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KOPIE CLIENT / COPIE CLIENT

bedrag in letters / montant en lettres

memodatum / date mémo bedrag in EUR / montant en EUR

rekening opdrachtgever / compte donneur d’ordre

rekening begunstigde / compte bénéficiaire

naam begunstigde / nom bénéficiaire

mededeling / communication

datum afgifte / date de remise Hieronder niets schrijven / Ne rien écrire ci-dessous

handtekening(en)
signature(s) OVERSCHRIJVING OF STORTING

VIREMENT OU VERSEMENT

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje Niet ter betaling aanvaarden
En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case Ne pas accepter en paiement

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen
Copie client, présenter uniquement en cas de versement

datum  ondertekening / date  de  signature

memodatum (facultatief) / date mémo (facultatif) bedrag / montant EUR CENT
(enkel voor uitvoering in de toekomst)
(uniquement pour exécution dans le futur)

rekening  opdrachtgever / compte  donneur  d’ordre rekening  begunstigde / compte  bénéficiaire

naam  en  adres  opdrachtgever / nom  et  adresse  donneur  d’ordre naam  en  adres  begunstigde / nom et adresse bénéficiaire

mededeling (in HOOFDLETTERS) / communication (en MAJUSCULES)

,1  0      0  0

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen (*)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Begin 2007 ging u in op onze uitnodiging een jaarabonnement te nemen op ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen en de 
bijgevoegde Vrijetijdsbrochure, publicaties die maandelijks (niet in augustus) stipt in uw brievenbus vallen.

Wij twijfelen er niet aan dat beide publicaties bij u in de smaak vallen en een vaste maandelijkse vriend aan uw prikbord, in uw 
krantenrekje of op uw salontafeltje zijn geworden. Want wij nemen aan dat Koksijde werkelijk uw tweede ankerplaats is, en dat u 
dus vast en zeker geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van uw tweede thuis…

In 2008, -ons infoblad is dit jaar al aan zijn 13de jaargang toe-, gaat de redactie op zijn elan verder: constant streven naar een 
hoogwaardig infoblad in magazinestijl, met duidelijk toekomstgericht officieel nieuws van het gemeentebestuur over het gemeen-
telijk beleid en van de gemeentelijke diensten, over beslissingen, projecten, uitvoeringen en activiteiten.

Kortom, Tij-dingen bevat maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke 
diensten. De Vrijetijdsbrochure biedt een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie 
om u tegen te zeggen! Zoals in 2007 is de vrijetijdsbrochure in 2008 in Tij-dingen ingeniet en maakt er dus inherent deel van 
uit, weliswaar uitneembaar voor wie het wenst.

Graag nodigen wij onze abonnees dan ook uit hun abonnement 2008 op Tij-dingen/Vrijetijdsbrochure te willen vernieuwen, voor 
dezelfde prijs als vorig jaar: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. 091-0175000-41 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Pers & Com., Zeelaan 303 in 8670 Koksijde. Dan worden beide samengevoegde publicaties u weer elke maand 
stipt toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woon-
plaats, of thuis in Koksijde.

Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die een betaald jaarabonnement op Tij-dingen en de Vrijetijdsbrochure hebben, 
d.w.z. belangstellenden die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn.

 Immers, alle gezinnen en alleenstaanden die in het gemeenteregister ingeschreven zijn en die Koksijde vast bewonen, blijven 
Tij-dingen en de vrijetijdsbrochure uiteraard gratis ontvangen.
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Gemeentebestuur Koksijde

Dienst Pers & Com. / Zeelaan 303

8670     Koksijde



Beste Koksijdenaars,

Ter gelegenheid van de jaarwende is het mij, als burgemeester van onze

geliefde gemeente, een genoegen met u allen samen eens terug te blikken op de 

voorbije twaalf maanden en u mijn wensen voor het komende jaar 2008 aan te 

bieden.

Mag ik vooreerst de hoop uitdrukken dat de balans van het jaar 2007 voor u 

en uw dierbaren positief uitvalt. Was de lucht niet altijd even helder, dan hoop ik dat de zon in uw 

hand en hart toch steeds de donkere wolken kon verdrijven ...

