Vlaamse Monumentenprijs
voor boothotel Normandie
(lees bladzijde 6)

Verschijnt maandelijks - Afgiftekantoor KOKSIJDE

GEMEENTELIJKE INFOKRANT
KO K S I J D E

12de jaargang

Tij

nr. 9

oktober 2007

Tij-dingen

Administratie
2

Snippers uit de gemeenteraad van 10 september
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 h. Georges Van Houtte (68),
prior van de Culinaire Orde van de
Sint-Jacobsmossel, werd wegens zijn
inzet voor de horecagemeenschap
van Koksijde, unaniem de eretitel van
gastronomisch ambassadeur van de
gemeente Koksijde, verleend.
2. De lastenboeken zijn goedgekeurd
(unaniem) voor volgende projecten:
- nieuw buitenschrijnwerk pastorie
Helvetiastraat (raming 45.000 euro
incl. BTW)
- verbouwing parochiehuis Wulpen
tot tea-room en brasserie “De Oude
Pastorie”: raming 40.182 euro excl.
BTW voor ruwbouw en afwerking
enerzijds en raming 11.000 euro
excl. BTW voor de technieken anderzijds (dit betreft enkel de gemeentelijke aandelen)
- revisie van de aanstraling van de
OLV-ter-Duinenkerk (19.246 euro
incl. BTW)
- ondergronds brengen netten en
aanleg openbare verlichting in de
Conterdijk en Nieuwstraat in Wulpen
(raming 92.456 euro incl. BTW)
- ondergronds brengen laagspanningsnet en openbaar verlichtingsnet in de Langeleedstraat in
Oostduinkerke (raming 21.233 euro
incl. BTW)
- ondergronds brengen laagspanningsnet in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde

(raming 9.679 euro incl. BTW)
- aanleg openbare verlichting parking
zwembad in de Pylyserlaan (raming
31.195 euro incl. BTW)
- herstellen van skatetoestellen
(raming 14.000 euro incl. BTW)
3. De lastenboeken zijn goedgekeurd (niet
unaniem) voor volgende projecten:
- aanpassingswerken natuureducatief
centrum Duinenhuis fase 1 (raming
201.500 euro incl. BTW), (onthouding CD&V)
- aanbrengen van een laag zand van
minstens 0,5 m dik en geotextiel op
de opgegraven ruïne van de gasterie
in de Duinenabdij om de muurrelicten te beschermen tegen vocht en
vorst (raming 100.000 euro incl.
BTW), (CD&V tegen)
4. De lastenboeken zijn goedgekeurd
(unaniem) voor volgende aankopen:
- een industriële vaatwas voor het
ontmoetingscentrum Noordduinen
(raming 8.500 euro incl. BTW)
- een aanhangwagen die tot op de grond
verlaagbaar is voor het depot Koksijde
(raming 12.000 euro incl. BTW)
5. De lastenboeken zijn goedgekeurd (niet
unaniem) voor volgende aankopen:
- een chalet van 64 m2 voor de
schaatsenverhuring bij de ijsbaan
(raming 42.200 euro incl. BTW),
(onthouding CD&V)
- een computergestuurd oproep/dis-

patchsysteem, GIS/dispatchmodule en Astrid Pagingsystem voor de
brandweer (raming 250.000 euro incl.
BTW), (onthouding Vlaams Belang)
- mobiele tentoonstellingswanden
voor het abdijmuseum Ten Duinen
(raming 30.000 euro incl. BTW),
(onthouding CD&V)
- kantoormeubilair voor de educatieve ruimte en het museum van Ten
Duinen (raming 10.000 euro incl.
BTW), (onthouding CD&V)
6. De raad ging unaniem akkoord om aan
de kustkunsttriënnale 2009Beaufort
een participatie te verlenen van
29.769 euro, zowel in 2008 als in
2009, overwegende dat de vorige
Beaufort-edities in 2003 en 2006
ontegensprekelijk bijgedragen hebben tot het op het internationaal
niveau opwaarderen van het imago
van de kust als (cultuur)toeristische
vakantiebestemming.
7. Afdelingshoofd administratie José
Chamon gaat met pensioen op 1
februari 2008. Het is belangrijk voor
de continuïteit van de werking van
de afdeling en de secretarie dat de
procedure voor de invulling van deze
functie nu wordt opgestart. Er wordt
unaniem geopteerd voor de meest
ruime toegang van kandidaten, met
name door de plaats open te verklaren bij wijze van aanwerving.
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Nieuwe cultuurraad en deelraden gestart
Op 1 januari 2002 werd het nieuwe Vlaamse decreet inzake een integraal en kwalitatief gemeentelijk cultuurbeleid van kracht
(www.cultuurlokaal.be). Het was een vrij ‘revolutionair’ decreet dat heel wat nieuwe mogelijkheden creëerde voor de gemeentebesturen, maar ook voor alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers of
professionele beroepskrachten die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente of deskundigen inzake cultuur.
Eén van de basisprincipes
ter voor de deelraad Cultureel
van dit decreet houdt in
Erfgoed en hij wordt bijgedat de gemeenten met
staan door ondervoorzitter
het oog op de organiEddy Deschryver. Voor de
satie van overleg en
deelraad Cultuurbeleid werinspraak bij de voorbeden Gerda Van den Steen en
reiding en de evaluatie
Willy Plaetevoet tot respecvan het cultuurbeleid én
tievelijk voorzitter en onderbij de opmaak en de uitvoorzitter gestemd.
voering van een gemeenDe cultuurraad wil zich protelijk Cultuurbeleidsplan,
fileren als een cultureel platéén of meer adviesorgaform, een culturele ombudsnen voor cultuur moeten
dienst voor en ten dienste
oprichten. Adviesraden
van het brede culturele veld.
zijn immers een belangrijk
Dit betekent concreet ook
instrument om de bevoldat zij in mindere mate zelf
king actief te betrekken Onderaan v.l.n.r. Willy Plaetevoet, Gerda Van den Steen, Marijke Louwie (voorzit- activiteiten organiseert.
bij het lokale beleid. Ze ter Koepel), Christiane Bailleul en Marie-Thérèse Meulebrouck (penningmees- Met een volledig nieuw samenter). Bovenaan Bie Loones, Nancy Rombouts, Jan Dieusaert en Johan Termote.
werken constant samen Verontschuldigd: schepen van Cultuur Jan Loones, Eddy Deschryver, Martine gestelde cultuurraad, starten
ook heel wat nieuwe initiatieven
met het gemeentebestuur: Vanryckeghem, Bruno Vandicke, Jan Van Cauwenberge en Jadrana Demoen.
en intenties waarover u later
ze helpen het beleid voorbereiden en uitvoeren. Ze adviseren het Met de nieuwe gemeenteraad (1 janu- zeker meer zult vernemen in Tij-dingen.
gemeentebestuur, zowel op aanvraag als ari 2007), diende ook een nieuwe cul- Bent u als vereniging, particulier of protuurraad te worden samengesteld voor fessioneel geïnteresseerd in het culturele
op eigen initiatief.
Daarnaast vormt een adviesraad een de beleidsperiode 2007-2013. Na een doen en laten in de gemeente en wenst
geschikt forum om de samenwerking te algemene oproep in Tij-dingen meldden u lid te worden van de cultuurraad? Of
stimuleren tussen aangesloten verenigin- zich heel wat geïnteresseerden. Op 29 heeft u concrete vragen voor de cultuurgen; zowel op het vlak van activiteiten, mei werden dan de nieuwe Koepel en raad, contacteer dan Jadrana Demoen,
het afstemmen van agenda’s als op het de deelraden Cultuurbeleid en Cultureel secretaris van de cultuurraad: Zeelaan
vlak van beleidsadviezen. Anderzijds is Erfgoed gekozen en geïnstalleerd.
303 in Koksijde (tel. 058/53.34.07,
ze een geschikt orgaan om standpunten De voorzitster van de Koepel, Marijke fax 058/53.30.94, e-post jadrana.
Louwie, werd met meerderheid der stem- demoen@koksijde.be). Alle informatie
te formuleren.
Tenslotte heeft de adviesraad als men herkozen. De ondervoorzitter van (samenstelling, taak, enz.) en nog veel
opdracht de bevolking te informeren en de Koepel werd Christiane Bailleul.
meer staat bovendien te lezen op de
Johan Termote werd verkozen als voorzit- gemeentelijke website www.koksijde.be.
de burgerparticipatie te organiseren.

26ste boekenbeurs in zaal Witte Burg
De vrije basisschool van Oostduinkerke organiseert op zaterdag 27 en zondag 26 oktober voor de 26ste maal zijn gerenommeerde boekenbeurs in zaal Witte Burg. De oudervereniging van de school nodigt iedereen uit om (gratis) te genieten van
een erg breed aanbod. Op de beurs is een grote variatie te vinden aan: peuter-, kleuter- kinder-, jeugdboeken en stripverhalen,
allerhande hobbywerken, informatieve en naslagwerken, posters en gelegenheidswenskaarten. Men kan er in alle rust en stilte
de boeken inkijken.
De beurs gaat van start op vrijdag 26 oktober om 19.30 u. met een informatieve avond over “Hoe kies ik een leuk boek voor
mijn kind?” Kris Kowlier verzorgt deze combinatie-lezing voor jong en oud. Hij vertelt over het “Familie Mysterie” of “Hoe
appelsienen de toekomst voorzeggen?” De toegang is gratis. Op zaterdag is de beurs open van 10 tot 19 u. en op zondag
van 10 tot 18 u.

Duinenabdij
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Internationaal baksteencolloquium

Van woensdag 24 tot en met zaterdag 27 oktober organiseert het abdijmuseum een internationaal colloquium
rond baksteen in de middeleeuwen. In de
passende omgeving van de abdijhoeve
Ten Bogaerde zullen een 10-tal sprekers
het middeleeuwse baksteenlandschap
duiden. De monastieke context komt er
uiteraard in aan bod, onder andere met
de meer dan 260 types baksteen uit de
context van de Duinenabdij die door

projectarcheologe
Evy Van de Voorde
gecatalogiseerd
werden.
De referentielezing wordt verzorgd door Prof.
Dr.
Matthias
Untermann van de
Universiteit van
Heidelberg. Op
vrijdag is er een
excursie langsheen de gebouwen in de
Westhoek met duidelijke middeleeuwse
baksteensporen.
Op zaterdag wordt een bijzondere
forumdag georganiseerd voor verenigingen en onderzoekers die specifiek
met en rond cisterciënzersites werkzaam
zijn. Op de bijeenkomst van het VlaamsNederlands Cisterciënzer Erfgoedforum,
worden tussen 14 en 17 uur posters,
onderzoeksvragen, realisaties en plan-

nen toegelicht. Op het programma staan
o.a. bijdragen over Ter Doest, Boudelo
en Loosduinen. Het meest bijzondere zal
zonder twijfel de toelichting zijn bij de
restauratie van de abdijruïnes (kerk en
pandzones) in 2007. De specifieke aandacht voor het gebruik van kalkmortels
en de reconstructie van middeleeuwse
baksteen zal door Hilbrand De Vuyst
(Aquastra) toegelicht worden.
Deze lezing valt samen met het beëindigen van de huidige restauratiewerken
aan de site van de Duinenabdij en is
zeker een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de huidige restauratietechnieken.
Mis deze kans niet om uit eerste hand
extra toelichting te krijgen bij de restauratie van de Duinenabdij!
Meer informatie, het volledige colloquiumprogramma en de inschrijvingsmodaliteiten liggen klaar in het Abdijmuseum (tel.
058/53.39.50 of via www.tenduinen.be).

Klassiek op zondag:

La Morra brengt “Flour de Beaulté” op zondag 21 oktober
In het kader van de concertreeks “Klassiek op zondag”, georganiseerd in samenwerking met cc Casino Koksijde, ontvangt het
abdijmuseum Ten Duinen op zondag 21 oktober om 11 u. La Morra in het historische decor van de abdijhoeve Ten Bogaerde.
La Morra is een schitterend ensemble uit Zwitserland dat laatmiddeleeuwse en vroegrenaissance muziek brengt. Sinds het debuut
in Antwerpen (Laus Polyphoniae) in 2000, heeft La Morra concerten gespeeld in Zwitserland, Estland, Nederland, België, Polen,
Italië en Cyprus. Diverse CD-opnames van La Morra vielen al in de prijzen, waaronder “Flour de Beaulté” (RAMEE, 2006), die
vereerd werd met een Joker, een Supersonic en een Diapason 5.
Met “Flour de Beaulté” brengt La Morra een selectie van de mooiste werken uit het handschrift “Torino J.II.9”. Dit perkamenten handschrift uit de vroege 15de eeuw wordt bewaard in de bibliotheek van Turijn (Italië) en bevat voornamelijk (anonieme) Franse muziek
Eén zanger en vier muzikanten laten u genieten van laatmiddeleeuwse ballades, virelais en rondo’s uit dit manuscript. Als extratje stellen de muzikanten hun instrumenten
(blokfluiten, luit, douçaine en vedel) op een
heel aangename manier aan het publiek
voor. Meer info over La Morra op www.
lamorra.info.
Kaarten in cc Casino Koksijde (tel.
058/53.29.99) aan 10 euro en 5 euro
voor jongeren tot 26 jaar.
De vijf muzikanten van La Morra

Nieuwe openingsuren
Vanaf 1 oktober gelden nieuwe openingsuren voor het abdijmuseum: van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 18 u., in het
weekend en op feestdagen van 14 tot 18 u., gesloten op maandag.

