven voor de kinderen uit
de streek.
De poppenkast van Emmanuel Fabel (what’s in a name?) telt nu negen
stangpoppen, waaronder één naar beeld en gelijkenis van Wulpenaar Gerard
Florizoone die op 21 juli meespeelt. De poppen worden gemaakt door Het
Koninklijk Poppenfestival uit Gentbrugge. Overigens is Emmanuel nog op
zoek naar medewerkers, want momenteel runt hij zijn poppentheater enkel
met zijn dochter.
De eerste voorstellingen van Bubbelkes Poppentheater vinden plaats op
zaterdag 21 juli om 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u. in de pastorie, in samenwerking met Koninklijk Poppentoneel Festival van
Gent. Het stuk heet “Het loze vissertje”. Eventuele nieuwe medewerkers aan Bubbelkes Poppentheater kunnen zich melden bij
Emmanuel Fabel, Kerkwijk 13 in Wulpen (tel. 058/31.38.43, e-post emmanuel.fabel@infrabel.be).
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Orde van de Paardenvissers viert 40-jarig bestaan
De Orde van de Paardenvissers
vierde op vrijdag 18 mei z’n veertigjarig bestaan! Inderdaad 40 jaar
geleden werd de orde gesticht
met als doel de gastronomie van
de grijze garnaal te promoten en
aldus een bijdrage te leveren tot
de instandhouding van de paardenvisserij. In de voorbije 40 jaar
organiseerde de orde dan ook
vele activiteiten in dat verband,
denken we maar aan de reuzegarnaalsoepen en Noordzee-paella’s.
Ghislain Storme introniseert TV-kok Frank Fol
In de loop der jaren werden diverse Hoofdman
jarige Orde van de Paardenvisser.
vermaarde koks ambassadeur van
de orde. De vereniging was dan ook zeer waarna hij zijn meesterlijk bereide asperverheugd dat ze op het jubileumfeest ges presenteerde.
TV-kok Frank Fol aan dit selectief lijstje Die dag vond ook de prijsuitdeling
mocht toevoegen. Frank Fol toonde zich plaats van de kookwedstrijd die de orde
bijzonder gelukkig met zijn intronisatie uitschreef. De opdracht behelsde het

35ste Vierdaagse van de IJzer

creëren van een origineel recept/
gerecht met asperges en grijze
Noordzeegarnaal. De orde ontving
een 20-tal inzendingen, waaruit de
jury 8 prijswinnaars aanduidde die
allen met een lading champagne
huiswaarts trokken. De uitslag: 1.
Infried Buysse uit de Panne (recept:
asperge-espuma met garnalen) / 2.
Marc Meerseman uit Oostduinkerke
(recept: buideltje van gerookte
zalm en aspergemousse) / 3. Erik
Huyghe uit Dendermonde (recept:
in de
krokant beursje van Brabantse
asperges en Oostduinkerkse garnalen / 4. Rik Barré (Antwerpen) / 5.
Jacqueline Braem (Oostduinkerke) / 6.
Dirk Beschuyt (Sint-Andries Brugge) / 7.
Robby Legein (Oostduinkerke) / 8. Marcel
Gysel en Jaak Pollet (Koksijde).

Vierdaagse

Van woensdag 22 tot en met zaterdag 25 augustus vindt opnieuw de internationale wandeltocht Vierdaagse van de IJzer plaats,
ooit een initiatief van de Orde van de Paardenvisser. Traditiegetrouw is de openingsplechtigheid in Oostduinkerke, op dinsdag
21 augustus.
* 18-19 u.: parasprongen op de Zeedijk ter hoogte van het Astridplein
* 18-18.45 u.: optreden van de Harmonie Vrienden van de Brandweer
* 18.15 u.: bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden aan de Sint-Niklaaskerk
* 18.30 u.: optocht militaire pelotons en genodigden naar het Astridplein onder begeleiding van de Militaire Muziekkapel van de
Marine
* 19 u.: aankomst en opstelling van de troepen op het Astridplein
* 19.15 u.: toespraak en opening van de Vierdaagse 2007
* 20 u.: afmarcheren van de militaire pelotons en defilé /
leuk intermezzo met een drilpeloton
* 20.15 u. einde van de openingsplechtigheid.
De eerste marsdag, woensdag 22 augustus, biedt volgend
traject (32 km): Oostduinkerke, Koksijde-bad, Koksijdedorp, Wulpen, Nieuwpoort, Oostduinkerke. De tocht
van 16 km gaat van Oostduinkerke naar Koksijde-bad,
Koksijde-dorp, Wulpen, Oostduinkerke. Om 10 uur:
Bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden in
Koksijde-dorp.
Tweede marsdag (23 aug.) rond Poperinge; derde marsdag
(24 aug.) rond Diksmuide; slotdag (25 aug.) rond Ieper. Elke
wandeldag kan gekozen worden voor 32 of 16 km.
Info: Vierdaagse van de IJzer, Matrozenlaan 16 te
Nieuwpoort (tel. 058/22.36.90, fax 058/22.36.89, e-post De eerste dag wordt 32 of 16 km gemarcheerd in de natuurlijke omgeving van
info@vierdaagse.be, webstek www.vierdaagse.be.
Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort en Wulpen.
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Erfgoedwandelingen in de zomer
In juli en augustus vinden op geregelde tijdstippen weer volgende erfgoedwandelingen plaats: “Koksijde-Bad vanuit de ogen van
de Zouaven” en “Sint-Idesbald vanuit de ogen van Paul Delvaux”. Deze wandelingen worden telkens begeleid door een deskundige gids. De deelnameprijs is slechts 1 euro (gratis voor kinderen onder de 12 jaar).

* Koksijde-bad vanuit de ogen van de
Zouaven: elke dinsdag, dus op 3, 10,
17, 24 en 31 juli; op 7, 14, 21 en 28
augustus. Telkens van 10 tot 12 u.,
samenkomst aan de dienst Toerisme bij
het gemeentehuis, Koksijde-bad.
De Zouaven, Franse soldaten uit de
kolonies in Afrika, verbleven tijdens de
Eerste Wereldoorlog in Koksijde. Deze
soldaten met hun knalrode pofbroeken
en hoofddeksels lieten een diepe indruk
na op de Koksijdenaars en Koksijde ook
op hen. Lang na afloop van de oorlogsverschrikkingen keken zij nog steeds
enigszins weemoedig terug op hun verblijf in de pittoreske villa’s in de tuinwijk

“Quartier Sénégalais” die inmiddels als
dorpsgezicht beschermd is. Deze cottages stralen een huiselijke warmte uit,
o.a. door het fijne, ambachtelijk vervaardigde schrijnwerk. De gids vertelt u over
de Engelse roots van de tuinwijk en de
cottages. U verneemt hoe de cottages
tijdens het interbellum evolueerden. En
u krijgt talrijke verhalen te horen over de
huizen en hun bewoners.

Reservatie nodig: toerismekantoor,
Zeelaan 303 (tel. 058/51.29.10).
Openingsuren van 1 april tot en met 30
september: elke dag van 9 tot 18 u.
* Sint-Idesbald vanuit de ogen van Paul
Delvaux: elke donderdag, dus op 5, 12,

19 juli en 26 juli; 2, 9, 16, 23
en 30 augustus. Telkens van
10 tot 12 u., samenkomst bij
het stranddienstencentrum,
Zeedijk, Sint-Idesbald.
Vlak na de Tweede
Wereldoorlog kwam de
inmiddels wereldvermaarde
surrealistische schilder Paul
Delvaux een vriend opzoeken in Sint-Idesbald, de
beeldhouwer George Grard.
De gids vertelt u hoe zij hun dagen in
Sint-Idesbald doorbrachten. U verneemt
welke gebouwen er al stonden toen zij
door de straten van de badplaats kuierden: verlaten vissershuisjes, romantische
cottages, modernistische en art-décohotels… U hoort waar kunstenaars woonden en elkaar ontmoetten. Verhalen uit
het Sint-Idesbald van toen zijn er te
over.

Reservatie nodig: stranddienstencentrum Sint-Idesbald, Zeedijk (tel.
058/51.39.99). Openingsuren van 1
april tot en met 30 september: elke dag
van 9 tot 12 u., en van 14 tot 18 u.

Rocksijde: kustfestival met Reborn en Raymond
Op zaterdag 28 juli vindt op het Marktplein van Koksijde van 14 u. in de namiddag tot 2.30 u. ’s nachts het grote muziekfestival Rocksijde plaats. Het muzikaal festijn is een initiatief van Jürgen Vermeulen en Laurenzo Moerman die daartoe een
werkgroep enthousiastelingen samenstelden. Er treden niet minder dan 12 “groepen” op waaronder enkele klinkende namen
zoals Reborn en Raymond Van het Groenewoud.
De initiatiefnemers willen een concert brengen dat door zijn inhoud en programma weet te boeien en te verrassen… Het ligt
in de lijn van de vele eigentijdse evenementen en het kan de start zijn van een jaarlijkse traditie. Er wordt daarom geopteerd
voor een echt “kustfestival “ waarin iedereen zijn gading vindt, jong evengoed als minder jong. Het gemeentebestuur en de
VVV staan achter deze filosofie en ondersteunen het project met de nodige adviezen, raad en infrastructuur.
Uiteraard is het budget voor een dergelijke onderneming van kapitaal belang, vooral indien men van bij de eerste uitgave
goed wil scoren met een aantrekkelijke affiche en bovendien alles professioneel wil aanpakken. En dat is precies de bedoeling!
Daarom wordt een beroep gedaan op de sponsoring.
Volgende artiesten en groepen werden gecontracteerd: Zuzu Mamu, Radio Bem Bem, Windub, Gesman, Reborn, Outskirts,
Imperior de Percusion, Granny’s Goldfish, Raymond Van het Groenewoud, Peter Evrard, Boney M by Bobby Farrell, dj
Coconut.
Toegang: 25 euro (vvk 20 euro, kinderen tot 6 jaar gratis, en tot 12 jaar 10 euro). Info: www.rocksijde.be.
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Koksijde Latin Club op zaterdag 7 juli
Na twee succesvolle edities in 2005 en 2006,
wordt op zaterdag 7 juli
op het centrale strand
van Koksijde (pal naast
de “horloge” op de
Zeedijk), de derde editie van Koksijde Latin
Club georganiseerd. Dat
is hét Salsafestival van
de kust, meteen ook het
enig gratis aan zee. Aan
het publiek van Koksijde
Latin Club kan geen
leeftijd verbonden worden. Jong en oud van
alle nationaliteiten vindt
er zijn gading in een mooie smeltkroes
van kleuren, leeftijden, mentaliteiten en
talen. Het swingend Salsafestival brengt
een gevarieerd programma:
* Azucar Salsa en DJ Bartolomeo (om 14
en 17.15 u.): traditiegetrouw opent Rob
Willems van dansschool Azucar Salsa en
zijn team van salsa-experts het festival op
de ritmes van DJ Bartholomeo. Tijdens
twee gespreide sets van 1 uur leren ze
de bezoekers hun eerste salsa-danspassen aan, afgewisseld met demonstraties