Als gemeentebestuur meen ik dat wij in 2007 alvast een gigantische uitdaging tot een goed einde 

hebben gebracht: de voltooiing van het nieuw gemeentehuis in de Zeelaan in hartje Koksijde-bad, 

en de immense verhuis van oud naar nieuw van 5 tot 12 maart! Het is niet overdreven te stellen 

dat het nieuw gemeentehuis een juiste keuze was: een indrukwekkend gebouw in een opvallende 

stijl, inderdaad spectaculair van uitzicht en vorm, maar anderzijds bijzonder functioneel! Alle 

gemeentelijke diensten die er gevestigd zijn zullen dit beamen: de weloverwogen indeling, de zee 

van ruimte en de elektronische omkadering resulteren in een nog betere dienstverlening aan de 

burger.

Inmiddels is al één jaar van deze nieuwe bestuursperiode achter de rug. De tijd vordert

onverminderd snel. Na ruim tien jaar heeft Koksijde al een heuse gedaanteverwisseling

ondergaan, maar het werk is niet af, verre van! Daarom kan ik u allen verzekeren dat wij met 

de schepenen, met de raadsleden en alle verantwoordelijken van deze gemeente met hetzelfde 

enthousiasme verderwerken om Koksijde-Oostduinkerke uit te bouwen tot een toonaangevende 

familiale badplaats in deze 21ste eeuw. Een belangrijke realisatie is in dit verband de fi nalisering 

van het totaal vernieuwde Nationaal Visserijmuseum met plechtige opening tijdens het laatste 

weekend van juni 2008, ter gelegenheid van het Garnaalfeest. Anderzijds nadert met rasse

schreden de start van de aanleg van het golfterrein Ter Hille, terwijl het masterplan voor de

toekomst van de gronden van het vliegveld in 2008 concrete vormen zal aannemen. U merkt het: 

we willen verder vooruit. Want stilstaan is achteruitgaan.

Zo wensen wij in 2008 verder te bouwen aan een Koksijde waar het voor iedereen, voor jong en 

oud, goed is om op te groeien, om te werken, om te leven, in nauw contact met het sociale weefsel 

van gezin, buurt, familie, vrienden, verenigingen ...

Rond deze tijd beginnen we aan een nieuwe krans van 365 dagen. Het bestuur en de

gemeentelijke diensten zullen zich weer evenveel dagen inzetten voor het algemeen belang.

Zonder uw persoonlijke vragen en voorstellen uit het oog en oor te verliezen.

Daarom wens ik als burgemeester van Koksijde alle inwoners en bezoekers een goeie

gezondheid en veel voorspoed in 2008. Dat onze gemeente, zoals voorheen, onverminderd uw 

warme en geborgen thuis mag zijn ...

Een gelukkig Nieuwjaar 2008!

 
 

Marc Vanden Bussche, burgemeester



Snippers uit de gemeenteraad van 20 november
�
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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. GOEDKEURING (UNANIEM) 
VOOR VOLGENDE AANKOPEN:

- Ontwerp, realisatie en plaatsen van 
publiciteitsdoeken aan de blinde 
muur van het sociaal appartements-
gebouw Ten Zuydkante op de hoek 
R. Vandammestraat/L.Hegerplein. Het 
betreft vier campagnes over vier jaar 
(dus 16 publiciteitsdoeken), raming 
35.000 euro (BTW ex). Contract met 
de firma Urban Media uit Brussel.

- Materiaal voor de nieuwe materiaal-
wagen van de brandweer afdeling 
Koksijde: o.a. straalpijp met afstands-
bediening, straalpijp met zeeppatroon 
om het wegdek te ontdoen van vet, 
olie, enz., een telescopische ladder, 
twee glasvezelladders, loodslijnen, 
twee slangenbruggen, twee elektrische 
kabeltrommels, 7 persslangen 110. De 
raming bedraagt 17.500 euro (BTW 
in).

- Klein materiaal voor de brandweer 
afdeling Koksijde: hogedrukreiniger, 
stofzuiger, telescopische ladder, brand-
weerriemen, LD-compressor. De raming 
bedraagt 40.000 euro (BTW in)

- Kledij voor de brandweer: interventie-
laarzen, rubberlaarzen, hoofdkappen, 
poloshirts. Raming: 24.000 euro (BTW 
in).