Kunst

Dertien kunstenaars stellen atelier open
voor project “Buren bij Kunstenaars”
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen voor de vierde maal het project
“Buren bij kunstenaars”. In heel de provincie West-Vlaanderen stellen kunstenaars dan hun atelierdeuren open. Amateurs of
professionelen vanuit veel diverse disciplines (grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, videokunst, kunstambachten,
installatie, multimedia, enz.) ontvangen in hun atelier dan belangstellenden. Dit project loopt gelijktijdig ook in de departementen Nord en Pas-de-Calais in Frankrijk.
Over heel de provincie nemen in totaal overal gratis. Hier volgt de lijst (alfabe- - Wim Porrez (tekenkunst, beeldhouw820 kunstenaars aan het project deel (of tisch) van de deelnemende kunstenaars
kunst): Domein Hoge Duinen 6 in
25% meer dan vorig jaar). Samen stellen uit Koksijde:
Oostduinkerke, tel. 058/52.48.79, www.
zij 440 ateliers open (of 10% meer - Paul Baeteman (beeldhouwkunst,
koksijde.be/nl.cultuur/kunstgalerijen
dan vorig jaar). Zowel gerenommeerde
tekenkunst): Toekomstlaan 14 in - Jenny Reynaert (beeldhouwkunst):
kunstenaars zitten in het aanbod, maar
Wulpen, tel. 058/31.17.63
Oude Zeedijkstraat 1 in Wulpen, tel.
ook kunstenaars die in alle stilte in hun - Jenny De Reuse (schilderkunst, teken0477/51.37.53, www.beeldhouwatelier.be
atelier aan het werk zijn en nu de kans
kunst, grafiek): Nieuwpoortsteenweg 94 - Guy Ronsmans (beeldhouwkunst, schilaangrijpen om hun werk ook eens aan
in Oostduinkerke, tel. 0498/30.43.94,
derkunst, design): Wulpstraat 14 in
het grote publiek te laten zien.
e-post jenny.dereuse@scarlet.be
Koksijde, tel. 058/52.00.02
In een overzichtelijke wegwijsbrochure - Jan Dieusaert (beeldhouwkunst): - Wien Van Malderen (gemengde techstaan alle adressen en openingsuren per
Degreeflaan 3 in Koksijde, tel.
nieken, florale kunst): Golflaan 17a in
atelier, gerangschikt per arrondissement
058/51.31.00, www.dieusaert.net
Oostduinkerke, tel. 0497/42.86.29,
en per gemeente. Deze brochure is te - Martine Hennebel (beeldhouwkunst,
www.soluna.be
verkrijgen in de toeristische infokantoren,
gemengde technieken, schilderkunst): - Alex Vandenbril (glas-glasraam, beeldin de bibliotheek, in cc CasinoKoksijde,
Guldenzandstraat 12 in Oostduinkerke,
houwkunst): Duingedicht, Capucijnenlaan
of in het Provinciaal Informatiecentrum
tel. 058/51.05.59, e-post martine.
14 in Koksijde, tel. 0485/05.78.26 Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2 te 8000
hennebel@scarlet.be
www.alexvandebril.com.
Brugge (tel. 0800/20021, www.west- - Bastian Maerten (juweel-edelsmeed- - Bert Verstraete (schilderkunst, gemengvlaanderen.be/burenbijkunstenaars).
kunst): Zeelaan 231 in Koksijde, tel.
de technieken): James Ensorlaan 9 in
In het arrondissement Veurne nemen 31
058/51.37.61, www.bastianmaerten.com
Koksijde, tel. 058/51.41.38
kunstenaars aan het project deel. Onze - Etienne Maes (schilderkunst): Jan - Jean-Pierre Zinjé (schilderkunst, tekenVan Looylaan 39 in Sint-Idesbald, tel.
kunst): Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald,
gemeente neemt daarvan bijna de helft
0475/35.36.96
tel. 0473/85.40.34, jpzinjé@hotmail.com
voor zijn rekening, nl. 13. De toegang is

Verwendag in de bib op zaterdag 13 oktober

Van 13 tot 21 oktober vindt in de
gemeentelijke openbare bibliotheek de
traditionele Week van de Bibliotheek
plaats, met een bijzondere verwendag op
zaterdag 13 oktober! Kom in de gezellige lounge-bar een koffietje drinken…,
snuister tussen de rekken, laat je verrassen door de cadeautjes…
De bib doet het rustig aan en maakt
het iedereen zo gemakkelijk mogelijk. Je

komt tot rust in de bibliotheek, weg van
de stress. Een kopje koffie of thee, een
koekje, de start om te genieten.
Kuier op uw gemak langs de meters rekken en voel, snuif en ontdek: poëtische
pareltjes, een nieuwe relatie of een pasgeboren droombaby, een bestemming
voor de ultieme droomreis, prachtige
huizen en interieurs, lounge en cocooning maar ook moorden en passionele
liefdesgeschiedenissen, tragedies, echte
levensverhalen, koningen en prinsessen,
zwangerschappen van a tot z, een oplossing voor lastige pubers, hoe je gezond
de winter door komt, heerlijke gerechten
en lekkere desserts om je vingers van af
te snoepen…
Heb je het graag wat gemakkelijker bij je
ontdekkingstocht? Het bibliotheekteam

Bibliotheek
is er weer helemaal klaar voor om je
met raad en daad bij te staan. En bij het
vertrek ga je vast naar huis met tal van
verrassingen.
De hele bibliotheekweek lang worden alle
bezoekers verrast met originele acties en
fijne attenties. Wie zich als nieuw lid
inschrijft op de verwendag, krijgt zelfs
een mooie bibtas cadeau.

Voorlees-opa zoekt kinderen!
September is voorbij. Alle kinderen hebben er al een maandje van leren rekenen
en lezen opzitten. Zelf leren lezen is leuk,
maar het is nog leuker om voorgelezen te
worden! De voorlees-opa wacht de kinderen op in de bibliotheek, op woensdag 10 oktober van 14.30 tot 15 u.
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De Normandie vaart door de duinen… (Foto gemeentelijk archief, 1975)

Na de gemeentelijke architectuurprijs 2006 en de prijs van de provincie
West-Vlaanderen heeft het boothotel
Normandie, gelegen langs de Koninklijke
Baan in Koksijde ter hoogte van de
Schipgatduinen, nu ook de Vlaamse
Monumentenprijs 2007 in de wacht
gesleept. Voor de eigenaars-uitbaters
(Luc Vandendries, Ellen Vandendries,
Timothy Weiss), en voor architect Marc
Vandendries is deze derde bekroning
vanwege een openbaar bestuur het
bewijs dat de overheid een bewust beleid
voert ter beloning van privé-investeerders die ernstige inspanningen leveren
om belangrijk bouwkundig erfgoed te
bewaren en te restaureren.
De Monumentenprijs bekroont een project met een voorbeeldfunctie. De winnaar wordt gekozen uit een lijst met
vijf kandidaten, één uit elke provincie.

Concurrenten waren het begijnhof van
Herentals (Antwerpen), de mergelhoeve
in Overbroek Sint-Truiden (Limburg),
het kasteel Moeland in Sint-Niklaas
(Oost-Vlaanderen) en De Warande in
Leuven (Vlaams-Brabant). Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van
Mechelen (Open VLD) maakte de winnaar bekend op het slotfeest van de
Monumentendag: de hoogste lauweren
gaan naar het boothotel Normandie van
Koksijde, meteen goed voor een prijs van
15.000 euro!
De Normandie is een opvallend gebouw
in bootstijl langs de Koninklijke Baan in

Een heel merkwaardige foto uit het tijdschrift
“Signaal” (mei 1941) met een onderschrift
dat nog merkwaardiger is: “Eertijds een luxe
weekendhotel –thans een tehuis voor Duitsche
militairen. Aan de Fransche kust, is op een der
hooge duinen het hotel “Normandie” gelegen.
Het lijkt, wat het uiterlijk betreft, precies op
den Franschen luxe-liner van dezelfden naam.
Vòòr den oorlog kwamen er vele automobilisten hun weekend doorbrengen, terwijl heden
Duitsche soldaten er in hun vrijen tijd op hun
verhaal kunnen komen.” (Verzameling schepen
Dirk Dawyndt)

Koksijde. Het werd in 1936 gebouwd
naar een ontwerp van het architectenduo Laurent en Willy Bruggeman. In
modernistische tijdschriften uit die tijd
werd het uitvoerig geprezen. Op 28
januari 1994 werd het beschermd als
monument bij ministerieel besluit. Door
jarenlange leegstand raakte het hotel
evenwel zwaar verwaarloosd. Minister
Van Mechelen had lof voor de restauratie, die niet evident was omdat het
gebouw enkele structurele gebreken had.
Het is een schitterend voorbeeld van
herbestemming, vindt Van Mechelen. Of
van hergebruik, want de oorspronkelijke
functie bleef bewaard:
weliswaar geen hotel
meer maar wel restaurant met feestzaal
en vergaderruimtes.
De Normandie vroeger
(collectie D. Dawyndt).
Vergelijk op het eerste
blad met de Normandie
vandaag: aan de buitenarchitectuur is na de
restauratie weinig of
niets veranderd!

Cultuur/Toerisme

De Roeschaert: nieuw tapkotje
voor visserijmuseum
Ter gelegenheid van
het grote volksfeest op
zaterdag 18 augustus
voor de 90-jarige Henri
“Jules” Durant met voorstelling van het boek
“De Rosten Durang
vertelt z’n peerdeleven”,
vond op het binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum ook
de officiële inhuldiging
plaats van het nieuwe
“tapkotje”, ingeplant
tussen het estaminet
“In de Peerdevisscher”
en de kaai. Het huisje werd opgetrokken in visserijstijl, uiteraard aanleunend
bij de typische bouwstijl van de herberg zelf. Op zaterdag 18 augustus
werd het lafenisschuurtje officieel “De
Roeschaert” gedoopt. Dat is de typische
kustbenaming voor het zeemonster dat
de golven metershoog doet schuimen
en kolken… De inhuldiging gebeurde

door de onthulling van een bas-reliëf
met de beeltenis van een garnaalvisser
op een muilezel, jaren geleden gemaakt
door de grote kunstenaar Gause. Dit
kunstwerk werd door zijn bezitter, de h.
Ward Samyn, aan het gemeentebestuur
geschonken.
Voortaan beschikken de uitbaters van
het estaminet dus over een volwaar-
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dige accommodatie om tijdens
grote manifestaties zoals de
vrijdagse visserijfolkloreavonden, de spektakels van de
Nationale Loterij, de eerste
aankomst van de Vierdaagse
enz. hun werk van barmhartigheid op een vlotte wijze te
kunnen uitvoeren. De rechterzijde, tegen de kade, is voorbehouden als kleedkamer voor
artiesten die een voorstelling
op de kade brengen. De realisatie van de Roeschaert past
volledig in het lopende project
voor de verwezenlijking van
een nieuw visserijmuseum en de herwaardering van het binnenplein.
Op de foto v.l.n.r. schepen Dirk Dawyndt,
schenker van het kunstwerk Ward Samyn,
1ste schepen Jan Loones, schepen Daniël
Van Herck, en voorzitter van de Vrienden
van het Visserijmuseum André Cavyn die
nu ook kardinaal geworden is.

Gezond ontbijt voor de paardenvissers
Nadat TV-groentenkok
Frank Fol op vrijdag 18
mei al een eerste keer
kennis maakte met de
garnaalvissers te paard ter
gelegenheid van het 40jarig bestaan van de Orde
van de Paardenvisser, was
hij op donderdag 30
augustus weer present
op het Oostduinkerkse
strand om de ruiters van
de zee en de leden van
de orde een exclusief
groentenontbijt te bereiden. Uitzonderlijk was
dat ontbijt wel te noemen
voortgaande op de ingrediënten: garnaalcocktail met rode paprika, tijm, suikersla en snijbiet, geplette eieren, garnalen en peterselie. Vervolgens brood
met platte kaas, kerstomaatjes, citroen, basilicum en garnalen. Om te eindigen met een brunoise van streekgroenten, dragon en
alweer garnalen… Dit ontbijt is ook opgenomen in Franks boek “Feesten is gezond 2” dat in november verschijnt. Daarin staan
tien “gezonde eetfeestjes” die elk op zich door bekende Vlamingen geproefd worden. De paardenvissers en de ordeleden maken
dus ook deel uit van dit select gezelschap!

Cultuur/Toerisme
8

Jumelagewerkgroep Oostduinkerke
haalt stalen ros van stal

De fietsers van Biedenkopf en Oostduinkerke die in een week de afstand tussen beide jumelagegemeenten overbrugden.

Na de geslaagde fietstrip van Oostduinkerke naar Biedenkopf in 2006 konden
de Duitse vrienden uit onze verbroederingsgemeente het natuurlijk niet nalaten om het dit jaar in de omgekeerde
richting te organiseren.
Na een puike theoretische voororganisatie met mensen uit beide verbroederingsgemeenten kon men dan ook van
start gaan. Dan maar de fietsen opgeladen en met de minibus naar Biedenkopf
gereden. De terugweg op de tweewieler
zou echter enige tijd meer in beslag
nemen.
Via Biedenkopf, langs de Lahn, over en
tussen de zachte hellingen en de wijdse
vlakten zakten ze af tot bij onze zuiderbu-

ren, waar ook enkele hardnekkige heuvels
moesten overwonnen worden. Zo peddelden ze lustig de Vlaamse laagvlakte in
om de remmen dicht te trekken aan onze
dierbare Noordzee die finaal nog voor
een hardnekkig tegenwindje zorgde.
Al bij al viel alles mee, de paar technische mankementjes, de soms vermoeide
en verzuurde beenspieren niet te na
gesproken. In totaal werden van 18 tot
en met 24 augustus 834 km onder de
wielen geschoven. Een puike prestatie!
Volgende wielerliefhebbers namen deel
aan de helse maar boeiende tocht: uit
Biedenkopf Hans Jurgen Wehn, Norbert
Wehn, Helmut Ochs, Peter Walter,
Frans Milchsack en Cerny Eckhard;

uit Oostduinkerke Luc Depotter, Eddy
Inghelbrecht, Annemie Houweele, Paul
De Bevere, en Marc Nowé. Vergeten we
ook begeleider Dirk Verhaeghe niet die
als een vader dag en nacht klaar stond
om ook maar de kleinste problemen op
te lossen.
Op vrijdag 24 augustus werd de
groep aan het oud gemeentehuis van
Oostduinkerke ontvangen door de
bestuursleden van het jumelagecomité,
familieleden en vrienden. De Harmonie
Vrienden van de Brandweer speelde een
triomfmars waarna een bezoek gebracht
werd aan de vrijdagse folkloremarkt
op het binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum.