van o.a. de rueda, merengue en salsa.
Meedansen is de boodschap!
* Doble Impacto (om 18.45 u): motor achter deze formatie is de in 1970 in Havana
geboren Juan Carlos Rosquete die zich
de laatste jaren ontpopte als een veelzijdig muzikaal talent met zijn band Doble
Impacto. De groep had de eer gehad het
podium te delen met grote namen uit de
salsa-wereld zoals Manolito y su trabuco,
Orquesta Arragon, Ricardo Lembo…
* Orquesta Poder Latino (om 15 u.): opge-

richt in 2002 is deze groep
in een snel tempo uitgegroeid tot één van de meest
succesvolle salsa-orkesten
in Nederland. De groep
werd ook genomineerd voor
“beste salsaband” op feesten in Brabant. Orquesta
Poder Latino beheerst meesterlijk het salsaritme zoals
de merengue, montuno,
chachacha, bolero en de
steeds populairder wordende bachata…
* Orquesta Pegasaya (om
21.30 u.): op vraag van het
wild enthousiaste publiek op
Koksijde Latin Club 2006 sluit Orquesta
Pegasaya dit jaar
het festival voor de tweede maal af als
absolute hoogtepunt. Reeds verschillende malen waren ze te gast op de
Antilliaanse feesten in Hoogstraten en in
2004 kreeg Orquesta Pegasaya 50.000
mensen aan het dansen op Polé Polé in
Gent.
Voor veel meer info surf naar www.koksijdelatinclub.com.

Nationale Feestdag
De viering van de nationale feestdag op zaterdag 21 juli begint met een bloemenhulde om 9.30 u. aan het monument van de
4de legerafdeling en Lt.-gen. Baron Michel, gelegen langs het kanaal een eindje buiten Wulpen richting Nieuwpoort. In het weidse
polderlandschap van Wulpen herinnert dit monument aan de gesneuvelde soldaten van de 4de legerafdeling die hun leven lieten
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om 10 u. volgt het Te Deum in de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen met een bloemenhulde aan
de herdenkingsplaat voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van 1914-1918.

Boombal op vrijdag 27 juli
In Koksijde wordt van de zomer voor de eerste maal een Boombal georganiseerd: op vrijdag 27 juli om
19 u. op het Theaterplein. Deze folkdansavond wordt ingezet met één uur dansinitiatie waarbij de meest
courante baldansen getoond en toegelicht worden. De dansers helpen de mensen op weg en geven het
goede voorbeeld. Volgende dansen komen aan bod: groepsdansen (slinger- en doorschuifdansen) en
koppeldansen zoals wals, bourrée, polka, scottish, mazurka. Op het podium zorgen folkmuzikanten voor
live-begeleiding.
Na de initiatie wordt het eigenlijke boombal ingezet (twee uur). Professionele folkmuzikanten spelen ten dans en weten de typische boombal-drive over te brengen op het publiek. De aangeleerde dansen komen uiteraard aan bod. Het aanstekelijk enthousiasme van de dansers zorgt ervoor dat de mensen hun schroom vlug overwinnen en niet meer van de dansvloer te houden zijn!
Info: www.boombal.be.

Elfjulifeest
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Elfjuliviering 2007:
IN SAMENWERKING MET HET GEMEENTEBESTUUR, EN MET TAL VAN ANDERE VERENIGINGEN, WERKTE HET GEMEENTELIJK
ELFJULICOMITÉ VOLGEND PROGRAMMA UIT NAAR AANLEIDING VAN DE VIERING VAN DE VLAAMSE FEESTDAG.

ZONDAG 1 JULI:
- 11 u., Oostduinkerke-bad, Fabiolaplein,
wandelconcert door de harmonie
Vrienden van de Brandweer (org.
feestcomité Oostduinkerke-bad)

VRIJDAG 6 JULI:
- 19.30 u., Oostduinkerke, binnenplein
Nationaal Visserijmuseum, 13de Festival
van het Volkslied aan Zee met optredens van de folkgroepen Deronderuit
en Green Jacket (org.festivalcomité,
het Elfjulicomité, de VVV, i.s.m. de
Vrienden van het Visserijmuseum en
het Estaminet in de Peerdevisscher).
Gratis toegang.

ZATERDAG 7 JULI:
- 11.45-13.15 u., Oostduinkerke, strandwateren en Zeedijk (centraal), 9de
Vlaams Kampioenschap garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers met o.m. volgend programma:
gratis inschrijving vanaf 9 u. in café
’t Sluddertsje, Dorpsstraat 38 te
Oostduinkerke-dorp – 10 u. verzameling in De Rozenkrans, Albert I-laan
54 te Oostduinkerke-bad – 11.25 u.
stoetsgewijze naar de Zeedijk (zwembad) – effectieve wedstrijd van 11.45
tot 13.15 u., gevolgd door weging, koken
en gratis uitdeling van de buit vanaf 14
u. met presentatie door Walter Capiau
- barbecue in café ‘t Sluddertsje vanaf
14 u. (13 euro, inschrijven tot 2 juli,
tel. 058/51.60.70 of 0474/20.22.03)
– aldaar prijsuitreiking om 17 u. (org.
garnaalkruwersclub de Spanjaardbank
i.s.m. gemeentelijk Elfjulicomité, feestcomités Oostduinkerke-dorp en –bad,
gratis Rodenbach voor alle deelnemers
vanwege feestcomité Odk-bad, logistieke steun gemeentebestuur – info:

José Vanhoutte, 058/51.67.83, e-mail
jvanhou3@versateladsl.be)

ZONDAG 8 JULI:
- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk,
Elfjulimis opgeluisterd door het
Beauvarletkoor Koksijde
(org.
Davidsfonds)
- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg,
officiële Elfjuli-ontvangst, met o.a.
officiële Elfjuli-toespraak door prof.
Verté, nationaal voorzitter van het
Vermeylenfonds, receptie met specialiteiten van de Oostduinkerkse paardenvissers

- 15-18 u., Wulpen, “Grote open hengelwedstrijd Elfjuliprijs 2007”, in kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke (ter hoogte van
nieuwe brug in Wulpen), 3 trofeeën,
500 euro aan prijzen – inschrijven van
13 tot 14 u. in herberg ’t Sluddertsje,
Dorpsstraat 38 te Oostduinkerke –
volwassenen 4 euro, jongeren 2,50
euro - prijsdeling om 19.30 u. in ‘t
Sluddertsje (org. Elfjulicomité i.s.m.
De Noordvissers Adinkerke – info:
Maurits Boucquez, tel. 051/50.42.14,
gsm 0476/66.52.83)
- 15-18 u., optreden van de Drumband
El Fuerte Kids uit Koksijde (org. feestcomité Oostduinkerke-bad)

- De
duivenmaatschappij
De
Verbroedering viert de Vlaamse feestdag met volgend programma in het
gebouw Ameubla (Leopold II-laan 98)
te Oostduinkerke: bij goed weer lossen
van de duiven om 7.30 u. in Clermont
voor
prijsvlucht “Duivenvlucht
Goedendag Vlaanderen 2007” (op
zaterdag 7 juli mogelijkheid tot bijwonen van de inkorving van de duiven
van 14 tot 18 u. in zaal Ameubla)
/ vanaf 10.30 u. grote tentoonstelling “De duivensport in het algemeen”
(materialen, uitslagen, kampioenen,
diploma’s, enz., gratis toegang) / vanaf
11 u., openen van de constateurs / om
19 u. barbecue / om 20.07 u. uitslag
van de prijsvlucht en overhandiging
van de trofee geschonken door het
Elfjulicomité (org. duivenmaatschappij De Verbroedering, info: Roger
Beernaert, tel. 058/51.26.14)

WOENSDAG 11 JULI:

- 16 u., Oostduinkerke, Groenendijk, café
De Zoeten Inval, grote Elfjulivinkenzetting-Prijs Roland Vanbillemont in het
Zouavenpad (info: Roland Vanbillemont, 058/23.62.25)

VRIJDAG 13 JULI:

- 15.30 u., Oostduinkerke, binnenplein Nationaal Visserijmuseum,
Elfjuliklanken met optreden van de
Westhoekaccordeonisten (org. het
Estaminet in de Peerdevisscher i.s.m.
de Vrienden van het Visserijmuseum,
het Elfjulicomité en de VVV).
- 19 u., Oostduinkerke, café ’t Sluddertsje,
Grote Elfjuliprijs Biljart Carambol overband en drieband op twee biljarts 2,10
m (org. Biljartclub Westhinder, info
secr. Levien Vieren 058/51.60.49)
- 21 u., optreden van de muzikale groep
Esperanto uit Lokeren (org. feestcomité Oostduinkerke-bad)
- 23 u., Oostduinkerke-bad, strand (centraal), artistiek vuurwerk (org. VVV)

- 20 u., Oostduinkerke, Zeedijk, openluchtbal met het dansorkest The Sparrows
(feestcomité Oostduinkerke-bad)

Elfjulifeest
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vervolg van blz. 16
ZONDAG 15 JULI:
- 9 u., Koksijde, café De Welkom (Kerkstraat 20), grote Elfjulivinkenzetting (org. De
Paradijsvogel, info: 058/31.27.29)

Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (Hilde Degraeve,
Jan Huyghe en 1ste schepen Jan Loones)
Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 303 te Koksijde, tel. 058/53.30.82

Bevlaggingsactie
Laat op zondag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Davidsfonds
en het Elfjulicomité stellen gratis
vlaggen ter beschikking. Contacteer
zo vlug mogelijk Herman Vanheste
(058/51.38.87).

Koksijde-bad: internationaal folklorefestival van 8 tot 15 juli
In Koksijde-bad vindt van zaterdag 8 tot zondag 15 juli het zesde folklorefestival plaats met als thema “Een venster op de
wereld”, in een organisatie van KIFF (Koksijde Internationaal Folklorefestival) in samenwerking met het gemeentebestuur en de
VVV-Koksijde. Er wordt uitgepakt met optredens van internationale folkloregroepen met uitstraling. Programma: zie laatste
bladzijde van dit nummer.