- Radiocommunicatie eindapparatuur in 
het kader van de omschakeling naar 
Astrid. Het huidige analoge radionet-
werk kan binnenkort niet meer gebruikt 
worden voor radiocommunicatie tussen 
brandweerploegen onderling en tussen 
verschillende brandweerdiensten bij 
gecoördineerde acties. Daarom dient 
overgeschakeld naar het ASTRID-com-
municatienetwerk om interdisciplinai-
re communicatie mogelijk te maken. 
Bedrag: 45.624 euro.

- Thermische camera + ontvangsteen-
heid voor de brandweer afdeling 
Oostduinkerke. De thermische camera 
maakt het mogelijk vuurhaarden en 
hot spots te zien doorheen de rook, in 
valse ruimtes en naastliggende lokalen, 
wat de veiligheid van de brandbestrij-
der ten goede komt. Raming: 17.569 
euro (BTW in).

- Stroomaggregaat 8 KVA voor de brand-
weer afdeling Koksijde. Raming: 7.356 
euro (BTW in).

- 14 straalpijpen voor de brandweer 
afdeling Koksijde. Raming: 7.541,93 
euro (BTW in).

- Mobiele werfkeet met berging voor 
het groenonderhoud in de abdijsite. 
Raming: 10.854 euro (BTW in).

- Uittrekbare panelen voor het ophan-
gen van schilderijen in de depotruimte 
van het abdijmuseum. Raming: 12.500 
euro (BTW in).

- 2 digitale schoolborden voor het 
gemeentelijk onderwijs. Door de 
mobiele opstelling kunnen meerdere 
klassen de nieuwe technologie uitpro-
beren. Raming: 8.600 euro (BTW in).

- Watercontainer met afzetslede. Deze 
watercontainer zal de snelheid van het 
watergeven gevoelig verhogen aange-
zien de capaciteit meer dan verdrievou-
digd wordt t.o.v. de huidige watertank 
(van 3.500 liter naar 12.000 liter). 
Raming: 16.860 euro (BTW in)

- De gemeente koopt jegens de fami-
lie D. een aquarel (35 bij 26 cm) 
van 1955 van Paul Delvaux, met de 
afbeelding van een vissershuisje in de 
Noordduinen. Dit huisje staat er nog 
steeds, men is het momenteel aan het 
renoveren. Paul Delvaux woonde in het 
huisje naast dit vissershuisje. Het werk 
wordt geschat op 30.000 euro, de 
vraagpijs bedraagt 21.000. De koop 

is gesloten voor de prijs van 21.000 
euro.

2. GOEDKEURING (NIET 
UNANIEM) VOOR VOLGENDE 
AANKOPEN:

- Tentoonstellingskasten voor het 
abdijmuseum. Raming: 35.000 euro 
(BTW in). Onthouding van de CD&V.

- 17 pc’s met aanraakscherm en 12 aan-
raakcomputers voor museale opstel-
ling in het abdijmuseum. De geraamde 
levensduur (4 jaar) van de in 2003 
gekochte toestellen is bereikt. Raming: 
53.875,25 euro (BTW in). Onthouding 
van de CD&V.

- Vier monnikenbeelden in polyester 
(cracking art) met een hoogte van 
3,20 m voor de abdijsite. In samenwer-
king met kunstenaar William Sweetlove 
en het collectief “Cracking Art”. Is 
bedoeld voor een zomerproject in 2010. 
Raming: 30.000 euro. Onthouding van 
de CD&V.

3. GOEDKEURING (UNANIEM) 
VOOR VOLGENDE PROJECTEN:

- Restauratie van het vissershuis-
je Gasterie op de abdijsite. Raming: 
184.544 euro (BTW in).

- Restauratie van de trap en balkon van 
de Zuid-Abdijmolen. Raming: 10.000 
euro (BTW in).

- Rioleringswerken Ammanswallewijk - 
fase 2. Raming: 786.185 euro (BTW 
in).

- Restauratie van het vissershuisje Nys-
Vermoote (bouwkundige restauratie-
werken). Raming: 152.490 euro (BTW 
in). Het is de bedoeling dit huisje in te 
schakelen in het erfgoedaanbod van 
de gemeente en het herin te richten 



met verwijzing naar de figuur Jommeke, 
wiens geestelijke vader Jef Nys de klein-
zoon is van de eerste bewoners van 
deze woning.

- Ondergronds brengen ICS-leidingen in 
de Langeleedstraat (6.928 euro) en in 
de Guldenzandstraat (65.242 euro).