Succes voor zomerzoektocht feestcomité
Het feestcomité van Koksijde-dorp pakte tijdens de voorbije zomer voor de
vierde keer uit met een toeristische zomerfietszoektocht, genaamd De Gordel
Rond Koksijde. Het initiatief werd eens te meer een succes. Van juli tot augustus schreven zich welgeteld 200 deelnemers in. Over een afstand van 35 km
leerden ze Koksijde en omgeving aan de hand van foto’s en vragen beter kennen. Uiteindelijk werden 120 antwoordformulieren ingediend. Op zaterdag 7
september vond de prijsuitreiking plaats. De eerste prijs, een gloednieuwe
fiets, ging naar Luc Uyttenhove uit Koksijde. De tweede prijs (waardebon
100 euro Vanheule) werd toegekend aan Magda Dewitte uit Koksijde. Marcel
Moons uit Oostduinkerke ging met de derde prijs lopen (waardebon 50 euro
Fine Fleur). Op de foto v.l.n.r. Noël Vinquier, Pierre Rottiers, feestcomitévoorzitter Noël Deprez, winnaar Luc Uyttenhove en VVV-voorzitter Charlotte
Castelein. Deelnemers die hun prijs nog niet afgehaald hebben kunnen daarvoor terecht bij voorzitter Noël Deprez, Abdijstraat 42 in Koksijde.
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Vierde Stormfeesten op 6 en 7 oktober
De paardenvisser wordt voor de harteloze baljuw geleid en veroordeeld...

Oostduinkerke is door de eeuwen heen
altijd zeer nauw betrokken geweest bij
de visserij. Vele mensen weten het niet,
maar deze gemeente had vroeger haar
eigen haven, want wat nu Nieuwpoortbad is, was indertijd een deel van
Oostduinkerke. En daar, aan de linkerkant van het staketsel, lagen vissersboten met de letters ODK.
Het boeiende visserijverleden van onze
badplaats, het harde, vaak armoedige
bestaan van de vissersfamilies, het bijgeloof van deze mensen, is een brok volkscultuur, die zeker niet mag teloor gaan. In
deze context riep Ghislain Storme in 2004
de Stormfeesten in het leven, met straattheater op de Zeedijk, gebaseerd op historische feiten en georganiseerd door het
feestcomité van Oostduinkerke-bad.
Na vele repetities onder leiding van
Frieda Vanslembrouck kende de eerste
voorstelling op 25 september 2004

een zeer groot succes. Inmiddels is het
volkse initiatief al aan
zijn vierde editie toe!
Het scenario van
dit
straattheater
telt vier historische
thema´s. Een eerste
thema handelt over
de moeilijkheden en
de armoede waarmee
de bevolking werd
geconfronteerd toen de strenge wetgeving het garnaalvissen te paard verbood
wat tot schrijnende toestanden leidde. In
die zin zelfs dat ooit een paardenvisser
door de baljuw van Nieuwpoort werd
aangehouden en voor de rechter moest
verschijnen. Dat is het tweede thema.
Het derde thema gaat over het bijgeloof
van de vissers en de vissersvrouwen.
Om een behouden terugkeer van de
IJslandvaarders af te smeken ging men op
bedevaart naar Baaldjes Kruus. Tijdens
deze bedevaart speelden zich vaak
vreemde rituelen af. Een weduwe van een
IJslandvaarder komt ook vertellen wat
haar Kamiel vroeger op de woeste baren
allemaal heeft meegemaakt… Wanneer
de vissers eindelijk terug thuis waren, kon
het grote feest beginnen. In plaats van
onmiddellijk naar huis te gaan, trokken
zij eerst op café tot groot ongenoegen
van de vrouwen. Dat sommige vissers al

eens een scheve schaats durfden rijden,
bewijst de brief van een IJslandse schone,
die aan onze dorpspastoor had geschreven dat zij in verwachting was van een
Oostduinkerkse visser… Dit is het vierde
en laatste thema van het straattoneel,
dat dan toch een happy end kent.
Naast het straattoneel zijn er ook nog
optredens van het folkduo Snaksje
Klaksje, in het kader van de visserij.
Op zaterdagavond wordt er overigens
een volksbal georganiseerd. Afspraak
vanaf 19.30 uur in de tent ter hoogte
van het zwembad. Op zondagmiddag
wordt, op dezelfde plaats, van 12 tot
14 u. een visbuffet aangeboden aan
de prijs van 20 euro (drank inbegrepen). Kaarten in het toerismekantoor
Oostduinkerke-bad (tel. 058/51.13.89)
en het toerismekantoor Koksijde-bad
(tel. 058/51.29.10).
Programma zaterdag 6 oktober: 15.15
u. optreden straatmuzikanten Snaksje
Klaksje / om 16 u. voorstelling straattheater / na het theater receptie voor de
toeschouwers (elk één gratis drankbon)
/ om 19.30 u. volksbal met dj. (alles op
de Zeedijk van Oostduinkerke)
Programma zondag 7 oktober: 12 tot
14 u. visbuffet (20 euro, inschrijven, zie
hoger) / 15.15 u. optreden straatmuzikanten Snaksje Klaksje / om 16 u. voorstelling straatheater (alles op de Zeedijk
van Oostduinkerke).

3de Westkustweekend in Plopsaland
Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober gaan de deuren van Plopsaland De Panne weer wijd open voor de Westkustbewoners. Alle
inwoners van Koksijde, Veurne, Nieuwpoort en De Panne zijn dan welkom tijdens de derde editie van het Westkustweekend voor
de prijs van 11 euro per persoon in plaats van 23. Uiteraard op vertoon van een identiteitsbewijs. Kinderen kleiner dan 1 meter
komen er, zoals gewoonlijk, gratis in.
Naast het ruime aanbod aan attracties, de leuke shows en de aanwezigheid van de Plopsa-figuren, is er ook dit keer weer een
flinke portie extra animatie met de Studio 100-acteurs!
De Westkustgemeenten krijgen dit jaar ook de kans om tijdens dat weekend het beste van hun gemeente te presenteren. Dit wil
zeggen dat fanfares, dansgroepen, jeugdverenigingen, folkloristische groepen enz. allemaal welkom zijn om hun bijzondere act
aan de bezoekers van Plopsaland te tonen. Contacteer daarvoor Filip Loos via f.loos@plopsa.be.
Opgelet: dit aanbod van gereduceerd toegangsrecht is enkel geldig bij aankoop van toegangstickets aan één van de kassa’s
in Plopsaland De Panne, dus niet in de voorverkooppunten! Bovendien kan elke bezoeker maximum 1 toegangsticket kopen.
Gezinnen die met de auto komen, moeten zoals gebruikelijk een parkingjeton (6 euro) kopen aan de Info of de Kassa van het
park.
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Van 27 oktober tot en met 4 november:
Halloween in onze gemeente..!
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HALLOWEENHORRORHOUSE

Een hele week lang, van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november wordt
in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in
Sint-Idesbald het HalloweenHorrorHouse
opgetrokken. Het wordt niet zomaar een
spookhuis maar een griezelige droomwereld waar de bezoekers van plaats naar
plaats trekken. Zo maken ze niet alleen
kennis met een verlaten en spookachtig
kustdorpje, maar ook met een heksenbos,
een middeleeuwse kerker, een mysterieus
labo enz.

HALLOWEENSTOET
Op woensdag 31 oktober vindt in SintIdesbald voor de 7de keer de grote
Halloweenstoet plaats. Al in de namiddag
kunnen de kinderen hun pompoenen uithollen en versieren en is er mogelijkheid
tot schminken op de Zeedijk. Om 18.30
u. start de jurering van de mooiste pom-

poen en het origineelste kostuum. De
Halloweenstoet zelf vertrekt om 20 u.
aan het Grardplein met muziekgroepen
en versierde wagens. Er is ook heel wat
straatanimatie voorzien. Natuurlijk kan
iedereen deelnemen en meedingen naar
de prijs voor het griezeligste kostuum. Bij
aankomst aan de Kerkepannezaal vindt
een echte heksenverbranding plaats en
kan iedereen nog genieten van pompoensoep en heksendrank.

SPOOKNACHT
Voor de derde maal organiseert Koksijde
een Spooknacht op woensdag 31 oktober. De startplaats is zaal Witte Burg
in Oostduinkerke tussen 21 en 21.30
u. Vandaar worden de deelnemers in
groepjes overgebracht naar de officiele startplaats. Tijdens deze spooknacht
leggen de deelnemers een parcours af
van ongeveer 16 kilometer. Onderweg
dienen enkele praktische proeven afgelegd te worden en er zijn ook pakzones. Wie aangetikt wordt, krijgt een
sanctie en moet een eind terug of een
bepaalde tijd stoppen. Onderweg krijgt
elke deelnemer meerdere drankjes en
hapjes. Je kan vooraf inschrijven tegen de
prijs van 6 euro bij de dienst Toerisme.
Inschrijvingsformulieren zijn ook te
downloaden op de website www.koksijde.be. De avond zelf betaal je 8 euro.

VERKLEEDPARTIJ
In jeugdhuis de PIT, Kursaallaan in
Koksijde-bad, vindt op woensdag 31
oktober vanaf 21 u. een Halloween-verkleedfuif plaats. Gratis toegang.

BIBBERWANDELING EN
POPPENKAST
Ook in Wulpen wordt Halloween gevierd
op woensdag 31 oktober. Om 19 u.
start aan het Sint-Sebastianushof een
heuse bibberwandeling van 1 uur. Na
de wandeling spelen Emmanuel Fabel en
dochter van Bubbelkes poppentheater
het stuk “Heksemie is verliefd”. De voorstelling duurt een uurtje. Na de poppenkast kan iedereen genieten van een kom
lekkere pompoensoep met een stukje
brood en/of heerlijke Donuts.
Alle kinderen worden uitgenodigd zich
zo griezelig mogelijk te verkleden, want
er zijn prijzen te winnen. Er zijn 3 leeftijdscategorieën: van 0
tot 6 jaar, van 6 tot 12
jaar en van 12 tot 106
jaar..!

Info: Toerisme, Zeelaan
303 (tel. 058/51.29.10,
fax 058/53.21.22, www.
koksijde.be, toerisme@
koksijde.be

Radio 2 Wandeldag op zondag 28 oktober
De Radio 2 Wandeldag vindt op zondag 28 oktober plaats in onze gemeente. De natuur, cultuur, folklore en gastronomie zijn
natuurlijk dé elementen die terug te vinden zijn op de Radio 2 Wandeldag. Er is keuze uit 4 leuke wandelingen.
1. De erfgoed wandeling (5 km) - Deze wandeling loopt langs de vele musea en door het Senegalees Kwartier.
2. De paardevisserswandeling (10 km) - In Oostduinkerke is de vissersfolklore nog zeer levendig. Het bewijs daarvan wordt niet
alleen geleverd door het Nationaal Visserijmuseum (momenteel in volledige hernieuwing), maar ook door de demonstraties van
garnaalvissers op het strand.
3. De artiestenwandeling (15 km) – Tijdens deze wandeling komen de deelnemers méér te weten over de kunstenaars die leven
en geleefd hebben in Sint-Idesbald. Ook wordt een kort eindje door de Noordduinen gestapt, niet van de Zuid-Abdijmolen. De
opgravingen van de Duinenabdij, het bedevaartkapelletje “Baaldjes Kruis” en verschillende musea zijn maar enkele van de vele
en pittoreske plekjes.
4. De natuurwandeling (20 km) - Niet enkel de kustlijn, maar ook de vele duinen en natuurgebieden van Koksijde en Oostduinkerke
zijn de trekpleister van deze wandelroute.
Al de wandeltochten vertrekken op de Zeelaan voor het gemeentehuis in Koksijde-bad. Inschrijven kan van 8 tot 15 u. De Radio 2
Wandeldag sluit af tussen 16 en 17 u. met een muzikaal feest.
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Grote restauratie Sint-Willibrorduskerk Wulpen
In zitting van maandag 10 september keurde de gemeenteraad unaniem het dossier goed voor een belangrijke restauratie van de
Sint-Willibrorduskerk in Wulpen. De totale raming van de werken bedraagt 745.854 euro (met erelonen en BTW). Gezien de toren
eigendom is van de gemeente worden de werken in samenspraak met de gemeente uitgevoerd. Het aandeel van de gemeente
bedraagt 83.873 euro (waarvan 58.392 euro voor daken en gevels en 6.127 euro voor restauratieve schilderwerken aan de calvarie). Het andere deel (691.981 euro) is voor rekening van de kerkfabriek die ook bouwheer is.
De werken zijn gebaseerd op de ingebonden en roestende muurankers werk” voorzien. Een kleurstudie ging hier
reeds aan vooraf. Hieruit bleek, dat desinspectierapporten van de Provinciale hersteld of vervangen worden.
Monumentenwacht en op eigen onder- 4. De kerkhofmuur is op diverse plaatsen tijds een verkeerde verf werd gebruikt.
zoek van architect Marc Sobry uit gebarsten, enerzijds wegens gebrekkige 9. Terwijl de stellingen er staan zullen
Nieuwpoort. Hieronder sommen we de fundering, maar ook wegens de recent de glas-in-loodramen hersteld worden,
hoofdaccenten op.
uitgevoerde werken op de Dorpsplaats. waarbij in het bijzonder de roestende
1. Het vervangen van de natuurleien, die Gebrekkige bakstenen zullen vervangen raambruggen en deklatten worden vervangen. Inclusief het herstel van de
aan vervanging toe zijn. Geregeld waaien er en barsten ingebonden worden.
bij storm steeds leien weg wegens gebrek- 5. De huidige aandaken (metselwerk gemetselde monelen.
kige bevestiging. Een onderdakscherm dat uitsteekt boven de dakbedekking) 10. In dezelfde lijn worden roestende
ontbreekt eveneens. Gelijktijdig zullen rot bestaan uit ontoereikende natuurleien, hekkens, diefijzers, muurankers, e.d.
of wormstekig timmerhout en bebording, waarbij een goede druipneus ontbreekt behandeld of vervangen.
goten, afleiders, vergaarbakken en het en waardoor de muren nat komen te 11. Vermolmde en beschadigde ramen
meegaand loodwerk vervangen worden.
staan. Degelijke muurdekstenen in blau- en (buiten)deuren zijn ook aan vervanging toe.
2. Op vraag van de inspectie- en onder- we hardsteen worden voorzien.
houdsteams zullen er omwille van de vei- 6. Vroeger werd de torenspits vernieuwd. 12. Om de kerkschatten beter te beveililigheid loopbruggen in de kerkzolders en Maar deze gemetselde spits is niet water- gen worden de sloten gemoderniseerd.
veiligheidsladderhaken op de leidaken dicht, waardoor de bovenste houten vloer 13. Er zullen natuurlijk stellingen
geplaatst worden.
aan het wegrotten is. Deze vloer en enke- geplaatst worden en van die gelegenheid
3. Herstellen van het gebrekkig en uitge- le vermolmde torentrappen (in verkeerde wordt gebruik gemaakt om algemeen
schilderwerk van ramen, deuren, goten,
loogd voegwerk. Destijds werd het voeg- houtsoort) zullen vervangen worden.
werk al hersteld, doch duidelijk met de 7. Wegens waterinfiltraties is het pleis- enz. te voorzien.
verkeerde mortel en niet diep genoeg. Dat terwerk hier en daar aan herstelling toe 14. Ten slotte komt er ook een nieuw
geldt in het bijzonder voor de west- en met inbegrip van het hernemen van het torenuurwerk op vraag van velen.
Het dossier is nu aanbestedingsklaar. Die
zuidgevel van de zuidelijke zijbeuk, de west- plaatselijk schilderwerk.
en zuidgevel van het zuidelijk transept en 8. Gezien de calvarie aan de zuidkant aanbesteding dient door de kerkfabriek
tal van afzaten onder de ramen. Hierbij zul- van de als monument beschermde toren gevoerd te worden. Wellicht kan de uitlen ook gebrekkige bakstenen en gebroken zeer verweerd is, wordt hiervoor een voering van de werken nog in het eerste
profielstenen vervangen worden, barsten afzonderlijk lot “restauratief schilder- kwartaal van 2008 beginnen.