“Koksijde zingt”: zaterdag 25 augustus
Na het succes van de eerste editie vorig
jaar, wordt het evenement “Koksijde
zingt” weer op de affiche geplaatst: op
zaterdag 25 augustus om 19 u. op het
Theaterplein in Koksijde-bad. Onder de
merknaam “Vlaanderen zingt” zal dit
massazangspektakel er opnieuw voor
zorgen dat jong en oud uit de bol gaan.
Het feest start met een live-optreden
van Wim Leys & @fundum. Daarna kan
iedereen meezingen met de tijdloze klassiekers aan de hand van krantjes met de
liedjesteksten. Hier is het publiek de ster
van de avond!
Het feest start met een optreden van Wim Leys
en @fundum.

De volledige evenementenbrochure juli-augustus is gratis te verkrijgen bij
de dienst Toerisme.

➜

Derde vrijdag van de maand gratis naar restrospectieve Paul Delvaux!
Het Paul Delvauxmuseum in Sint-Idesbald bestaat in 2007 een kwarteeuw! Om dat zilveren jubileum te vieren loopt er sinds 1
april een uitzonderlijke tentoonstelling met als titel “Odyssee van een droom”. De expo, die loopt tot 6 januari 2008, is een
ode van de Stichting Delvaux aan één van de grootste Belgische meesters, een didactische en analytische retrospectieve, niet
alleen van de kunst, maar ook van de artiest als mens. De Stichting toont het publiek niet alleen de meesterwerken, maar ook de
ontwikkeling van zijn oeuvre. Zo zijn er werken van Delvaux uit privé-collecties en uit andere musea. Maar ook ander werk, zoals
van Magritte, Ingres, Ensor, Warhol, Permeke en anderen die Delvaux al dan niet goed heeft gekend, wordt tentoongesteld.
Belangrijk voor onze inwoners van Koksijde is dat zij op vertoon van hun identiteitskaart elke derde vrijdag van de maand het
museum (en dus deze unieke expo) gratis mogen bezoeken.

Infrastructuur
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Wie bedenkt naam voor het nieuwe Wulpenbrugje?
In aanwezigheid van heel de dorpsgemeenschap vond op zaterdag 26 mei,
ter gelegenheid van de opening van de
jaarlijkse kermis, de plechtige opening
plaats van het nieuwe Wulpenbrugje
dat de Dijk met de Conterdijk verbindt
ter hoogte van de Kortestraat (kanaal
zuid) en de Nieuwstraat (kanaal noord).
De nieuwe brug, een realisatie van de
NV Waterwegen en Zeekanaal, vervangt
het vroegere “Hellend vlak van Wulpen”
dat voor bejaarde en mindervalide voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers
meestal een onoverkomelijke hindernis
was en voor auto’s zelfs ontoegankelijk.
Dankzij de relaties van het gemeentebestuur en de inspanningen van het Vlaams
Gewest is daar nu een einde aan gekomen: Wulpen is weer herenigd! De nieu-

Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepenen en prominenten ter gelegenheid van de plechtige
opening van de nieuwe brug.

we brug is een platte ophaalbrug die ook
personenwagens toelaat. Tegelijk werd
heel de omgeving op prachtige
wijze heraangelegd met staketsels, aanlegsteigers, podium,
rustbanken en
p i c k n i c k p l a a tsen. Het beeldhouwwerk “Blij
weerzien” met
bovendien het
gedicht “Wulpen”
van
Fernand
Florizoone maakt

deze prachtige verwezenlijking compleet!
Het gemeentebestuur is thans op zoek
naar een nieuwe typische naam voor
het nieuwe Wulpenbrugje. Wie bedenkt
een originele naam die streekgebonden
is, die verwijst naar verleden of heden,
naar een blij weerzien, naar..? Alle ideeen zijn welkom, zullen verzameld worden op een lijst waaruit het bestuur zijn
keuze zal maken. Inzendingen worden
tot eind juli ingewacht bij de dienst Pers
& Communicatie, Zeelaan 303, e-post
info@koksijde.be. Wie wint krijgt een
waardevolle prijs, en weet bovendien
zijn/haar uitgekiende naam tot in der
eeuwigheid aan het brugje verbonden…

Omgevingswerken bij ’t Oud Schooltje
Op maandag 3 september beginnen de omgevingswerken bij de gemeenschapszaal ’t Oud Schooltje in de Kerkstraat in
Koksijde-dorp. Dankzij deze realisatie zullen de bewoners van de nieuwe sociale woningen de hen al zo lang beloofde verharde
toegang tot het gebouw krijgen. De Sint-Pieterskerk vaart er ook wel bij aangezien het voorplein een facelift krijgt met
vervanging van het asfalt en de kasseien door grijze mozaïekkeien in schubbenverband. De kerkmuur wordt verlengd zodat
enkele gravenrijen niet meer vanop straat zichtbaar zullen zijn.
Het eindje straat voor de feestzaal en het toekomstige pleintje wordt uitgebroken en met grijze mozaïekkeien beklinkerd.
Op het plein zelf komen er acht parkeerplaatsen in de schaduw van vijf aan te planten platanen. Bij de toegang naar de
groendienst komen enkele organische gevormde plantvakken waartussen zal kunnen gewandeld worden. In één van die vakken
komt het bronzen beeldhouwwerk “Uomini 1” van de Italiaanse kunstenares Dolores Previtali. Enkele nieuwe zitbanken en
twaalf nieuwe lindebomen maken het nieuwe plein compleet.
Het ontwerp is gemaakt door studiebureau Haeghebaert in samenwerking met de gemeentelijke groendienst die de
groenaanleg van het plein concipieerde. Het betreft een gesubsidieerd dossier.
Gezien de kleinschaligheid van de werken is er geen enkel probleem om op 1 en 2 november de vlotte toegankelijkheid tot
de Sint-Pieterskerk en het kerkhof te verzekeren.
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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 11 en 25 juli, 8 en 22
augustus
Ophaaldata papier en karton: woensdagen 4 juli, 1 en 29 augustus

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 12 en 26 juli, 9 en
23 augustus
Ophaaldata papier en karton: donderdagen 5 juli, 2 en 30 augustus

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27 juli, 10 en 24
augustus
Ophaaldata papier en karton: vrijdagen 6 juli, 3 en 31 augustus

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27 juli, 10 en 24
augustus
Ophaaldata papier en karton: dinsdagen 3 en 31 juli, 28 augustus

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn tijdens de defensiedagen op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli, en verder ook op de feestdagen zaterdag 21 juli en woensdag 15 augustus.

Boek “Natuurlijk West-Vlaanderen”
Bij uitgeverij Lannoo is op initiatief van
het provinciebestuur het prachtige boek
verschenen “Natuurlijk West-Vlaanderen
– Alle natuurgebieden van de provincie”.
In dit werk beschrijft auteur Herman
Dierickx gemeente per gemeente 150
West-Vlaamse natuurgebieden met de
natuurtroeven en de belangrijkste info
om ze te bezoeken. Elk beschreven
natuurgebied is geïllustreerd met unieke
foto’s van Marc Slotemakers.
Wie aan West-Vlaanderen denkt, weet
zeker enkele van natuurparels liggen. Het
Zwin, het Bulskampveld, de Palingbeek,
de Kemmelberg of de Blankaart, allemaal natuurgebieden met de nodige
naam en faam, zelfs over onze provin-

ciegrenzen heen. Maar er is meer!
In elke West-Vlaamse gemeente is er
wel, -al dan niet goed verscholen-,
een gebied dat de moeite waard is
op het vlak van natuur, maar dat
eerder onbekend is. Wist u dat er
zelfs een natuurreservaat op zee
is! Om die “onbekendheid” enigszins weg te werken is dus thans dit
mooie naslagwerk verschenen: een
gebiedsdekkend overzicht van natuurrijke plekjes per gemeente, met meer dan
enkel de grote namen…
Het boek (160 blz.) geeft ook de vele
inspanningen van overheid en vrijwilligers weer. Veel van de geciteerde plekjes
liggen er vandaag immers alleen dankzij

de overheid of
een vereniging
die ze kocht,
of
dankzij
vrijwilligers
of eigenaars
die voor het
natuurbehoud
al jaar een lans
breken.
Met deze uitgave wil de provincie ook
inspiratie bieden voor een uitstap of
wandeling.
Bestellen (24,95 euro): Provinciaal infocentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 in
Brugge (tel. 0800/20.021, e-post provincie@west-vlaanderen.be).
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Brochure: “Ongewenste gasten in je huis of tuin?
Praktische tips voor mens- en milieuvriendelijke aanpak”
Voor een alternatieve bestrijding van
“onkruid en ongedierte” in huis of tuin
hebben de ministers van Leefmilieu en
Volksgezondheid een brochure samengesteld met concrete tips om het systematisch gebruik van pesticiden en biociden
te vermijden. Aan de hand van tien fiches
worden concrete tips over voorzorgsmaatregelen en eenvoudige remedies aangereikt om het ongemak van ongewenste
gasten in huis of tuin te beperken.
Om onkruid, slakken, muggen enz. te
verdelgen grijpen veel mensen al te vaak
naar chemische producten. Zonder de

gevolgen van deze biociden en pesticiden te kennen, bestrijden ze er alle
insecten, knaagdieren en onkruid mee.
Maar zowel biociden als pesticiden kunnen de gezondheid en het milieu schade toebrengen. Daarom zijn er strenge
regels voor aanmaak, etikettering en
gebruik van dergelijke producten.
Al twee jaar geleden lanceerden de ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid
een programma om het gebruik van
biociden en pesticiden in de landbouw
tegen 2010 met 25% te verminderen.
Voor de andere sectoren, waaronder

het huishoudelijk gebruik, wordt zelfs
gestreefd naar een vermindering met
50%.
Want ook in het huishouden mag het
gebruik van biociden en pesticiden niet
onderschat worden. Toch bestaan er
voor de meeste van deze producten
efficiënte huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Om het grote publiek te sensibiliseren, zijn al die tips nu samengevat in
een brochure. Belangstelling: contacteer
Heidi Vollon van de gemeentelijke milieudienst, tel. 058/53.34.64 of e-post
heidi.vollon@koksijde.be.

Asbest in land- en tuinbouwbedrijven
De afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer,
Milieu en Gezondheid van de Vlaamse
Overheid verspreidde in maart via het
tijdschrift Landgenoten van de vzw VILT
een brochure over asbesthoudend materiaal in en om land- en tuinbouwbedrijven
Deze brochure belicht vroegere toepassingen in land- en tuinbouwbedrijven
en wil de land- en tuinbouwer zo op
weg helpen om veilig om te gaan met
asbesthoudend materiaal. Omwille van
de gezondheidseffecten zijn asbesthoudende toepassingen inmiddels verboden.