4. GOEDKEURING (NIET 
UNANIEM) VOOR VOLGENDE 
PROJECTEN:

- Voor de renovatie van de Zeelaan, 
gedeelte tussen de rotonde en de 
Deweertlaan, is een aangepast grond-
plan goedgekeurd. De matig lange 
bocht ter hoogte van de parking tus-
sen Deweertlaan en Coosemanslaan is 
rechtgetrokken waardoor een zichtver-
betering ontstaat. De parkeerplaatsen 
zullen anders ingeplant worden, waar-
door de bereikbaarheid van de wonin-
gen 203 tot 195 verbetert (laden en 
lossen). Er kan dan ook een plaats voor-
zien worden voor afvalcontainers en/of 
glasbollen die makkelijk bereikbaar is 
vanuit de Zeelaan/Coosemanslaan. 
Verder zal de 1ste busstopplaats (met 
bushokje) in de Zeelaan ter hoogte van 
de Deweertlaan aangelegd worden. Om 
de veiligheid van de gebruikers van het 
openbaar vervoer te verhogen wordt 
geopteerd om het kruispunt met de 
Deweertlaan en Zeelaan af te sluiten. 
Tenslotte wordt de riolering tussen 
de woningen 195 tot 203 vernieuwd. 
Onthouding van de CD&V.

5. GOEDKEURING 
REGLEMENTEN (NIET 
UNANIEM):

- Op het volledig grondgebied geldt 
voortaan een parkeerverbod voor 
mobilhomes van 23 tot 8 u. gezien over-
nachten in mobilhomes op openbaar 
domein dient vermeden te worden uit 
oogpunt van veiligheid, zindelijkheid en 
gezondheid en om de openbare rust te 
vrijwaren. Onthouding van de CD&V.

- Uit veiligheidsoverwegingen worden 

(vervolg van blz. 4)

�
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voortaan weer ruiters toegelaten in de 
Koningstraat, daar zij anders gebruik 
moeten maken van de drukke gewest-
weg N330 om zich richting kust te 
begeven. Onthouding van de CD&V.

6. GOEDKEURING (UNANIEM) 
VOOR VOLGENDE VARIA:

- De toelage van de gemeente aan kerk-
fabrieken (dienstjaar 2008) bedragen: 
voor Sint-Bernardus Nieuwpoort-bad 
6.162 euro (616 euro voor Koksijde en 
5.546 euro voor Nieuwpoort) / voor 
OLV-ter-Duinen Koksijde-bad 283.607 
euro / voor Sint-Idesbald 42.786 euro 
/ voor Sint-Niklaas Oostduinkerke 
60.867 euro (60.014 euro voor 
Koksijde en 852 voor Nieuwpoort) / 
voor Sint-Pieter Koksijde-dorp 58.155 
euro / voor Sint-Willibrordus Wulpen 
12.501 euro.

- Er is principieel beslist om een nieuwe 
straat in de gerealiseerde verkaveling 
Bella Casa (bij de Doornhofsdtraat in 
Koksijde) de naam Karel Vanneckestraat 
te geven. Carolus Ludovicus Vannecke 
(geboren in Mannekensvere op 14 sep-
tember 1851 en overleden te Koksijde 
op 3 maart 1929), vervulde volgende 
ambten: meer dan 50 jaar koster, meer 
dan 40 jaar ontvanger van het Bureel 
van Weldadigheid, gedurende 30 jaar 
gemeentelijk onderwijzer en gedurende 
30 jaar gemeentesecretaris met de 
eretitel.

- Pedro Vandenberghe (38) en Nicola 
Delsaut (21) zijn aangesteld als sta-
giair-brandweerman voor de brand-
weerafdeling Koksijde. Dieter Lambert 
(26) is aangesteld als stagiair-brand-
weerman voor de brandweerafdeling 
Oostduinkerke.