Geen paaltjes op gelijkgrondse berm plaatsen
Het gebeurt niet zelden dat burgers op de gelijkgrondse berm bij hun woning, aldus langs de openbare weg, paaltjes (of andere
voorwerpen) plaatsen die het verkeer hinderen of onveilig maken. Het gemeentebestuur wijst erop dat dit verboden is, eigendom of geen eigendom. Op strafrechtelijk gebied luidt de betichting dan als volgt: “Het verkeer te hebben gehinderd of onveilig te

hebben gemaakt door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen,
hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.”
Onder gelijkgrondse berm moet worden verstaan: het deel van de openbare weg, meestal naast de rijbaan, op gelijke hoogte van
de rijbaan, maar er geen deel van uitmakend, ofwel omdat het niet ingericht is voor het voertuigenverkeer (o.a. grasberm) ofwel
omdat het door een witte doorlopende lijn werd afgebakend.
De gelijkgrondse berm is dus een deel van de openbare weg. Het is daarbij irrelevant of de gelijkgrondse berm privé-eigendom
is dan wel publiek eigendom. Weggebruikers mogen er trouwens op rekenen dat de gelijkgrondse berm normaal berijdbaar is.
Immers, overeenkomstig artikel 15.3 van het Algemeen Verkeersreglement mag elke bestuurder de gelijkgrondse berm volgen,
wanneer het kruisen wegens de breedte van de rijbaan niet gemakkelijk kan worden uitgevoerd, op voorwaarde dat hij de weggebruikers, die zich aldaar bevinden, niet in gevaar brengt.
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Bouw gestart voor windsportencentrum SYCOD
Op maandag 17 september zijn ter hoogte van het strand en de Alfred Devoslaan in Oostduinkerke de werken begonnen voor de
bouw van het nieuwe windsportencentrum SYCOD (Sand Yachting Club Oostduinkerke). Met de start van de bouw is eindelijk het
doek gevallen over een dossier dat wegens planologische rompslomp een tiental jaar heeft aangesleept.
In 1996 diende het gemeentebestuur
een eerste dossier in voor de bouw
van een nieuw centrum, dat ongeveer
één jaar later, in oktober 1997 afbrandde. Met de heropbouw kon echter niet
begonnen worden, want het in ’96 ingediende plan werd door de hogere overheid niet goedgekeurd. Vervolgens werd
een nieuw ontwerp ingediend.
Intussen was de Afdeling Waterwegen en
Zeewezen (AWZ) gestart met een studie omtrent strandinfrastructuur. Uit die
studie bleek dat het eerste, geweigerde,
dossier van ’96 mits enkele wijzigingen
toch in aanmerking zou kunnen komen.
Daarop besloot het gemeentebestuur

om dit ontwerp opnieuw in te dienen. Er bleken evenwel nog veel jaren
onderhandelen en sleutelen nodig om
met de hogere overheid een overeenkomst te bereiken. Uiteindelijk werd dan
de bouwvergunning uitgereikt en kon
de aanbesteding uitgeschreven worden.
Aannemer van het nieuwe project is
de firma Braet uit Nieuwpoort voor
de prijs van 935.000 euro (BTW in).
Ontwerper is het ontwerpbureau Plantec
uit Oostende.
Het project bestaat uit twee delen. Op
het strand is er vooreerst het eigenlijke
clubhuis, in de vorm van een zeshoek,
met groot terras, zitbanken en houten

balustrade. De constructie wordt helemaal opgetrokken in hout, meer bepaald
de soorten jatoba, padouk en iroko.
Achter het clubhuis, onder de Devoslaan
komt een grote berging voor al het
materiaal met sanitair, douches, kleedkamers en een leslokaal.
Het einde van de werken is voorzien
voor juni 2008. Eens dit project gerealiseerd zal de gemeente beschikken
over drie volwaardige accommodaties
voor de windsporten op het strand
en op zee: de KYC in Sint-Idesbald,
Windekind op Groenendijk en SYCOD in
Oostduinkerke!

Ruimtelijke ordening
Oproep aan de bevolking en verenigingen: GECORO
Het gemeentebestuur doet opnieuw
een oproep naar kandidaten voor
de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze
commissie geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op vlak van
ruimtelijke ordening. De gemeenteraad
heeft in zitting van 26 februari 2007
de maatschappelijke geleding voor de
nieuwe Gecoro vastgesteld. De nieuwe
Gecoro zal bestaan uit 4 deskundigen
inzake ruimtelijke ordening, waaronder
de voorzitter, en 9 vertegenwoordigers
van verenigingen: milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van handelaars,
verenigingen van landbouwers, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
(met uitsluiting van verenigingen van
handelaars of landbouwers), immobiliënsector, horecasector;
Omwille van de inwerkingtreding van
het gemeentedecreet mogen adviesra-

den max. voor 2/3den uit personen
van hetzelfde geslacht bestaan om geldige adviezen of beslissingen te kunnen uitbrengen. In geen van de voorgaande oproepen was aan de gestelde
voorwaarden voldaan. Daarom heeft de
gemeenteraad in zitting van 10 september beslist de samenstelling van de
Gecoro uit te stellen en een nieuwe
oproep te lanceren:
De vertegenwoordigers van verenigingen
kunnen niet zelf hun kandidatuur instellen, maar moeten worden naar voor
geschoven door de vereniging. Voor elke
kandidaat moet ook een plaatsvervanger worden aangeduid. Bovendien wordt
als bijkomende voorwaarde gesteld dat
elke vereniging zowel een mannelijke
als een vrouwelijke kandidaat als effectief lid naar voor schuift. Aan elke kandidatuur wordt een plaatsvervanger van
hetzelfde geslacht gekoppeld.

Bij elke kandidatuur dient een motivatienota gevoegd waaruit de interesse
voor Koksijde in het algemeen, en voor
de ruimtelijke ordening in het bijzonder blijkt. In de motivatienota van de
kandidaat-deskundigen moet bovendien
uitgebreid beschreven worden wat u tot
deskundige maakt (werkervaring, studies, …).
Kandidaturen kunnen worden ingediend
tot en met vrijdag 12 oktober 2007 en
worden gericht aan het College van
burgemeester en schepenen, t.a.v. Leen
Declerck, Zeelaan 303 in Koksijde.
Kunt u zich vinden in bovenstaande
beschrijving, aarzel dan niet en stel u
kandidaat als deskundige of laat u voorstellen door uw vereniging met aanduiding van een plaatsvervanger!
De gemeente hoopt bij onze oproep op
heel wat belangstelling en kandidaturen.

Milieu
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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 3, 17 en 31 oktober
Ophaaldata papier en karton: woensdag 24 oktober

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 4 en 18 oktober. En
opgelet: woensdag 31 oktober!
Ophaaldata papier en karton: donderdag 25 oktober

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 5 en 19 oktober
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 26 oktober

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 5 en 19 oktober
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 23 oktober

Robinsonlijst om
reclame te weren

Het containerpark zal gesloten zijn op donderdag 1 en vrijdag 2
november. Op zaterdag 3 november is het containerpark open.

Winnaar campagne
“afvalarm winkelen
shopping bag”
Tijdens de maand september werd de h. Leo
Ghekiere met de shopping bag gespot. Dat
leverde hem een
aantal aankoopbonnen van plaatselijke
handelaars op. De
milieudienst wenst
hem van harte proficiat!

de h. Leo Ghekiere

Winteruur
Op zondag 28 oktober wordt het winteruur van kracht: 3 uur wordt 2 uur.

➜

Om
geadresseerde reclame
uit je brievenbus
te weren, kan je
je adres laten
registreren in de
Robinsonlijst. De
ca. 450 bedrijven die aangesloten zijn bij het
Belgisch Marketing Verbond respecteren deze lijst. De adressen op deze
lijst krijgen van deze bedrijven geen
reclamemailings meer. Een adres in
de Robinsonlijst laten opnemen is
eenvoudig: ofwel stuur je een briefje,
ofwel bel je naar het gratis nummer,
ofwel registreer je online via de website van de Robinsonlijst.
Robinsonlijst, Bureau & Design
Center, Heizel Esplanade B 46 in 1020
Brussel (tel. 0800/91886, website
http://www.robinsonlist.be). Verder
Vlaamse infolijn (tel: 1700) of contacteer de Belgische Distributiedienst
(tel. 050/31.95.85).

Sluitingsdagen containerpark

Milieu

Papierafvalpreventiecampagne
recto verso: daar is verso!
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Ook in het eigen gemeentelijke
huishouden mikt de gemeente
op duurzame ontwikkeling. In het
kader van interne milieuzorg worden er jaarlijks heel wat campagnes opgezet. Hieronder belichten
we alvast een campagne rond
papierafvalpreventie.
Het computertijdperk heeft,
anders dan verwacht, niet tot
minder papiergebruik geleid.
Papier is de belangrijkste grondstof van een ambtenaar. Om dat
verbruik wat te temperen werd
een campagne rond papierafvalpreventie op poten gezet. In eerste instantie werd het thema letterlijk genomen en werd gevraagd
om niet onnodig alle teksten en
mails af te drukken of te kopiëren. Zit er toch niets anders op,
dan is recto verso kopiëren en
printen de boodschap. Elk blad
heeft immers twee zijden. Die
andere kant van een blad wordt
echter nog te weinig gebruikt.
Nochtans kan de gemeente hierdoor zijn papierverbruik halveren.
Dat is niet enkel een ecologische
besparing; maar ook goed voor de portemonnee.

TWEE HONDJES
De hondjes Recto en Verso gaven gestalte
aan de campagne. Bij de lancering ervan
werd het gemeentepersoneel nieuwsgierig gemaakt door een teaser-affiche,
namelijk een soort opsporingsbericht
met de boodschap “Waar is Verso?”.
Deze affiche werd opgehangen op een
centrale, goed zichtbare plaats. Nadien
werd de campagne per mail uit de doeken gedaan. Als communicatiemiddel
werd o.a. gebruik gemaakt van zoge-

VERSO (ACHTERZIJDE
VAN EEN BLAD)
De verso- of achterzijde van
een blad wordt helaas te
weinig of niet benut. Verso
staat symbool voor deze
zijde. Met zijn triestige,
maar vertederende blik probeert hij uw hart te veroveren. Hopelijk schenkt het
personeel in de toekomst
voldoende aandacht aan
hem, zodat hij niet in het
asiel eindigt. De boodschap
is dan ook “Vergeet Verso
niet!”

TIPS

naamde “wobblers”: tweezijdig bedrukte
aandachtstrekkers die aan printers of
fotokopiemachines werden bevestigd als
geheugensteuntje bij elke printbeurt.

RECTO (VOORZIJDE VAN EEN
BLAD)
Te veel documenten worden nog steeds
enkelzijdig afgedrukt. Alle aandacht gaat
dus voorlopig naar die ene kant, namelijk de recto- of voorzijde van een blad.
Recto, het schoothondje, staat symbool
voor deze zijde. Hij is uiteraard uiterst
opgetogen met al de aandacht die hij
krijgt.