Vroeger werd asbest omwille van zijn
vele mogelijkheden vaak aangewend in
Vlaanderen, ook in land- en tuinbouw.
Zo werden daken en gevels van stallen
veelal met asbestcement bedekt. Veel
van dat asbesthoudend materiaal is nog
aanwezig in bestaande gebouwen. Of het
is gebruikt in cementen golfplaten, tussenschotten in stallen, bloembakken enz.
Bovendien werd bouwafval ook regelmatig
gebruikt voor weg- of erfverhardingen.
Dit is geen reden tot paniek en vaak kan
het asbest gewoon blijven waar het is, als
er maar voorzichtig mee omgesprongen

Gezocht: openstellers openhuizendagen
op zaterdag 20 en zondag 21 oktober
De Bond Beter Leefmilieu (BBL) biedt
kandidaat-bouwers en verbouwers al
voor het tiende jaar op rij de kans diepgaand kennis te maken met energievriendelijke woningen in heel Vlaanderen. De
BBL noemt woningen energievriendelijk
als ze minder dan half zoveel energie verbruiken als een gemiddelde nieuwbouwwoning. In dit jubileumjaar wil de BBL
een extra mooie waaier van te bezoeken
woningen aanbieden. Daarom is de BBL
op zoek naar bijkomende eigenaars van
energievriendelijke woningen die bereid
zijn groepjes kandidaat-bouwers en ver-

bouwers in hun woning te ontvangen,
een rondleiding te geven en hun ervaringen met het bouwproces en het wonen
in een energievriendelijke woning met
hen te delen. De eigenaars bepalen zelf
hoe groot de groep bezoekers mag zijn
(8, 15 of 30-kandidaat bouwers) en of
ze, in de loop van het weekeinde, één of
meer groepjes willen (mogelijke sessies
om 10 en 14 u. op zaterdag en zondag).
Alle openstellers zijn verzekerd.
Info www.bblv.laagenergiewoningen.
Contact: Dirk Knapen, tel. 02/282.17.44,
e-mail dirk.knapen@bblv.be.

wordt. Voor de veilige afbraak van asbesthoudend materiaal is het wel belangrijk
dat er enkele voorzorgen genomen worden. Ook hier gaat de brochure dieper
op in. Verder geeft de brochure aan
waar men met asbestafval terecht kan.
Er wordt verwezen naar gespecialiseerde
instellingen, bedrijven of personen bij
verdere vragen of twijfels.
Download de brochure “Asbest in landen tuinbouwbedrijven”: http://lucht.
milieuinfo.be. Of vraag aan via 1700.
Meer info over asbest op www.ovam.
be/jahia/Jahia/pid/621.

Juniwinnaar campagne afvalarm winkelen
Tijdens de maand juni
werd mevrouw Rosina
Druet met de shopping bag gespot in
Oostduinkerke. Dat
leverde haar meteen
enkele aankoopbonnen van plaatselijke handelaars
op. De milieudienst wenst
haar van harte
proficiat!
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Het OCMW wordt geïntegreerd in het Sociaal Huis
Het Sociaal Huis is een dienst die zich bekommert om uw welzijn. Iedereen kan er terecht met maatschappelijk en sociaal getinte
vragen en problemen. Een opsomming geven van alle problemen waarvoor je in het Sociaal Huis terecht kan is onmogelijk, maar
volgende voorbeelden proberen toch een zicht op de werking te geven. Men krijgt er de nodige informatie, of men wordt naar een
gespecialiseerde dienst doorverwezen. De service is bovendien helemaal gratis. Het Sociaal Huis is gevestigd in het oud-gemeentehuis van Oostduinkerke.

OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, balie- en infobediende Sofie Janousek en OCMW-secretaris
Pascale Feys bij het nieuwe loket van het Sociaal Huis.

Mogelijke vragen:
- Je wilt naar een rusthuis maar weet niet
hoe het aan te pakken.
- Kan je als bejaarde een beroep doen
op thuiszorg? Is verpleging aan huis
mogelijk? Kan er elke dag een warme
maaltijd worden bezorgd? Kan er
iemand klusjes komen doen?
- Het huis waar je woont is te klein en
ongezond. Je bent op zoek naar een
betere en betaalbare woning.
- Je zit in financiële moeilijkheden. Je wilt
je budget beter leren beheren. Lastige
schuldeisers dreigen met een advocaat. De deurwaarder gaat je meubels
in beslag nemen.
- Je wilt geholpen worden met je verslavingsprobleem, waar kan je terecht?
- Je hebt hulp nodig bij de opvoeding
van je kinderen.
- Je zit in de knoop met jezelf, de problemen stapelen zich op… Met wie kan je
in vertrouwen spreken?
- Het loopt mis in de relatie met je part-

ner. Jullie willen er samen aan werken
maar kunnen het niet alleen…
EENLOKETPRINCIPE: DE BALIE
Centraal in het Sociaal Huis staat het
éénloketprincipe: men hoeft niet langer
allerhande diensten af te schuimen in de
zoektocht naar sociale dienstverlening.
In het Sociaal Huis vind men één duidelijk aanspreekpunt waar men met alle
vragen in verband met welzijn terecht
kan. In eerste instantie gebeurt dat via
de balie. Op 1 juni startte Sofie Janousek
als balie- en informatiebediende de
loketdienst in de opgefriste balie van het
vroegere toerismekantoor, in het oudgemeentehuis te Oostduinkerke-dorp.
Het Sociaal Huis is een open huis waar
ook andere organisaties aanwezig zijn
(wijkagenten, dienst onthaalgezinnen,
dienst internationale samenwerking).
Enkele aspecten van het welzijnsbeleid
zijn voorlopig nog ondergebracht in het
gemeentehuis in Koksijde-bad, maar het
is wel de bedoeling dat die op termijn

ook geïntegreerd worden in het sociaal
huis in Oostduinkerke. Het gaat om de
voorzieningen voor gehandicapten en de
pensioenregeling.
PRAKTISCH
Adres: Sociaal Huis, oud-gemeentehuis,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke (tel.
058/53.31.70, fax 058/52.21.32, epost info@ocmw.koksijde.be). Vanaf
heden is het Sociaal Huis toegankelijk via
de hoofdingang langs de voorzijde van
het gebouw en dient u zich steeds aan
te melden aan het onthaal. De zijdeur is
voorbehouden voor personen met toegankelijkheidsproblemen.
Gelijkvloers: balie (Sofie Janousek), voorzitter Greta Suber-Delie, administratie
(Magda Vanwonterghem, Katia Geyzen,
Paul De Klerck, José Brans), hoofd Sociale
Dienst (Carine Desaever), algemene
sociale dienst (Isabelle Deheegher en
Winnok Housaer), dienst Vreemdelingen
(Roland Tyteca en Anke Inghelbrecht),
dienst Tewerkstelling (Joke Butaye),
dienst Huisvesting en Verantwoordelijke
Maartenoom (Lien Sonneville).
1ste verdieping: secretaris (Pascale
Feys), ontvanger (Rita Driesse), personeelsdienst (Annick Casselman), thuiszorg (Sofie Claeys en Fien Vandooren),
2 vergaderzalen
2de verdieping: dienst Budgettering en
Schuldbemiddeling (Caroline Vanraes,
Fanny Callewaert, Lindsey Desmedt)
OPENINGSUREN
Balie: alle werkdagen van 8.15 tot 12 en
van 13.15 tot 16.30 u. (telefonisch: alle
werkdagen van 8 tot 12 u. en van 13 tot
16.30 u.)
Sociale dienst: alle werkdagen van 8.30
tot 11.30 u. en na afspraak / voorzitter:
zitdagen op maandag en vrijdag van 10
tot 12 u. na afspraak / secretaris en ontvanger na afspraak.
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Zomerbarbecue: pas op voor brandwonden!
Nu het weer volle zomer is en de barbecues van zolder zijn gehaald, is het wellicht niet oninteressant om even de aandacht te
trekken op het verzorgen van brandwonden. Dat is belangrijk: de huid is immers méér dan zomaar een vel. De huid is het grootste
orgaan van ons lichaam. Ze voorkomt uitdroging, beschermt tegen schadelijke stoffen, helpt de lichaamstemperatuur regelen en
zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. Bij een ernstige verbranding vallen al die functies weg. Onderhavig artikel is samengesteld
in samenwerking met voorzitter Marc Vandermeiren van de Rode-Kruisafdeling Koksijde. Het algemene motto is: eerst water, de
rest komt later!
Koel de wonde onmiddellijk na het ongeval gedurende twintig minuten af onder
lauw, stromend water. Doe dat zo vlug
mogelijk, want een half uur later baat
het niet meer. Afkoelen met fris water
verlaagt de huidtemperatuur, gaat het
nabranden van de wonde tegen en kan
daardoor de dieptegraad van de verbranding beperken. Op die wijze is een
goede en snelle genezing mogelijk.
Uitzonderingen:
- Bij brandwonden over een grote oppervlakte mag u nooit koud water, enkel
lauw water (25 °C) gebruiken.
- Bij een elektrische verbranding: gebruik
nooit water als het slachtoffer nog
in verbinding met of nabij een elektriciteitsbron staat. Eerst de elektriciteit uitschakelen, pas hulp bieden.
Raadpleeg altijd de arts.
- Bij een chemische verbranding waarbij
het product dat de brandwonde heeft
veroorzaakt niet in contact mag komen
met water: lees aandachtig de bijsluiter.