7. SAMENSTELLING 
GEMEENTELIJKE COMMISSIE 
RUIMTELIJKE ORDENING 
(GECORO)

Na diverse oproepen in Tij-dingen kon 
de Gecoro uiteindelijk rechtsgeldig 

samengesteld worden. De CD&V-fractie 
stemde niet, omdat ze zich niet betrok-
ken voelde bij het voorstel van samen-
stelling, en omdat ze zich niet kan vinden 
in de persoon van de voorgedragen 
voorzitter. De Vlaams Belang-raadsleden 
onthielden zich.
- zijn verkozen als deskundigen: voor-

zitter Ives Feys / Annelies Geldhof 
(plaatsvervanger Wouter Geldhof) 
/ Chantal Vanhuysse (plv. Patrick 
Verbrugge) / Lieslotte Wackenier (plv. 
Henri Vanderghote)

- voor de milieu- en natuurvereni-
gingen: Walter Wackenier (plv. Dirk 
Vandewoude) en Greta Vandewoude 
(plv. Annemie Luca)

- voor de handelaarsverenigingen: Yves 
Roose (plv. Patrick Mulier) en Frederik 
Lahousse (plv. Danny Delaey)

- voor de landbouwersvereningen: Denis 
Declerck (plv. Guido Lammerant)

- voor de werkgevers/zelfstandigen: 
Philip Cammaert (plv. Michel Pattyn)

- voor de immobiliënsector: Frederick 
Luyssaert (plv. Anja Boddez) en Peter 
Bonhomme (plv. Jan Bonhomme)

- voor de horeca: Els Verdoolaege (plv. 
Karl Suber)

Vaste secretaris van de Gecoro is Ir. 
Leen Declerck, hoofd van de dienst 
Stedenbouw.

8. VERTEGENWOORDIGING IN 
COMMISSIES EN ORGANISATIES

De gemeenteraad stelde ook een aantal 
personen aan voor vertegenwoordiging 
van de gemeente Koksijde in gemeente-
lijke commissies, andere overheidsinstel-
lingen, intercommunales, organisaties, 
enz.
* G e m e e n t e r a a d s c o m m i s s i e 

Grondgebiedzaken (aanwijzen voorzit-
ter): Rita Gantois

* Gemeenteraadscommissie Financiën, 
Personeel en Administratie (aanwijzen 
voorzitter): Christophe Bakeroot

* Gemeenteraadscommissie Vrije 
tijd (aanwijzen voorzitter): Katrien 
d’Haveloose
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* Preventieraad (leden en plaatsvervan-
gers): voor OpenVLD Noël Paelinck en 
Germain Seys (plaatsvervanger) / voor 
CD&V Sophie Dewulf en Alain Saubain 
(plv.) / voor sp.a Ronny Ghysel en 
Nancy Rombouts (plv.) / voor stemN-
VA Eddy d’Hulster en Greet Verhaeghe 
(plv.) / voor Vlaams Belang Jos Boons 
en Kurt Deman (plv.)

* Projectvereniging 5-Art: Sophie Dewulf 
als afgevaardigde uit de minderheid en  
als lid met raadgevende stem voor de 
Raad van Bestuur

* Intercommunale voor Vuilverwijdering 
Veurne en Ommeland (IVVO): schepen 
Daniel Van Herck als vertegenwoor-
diger van de buitengewone algemene 
vergadering

* West-Vlaamse Intercommunale (WVI): 
Christophe Bakeroot als vertegenwoor-
diger voor de buitengewone algemene 
vergadering..

* Intercommunale Waterleidingsmaatsc
happij Veurne-Ambacht (IWVA): Bieke 
Dalle, Danny Verlinden, Chris Vanheule, 
Katrien d’Haveloose, Rik Stekelorum, 

Elie Depotter, Daniel Van Herck en Jan 
Loones als gevolmachtigden voor de 
algemene vergadering

* Financieringsintercommunale voor de 
Gemeenten van Gaselwest (FIGGA): Rik 
Stekelorum als vertegenwoordiger voor 
de buitengewone algemene vergade-
ring en Ivan Vancayseele als plaatsver-
vanger

* Intercommunale Kustreddingsdienst 
West-Vlaanderen (IKWV): Dirk Dawyndt 
als vertegenwoordiger voor de algeme-
ne vergadering

Bekendmaking wegnemen graven te Oostduinkerke
Op de begraafplaats te Oostduinkerke 
moeten wegens plaatsgebrek graven en 
grafzerken verwijderd worden, om nieu-
we begravingen te kunnen doen. Het 
betreft het oudste blok met graven zon-
der vergunning of met vervallen vergun-
ning, namelijk blok H3 en H4 (vroeger 
genummerd F3 en F4).