Via mail en de website werd
geregeld teruggekoppeld
met tips. En uiteindelijk
hoopt de milieudienst dat
de boodschap rechtstreeks
of onrechtstreeks ook vele
huiskamers zal bereiken.
Alvast nog enkele interessante tips:
1. Kleef een anti-reclamesticker op uw brievenbus om zo ongeadresseerde reclame en
advertentiebladen te weigeren als u die
toch niet of nauwelijks leest. Dergelijke
stickers kunt u gratis verkrijgen bij de
gemeentelijke milieudienst.
2. Een andere mogelijkheid om niet
te verdrinken in uw papierberg is het
nemen van een gezamenlijk abonnement
op een krant of tijdschrift (met buren,
familie of vrienden). Dit bespaart u ook
heel wat euro’s.
3. Gebruik de achterkant van een blad
als kladpapier, vb. voor notities, als
boodschappenlijstje of als tekenpapier
voor de kinderen.

Geen rattenvergif meer
Andermaal dient gemeld dat er geen rattenvergif meer te bekomen is in de
gemeentelijke depots.

Milieu

Twee broedgevallen van bruine
kiekendief in onze gemeente!
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Een aantal weken geleden werden in onze gemeente op akkers van landbouwers Daniël Maréchal en Willy Sesier twee broedgevallen van bruine kiekendieven vastgesteld. Uit die twee nesten zijn in totaal vijf jongen uitgevlogen. Dat is goed nieuws voor de
fauna van onze streek, want alhoewel “niet bedreigd”, is de bruine kiekendief toch een vrij zeldzame roofvogel. Ontdekker en
volger van dienst was Walter Wackenier van Natuurpunt afdeling Westkust.

Links de jongen van het nest in Wulpen, rechts van het nest in de Zelte. Hoe “schattig” ze ook mogen zijn, de jongen van de bruine kiekendieven
lijken niet bijzonder opgezet met de toenaderingspogingen van fotograaf Walter Wackenier…

De bruine kiekendief (circus aeruginosus) staat in de Atlas van de Vlaamse
broedvogels 2000-2002 als schaarse
broedvogel vermeld. De bruine kiekendief is de grootste kiekendief van Europa
en is ongeveer even groot als de buizerd.
Hij vliegt met een lage, schommelende
zweefvlucht over velden en beken en
vangt zijn prooien meestal met verrassingsaanvallen op de grond en minder
vaak op het water of in de lucht. Hij
heeft een uitstekend gehoor en zicht.
Zo kan hij piepende kleinere zoogdieren
(muizen en ratten), amfibieën en jonge
vogels lokaliseren en met zijn lange
poten grijpen.

VIER JONGEN GERINGD
Een eerste broedgeval bevond zich in
een graanveld van landbouwer Daniel
Marechal in Wulpen. Hier zijn drie jongen
uitgevlogen. Vermeldenswaard is dat het
mannetje een tiental dagen na het uitkomen van de jongen niet meer bij het nest
verscheen (vermoedelijk verongelukt tijdens het jagen langs de E40). Zo heeft
het vrouwtje deze drie jongen verder
alleen succesvol opgevoed. Twee van de
drie jongen zijn van een wetenschappelijke ring voorzien.

Een tweede broedgeval bevond zich in
de Zelte in een partij wintergerst van
landbouwer Willy Sesier. Hier was een
jong koppel tamelijk laat begonnen met
nestbouw, er werden 5 eieren gelegd.
Twee eieren zijn uitgekomen en deze
jongen zijn snel opgegroeid en uitgevlogen. Ook deze twee jongen werden van
een wetenschappelijke ring voorzien. Bij
dit laatste broedgeval moest effectief tot
nestbescherming worden overgaan. Na
akkoord met de landbouwer is een 100tal vierkante meter graangewas tijdens
het pikdorsen blijven staan.

EEN MAAND BROEDEN
Bruine kiekendieven broedden oorspronkelijk in zoet- of brakwatermoerassen
met uitgestrekte rietvelden. Maar door
de inkrimping van het areaal rietvelden
is de soort overgeschakeld naar drogere cultuurlandschappen zoals graanen graszaadvelden. Het broedseizoen
valt tussen april en juli. Er worden een
4-5 tal eieren gelegd in een grondnest
en door het vrouwtje vanaf het eerste
ei bebroed. De broedduur is iets meer
dan 30 dagen en tijdens het broeden
wordt door het mannetje voedsel voor
het vrouwtje aangebracht. De jongen

zijn pas na een 6 à 7 weken vliegklaar en
worden dan zeker nog een drietal weken
door de ouders gevoed.
Na het broedseizoen trekken deze vogels
meestal weg uit de broedgebieden naar
zuidelijk Europa of Noord-West-Afrika
om te overwinteren. Toch blijven soms
enkele exemplaren (mannetjes) hier
overwinteren.

TOENAME IN ONZE STREEK
De bruine kiekendief is een beschermde
soort die vroeger op de Rode Lijst stond,
maar die nu als “momenteel niet bedreigd”
is vermeld. Dit is voor een groot stuk te
verklaren door een gewijzigde keuze van
het broedareaal en het terugdringen van
persistente pesticiden in de landbouw.
Ook het opvolgen en beschermen van
nesten in graanvelden door natuurverenigingen heeft bijgedragen tot een toename
van deze soort in onze streek.
Voor beide broedgevallen heeft het ANB
een vergoeding aan de desbetreffende
landbouwers toegekend. Natuurpunt
afdeling Westkust is hen heel erkentelijk omdat ze toestemming gaven tot
het opvolgen van de broedgevallen en
omdat men het nest in de Zelte tijdens
en na het pikdorsen mocht beschermen.

Milieu
Oktober: maand van de energiebesparing!
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Wie spaarzaam is, krijgt premies
Als onafhankelijk netbedrijf staat Eandis in voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas
en openbare verlichting. Eandis zorgt ook voor het plaatsen of aanpassen van aansluitingen en meetinstallaties, het verhelpen
van storingen en defecten, het opnemen en verwerken van verbruiksgegevens. Eandis voert die taken uit in opdracht van de
gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In Koksijde is dat Gaselwest. Naast die technische taken heeft Eandis nog een
andere, even belangrijke opdracht: het promoten van rationeel energiegebruik.

Wie investeert in energiezuinige installaties en toepassingen, kan bij Eandis aanspraak maken op aantrekkelijke premies.
Zo kunnen huishoudelijke gebruikers in
2007 een premie ontvangen voor volgende toepassingen:
Op het vlak van verwarming - Condensatieketel op aardgas (250 euro) /
warmtepomp (210 tot 1.680 euro) /
thermostaatkranen in een bestaande
woning (5 euro per stuk)
Op het vlak van warm water - Zonneboiler
(575 tot 1.500 euro) / keukengeiser 5
liter (150 euro)

Op het vlak van isolatie en ventilatie
- Ventilatiesysteem met warmterecuperatie (150 euro) / superisolerende
beglazing (10 euro/m2) / dakisolatie in
een bestaande woning (4 euro/m2) /
muurisolatie in een bestaande woning
(4 euro/m2) / buitenzonnewering (10
euro/m2) / buisisolatie (0,5 euro/meter)
/ radiatorfolie (1 euro/m2)
Op het vlak van energiebeheer - Energieaudit in een bestaande woning (50
euro) / planadvies bij nieuwbouw of verbouwing (75 euro) / domoticasysteem
bij nieuwbouw (100 euro) / domoticasysteem in een bestaande woning (150
euro) / passiefhuisprincipe bij nieuwbouw (1.500 euro) / passiefhuisprincipe bij verbouwing (2.000 euro) / het
halen van een energieprestatiepeil 70 bij

nieuwbouw (850 euro) / het halen van
een energieprestatiepeil 75 bij nieuwbouw (750 euro)
Andere - Aankoop van een aardgaswasdroger (250 euro)

PREMIE AANVRAGEN
De gemakkelijkste manier om een premie aan te vragen, is een elektronisch
formulier invullen op de website www.
eandis.be. Op de onthaalpagina staat
een rechtstreekse link “Premieaanvraag
huishoudelijke klant”. Wie de voorkeur geeft aan papier, kan op dezelfde
website het gewenste premieformulier
downloaden en ingevuld zenden naar
Eandis REG-dienst, Postbus 50, 9700
Oudenaarde (e-post reg@eandis.be, tel.
078/35.35.34, fax 056/36.93.23).

“De zee van toen”: studieproject over verhalen, fauna en de flora van de zee!
Het Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK) lanceert bij de kustbevolking een groots opgezet wetenschappelijk project, genaamd “De
zee van toen”! Dat is een project over de historische ecologie van de zuidelijke Noordzee (1930-1980), een project over de zee van
gisteren, voor de zee van morgen. Om dit project te kunnen realiseren is het PAK op zoek naar interessante zee-informatie van
een kwarteeuw en langer geleden…
1. Er wordt in de eerste plaats gezocht naar mondelinge getuigenissen, vooral van zegslieden die dialect spreken en die de
vroegere fauna en flora van zee en kust nog goed kennen, bovendien ook het traditioneel gebruik van vis en zeevruchten… Als
vanzelfsprekend komt men aldus bij onze oud-vissers terecht, de experts bij uitstek. Andere mogelijke zegslieden zijn senioren
met zeeverhalen: vishandelaars, strandvissers, hengelaars enz.
2. In de tweede plaats zoekt De Zee van Toen beeldmateriaal (foto’s, dia’s tekeningen, schetsen, schilderijen, krantenknipsels,
plannen en kaarten, …) om het verhaal van de vroegere zee te illustreren. Er wordt in het bijzonder gezocht naar beeldmateriaal
van:
- de visserij(methodes) op zee of op het strand
- de gewone “kluts” van verschillende periodes en visgronden
- alle bijzondere vangsten, (strand)vondsten en uitzonderlijke waarnemingen van gewone soorten op rare plaatsen of momenten
of in afwijkende hoeveelheden
- alle bijzondere vangsten van rare soorten: haaien, roggen, beenvissen, schelpen, wilde oesters, inktvissen, krabben, zeesterren,
kwallen, walvissen, dolfijnen, bruinvissen, zeehonden, zeeschildpadden…
- familiale documenten ter illustratie van de visserij
- uitzonderlijke fenomenen: stormen en vrieswinters, visserij tijdens Wereldoorlog II…
3. In de derde plaats zoekt De Zee van Toen geïnteresseerden in dit stukje typisch kusterfgoed: a) scholen (secundair 3de
graad) die met dit boeiende, vakoverschrijdende materiaal (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taalkunde) willen werken of
meewerken; b) heemkundigen en hun kringen die de lokale tijdschriften willen uitvlooien
Dit uitzonderlijke project wordt dus geleid door het Provinciaal Ankerpunt Kust. Info: Guido Rappé, Wandelaarkaai 7 in Oostende
(059/34.01.66 en 0499/56.59.01).
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Milieudienst op televisie
Op donderdag 18 oktober wordt
op Focus Televisie opnieuw Trefpunt
Koksijde uitgezonden (vanaf 18 u. en
in lussen na het nieuws). Deze keer
staat de gemeentelijke milieudienst in de
spotlights. De milieuagenten nemen ons
mee door Koksijde en blijven stilstaan bij
enkele afvalproblemen en de oplossingen die het gemeentebestuur hiervoor
heeft voorzien.

Sluikstorten en hondenpoep zijn een
groot probleem in elke gemeente, maar in
Koksijde voorziet men hiervoor de molokcontainers én de dispensers met hondenpoepzakjes. Tijdens de opnames werd
duidelijk dat niet iedereen weet wat in
de molok mag en wat niet. Deze ondergrondse afvalcontainers die vooral terug
te vinden zijn langs de invalswegen naar de
Zeedijk dienen enkel voor RESTafval van

toeristen en inwoners die vertrekken op
een dag van niet-ophaling. Afval dat wordt
gesorteerd op andere manieren zoals bvb
PMD, glas, groenafval, papier en karton…
hoort dus niet thuis in de Molok. Focus
televisie neemt ook een kijkje op het containerpark en de actie “afvalarm winkelen”
wordt voorgesteld. Ook de milieusparende
subsidies komen aan bod.
Kijken dus op donderdag 18 oktober!

Huishoudelijke energiescans: gratis energiebegeleiding in uw woning!
Zou u zomaar geld verkwisten? Natuurlijk niet! Maar toch vliegt het geld bij u misschien elke dag langs ramen en deuren naar
buiten… onder de vorm van energie die wordt verkwist. Om dat te vermijden start uw gemeente, in samenwerking met distributienetbeheerder Gaselwest een bijzondere actie. Belangrijk: alles is gratis! U hoeft in geen enkele fase iets te betalen!
* Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek naar nutteloos energieverbruik.
Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijgt u al
enkele interessante spaartips die niets kosten.
* Tijdens zijn bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig gratis, in uw woning een aantal aanpassingen doen, zoals bijvoorbeeld: enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen, buizen isoleren waar warm water doorstroomt, folie bevestigen achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen, een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop.
Zo bespaart u al vele kilowatturen per jaar!
* Tenslotte zal de energiescanner een rapport bezorgen over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie
te besparen. U zal snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips op te volgen.
Gaselwest verleent aan de gemeente Koksijde 366 scans. Deze scans worden uitgevoerd in de periode januari 2008 tot en met
december 2009.
Voor het realiseren van deze actie richt de gemeente zich tot specifieke doelgroepen:
- woningen gebouwd vóór 1970, aarzel niet om deel te nemen!
- woningen die gekozen worden in samenwerking met het OCMW
- woningen van eventueel geïnteresseerden

Neem deel aan deze actie en bespaar energie! Bezorg deze uitnodiging uiterlijk op 20 oktober aan de gemeentelijke milieudienst
(t.a.v. Heidi Vollon), Zeelaan 303.
Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken.
Naam:

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

Adres:

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

Tel.:

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

Handtekening en datum

(De gegevens van deze actie zijn enkel ter beschikking van het gemeentebestuur Koksijde en van Gaselwest ten behoeve van deze
energiebegeleiding en zullen noch voor andere doeleinden worden ingezet noch aan derden ter beschikking worden gesteld.)