VERZORGING ALGEMEEN
- Was uw handen grondig met zeep vóór
iedere behandeling.
- Om het verband te wisselen: neem het
oude verband aan de buitenkant vast
en gooi het meteen weg.
Om een kleefpleister te verwijderen:
houd de omliggende huid met de vrije
hand tegen om de pijn te verminderen
(vooral bij kinderen en oudere mensen).
- Verwijder resten van zalf, korsten of
etter eerst met water. Hou daarvoor
een steriel kompres even onder stromend water, zonder de kraan aan te
raken met het kompres.
- Reinig de wonde altijd met een nietalcoholisch ontsmettingsmiddel vooraleer u een verband aanbrengt: kijk
eerst naar de vervaldatum! Bevochtig
een depkompres met dit ontsmettingsmiddel. Dep daarmee de wonde
schoon.
- Raak de wonde nooit aan met de
vingers en vermijd contact met het
verband dat rechtstreeks op de wonde
komt. Gebruik, als het kan, wegwerphandschoenen om een nieuw verband
aan te brengen. Opgelet: trek de handschoenen pas aan nadat u het oude
verband hebt verwijderd, de wonde
hebt ontsmet en de verpakking van het

DIEPTEGRAAD EN OMVANG VAN BRANDWONDEN
Graad

Kleur van de huid

Pijn

Symptomen

1ste graad

Rood

Ja

Geen blaren, huid is
droog

2de graad oppervlakkig Rood

Ja

Blaren, al dan niet open

2de graad diep

Dof rood met witte zones

Ja

Bovenste huidlaag is weg

3de graad

Perkamentachtig, beige, bruin, zwart Nee

De omvang wordt uitgedrukt in % van de lichaamsoppervlakte. Een hand met aaneengehouden vingers beslaat 1% van de totale lichaamsoppervlakte. Gebruik de
hand van de gewonde als meeteenheid.

nieuwe verband hebt geopend.
- Gebruikt u een windel, leg die dan niet
te strak aan om afbinding, druk en pijn
te voorkomen. Om een windel rond
arm of been aan te leggen, begint u
altijd aan de onderkant (het dichtst bij
de hand of de voet) en u draait hem
naar boven toe.

VERZORGING EERSTEGRAADS
Kleine wonden: koel 20 minuten af
onder fris, stromend water / breng een
laag van 5 mm hydraterende gel of zalf
aan (controleer vervaldatum): eerst op
het gaaskompres in plaats van rechtstreeks op de wonde, zo vermijdt u
bacteriële besmetting van de tube zalf /
dek de wonde af met het gaaskompres /
bevestig het gaaskompres eventueel met
een kleefpleister of met een hydrofiele
windel
Grote wonden (bvb. zonnebrand): koel
de huid af onder een lauwe douche /
hydrateer de huid met hydraterende gel
of zalf (of met een after sun product)
/ herhalen tot de roodheid en pijn verdwenen zijn

VERZORGING TWEEDEGRAADS
- Koel de huid gedurende 20 minuten
onder stromend water
- Maak blaren niet open om kans op
infectie te beperken
- Als blaren pijn veroorzaken of door
wrijving zouden kunnen stukgaan, kunt
u ze met een steriele naald openprikken en het wondvocht deppen met een
steriel, met een ontsmettingsmiddel
doordrenkt depkompres / laat de huid
van de blaar op de wonde, of verwijder
de dode huid met een schaar / in dit
geval moet u zeker een antibacteriële
zalf aanbrengen
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vervolg van blz. 22
CHECKLIST
1. Brandwonde kleiner dan een muntstuk van 2 euro? Verzorg de wonde volgens de algemene werkwijze hierboven
beschreven. Diepe 2de graad of 3de of
op gewricht: raadpleeg een arts.
2. Brandwonde groter dan een muntstuk
van 2 euro? Met blaren? Blijf koelen,
raadpleeg een arts.
3. Brandwonde groter dan een hand?
- Blijf koelen. Zorg voor transport naar
dichtstbijzijnde ziekenhuis (112).
- Verwijder geen ingebrande kleding.
- Breng na 20 minuten koelen een droog
steriel verband aan. Gebruik voor grote
brandwonden eventueel een zuiver en
gestreken laken.

✆

- Geef géén pijnstillers. Pijn is één van
de belangrijkste indicatoren om de
graad van de brandwonde te bepalen.
- Geef géén eten of drinken.
- Zorg dat de patiënt niet afkoelt.
- Het slachtoffer moet zo snel mogelijk naar een spoedgevallendienst voor
aangepaste heelkundige en anesthesiologische zorg, zeker als men ademhalingsmoeilijkheden vreest.

INHOUD VAN DE
VERZORGINGSKIT EERSTE
HULP BIJ BRANDWONDEN
- Om de wonde te ontsmetten:
Isobetadine Dermique 125 ml / steriele gaasdeppers ( éénmalig gebruik)

- Brandwondenzalf: Famigel® (eerste graad)
/ Flaminal® of Flammazine® (oppervlakkig
en diep tweede graad) / om inkleven van
de zalf in de wonde te vermijden: Jelonet®
vetverband of een vaselineverband
- Kompressen: 10 x 10 cm 4-lagig (5
stuks) / 20 x 30 cm 4 lagig (2 stuks)
/ 7 x 15 cm 16 lagig ( 5 stuks)
- Fixatiewindels: kripwindel 10 cm x 4 m
(arm en benen) / elastische windel 6
cm x 4 m ( hand en vingers)
- Kleefpleister: gemakkelijk verwijderbaar
van de huid
- Handschoenen: onsteriel Latexvrij
(maat 7,5 of large)
- Verbandschaar + twee pincetten (éénmalig gebruik)

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
- Sint-Augustinuskliniek Veurne (spoedgevallendienst): 058/33.35.31 of 058/33.35.39
- Ambulancedienst Koksijde: 100 of 058/51.10.10

Installatie andervalidenadviesraad
Op woensdag 23 mei vond de
installatievergadering van de nieuwe andersvalidenadviesraad plaats.
Willy Plaetevoet werd verkozen
tot voorzitter, Pieter Depotter tot
ondervoorzitter. Op de foto zittend van links naar rechts: Willy
Plaetevoet (voorzitter), Marleen
Verslype (secretaris), Stéphanie
Anseeuw (schepen van andersvalidenbeleid), Pierre-Paul Bloeyaert,
Guido Depue en Wilfried
Deburchgraeve. Staand van Links
naar rechts: Bruno Cuvelier, Chris
Bastiaensens (vzw De Vrienden
der Blinden), Pieter Depotter
(ondervoorzitter), Yvette Blondé
(seniorenraad), Diane Augustyn,
Emiel De Rop (Ziekenzorg CM
Koksijde), Ludwig Timperman
(Tandem West vzw) en Arnold
Torsy (MS Liga comité Westhoek). Maurits Verhegge (Contactgroep mindervaliden) en Johan D’Hooghe (VOC De Rozenkrans
vzw) maken ook deel van de adviesraad maar konden niet aanwezig zijn op de fotosessie.
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Koksijdse “Nieuwe Belgen” in de kijker
onder andere te zien in het stuk “De
Moeren” van het Onafhankelijk Theater
Oostduinkerke). Deze warme ervaring
is in de toekomst zeker voor herhaling
vatbaar!

Nieuw…
In het verre avondland bloedt een hart
en roept naar vervlogen eenzaamheid
naar de tijd van lotgenoten…

In de loop van 2006 werden enkele
inwoners die al een tijdje in Koksijde
wonen tot Belg genaturaliseerd. Ze
kregen de Belgische nationaliteit door
ofwel 3 jaar gehuwd te zijn en duurzaam
samen te wonen met een Belg, ofwel door
7 jaar in België te wonen en gemachtigd
te zijn er te blijven, ofwel door na 3
jaar effectief in België te wonen, de
naturalisatieprocedure doorworsteld te
hebben. De meeste onder hen zijn goed
ingeburgerd en spreken zelfs vlot de
Nederlandse taal, enkelen onder hen
volgen bijscholingscursussen om zich
nog beter te integreren.
Om te tonen dat het gemeentebestuur
álle inwoners een warm hart toedraagt,
werden de “Nieuwe Belgen” op
zaterdag 9 juni in het gemeentehuis
ontvangen voor een hapje, een drankje

en een gemoedelijk woordje met de
burgemeester en schepenen.
De families van Imran Mezhaev
(voormalig Rus), de familie van Valid
Soslachanov (voormalig Rus), de familie
van Rinat Sharipov (voormalig Oezbeek),
de familie van Lydia Doltmourzieva
(voormalig Rus) en Svetlana Tagirova
(voormalig Oezbeek) waren maar wat
graag present.
Dat deze mensen wel degelijk
ingeburgerd zijn, bewees Svetlana
Tagirova. Uit volle borst en in perfect
Nederlands declameerde ze een tekst
(zie kader) die haar gevoel als “Nieuwe
Belg” weerspiegelt. Het eerste deel van
de tekst maakte ze met behulp van
Marcel Steen, voor het tweede deel van
de tekst deed ze inspiratie op bij een
anonieme tekst uit de kerk. Svetlana was

In dit lege land van vlakke velden
gelegen aan een steeds weer rollende zee
ben ik nu “nieuwe Belg”.
Nieuw nog verbonden met een smalle band
van een nieuwe cultuur
Ademend naar al wat rond me is
en baadt in eindeloze vrijheid!
Ik ben nu “nieuwe Belg” met meer
dan een pasje in de hand……….
Ik geloof in een leven met een doel, stille
idealen.
Stil gevoed door je gevoel
En ik geloof … ook in overwinnen
Steeds opnieuw beginnen
met moed en met geloof.
En ik geloof in wat je niet kan zien,
maar wat er altijd is voor mij en iedereen.
Ik geloof in leven met een doel…
Ik geloof.

OCMW-strijkhuis bestaat één jaar
Het OCMW-strijkhuis bestaat één jaar. Het initiatief is een groot succes. Het aantal klanten blijft toenemen. Het streefdoel is om
het gestreken linnengoed binnen de drie werkdagen terug te bezorgen. Door de enorme groei op korte termijn is dit de laatste
maanden helaas niet gelukt. Ondertussen is de personeelsbezetting uitgebreid en is er in bijkomend materiaal geïnvesteerd.
Daarnaast is het puntensysteem aangepast zodat de strijkploeg de toename aankan, de kwaliteit van de strijk kan blijven garanderen èn de wachttijd beperkt blijft. Vanaf augustus wordt een extra dienstverlening aangeboden: kleine naai- en verstelwerken,
al dan niet in combinatie met strijken.
Betalen kan alleen met papieren dienstencheques. Deze kunt u bestellen bij Accor Services. Voor de aankoop van de eerste
dienstencheques moet u zich (gratis) inschrijven bij Accor Services. Dit kan ofwel elektronisch via www.dienstencheques.be ofwel
via een aanvraagformulier, verkrijgbaar in het Strijkhuis, Zeelaan 71 in Koksijde-dorp en in de OCMW-kantoren, Leopold II-laan
in Oostduinkerke.
Openingsuren Strijkhuis: maandag, dinsdag, woensdagen vrijdag van 8.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 17.30 u., donderdag van
8.30 tot 12.15 u., zaterdag van 9.15 tot 12 u.
Meer info in het strijkhuis of bij Fien Vandooren (tel. 058/53.31.90, e-post fien.vandooren@ocmwkoksijde.be).
“Strijken…, geen zin of te weinig tijd? Breng het naar ons en u krijgt zeker geen spijt!”