Welzijn
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Tussenkomst Sociaal Verwarmingsfonds
Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met geringe financiële mogelijkheden in aanmerking komen voor een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds. Met de winter voor de deur bieden het Sociaal Verwarmingsfonds en het OCMW daar
in dit nummer graag enige uitleg over.

Over welke brandstof gaat het?

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het gaat om de factuur betaald voor
huisbrandolie (of mazout) aan de pomp
en in bulk (voor het vullen van een
brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas
aan huis geleverd in grote hoeveelheid
(in een propaangastank, niet in flessen).
Voor het Sociaal Verwarmingsfonds
tussenkomt moet de verkoopprijs van
de brandstof hoger zijn of gelijk aan
0,49 euro/liter (BTW inbegrepen).
Zolang de prijs lager is dan 0,49
euro/liter, komt het fonds dus niet
tussen.
Opgelet, de regeling geldt enkel tijdens de verwarmingsperiode, dat wil
zeggen voor huisbrandolie die werd
geleverd tussen 1 september 2007
tot 30 april 2008.

De toelage schommelt tussen 3 en 13
cent per liter. Dit bedrag hangt af van
de gefactureerde prijs van de brandstof
: hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst. Het fonds komt tussen voor
max. 1.500 liter en voor een totaalbedrag van max. 195 euro per winter per

Het OCMW zal u volgende
documenten vragen:

Wie kan een beroep doen op
deze financiële tussenkomst?
* Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering
(categorie 1). Ook is vereist dat het
jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden niet hoger is dan 13.512,18
euro verhoogd met 2.501,47 euro
per persoon ten laste.
* Personen met een laag inkomen
(categorie 2): het jaarlijks bruto
belastbaar gezinsinkomen is lager of
gelijk aan 13.512,18 euro, verhoogd met
2.501,47 euro per persoon ten laste.
Voor de berekening van dat inkomen
wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen
dan de gezinswoning.
* Personen met schuldoverlast (categorie 3): personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het
consumentenkrediet of een collectieve
schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

de categorieën van de doelgroep
- of u inderdaad gebruik maakt van
een brandstof waarvoor u de steun kan
krijgen
- of de prijs die op de factuur is vermeld,
inderdaad de drempelwaarde voor een
tussenkomst bereikt heeft
- of het adres dat op de factuur wordt
vermeld, overeenkomt met het
leveringsadres en het adres waar u
gewoonlijk verblijft

gezin. Voor personen die zich verwarmen
met stookolie of verwarmingspetroleum
(ook genoemd lamppetroleum) gekocht
aan de pomp, is een forfaitaire toelage
voorzien van 100 euro.

Hoe vraagt u de toelage aan?
Binnen de 60 dagen na de levering
moet u bij het OCMW van uw gemeente
uw aanvraag indienen. Het OCMW zal
nagaan:
- of u wel degelijk behoort tot één van

- In ieder geval de leveringsfactuur.
Indien u in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraagt u aan
de eigenaar of beheerder van het
gebouw een kopie van de factuur en
een attest met vermelding van het
aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
- Indien u behoort tot categorie 1:
uw identiteitskaart, uw SIS-kaart, het
bewijs van het gezinsinkomen (het
meest recente aanslagbiljet, de meest
recente loonfiche, het meest recente
attest van een ontvangen sociale uitkering enz.).
- Indien u behoort tot categorie 2:
uw identiteitskaart, het bewijs van het
gezinsinkomen (het meest recente
aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van
een ontvangen sociale uitkering enz.).
- Indien u behoort tot categorie 3:
de beslissing van toelaatbaarheid van
de collectieve schuldenregeling of een
attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Waar vindt u meer informatie?
Bij het OCMW van Koksijde (Sofie
Janousek, tel. 058/53.31.70), op www.
verwarmingsfonds.be, of op het gratis
nummer 0800/90.929.

Welzijn/OCMW
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Leenfietsen dankzij OCMW en politie
Dankzij samenwerking tussen de
Politiezone Westkust en het OCMW
worden slachtoffers van een fietsdiefstal
thans tijdelijk geholpen bij hun mobiliteitsprobleem. Bij de preventiedienst van
de politie worden immers tien fietsen met
het opschrift “leenfiets” ter beschikking
gesteld van mensen wier fiets gestolen
is. Fietsdiefstal is een vaak voorkomend
misdrijf. Voor veel mensen is de fiets echter onontbeerlijk in het dagelijks leven:
school, werk boodschappen, kinderen

afhalen enz. Om de fietsnood enigszins
te lenigen begonnen de politie Westkust
en het OCMW vorig jaar de dienst “leenfietsen”. Er worden dus fietsen gratis
uitgeleend (max. 1 maand), wel tegen
enkele voorwaarden: je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de
gemeente Koksijde en aangifte van de
verdwijning hebben gedaan. Wie voldoet
aan de voorwaarden kan zich tijdens het
schooljaar wenden tot de preventiedienst
van de Politiezone Westkust, Zeelaan 48

te Koksijde (tel. 058/53.31.18), op de
1ste en de 3de woensdag van de maand
van 14 tot 16 u. of op afspraak. Zorg
ervoor dat u uw identiteitskaart en het
proces-verbaal van aangifte meebrengt.
Uiteraard moet de leenfiets steeds slotvast gemaakt worden en in goede staat
en op tijd worden teruggebracht. Met
deze dienstverlening hopen politie en
OCMW het aantal registraties van fietsen
en het aantal aangiftes van diefstal te
doen stijgen.

Dienst Gezinszorg van het OCMW
Zowel jonge gezinnen als senioren, tijdelijk zorgbehoevenden of zwaar zorgafhankelijke personen kunnen een beroep doen op de
dienst Gezinszorg. Het is immers belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.
Een team van enthousiaste verzorgenden staat dagelijks klaar om sociale en huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging te bieden. De hulp kan wekelijks of dagelijks worden aangeboden, in functie van de zorgbehoefte en de mogelijkheden van
de dienst. De financiële bijdrage is afhankelijk van het inkomen en van het aantal personen ten laste en wordt berekend aan de
hand van de bijdrageschaal die bepaald wordt door het ministerie. Voor zwaar zorgbehoevende personen is er een vermindering
voorzien van de bijdrage. Wilt u gezinszorg aanvragen of wenst u meer inlichtingen, dan kunt u contact opnemen met dienstverantwoordelijke Sofie Claeys (tel. 058/53.31.77 of sofie.claeys@ocmwkoksijde.be).

Vacatures voor poetsdienst
Het OCMW overweegt binnenkort te starten met poetsdienst in het kader van dienstencheques. De poetsvrouw gaat wekelijks
of tweewekelijks aan huis bij aanvragers voor het onderhoud van de woning. Wie interesse heeft voor deze job kan schriftelijk
zijn kandidatuur stellen ter attentie van voorzitter Greta Suber-Delie, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke. Meer info bij Nathalie
Sarrazyn (tel. 058/53.31.76 of nathalie.sarrazyn@ocmwkoksijde.be).

Dokters en apothekers met wacht
Dokters oktober

Hulp

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 oktober
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van
9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd,
d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie
niet aan onze redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek
meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht
dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Welzijn

10de klasreünie schooljaar ’44-’45
bezoekt gemeentehuis

20

Op donderdag 6 september brachten de
oudleerlingen van het 5de en het 6de leerjaar van de gemeenteschool in Koksijdedorp (waar nu de nieuwe feestzaal ’t Oud
Schooltje is gelegen) een geleid bezoek
aan het nieuwe gemeentehuis in Koksijdebad. In het betrokken schooljaar ’44-’45
telden de twee klassen samen 37 leerlingen, die toen de wijde wereld leerden kennen onder de hoede van meester Marcel
Dewaele. Het was al de 10de keer dat
de oudleerlingen met hun dames in feest
bijeenkwamen, met andere woorden een
tweede lustrum! De eerste reünie vond
plaats in 1989. Geboren in 1933 en 1934
zijn deze gerespecteerde heren vandaag dus allen 73 en 74 jaar! Veertien leerlingen van de 37 zijn inmiddels overleden. Op de
foto vijftien oudleerlingen van het 5de en 6de leerjaar ’44-’45. Zittend: Jerome Depotter, op de eerste rij v.l.n.r. Bernard Lust,
Joel Cuvele, Jean-Marie Kasberg, Herman Ghyselen, Pierre Vandewalle, Fernand Deramoudt en Charles Vannecke. Staande op de
trap Gerard Vermoote, Jozef Vandewoude, Pierre Nowé, Edouard Saelens en Jacques Van Rompaey.

In eigen omgeving mensen helpen? Het kan!
De vzw Aanvullende Thuiszorg van Familiezorg West-Vlaanderen (ATZ) is op zoek naar vrijwilligers die thuiszorg willen bieden aan
zieken, bejaarden of personen met een handicap. ATZ is een door de Vlaamse Gemeenschap en het provinciebestuur erkende
dienst voor oppashulp.
Vrijwilligers kunnen zelf heel wat doen voor mensen die thuis verzorgd worden: zorgende aandacht en gezelschap bieden, helpen
bij kleine zorgtaken. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen zieken, bejaarden of personen met een handicap comfortabel thuis
blijven. Hun familie kan ondertussen even op adem komen.
Vrijwilligers bepalen zelf wanneer, hoeveel en waar ze zich engageren. Ze kunnen overdag hulp bieden, maar ook ’s avonds of ’s
nachts of in het weekend.
Naast de Aanvullende Thuiszorg is er ook specifieke oppashulp voor kinderen en personen met een handicap met de naam OEF!
Ook voor die sector is ATZ op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen u voor elke oppasbeurt een passende onkostenvergoeding (fiscaal vrijgesteld). De kans
wordt geboden op opleiding te volgen.
Belangstellenden contacteren Hanne Verbeke in het Familiezorg-regiohuis, Wilgendijk 33 in Diksmuide (tel. 051/50.22.33, e-mail
info@familiezorg-wvl.be, webstek www.familiezorg-wvl.be).

Zee
dag
hoogwater
laagwater
1 oktober:
04.28 en 16.47
11.34
2 oktober:
05.16 en 17.36
00.02 en 12.20
3 oktober:
06.10 en 18.38
00.49 en 13.15
4 oktober:
07.19 en 20.03
01.46 en 14.27
5 oktober:
08.46 en 21.38
03.07 en 15.59
6 oktober:
10.18 en 23.02
04.53 en 17.31
7 oktober:
11.28
06.09 en 18.37
8 oktober:
00.01 en 12.18
07.01 en 19.26
9 oktober:
00.45 en 12.58
07.41 en 20.05
10 oktober:
01.22 en 13.32
08.12 en 20.37
11 oktober:
01.54 en 14.03
08.43 en 21.07
12 oktober:
02.24 en 14.33
09.14 en 21.38
13 oktober:
02.53 en 15.03
09.47 en 22.08
14 oktober:
03.22 en 15.34
10.18 en 22.35
15 oktober:
03.51 en 16.04
10.45 en 23.00
Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde.
Referentieplaats is Nieuwpoort.

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

hoogwater
04.20 en 16.35
04.51 en 17.08
05.27 en 17.47
06.14 en 18.45
07.33 en 20.33
09.09 en 22.01
10.30 en 23.07
11.27 en 23.55
12.11
00.36 en 12.52
01.16 en 13.33
01.57 en 14.15
02.40 en 13.58
02.24 en 14.42
03.10 en 15.30
04.00 en 16.22

laagwater
11.09 en 23.26
11.39 en 23.59
12.20
00.45 en 13.15
01.49 en 14.41
03.39 en 16.24
05.02 en 17.34
06.01 en 18.32
06.49 en 19.19
07.33 en 20.04
08.17 en 20.46
09.01 en 21.30
08.45 en 21.13
09.31 en 21.56
10.17 en 22.40
11.06 en 23.28

Jeugd
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Westtalent op 13 oktober

DJ Battle op 3 november

Op zaterdag 13 oktober is jeugdhuis de
Pit één van de voorrondeplaatsen voor
de talentenjacht Westtalent, een organisatie van de provincie i.s.m. Formaat
en de PIT. Vanaf 20 u. kun je het jong
talent aan het werk zien. Nu nog voor 1
euro te zien in de PIT, binnen 10 jaar in
het Sportpaleis aan 100 euro! Meer info:
www.depit.be of www.westtalent.be.

De PIT blijft op zoek naar enkele first class dj’s. De
battle bestaat uit twee voorrondes en één finale.
Aan de voorrondes en de finale is een prijzenpot
verbonden. Voorronde op zaterdag 3 november. Alle
genres zijn toegelaten. Een jury en het publiek kiezen
de winnaar. Inschrijven via mail naar info@depit.be.
Deelname is gratis. Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be

Workshop zang en
karaoke op 20 oktober

Jeugd beweegt in de
jeugdbeweging…

Na het succes van de
workshop
zang van
vorig jaar
kan de PIT
niet anders
dan er een
vervolg aan
breien, meer
bepaald op zaterdag 20 oktober van
14 tot 18 u. De zaal van de PIT wordt
omgetoverd tot leslokaal. Omdat vier
uur zingen zwaar werken is, is de toegang gratis! Iedereen is welkom want
er staat geen leeftijdsgrens op zingen.
Om deel te nemen mail je de volgende
geijkte zin naar info@depit.be: “Ik zing
op 20 oktober!” Ook je naam en je
contactgegevens meegeven. Meer info:
www.depit.be. Na de theorie in de
namiddag volgt ‘s avonds dan de praktijk tijdens een grote Karaoke, vanaf
20 u., gratis! Jeugdhuis de Pit ontvangt
binnen- en buitenlands zangtalent!

KAJ Wulpen – De KAJ is er voor jongeren vanaf 15 jaar. De groep komt
elke eerste en derde vrijdag van de
maand samen. Een waaier van activiteiten wordt aangeboden: van vlottentochten tot een dropping. De tijdelijke
locatie is het scoutslokaal Casa in de
Duinparklaan (bij de jeugdherberg).
Contactpersoon: Nard Devoghel: epost narddevoghel@hotmail.com of
0472/45.30.17.
Scouts Casa Oostduinkerke - De
lokalen van scouts Casa liggen in de
Duinparklaan, vlak bij de jeugdherberg.
De activiteiten vinden op zaterdagnamiddag plaats. Om in te schrijven kun
je even langsgaan tijdens een activiteit
of Tom Schramme contacteren.
Scouts Zeedustra Koksijde - Activiteiten
op zondagnamiddag van 14 tot u. in
het lokaal, Kerkstraat in Koksijde-dorp.
Om in te schrijven kun je langsgaan op
een zondagnamiddag of contact opnemen met Charlotte Deltombe, e-post
charlotte181287@hotmail.com.

Openingsreceptie Transcript 07:
Vlaamse jongerenkunsttentoonstelling
De openingsreceptie van de Vlaamse jongerenkunsttentoonstelling vindt plaats op
maandag 29 oktober om 19 u. in JOC de Pit. Met een drankje en een hapje kan men
er rustig alle creativiteit tot zich laten doordringen. Enkele kunstenaars brengen hun
werk live naar voor op de receptie. Naast de kunstenaars zelf zullen ook de juryleden en schepen van Jeugd Daniël Van Herck aanwezig zijn. In de mezzanine van cc
Casino Koksijde zijn de werken van de winnares van vorig jaar, Saida Styl, te bewonderen. Aan Transcript is immers een prijs verbonden: een eigen tentoonstelling in cc
CasinoKoksijde!

Vragen? JIN helpt je ervan af!

Verslaafd of niet verslaafd?
JIN, het Jongereninformatienet van de
jeugddienst behandelt in de maand
oktober het thema verslaving. Verslaving
is niet iets dat je van de ene dag op de
andere overkomt. Het begint met één
keer en na een tijdje wordt iets een
gewoonte. Bij de meeste middelen heb je
altijd meer nodig om het gewenste effect
te bereiken. Of het nu gaat om legale of
illegale middelen, maakt weinig uit. Een
drug als alcohol bvb. is algemeen aanvaard en daar schuilt misschien nog het
grootste gevaar. Verslaving is iets van alle
leeftijden. “Bier op je twaalfde, wodka op
je dertiende. Het lijkt te hallucinant voor
woorden, maar toch gebeurt het.” Men
kan zowel lichamelijk als geestelijk aan
een product verslaafd geraken. Bij een
lichamelijke verslaving heeft het lichaam
elke dag nood aan het ‘goedje’. Stopt
men ermee, dan krijgt men ontwenningsverschijnselen. Het lichaam schreeuwt
als het ware om een nieuwe portie.
Andere drugs maken de mens geestelijk
afhankelijk. Men denkt iets nodig te
hebben, anders functioneert men niet of
komt men de dag niet door. Meer info:
jocdepit@koksijde.be of op de jeugddienst, www.druglijn.be, www.acoolworld.
be, www.gratisdrank.be

Internationale samenwerking

Werkgroep Cross to Romania voor
de 14de keer op missie naar Roemenië
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Van 6 tot en met 17 augustus trok de Oostduinkerkse partner van de werkgroep Cross to Romania voor de veertiende maal naar
zijn adoptiedorp Borzia om er een grote oplegger hulpgoederen te verdelen. De deelnemers waren Ward Samyn, Maurice Legein,
Pros, Martine en Bjorn Weiss, en Andreas Cavyn. Niettegenstaande Roemenië sedert 1 januari ‘07 toegetreden is tot de Europese
Gemeenschap blijft de nood er nog bijzonder groot. Met zijn 23 miljoen inwoners zal het zeker nog jaren duren vooraleer het land
het zonder hulp van buitenaf zal kunnen stellen.

De hulpgoederen worden uitgeladen in het Roemeense Borzia. Op de foto Maurice Legein en Björn
Weiss aan het werk.

Onder de gezamenlijke koepel Cross
to Romania hebben destijds ook drie
gemeenten uit onze regio, nl. Koksijde–
Oostduinkerke, De Panne en Middelkerke,
hulpprogramma’s op het getouw gezet
om na de val van dictator Ceausescu de
levensomstandigheden van de Roemenen
te helpen verbeteren. In de eerste jaren
van gebrek, vlak na 1989, lag de nadruk
vooral op noodhulp en het leveren van
goederen aan drie adoptiedorpen aan
de voet van de Karpaten, zowat 2.300

Jeugd

km ver.
Vandaag worden nog altijd goederen
geleverd (deze keer 13 ton), maar daarnaast groeit het besef dat het land
stilaan meer gebaat is met structurele
projecten waarbij overdracht van kennis en eventueel financiële middelen de
hoofdrol gaan spelen.
Precies daarom werkte de werkgroep
Koksijde-Oostduinkerke voor haar adoptiedorp Borzia, 43 gezinnen groot, ook
al tal van projecten uit. Naast de tradi-

tionele verdeling van kledij en goederen,
want die blijft op het platteland en in
de bergdorpen zeker nog noodzakelijk,
stond de werkgroep al in voor de financiering en realisatie van een gemeenschapshuis dat, naast het herbergen
van samenkomsten, ook dienstig is als
leslokaal voor de plaatselijke jeugd en als
wachtzaal voor de dokter die eens om
de veertien dagen die dorpjes bezoekt.
De hoofdtoegangsweg naar het dorp
die voor meer dan de helft met een
auto, laat staan met een vrachtwagen,
niet te berijden is, krijgt met de financiele bijdrage van de Oostduinkerkse een
nieuwe verharding. Dit centen zijn het
resultaat van vele activiteiten tijdens het
voorbije werkjaar.
Dat de inzet van een hulporganisatie als
Cross to Romania een blijvende opdracht
te vervullen heeft staat als een paal
boven water. Een woord van dank is hier
dus bijzonder op zijn plaats voor al wie
ook maar zijn bijdrage heeft geleverd tot
het welslagen van de werking met Cross
to Romania. De groep vermeldt hierbij
graag de uitzonderlijke steun die de
vereniging krijgt van de firma Prostrans
uit Oostduinkerke die zijn trekker met
oplegger gratis ter beschikking stelt
voor het vervoer van de goederen naar
Roemenië.

TandemWest: voor andersvalide kinderen en jongeren

In dit nummer stellen we graag een bijzondere jeugdvereniging aan de lezers voor: TandemWest. Dat is een intergemeentelijk
jeugdatelier van de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en sedert 2004 ook Diksmuide. Alle jonge
mensen vanaf 6 jaar zijn welkom bij TandemWest, maar de vereniging richt zich in de eerste plaats wel tot anders validen (zowel
mentaal als fysiek). Uiteraard zijn ook valide kinderen en jongeren zeer welkom.
Ze worden om de twee weken op zaterdagnamiddag van 14 tot 17 u. begeleid door een 20-tal enthousiaste moni’s die een hele
waaier aan activiteiten aanbieden in de lokalen van cc Taf Wallet, Veurnestraat 106 in Sint-Idesbald. Een greep uit het aanbod:
allerhande spelen, knutselen, koken, uitstapjes zoals pretpark, bowling, toneel, film, kerstfeest enz. Het werkjaar van TandemWest
begon in september en loopt tot half mei, met omstreeks half juli als uitloper het zomerkamp.

➜
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Inwoners zwemmen gratis op hun verjaardag..!
Het gemeentebestuur wijst erop
dat inwoners van Koksijde
op hun verjaardag gratis
mogen zwemmen
in het Hoge Blekker-zwembad aan de
Pylyserlaan in Koksijde-dorp
en ’s zomers in het openluchtzwembad
op de Zeedijk van Oostduinkerke.
Deze gratis zwembeurt wordt verleend
op vertoon van de identiteitskaart
en uiteraard enkel op de dag
zelf van de verjaardag!
Samen het bad in met de hupse meiden van Miss Belgian Beauty… Wat wil je nog
meer..?

AANTAL ZWEMMERS JULI EN AUGUSTUS
Zwem- en recreatiebad
Hoge Blekker Koksijde
Openluchtzwembad
Zeedijk Oostduinkerke
Zwem- en recreatiebad
Hoge Blekker Koksijde
Openluchtzwembad
Zeedijk Oostduinkerke

Juli 2007
30.485

Juli 2006
27.018

7.956 (veel regen)

21.625 (snikheet)

Augustus 2007
28.693

Augustus 2006
34.662

8.293 (iets beter weer) 5.039 (veel regen)

Pittig detail is wel dat het zwembadcomplex in Oostende, ondanks een
veel grotere capaciteit, in juli 2007 vrede moest nemen met 30.098
bezoekers, minder dus dan het Hoge Blekkerbad…
Spanning en sensatie in de suisbuis…

vervolg v. blz. 22
De jeugdwerking telt drie groepen: de Rinkeltjes voor kinderen van 6 tot 12 jaar, de Dynamo’s voor jongeren van 12 tot 18 jaar, de
Trappers voor +18-jarigen. Contactpersoon voor de jeugdwerking is Ruben Brondeel (tel. 0486/66.24.70, e-post rbrondeel@
gmail.com of secretariaat@tandem.be).
Inmiddels zijn er bij TandemWest ook nevenactiviteiten voor de sportievelingen: op zaterdagvoormiddag: voetbalploeg (info
bij Filip Morisse, Pylyserlaan 100 in Koksijde, tel. 058/51.53.53 of gsm 0486/27.09.17 of e-post fa580059@skynet.be), en
zwemmen in competitieverband (info bij Franky Leune, G. Vermeerschlaan 11 in Veurne, tel. 058/31.42.92 of 0475/53.37.23
of e-post leune.decrop@fulladsl.be).
Personen die zich geroepen worden om bij TandemWest moni te worden, nemen contact op met Ruben Brondeel (gegevens zie hoger).

Sport
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Petanquetornooi:
wisselbeker van de
schepen van Sport
Op
donderdag 11 oktober
organiseert de
Sportdienst een
recreatief petanquetornooi op de pistes van de petanquezaal Ameubla te Oostduinkerke. Het
tornooi start om 14 u. en wordt gespeeld
met vaste tripletten uit Koksijde en omliggende gemeenten. Alle deelnemers ontvangen een aandenken, deelnemen is gratis. Inschrijvingen op de Sportdienst.
Niet minder dan 26 tripletten streden
in 2006 voor de overwinning waaronder
een triplet uit De Panne (Jeanne D’Arc)
en Middelkerke (Zeemeermin); namen
vorig jaar deel. De Koksijdse teams,
nl. de Christelijke Gepensioneerden
Oostduinkerke (Vlops), het Vlaams
Verbond voor Gepensioneerden (VlamSenio) en Maartenoom speelden daarnaast ook voor de wisselbeker van de
schepen van Sport. Na een spannend
tornooi, -de eerste zes tripletten wonnen hun drie wedstrijden-, won Vlops
6 (Edward Staes, Nicole Verhaeghe en
Gilberte Monteyne) gevolgd door Vlops
9 (Andre Denolf, Nicole Hoornaert en
Jacques Vanoverberghe). Op de derde
plaats eindigden Vlops 11 (Valeer
Mortagne, Martha Pieters en Edward
Decreton). De wisselbeker werd voor de
tweede maal gewonnen door de Vlops.

Sport overdag: sporten seniorenacademie
De Sportdienst organiseert in samenwerking met de sportraad weer Sport
overdag (sport- en seniorenacademie).
Van 5 oktober 2007 tot 16 mei 2008 kan
men iedere vrijdag (behalve tijdens de
vakanties) terecht in de sporthal van
Koksijde-dorp voor conditiegymnastiek,
tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: condi-

tiegymnastiek
voor
dames
en heren van
10.30
tot
11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u.,
initiatietraining badminton en tafeltennis
van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen)
kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis
ter beschikking gesteld. Meer info:
Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Sportquiz
Op vrijdag 19 oktober is er om 20 u. in
zaal Witte Burg weer sportquiz over 10
onderwerpen met telkens 8 vragen. Een
ploeg telt 3 personen. De inschrijving
bedraagt 7,50 euro, te betalen op de
sportdienst of over te schrijven op rekeningnummer 068-0717620-41 van de
sportraad met vermelding van Sportquiz
“19 oktober”, naam van de ploeg en van
de ploegverantwoordelijke.

Jeugdsportacademie
In het lopend schooljaar organiseert
de Sportdienst in samenwerking met
de sportraad voor het negende jaar
jeugdsportacademies voor jongens
en meisjes van het lager onderwijs.
Deze sportieve academie vindt plaats
op woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) in de sporthal van
Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. tafeltennis, minivoetbal en muurklimmen aan
bod: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste
tot 3de leerjaar, van 15.15 tot 16.30
u. voor het 4de tot 6de leerjaar. In de
eerste reeks (woensdagen 10, 17 en 24
oktober) staat een initiatie hockey op
het programma.
De deelnameprijs (4,50 euro,
verzekering
inbegrepen)
bedraagt 1,50
euro per namid-

dag. Het sportmateriaal wordt gratis ter
beschikking gesteld. Vooraf inschrijven
op de Sportdienst (Hazebeekstraat 11
in Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01)
of via www.sport.koksijde.be. Opgepast
men schrijft in per reeks, en men is pas
definitief ingeschreven na betaling.