Jeugd
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Beach party van de scouts
De jaarlijkse Beachparty van de scouts Oostduinkerke vindt plaats op vrijdag 27
juli. Zon, Zee, muZiek. Limbo, koele dranken, shaken op zomerse muziek… het valt
allemaal te beleven op het strand nabij het openluchtzwembad. Bovendien gratis
toegang. Je leest het goed. Een fuif waarvoor je geen geld hoeft neer te tellen! Meer
info: www.casaodk.tk.

Ben jij een artistiek talent?
Het jeugdontmoetingscentrum de PIT is voor het project Transcript op zoek
naar beeldhouwers, dichters, schilders, grafici… jong geweld met artistiek talent!
Transcript is een tentoonstelling waar jongeren hun werk kunnen tonen aan een ruim
publiek. Alle kunstvormen zijn welkom. Niets is te gek! De tentoonstelling loopt van
29 oktober tot 10 november. Er is ook een publieksprijs aan verbonden. De winnaar
krijgt een eigen tentoonstelling in de mezzanine van het cultureel centrum. Om deel
te nemen hoef je enkel je naam door te geven. JOC de PIT neemt dan wel contact
met je op. Meer info op 058/53.29.73 of jocdepit@koksijde.be.

Vragen? JIN helpt je ervan af …
1. SEKS EN ZOMER: HOU JIJ JE HOOFD KOEL?
Over vrijen doen heel wat verhalen de ronde. Pas op met al die heldenverhalen en
verhalen “van horen zeggen”.
Meer dan de helft van de Belgische meisjes gebruikt geen voorbehoedsmiddel als
ze voor de eerste keer vrijen… Enkel Tsjechische en Russische meisjes dagen het lot
nog meer uit.
Om een zwangerschap te vermijden moet je een betrouwbaar voorbehoedsmiddel
gebruiken. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat je niet zwanger raakt.
Het doet er ook niet toe of het nu de eerste keer is dat je vrijt. Dat je niet zwanger
kan worden van de eerste keer of dat het veilig is als je geen orgasme krijgt, zijn
fabeltjes! De vruchtbaarheid van een meisje hangt immers van meer factoren af dan
enkel van de kalender. Ook periodieke onthouding is niet betrouwbaar.
Voorbehoedsmiddelen gebruik je niet enkel om niet zwanger te worden. Zo is het
condoom de enige bescherming tegen de meeste seksueel overdraagbare aandoeningen en aids. Zorg ervoor dat je altijd een condoom op zak hebt, ook al ben je een
meisje. Veilig vrijen doe je immers met twee!
Lees of praat erover. Meer info? Jocdepit@koksijde.be, www.sensoa.be/jong of de veilig
vrijenlijn (078/151.100). In de Jeugddienst ligt heel wat informatie over (veilig) vrijen.
2. KRIJG JIJ KRITIEK? OF GEEF JE DIE LIEVER?
Omgaan met kritiek is het thema van de maand augustus van het jongereninformatienet (JIN). Kritiek geven of krijgen is voor veel mensen moeilijk. Niemand wordt graag
gewezen op zijn/haar fouten. Kritiek is nochtans nodig, nuttig en maakt deel uit van
het leven. Omgaan met kritiek kun je leren. Zowel in het geven van kritiek als in kritiek
krijgen, kun je beter worden.
Als je kritiek ontvangt, dan zegt dit in de eerste plaats iets over de ander. Die persoon
vindt iets wat je doet of zegt vervelend. Let dus op dat je zelf niet te fel reageert.
Probeer je eigen ongenoegen wat te onderdrukken. Goed luisteren is belangrijk.
Maak van een mug geen olifant.
Let op als je zelf kritiek geeft. De bedoeling is immers dat er iets verandert. Dat zal niet
gebeuren als je je frustraties afreageert. Denk na voor je iets zegt en wacht het goede
moment af. Het is dus belangrijk om de kritiek goed te brengen en op het juiste moment.
Meer info in het JIN van de jeugddienst, jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44.

Internationale samenwerking
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Dunia: 4e editie van het gezellige wereldfeest!

Op zondag 15 juli vindt van 11.30 tot
18.30 u. de vierde editie plaats van
Dunia, gratis wereldleute en gezelligheid
op het strand van Oostduinkerke. De
toegang is volledig gratis!
Op Dunia staat muziek opnieuw centraal.
Dit jaar brengen Himalaya en Rey Cabrera
de muzikale verrassing. Himalaya staat
voor psychedelische muziek uit de jaren
’70. Aparte en adembenemende muziek,
verrassende wendingen en speciale arrangementen. Om nog niet te spreken van
de mysterieuze danseressen. Rey Cabrera
is een gevestigde naam in Cubaanse son.

Oerdegelijk, tijdloos en vol karakter neemt
hij u mee naar warme stranden, geurige
sigaren en sprankelende medemensen.
Opnieuw staan talloze heerlijke geuren
en kleuren te wachten op de gezellige
en innemende wereldmarkt. Lekkernijen,
dampen en vriendelijkheid uit alle streken, die u doen drinken en eten. Een
bont aanbod van leuke spulletjes en
hebbedingen en uitdagende informatie van over de hele wereld: Senegal,
Thailand, Nepal, India, Gambia, Rwanda,
Brazilië, Mongolië enz. En dat allemaal
voor een goed doel.

Voor de kinderen is er bijzondere kinderanimatie: hoe ziet de wereld eruit?
Wat is dat met de zee? Is er niet genoeg
water op de aarde? Kunnen we niet
uit de zee drinken? Spelen en ravotten
dichtbij, schminkstand om je om te toveren, spannende verhalen luisteren… En
dat allemaal in een heuse Berbertent en
helemaal gratis!
Info: dienst Internationale Samenwerking,
Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3 in
Oostduinkerke (e-post fien.leerman@
koksijde.be, webstek www.koksijde.be/
dIS bij Dunia).

Proeverij eerlijke handelsproducten!
Op donderdag 7 juni kwamen de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO), de jeugddienst, de milieudienst en de dienst Internationale Samenwerking samen voor een tweede proeverij in kader van
biologische, gezonde en vooral ook eerlijke handelsproducten. Doel was het resem producten van
diverse leveranciers proeven en quoteren om de kinderen in de BKO en in de speelpleinwerking een
bewuster en gezonder aanbod aan koekjes, yoghurt, fruitsap en chocomelk te geven.
Na de proeverij besloten de BKO en de jeugddienst om verscheidene producten in hun gamma op te
nemen: eerlijke fruitsappen, eerlijke chocomelk (met biologische Belgische melk), koekjes allerhande (met rietsuiker, organisch, biologisch en ‘eerlijk’) en bio-yoghurt. Zo krijgen de kleintjes van nu al direct smaak voor gezonde producten en
krijgen de producenten in het Zuiden een eerlijke prijs. Het was een initiatief van de milieudienst en de dienst Internationale
Samenwerking in het kader van Koksijde als Fair Trade Gemeente (eerlijke handelsgemeente).
Info: dienst Internationale Samenwerking, Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3 in Oostduinkerke (e-post fien.leerman@koksijde.
be, webstek www.koksijde.be/dIS bij Dunia).
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Sportkampioenen ontvangen in de Kokpit

Op vrijdag 25 mei werden in de Kokpit
diverse Koksijdse sportploegen door het
college van burgemeester en schepenen
gehuldigd naar aanleiding van het behalen van de kampioenstitel in het voorbije

seizoen. De dames van de judoclub werden gevierd als Vlaams Kampioen 1ste
afdeling. Bijzondere lauweren waren er
voor Joyce Poublon die Kampioene van
België werd bij de kadetten en voor

Myoshi Ollevier,
v i c e - ka m p i o e n e
van België bij de
beloften. De heren
van de Koksijde
judoclub mochten
ook op het schavotje als vice-kampioen van België.
Op regionaal vlak
ging de eer naar de
heren van Volley
Team Nivo voor
het behalen van
de kampioenstitel
in 2de prov. B, en
naar de voetbalploeg VOSK, kampioen van het liefhebberstornooi Beker
van de Westkust. Op de foto de gevierde
sportvrouwen en –mannen in aanwezigheid van het college van burgemeester
en schepenen.

Zee

Getijdentafels juli-augustus
dag
hoogwater
laagwater
1 augustus:
1 juli:
02.13 en 14.34
09.06 en 21.37
2 augustus:
2 juli:
02.51 en 15.12
09.46 en 22.19
3 augustus:
3 juli:
03.29 en 15.50
10.28 en 23.03
4 augustus:
4 juli:
04.08 en 16.30
11.10 en 23.48
5 augustus:
5 juli:
04.51 en 17.14
11.53
6 augustus:
6 juli:
05.38 en 18.02
00.34 en 12.39
7 augustus:
7 juli:
06.33 en 18.57
01.21 en 13.29
8 augustus:
8 juli:
07.35 en 20.00
02.11 en 14.25
9 augustus:
9 juli:
08.39 en 21.05
03.08 en 15.30
10 augustus:
10 juli:
09.46 en 22.13
04.13 en 16.42
11 augustus:
11 juli:
10.53 en 23.19
05.27 en 17.57
12 augustus:
12 juli:
11.56
06.33 en 19.02
13 augustus:
13 juli:
00.21 en 12.53
07.29 en 19.58
14 augustus:
14 juli:
01.17 en 13.45
08.19 en 20.49
15 augustus:
15 juli:
02.07 en 14.31
09.04 en 21.37
16 augustus:
16 juli:
02.53 en 15.14
09.47 en 22.21
17 augustus:
17 juli:
03.36 en 15.55
10.26 en 23.03
18 augustus:
18 juli:
04.17 en 16.34
11.05 en 23.41
19 augustus:
19 juli:
04.57 en 17.12
11.42
20 augustus:
20 juli:
05.37 en 17.52
00.18 en 12.21
21 augustus:
21 juli:
06.19 en 18.34
00.55 en 13.02
22 augustus:
22 juli:
07.03 en 19.21
01.35 en 13.49
23 augustus:
23 juli:
07.52 en 20.18
02.22 en 14.52
24 augustus:
24 juli:
08.51 en 21.26
03.22 en 16.05
25 augustus:
25 juli:
10.07 en 22.42
04.32 en 17.12
26 augustus:
26 juli:
11.20 en 23.46
05.39 en 18.14
27 augustus:
27 juli:
12.16
06.37 en 19.10
28 augustus:
28 juli:
00.38 en 13.01
07.26 en 19.57
29 augustus:
29 juli:
01.21 en 13.41
08.08 en 20.39
30 augustus:
30 juli:
01.59 en 14.18
08.49 en 21.21
31 augustus:
31 juli:
02.35 en 14.55
09.30 en 22.03
Deze tabellen zijn ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