Beginnerscursus
Nordic Walking
Nordic Walking
is een nieuw
bewegingsconcept in de
outdoor fitness
wereld. Het is
wandelen met speciaal ontwikkelde stokken waardoor armen, benen, boven- en
onderlichaam intensiever getraind worden dan bij gewoon wandelen. Nordic
Walking is een natuurlijke bewegingsvorm. De harmonische, comfortabele
wandelbeweging in de buitenlucht is
bovendien heel ontspannend. Er is geen
sportieve ervaring vereist.
Eind oktober is er een initiatiecursus
gepland met een proefles op zaterdag 13
oktober (10 euro), en vervolgens de lessen op de zaterdagen 20 en 27 oktober,
10, 17 en 24 november en 8 december. Elke les loopt van 10 tot 11.30
u. Lesgeefster is Greet Ostyn (erkend
Nordic Walking Instructor), Veldstraat
5, Roeselare (GSM 0494/71.73.12, epost greet.ostyn@skynet.be). De lessen
vinden plaats bij het bezoekerscentrum
IWVA Doornpanne in Oostduinkerke.
Inschrijvingen bij Chantal Loones, tel
058/51.98.08, e-post chantal.loones@
telenet.be, webstek http://nordic-walkingoostduinkerke-koksijde.blogspot.com.

Busreis Putte-Kapellen
De sportraad organiseert voor alle
belangstellenden een busreis naar de
sluitingsprijs Putte-Kapellen op dinsdag
16 oktober. Vertrek aan 10 u. aan de
sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.
Inschrijven bij de sportdienst, tel.
058/53.20.01).
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Veurne-Westkust de Dag
de Vriendschap. Aldus
van
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1. Op zondag 19 augustus beleefde Sint-Idesbald zijn hoogtepunt
met de manifestatie “Sint-Idesbald in Vuur en Vlam”, gevolgd
door een groot vuurwerkspektakel op het strand.

5. “Paar en onpaar” zo heet de
tentoonstelling met beeldhouwwe
rken en
textiele kunst van Jenny Reynaert
in de abdijhoeve Ten Bogaerde.
De expo
loopt nog tot 7 oktober, is op week
dagen open van 14 tot 18 u., en ’s
weekends ook van 10 tot 12 u. De vern
issage (zie foto) vond plaats op zater
dag
8 september.
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6. Speciaal voor jonge cultuurliefhebbers organiseerden de jeugdraad, jeugddienst, dienst Cultuur en de bibliotheek opnieuw het WASCO-weekend op vrijdag 7 en zaterdag 8 september. WASCO betekent wervelende actieve speelse
creatieve opening. Voor de gelegenheid werd het Theaterplein omgetoverd in
een bananabeach. Maar de kinderen op de foto bleken al tevreden met een
reuzespelletje “Vier op een rij” in reuzenformaat.
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7. Op donderdag 13 september vond de infovergadering plaats van het belangrijke gemeentelijk ruimva
hand
teliijk uitvoeringsplan (GRUP) Koksijde-centrum plaats. In de theaterzaal van cc CasinoKoksijde stond
schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Beun de toehoorders te woord, bijgestaan door gemeentelijk
ingenieur Siska Stockelynck, architect Karel Vanackere en hoofd dienst Stedenbouw Leen Declerck.

Bevolking
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Burgerlijke stand september
GEBOORTEN
Edgard Deschryver (Veurne, 3 augustus), zoon van Martin en van Sophie De Kinder uit Oostduinkerke
Kylian Declercq (Veurne, 10 augustus), zoon van Mike en van Stephanie Vancayseele uit Oostduinkerke
Emile Florizoone (Ieper, 10 augustus), zoon van Tom en van Michèle Somers-Geuens uit Koksijde
Robbe Desmet (Veurne, 11 augustus), zoon van Peter en van Sofie Plysier uit Oostduinkerke
Charlotte Huysmans (Oostende, 14 augustus), dochter van Roel en van Cathy Gyselinck uit Koksijde
Miel Boeve (Veurne, 16 augustus), zoon van Christophe en van Kelly Vallaeys uit Koksijde
Ward De Roo (Veurne, 24 augustus), zoon van Rodrigo en van Thilde Vermeesch uit Oostduinkerke
Victor Debont (Oostende, 29 augustus), zoon van Benoit en van Carla Germonpré uit Oostduinkerke
Iris Dambrine (Roeselare, 4 september), dochter van Olivier en van Eva Wils uit Koksijde

HUWELIJKEN
Tony De Craemer uit Houthulst en Stephanie Vanhove uit Koksijde
Karel Calcoen en Miet Loones, beiden uit Koksijde
Patrick De Kinne uit Melle en Sigrid D’Haeninck uit Koksijde
Marc Van Bavel en An-France Blondeel, beiden uit Koksijde
Pieter Plysier en Katrijn Baetens, beiden uit Koksijde
Jo Degrieck en Sigrid Rondelez, beiden uit Koksijde
Jürgen Weis en Ellen Bockxstael, beiden uit Koksijde
Stijn Van den Brande en Natalie Dehaene, beiden uit te Koksijde
Peter Van der Heyden en Marleen Thiel, beiden uit Koksijde
Diederik Vandermarliere uit Koksijde en Lucette Vanderhaeghe uit Ieper
Raymond Rousseau uit Koksijde en Elisa Vervier uit Veurne
Roeland Leuridan en Elsje Meheus, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Suzanne Schuller (88 jaar), weduwe van Franz Depry / Amanda Desaever (76 jaar), echtgenote van
Fernand Partmentier / Walter Ryckewaert (81 jaar), echtgenoot van Suzanna Weerbrouck / Rosa
Vanderstappen (82 jaar), weduwe van Philibert Bailleul / Rachel Dewilde (74 jaar), echtgenote van
Roger Lambregt / Simonne Van Nieuwenhuyse (80 jaar), weduwe van Maurice Vandercappellen / Ludovicus Vanbelle (82
jaar), echtgenoot van Lydia Eecloo / Rosette Van Brabant (69 jaar), weduwe van Raoul Van Wassenhoven / Jacqueline Sabbe
(76 jaar), weduwe van Georges Probst / Irène Carruet (72 jaar), weduwe van Jean Hannon / Docile Vandekerckhove (86
jaar), echtgenoot van Margaretha Vandepoele / Janine D’Haese (71 jaar), weduwe van Ghislain Dekens / Adrien Schinckus
Marquis d’Abadie (84 jaar), echtgenoot van Renée Servotte / Gilbert De Saedeleir (77 jaar), echtgenoot van Michèle Stevens
/ Suzanne Beeckmans (78 jaar), echtgenote van Romain Gijssels / Henri Feyaerts (81 jaar), echtgenoot van Joanna Kühn /
Suzanna Verstraete (78 jaar), weduwe van Julien Debergh / Roger Steen (88 jaar), echtgenoot van Madeleine Loones

Feest
Echtpaar Segers-Van Vaerenbergh
Victor “René” Segers en Cecilia Van Vaerenbergh smaakten op zaterdag 8 september het geluk de gouden bruiloft te mogen vieren. René, geboren in Schepdaal, was schrijnwerker in Lennik. Cecilia, geboren in Wambeek,
was 26 jaar onderwijzeres in Anderlecht en Lennik. 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.

Echtpaar Demeestere-Delrue
Andreas Demeestere en Giselène Delrue beloofden elkaar 50 jaar geleden in Menen eeuwige trouw, dus gouden huwelijksgeluk! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 8 september een
feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Andreas was chef-technicus bij de BRT. Het gouden koppel
werd door burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Roch Vanden Driessche
Zaterdag 18 september was een gezellige feestdag voor het echtpaar Jean Roch-Marie-Thérèse Vanden
Driessche ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Dilbeek, 27 aug. ’57). Beroepshalve
was Jean zelfstandig loodgieter. In het gemeentehuis werden de jubilarissen hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.

Feest
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Leblicq-Tastenhoye

Echtpaar Van Steelandt-Van Goethem

Zaterdag 18 augustus
Gouden palmen waren er
was een gezellige feestop zaterdag 18 augustus
dag voor het echtpaar
ook voor het echtpaar
Raymond Leblicq-Liliane
Frans Van Steelandt-Anna
Tastenhoye ter gelegenVan Goethem ter gelegenheid van de viering van
heid van de 50ste huwehet gouden huwelijkslijksverjaardag. Marcel was
feest. Beroepshalve werkvertegenwoordiger van
te Raymond, afkomstig uit
schoolgerief in Antwerpen
Overijse, als meubelmaker
en Oost-Vlaanderen, Anna
in Brussel. Liliane, afkomhield een winkel in texstig uit Hoeilaart, werkte
tiel en babyartikelen in
in de confectie. In het
Beveren-Waas. De jubigemeentehuis werden ze
larissen kregen in het
hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze gemeentehuis een ontvangst aangeboden door een delegatie van het
feestwensen en geschenken aangeboden.
gemeentebestuur met overhandiging van felicitaties en geschenken.

Echtpaar De Coninck-Van Nieuwenburg

Echtpaar Jochmans-Lenaerts

Jozef
De
Coninck
en
Christiane
Van
Nieuwenburg vierden hun
gouden bruiloft op zaterdag 22 augustus. Jozef
was hooggeplaatst ambtenaar bij het Ministerie van
Financiën in Brussel en in
het Pajottenland. De trotse
jubilarissen werden door
burgemeester en schepenen hartelijk gefeliciteerd
in het gemeentehuis, met
extra geschenken op de
feestdis!

Ook Florent Jochmans en
Liliane Lenaerts, afkomstig uit Hoegaarden, zijn
50 jaar gehuwd. Nog
twee echtgenoten en
familie die dankbaar zijn
om zoveel jaren gelukkig samenzijn. Florent was
elektro-technicus op locomotieven van de NMBS,
Liliane was hoofd van het
onderhoudspersoneel van
de provinciale technische
school in Tienen. Voor
Florent en Liliane viel de huwelijksverjaardag op zaterdag 25 augustus.
Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in het gemeentehuis.

Echtpaar Boogmans-Verspecht

Echtpaar Cloos-Christiaens

Vijftig jaar geleden stapten Joseph Boogmans
en Mariette Verspecht
in Brussegem (Brabant)
in het huwelijksbootje.
Joseph was specialist-letterzetter op de Heizel. Op
woensdag 29 augustus
werd het echtpaar hartelijk
ontvangen in het nieuw
gemeentehuis. De jubilerende echtelingen werden
gefeliciteerd, ontvingen
bloemen en geschenken.

Op zaterdag 1 september
was het de beurt aan de
echtgenoten René Cloos
en Myriam Christiaens
om de 50ste verjaardag
van hun huwelijksband
te vieren. Het echtpaar
is afkomstig uit Brussel.
René werkte 40 jaar in de
grootwarenhuiswereld,
o.a. in Gent, Sint-Niklaas,
Brussel en Charleroi. Een
afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen ontving het
jubilerende echtpaar in het gemeentehuis. Bij die gelegenheid ontvingen
de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken.

Echtpaar Thoré-Vandaele

Echtpaar Danckers-Vanfleteren

Voor het echtpaar Raoul
Thoré-Hilda Vandaele viel
de 50ste verjaardag van
het huwelijksleven op
woensdag 5 september.
Raoul, geboren in Watou,
was energieke beenhouwer in Schaarbeek en
daarna
vertegenwoordiger van een vleesbedrijf. Hilda, afkomstig van
Haringe, hielp uiteraard in
de zaak. De jubilarissen
werden hartelijk in het
gemeentehuis ontvangen.

Zaterdag 8 september was
ook een feestdag voor het
echtpaar Jacques DanckersMicheline Vanfleteren ter
gelegenheid van de viering van de gouden huwelijksverjaardag. Ze huwden
een halve eeuw geleden
in Bissegem. Jacques
was beroepsmilitair in
Duitsland en in Koksijde,
waar hij bovendien heel
actief was in het sociaal
leven. Micheline baatte in
de Kursaallaan 16 jaar de Phildarwinkel uit. Het college van burgemeester
en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis, en bood hen
feestwensen en geschenken aan.

HalloweenHorrorHouse
Van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november HalloweenHorrorHouse in de Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald: een griezelige droomwereld met een spookachtig kustdorpje, heksenbos, middeleeuwse kerker, mysterieus labo…

7de Halloweenstoet
Op woensdag 31 oktober in Sint-Idesbald!
Namiddag op de Zeedijk: pompoenen uithollen en schminken (voor de kinderen)
Om 18.30 u. jurering van de mooiste pompoen en het origineelste kostuum
Om 20 u. vertrek van de Halloweenstoet aan het Grardplein: muziekgroepen, versierde wagens, straatanimatie. Bij aankomst aan Kerkepannezaal: heksenverbranding, pompoensoep en heksendrank.

3de Spooknacht
Halloweendropping op woensdag 31 oktober met als startplaats zaal Witte Burg in Oostduinkerke tussen 21 en 21.30 u. Een griezelparcours van 16 kilometer met praktische proeven en
pakzones. Onderweg drankjes en hapjes. Vooraf inschrijven (6 euro) bij de dienst Toerisme, of
via de website www.koksijde.be, de avond zelf 8 euro.

Bibberwandeling en poppenkast
Op woensdag 31 oktober om 19 u. aan het Sint-Sebastianushof in Wulpen start van de bibberwandeling (1 uur). Daarna poppenspel “Heksemie is verliefd” door Bubbelkes Poppentheater.
Lekkere pompoensoep met brood en donuts. Wedstrijd voor de kinderen in het griezeligste
kostuum (van 0 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 106 jaar..!)

Halloween-verkleed-party
Op woensdag 31 oktober, vanaf 21 u. in jeugdhuis De Pit. Gratis toegang.

INFO: dienst Toerisme
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
tel. 058 51 29 10
toerisme@koksijde.be
www.koksijde.be