03.13 en 15.32
03.51 en 16.11
04.32 en 16.52
05.17 en 17.37
06.06 en 18.27
07.03 en 19.26
08.07 en 20.36
09.19 en 21.54
10.39 en 23.13
11.51
00.22 en 12.50
01.17 en 13.38
02.02 en 14.18
02.40 en 14.55
03.16 en 15.30
03.51 en 16.04
04.25 en 16.38
04.59 en 17.12
05.32 en 17.47
06.08 en 18.26
06.50 en 19.15
07.46 en 20.26
08.59 en 21.55
10.39 en 23.20
11.51
00.17 en 12.39
01.00 en 13.18
01.37 en 13.53
02.12 en 14.29
02.49 en 15.07
03.28 en 15.46

10.12 en 22.47
10.54 en 23.30
11.36
00.13 en 12.19
00.57 en 13.04
01.44 en 13.57
02.38 en 15.01
03.45 en 16.20
05.07 en 17.45
06.23 en 18.57
07.22 en 19.54
08.11 en 20.42
08.53 en 21.25
09.30 en 22.03
10.05 en 22.38
10.39 en 23.11
11.12 en 23.42
11.44
00.11 en 12.14
00.40 en 12.45
01.15 en 13.26
02.03 en 14.27
03.31 en 16.31
05.05 en 17.44
06.12 en 18.46
07.05 en 19.36
07.48 en 20.18
08.28 en 20.59
09.08 en 21.40
09.49 en 22.22
10.31 en 23.04

Sport
28

Twee zomermaanden “Sport aan Zee”
Sportstranden
Van 2 juli tot 30 augustus (niet op zon- en feestdagen) is er op de sportstranden elke dag Sport aan Zee onder leiding van sportmonitoren. Zij staan niet alleen in voor gratis sportanimatie voor jeugd en volwassenen maar ook voor het uitlenen van sportmateriaal.
Waar zijn de 3 sportstranden? In Sint-Idesbald ter hoogte van het Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van het stranddienstencentrum en in Oostduinkerke ter hoogte van het openluchtzwembad.
Dagelijks (niet op zon- en feestdagen) bieden sportmonitoren, van 10.30 tot 17.30 u., sportanimatie en uitleendienst aan, in een
waaier van disciplines: baseball, beachbal, beachtennis, beachvolley, basketbal, beachhandbal, frisbee, beachsoccer en diverse
strandspelen voor kinderen.

Tornooien
Op de sportstranden worden dagelijks
tornooien gepland. ‘s Morgens kan men
inschrijven bij de monitor. Men kan nog
ploegen ter plaatse vormen. Het tornooi
start om 13.30 u.
- Beachtennis op maandag 2 on 2
- Beachvolley: op woensdag 2 on 2 en
op zaterdag 3 on 3
- Beachsoccer op donderdag 4 on 4

Dinsdag 17 juli 4 on 4 Beachsoccer te
Koksijde
Dinsdag 24 juli 2 on 2 Beachvolley te
Oostduinkerke
Dinsdag 31 juli 3 on 3 Basketbal te SintIdesbald
Zaterdag 4 augustus Open 2 on 2
Beachvolleytornooi te Oostduinkerke
om 11 u., strand open om 10 u.
Dinsdag 7 augustus 2 on 2 Beachtennis
te Sint-Idesbald
Dinsdag 14 augustus 4 on 4 Beachsoccer
te Koksijde

- Basketbal op vrijdag 3 on 3 (SintIdesbald)
- Beachhandbal op vrijdag 4 on 4
(Koksijde en Oostduinkerke)
Wekelijks wordt een overkoepelend tornooi ingelast waar teams van de verschillende sportstranden het tegen elkaar
opnemen. Steeds inschrijven bij de sportmonitor vanaf 11 u., tornooi om 13.30 u.
Dinsdag 10 juli 2 on 2 Beachtennis te
Sint-Idesbald

Dinsdag 21 augustus 2 on 2 Beachvolley
te Oostduinkerke
Dinsdag 28 augustus 3 on 3 Basketbal te
Sint-Idesbald

Twee zomersportkampen
Tijdens de zomervakantie organiseren de
gemeentelijke sportraad en Sportdienst
twee sportkampen voor leerlingen uit
de 2de en 3de graad van het basisonderwijs (wie naar het 3de jaar gaat mag
deelnemen).
Kamp 1 vindt plaats van maandag 9 tot
en met vrijdag 13 juli (strandsporten) –
kamp 2 van maandag 16 tot en met vrijdag 20 juli (watersporten), allebei in de
sporthal Hazebeek van Oostduinkerke,

en elke dag van 9 tot 16 u.
De deelnameprijs per kamp bedraagt 55
euro (verzekering, vervoer en materiaal
inbegrepen). De deelnemers ontvangen
dagelijks een drankje. Tevens is er voor
elke deelnemer een T-shirt voorzien.
Volgende sporten staan op het programma: raften, schermen, golf- en windsurfen, body board, beachsoccer, beachtennis, flag football, vlottentocht, baseball,
hockey, lacrosse, enz.
Opgepast men is pas definitief ingeschreven na betaling op de Sportdienst. Het
aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven
kan ook op www.sport.koksijde.be.

Beach Run
(27ste massajogging)
Op donderdag 26 juli organiseren de
gemeentelijke sportraad en Sportdienst
de jaarlijkse massajogging.
De jeugdjogging (2,5 km – voor jongeren
tot en met 13 jaar) start om 18.30 u. op
de Zeedijk van Sint-Idesbald. Inschrijven
op de Zeedijk tegen 2 euro.
De massajogging met start om 20 u. aan
de Kerkepannezaal, Strandlaan 128 te
Sint-Idesbald wordt gelopen over een
afstand van 5 km of 10 km. Deelname
kost 5 euro. Voor beide joggings zijn er
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Zomeragenda van andere grote sportmanifestaties
(De sportactiviteiten vermeld in de andere artikels op deze sportbladzijden, worden in onderhavige agenda niet herhaald. Raadpleeg dus ook de andere artikels
op deze sportbladzijden!)

geen voorinschrijvingen, voor de massajogging kan men inschrijven vanaf 17
u. in de Kerkepannezaal. Vorig jaar telde
men 1.129 deelnemers.
Er is een prijzentafel met voor 7.500
euro aan naturaprijzen, voor elke deelnemer is er een prijs.

Open 2 on 2
beachvolleybaltornooi
Op zaterdag 4 augustus organiseren de
Sportdienst en de sportraad op het
sportstrand van Oostduinkerke ter hoogte van het openluchtzwembad het zevende Open 2 on 2 beachvolleybaltornooi.
De organisatie opteert voor één competitiereeks waarin heren, dames en
gemengde teams samen strijden. De
wedstrijden starten om 11 u., de terreinen zijn open vanaf 10 u. Er wordt
gespeeld in poules. De nummers één en
twee uit de poules gaan door, vanaf de
tweede ronde wordt er gewerkt met het
knock-outsysteem. Elke deelnemer wint
een tornooi-T-shirt en een prijs uit de
prijzenpot van 3.000 euro.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro
per team van maximaal 2 spelers, geen
reserves. Voorinschrijving tot 2 aug. op
de sportdienst, de dag zelf 20 euro per
team.
Info & organisatie: Sportdienst Koksijde,
Hazebeekstraat 11 te Oostduinkerke, tel.
058/53.20.01, www.sport.koksijde.be

ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 JULI: Manche Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal,
sportstrand Koksijde (org. Nivoko Koksijde en WVBV, gsm 0473/46.32.03)
ZONDAG 8 JULI: Amabeach beachvolleybaltornooi, sportstrand Koksijde (org.
Nivoko Koksijde en WVBV, gsm 0473/46.32.03)
MAANDAG 9 JULI: 5de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategorieën,
sportstrand Oostduinkerke om 19.30 u., 1 tegen 1 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.18)
WOENSDAG 11 JULI: 5de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategorieën,
sportstrand Oostduinkerke om 14.30 u., 2 tegen 2 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.18)
VRIJDAG 13 JULI: 5de Open Strandvoetbaltornooi voor alle jeugdcategorieën,
sportstrand Oostduinkerke om 14.30 u., 5 tegen 5 tornooi (org. JAVO-voetbalopleiding, gsm 0476/99.46.18)
ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 JULI: Spetter beachvolleybaltornooi, surfclub
Windekind om 10 u., (org. Spetter & surfclub Windekind tel. 058/23.51.83)
WOENSDAG 18 JULI: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen, sportstrand van
Oostduinkerke van 10 tot 12.30 u. (org. KBVB en KVVO, tel. 02/47.712.11)
VRIJDAG 20 JULI: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen, sportstrand van Koksijde
van 10 tot 12.30 u. (org. KBVB en KVVC, tel. 02/477.12.11)
ZATERDAG 21 EN 28 JULI: Strandkrachtbal, sportstrand Oostduinkerke (org. vzw
Krachtbal Knokke, gsm 0498/38.97.70)
VAN VRIJDAG 3 TOT ZONDAG 5 AUGUSTUS: Eurofoot 2007, internationaal UEFA
juniorentornooi voetbal, sportpark Hazebeek (org. Eurofoot vzw en KVVO, tel.
058/51.58.32)
VAN ZATERDAG 11 TOT ZONDAG 19 AUGUSTUS: Flanders Ladies Trophy Tennis,
internationaal tennistornooi van Vlaanderen, Theaterplein & tennisclub Koksijde
(org. vzw FLTK, tel. 058/51.36.44)
MAANDAG 13 AUGUSTUS: Oxbow Lifesaving Beachtour, surfclub Windekind (org.
Vlaamse reddingscentrale, tel. 016/35.35.00)
DONDERDAG 16 AUGUSTUS: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen, sportstrand van
Oostduinkerke van 10 tot 12.30 u. (org. KBVB en KVVO, tel. 02/477.12.11)
VRIJDAG 17 AUGUSTUS: strandvoetbal voor 6 tot 10-jarigen, sportstrand van
Koksijde van 10 tot 12.30 u. (org. KBVB en KVVC, tel. 02/477.12.11)
ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 AUGUSTUS: Manche Belgisch Kampioenschap
Beachtennis, A-tornooi surfclub Windekind (org. BBTT en Triple S, gsm
0477/89.18.25)
ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 AUGUSTUS: Speedminton zomertour 2007, sportstrand Koksijde om 9.30 u. (org. Sport Actions, tel. 016/73.32.30)

Bevolking
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Burgerlijke stand mei
GEBOORTEN
Sterre Provost (Oostende, 1 mei), dochter van Kjell en van Sandra Stals uit Oostduinkerke
Marlies Clarys (Oostende, 3 mei), dochter van Patrick en van Linda Ollieuz uit Oostduinkerke
Mirec Bonhomme (Veurne, 8 mei), zoon van Peter en van Patricia Beddeleem uit Oostduinkerke
Keano Vanhove (Veurne, 16 mei), zoon van Melissa Vanhove uit Koksijde
Nolan Persijn (Veurne, 18 mei), zoon van Birgen en van Sandra Lavens uit Koksijde
Halid Doltmourziev (Veurne, 22 mei), zoon van Oumalat en van Mamsourova Doltmourzieva uit Koksijde

HUWELIJKEN
William De Lauw en Véronique De Vincenzo, beiden uit Koksijde
Ronald Nuten en Ingrid Marien, beiden uit Koksijde
Kris Landschoot en Els Rotsaert, beiden uit Koksijde
Niek Pieters en Manuel Eyland, beiden uit Koksijde
Steve Guylinck en Karolien Schreel, beiden uit Koksijde
Garré Romain en Nadège Bille, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Piet Bedert (20 jaar), ongehuwd / Frederic Wallecan (84 jaar), echtgenoot van Maria David / Simonne Delanghe
(74 jaar), echtgenote van Roger Durivault / Julia Van Assche (79 jaar), weduwe van Jan Vanderstraeten / André
Lacante (94 jaar) / Jean Vande Vijvere (68 jaar), echtgenoot van Rita Agache / Fernand Ternier (62 jaar) / William Dennish
(85 jaar), echtgenoot van Coryle Dennish / Augustinus Vivijs (84 jaar), weduwnaar van Maria Verlinden / Daneel Florizoone (83
jaar), echtgenoot van Simonne Dewaele / Marcel Cloet (81 jaar) / Yvette Hodelet (69 jaar), weduwe van Yvan Segers / Christiane
Mannerie (72 jaar), weduwe van Willy De Waele / Elsa Manaresi (86 jaar), echtgenote van Roger Evrard / André Vlaemynck (84
jaar), echtgenoot van Maria Verbrugge / Maria De Vlaeminck (82 jaar), weduwe van Adhemar Lagrou / Anna Degroote (80 jaar),
ongehuwd / Suzette Vanbillemont (75 jaar), ongehuwd / André Claeys (57 jaar), echtgenoot van Nina Delacauw / Eddy Cordemans
(51 jaar) / Gérard Defour (84 jaar), ongehuwd / Michèline Dewitte (55 jaar), echtgenote van Marcel Wulleman / Mireille Beaume
(63 jaar), weduwe van Michel Montaigne / Thérèse Reynaert (79 jaar), echtgenote van Jan Sercu / Alexia Spriet (82 jaar), weduwe
van Marcel Vanbillemont / Susanne Derouf (89 jaar) / Christian Casterman (55 jaar) / Germaine Coussens (86 jaar), weduwe van
Hileer Van Roose / Juliette Marchand (80 jaar) / Eva Van Eessen (20 jaar), ongehuwd / Avelin Vanwynsberghe (84 jaar), ongehuwd
/ Arseen Duyvejonck (76 jaar), echtgenoot van Ivona Belaen / André Danneels (81 jaar), echtgenoot van Simonne Govaert / Irène
Dobbelaere (89 jaar), echtgenote van Emile Leterme / Henriette Samyn (86 jaar), echtgenote van Pierre Descheemaekere

Hulp

Dokters en apothekers met wacht

Dokters juli-augustus
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 juli-augustus
(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 Van der Sande-De Paepe

Echtpaar Bruneel-Vanbillemont

Zaterdag 5 mei
was een gezellige feestdag voor
het echtpaar Jan
Van der SandeLeona De Paepe
ter gelegenheid
van de viering
van het gouden
huwelijksfeest.
Beroepshalve
was Jan sales
manager bij brouwerij Lamot in
Mechelen. 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
5 mei voor het
echtpaar Gerard
Br u n e e l - C e c i l e
Vanbillemont ter
gelegenheid van
de 50ste huwelijksverjaardag.
Gerard was eerst
medewerker van
het zakenkantoor
Remi Warreyn, en
startte in ’92 zijn eigen zakenkantoor Bruneel. De jubilarissen werden
in het gemeentehuis een gezellige ontvangst aangeboden door het
gemeentebestuur met receptie en overhandiging van geschenken.

Echtpaar Suys-Driessens

Echtpaar Matthysen-Van Den Hemel

Marcel Suys en
Rosette Driessens
smaakten
op
woensdag
16
mei het geluk de
gouden bruiloft
te mogen vieren.
Marcel werkte bij
een bankinstelling
en was wisselagent in Brussel.
Rosette was enkele jaren bediende.
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
René
Matthysen
en
Monique
Van
Den Hemel zijn
50 jaar gehuwd.
Nog twee echtgenoten en familie
die dankbaar zijn
om zoveel jaren
gelukkig samenzijn. Noël was
beroepshalve
bouwvakker bij
Wegenbouw Van
As in Ekeren, Monique was 18 jaar gerante van een kleerwinkel. Voor
René en Monqie viel de huwelijksverjaardag op zaterdag 26 mei. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen
in het gemeentehuis van Koksijde.

Echtpaar Vandamme-Delanghe
Vijftig jaar geleden stapten Urbain Vandamme en Gaby Delanghe in het
huwelijksbootje. Urbain was technisch tekenaar bij het bedrijf Naco in
Nieuwpoort, Gaby hield tot ’73 in Ramskapelle een kruidenierswinkel.
Op zaterdag 2 juni werd het echtpaar hartelijk ontvangen in het nieuw
gemeentehuis. De jubilerende echtelingen werden gefeliciteerd, ontvingen
bloemen en geschenken.

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: 4 nummers van september tot en met december (voor niet-gedomicilieerden: 5 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

Van 8 tot 15 juli:

Internationaal Folklorefestival
“Een venster op de wereld”
Het internationaal Folklorefestival “Een venster op de wereld” is in 2007 al aan zijn 6de editie toe. De organisatie ligt in handen
van KIFF (Koksijde Internationaal Folklore Festival) in samenwerking met het gemeentebestuur en de VVV-Koksijde. Van zondag
8 tot en met zondag 15 juli ontvangt Koksijde groepen uit de verste hoeken van de wereld! Alle optredens vinden plaats op het
gloednieuwe Theaterplein voor het gemeentehuis in Koksijde-bad. Gratis toegang.
ZONDAG 8 JULI
- 21 u., het festival opent met een kort optreden van een groep Tibetaanse muzikanten, allen ballingen.

In de gemeentelijke bibliotheek loopt de expo “A long look homeward”, een initiatief van het Tibet Museum
in Dharamsala (India) i.s.m. met de dienst Cultuur en KIFF.
- 22 u., het ensemble Razvitie uit Sevlievo (Bulgarije): sinds 1962 is deze Slavische folkloregroep te gast
op alle belangrijke folklorefeesten in Europa. De groep brengt muziek, zang en dans uit alle delen van
Bulgarije.
MAANDAG 9 JULI - 21 u., het ensemble Troupe du conservatoire des traditions du Théatre royal de Hué
(Vietnam): belangrijk zijn de “koninklijke dansen”, vooral uitgevoerd op trouw- en andere feesten. De “religieuze dansen” zijn vooral geïnspireerd door het boeddhisme. In de diverse provincies van Vietnam kent
men ook de zogenoemde “spirituele dansen”, uitgevoerd door “tovenaars”…
DINSDAG 10 JULI - 21 u., het ensemble IZFIM uit Izmir (Turkije): behoort tot de top van Turkse folkloregroepen. De mengeling en contacten van verschillende culturen zorgden voor een internationaal karakter.
De dansers en muzikanten bewaren en tonen die rijke cultuur.
WOENSDAG 11 JULI
- 21 u., het ensemble On Song (Thailand): de traditionele dansen worden zwijgend uitgevoerd in drakenkostuums en met maskers. Veel andere dansen verwijzen naar Thaise legenden. Thaise volkskunstenaars
zijn meesters in het schaduwspel.
- 22 u., het ensemble Molodost Dagestana uit Machatsjakala (Daghestan): Dagestan is een autonome
Russische republiek in de Kaukasus. Dansen is bij de Dagestanezen een eeuwenlange traditie. De dansers
combineren muziek met indrukwekkende acrobatische stunts en typische dansen.
DONDERDAG 12 JULI - 21 u., het ensemble Lous Trelus (Frankrijk): kennismaking met de tradities van het
“Land van Oc”, ontmoeting met de kleurrijke volkscultuur van de Camargue en omgeving. Al honderden
jaren lang is de Provence een bekend verblijf voor kunstenaars, schrijvers, musici…
VRIJDAG 13 JULI - 21 u, het ensemble Lazdynélis uit Vilnius (Litouwen): omdat de dansers en danseressen van deze groep voor een groot deel schoolgaande kinderen zijn worden ze kleine nootjes of “lazdynelis”
genoemd. Ondanks hun jonge leeftijd brengen ze een pittige demonstratie van de Litouwse folklore.
ZATERDAG 14 JULI
- 16 u., het ensemble Loubistok uit Lviv (West-Oekraïne): deze groep telt vijf dames die Oekraïense volksliederen zingen en een instrument bespelen. Ze treden op in de typische klederdracht uit de Karpaten.
- 21 u., het ensemble Magurzanië (Polen): het Poolse folkloreprogramma kenmerkt zich vooral door
een reeks van perfect uitgevoerde dansen, met een grote verscheidenheid aan mooie experimenten in een
moderne choreografie en originele interpretaties van de Poolse folklore.
ZONDAG 15 JULI
- 21 u., het ensemble Chhau uit Rajasthan (India): een oeroude traditie van dansen en
een duizelingwekkende combinatie van folkloristische, tribale en martiale overleveringen.
Vitaliteit en kracht. De dynamische bewegingen van sommige dansen vragen een enorme
fysieke inspanning en een uiterste concentratie.
- 22 u., het ensemble Mistral (Vlaanderen): op een alternatieve, maar spectaculaire wijze
brengt de gemengde groep creaties van hoog niveau. Wonderlijke combinatie met allerlei
ingrediënten als draperieën, waaiers, vlaggen, stoelen, messen...
De optredens zijn gratis maar wie zeker wenst te zijn van een zitje, kan een kussentje kopen tegen 10 euro bij de
dienst Toerisme dat recht geeft op een voorbehouden zitplaats gedurende het hele festival. Presentatrice Jadrana
Demoen toont het kussentje.