Er gebeurt een wettelijk voorziene aan-
plakking van 1 januari 2008 tot 1 janu-
ari 2009. Nadien wordt overgegaan tot 
het “ontknekelen” zoals dat heet.
De erfgenamen of nabestaanden kunnen 
de grafstenen wegnemen mits melding 
aan het gemeentebestuur.
Het is hoe dan ook aangeraden om bij 

twijfel informatie te nemen bij de dienst 
burgerlijke stand (058/53.30.38) om 
te weten of het graf van uw overleden 
familielid, waar ook te Koksijde begra-
ven, nog over de nodige vergunning 
beschikt. Dit vooral voor blok E op de 
begraafplaats te Koksijde waar in 2008 
tot ontknekelen zal worden overgegaan.

Cultuurbeleidsplan 2008-2012 goedgekeurd!
In zitting van 19 december keurde de 
gemeenteraad het cultuurbeleidsplan 
2008-2012 goed. Het plan werd vooraf 
toegelicht in de gemeenteraadscommis-
sie Vrije Tijd op maandag 26 november.
Afdelingshoofd Vrije Tijd en cul-
tuurbeleidscoördinator Ann-Sofie 

Beun die samen met de regiegroep 
Cultuurbeleidsplan de redactie op zich 
nam is tevreden. Koksijde wenst een 
kwaliteitsvol cultuurbeleid te voeren 
met aandacht voor alle leeftijdsgroepen 
binnen de gemeente. Alle verschillende 
cultuuractoren (musea, bibliotheek, cul-

tureel centrum,...) blijven hun eigenheid 
bewaren maar wensen in de toekomst 
ook samen projecten op poten te zetten. 
Kortom, cultuur blijft “hot” in Koksijde. 
Het defnitieve cultuurbeleidsplan kan u 
lezen op de gemeentelijke website www.
koksijde.be.

Openbare verkoop
De politiezone Westkust organiseert op woensdag 23 januari van 14 
tot 16 u. op het pleintje achter het politiekantoor een openbare ver-
koop van oude bromfietsen, oude ramen met glas uit de pastorie van 
Wulpen, enz. De verkoop gebeurt per opbod. Er wordt niet ter plaatse 
betaald. De kopers ontvangen wel een “leveringsbon” waarmee ze zich 
moeten melden bij de ontvanger en betalen.

Burgemeester op Koksijdse 

Radio Extra Gold

Burgemeester Marc Vanden Bussche is elke eerste 

zondag van de maand tussen 10 en 11 u. de centrale 

gast op Radio Extra Gold (104.8 fm). In het eerste 

kwartaal aldus op de zondagen 6 januari, 3 februari 

en 2 maart. De overige zondagen worden gevuld met 

praatgasten uit Koksijde.



Gezonde begroting 2008 met plannen 
voor 26 miljoen euro investeringen

�
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In zitting van woensdag 19 december 2007 hebben de gemeenteraadsleden de gemeentebegroting 2008 vastgesteld. De begro-
ting is een lijvig cijferdocument dat een raming bevat van de ontvangsten en de uitgaven die de gemeente in 2008 zal boeken. 
Zowel in gewone dienst (normale werkingskosten) als in buitengewone dienst (investeringen) moet zo’n begroting in evenwicht 
zijn.

In gewone dienst, dat wil zeggen de 
kosten voor de dagelijkse werking van 
de gemeente, bedragen de geraamde 
uitgaven in het eigen dienstjaar (2008) 
52,43 miljoen euro ten overstaan van 
50,04 miljoen euro ontvangsten. In het 
eigen dienstjaar is er dus een geraamd 
tekort van 2,39 miljoen euro. Dat tekort 
wordt goedgemaakt door het geraamd 
positief saldo van vorig dienstjaar ten 
bedrage van 1,69 miljoen euro en een 
overboeking uit het gewoon reserve-
fonds van 0,92 miljoen euro. Het alge-
meen begrotingsresultaat in gewone 
dienst bedraagt aldus een positief saldo 
van 4.538 euro.
De gemeentebegroting 2008 sluit in 
gewone dienst dus met een geraamd 
positief resultaat van 4.538 euro, maar 
daarnaast is er ook nog het reservefonds 
van 10 miljoen euro.
De begroting van de gewone dienst 
wordt gebruikelijk in vier grote delen 
opgesplitst: personeelskosten, wer-
kingskosten, overdrachten en schulden-
last. De personeelskosten nemen zoals 
gewoonlijk het leeuwenaandeel van de 
uitgaven voor hun rekening: 36,90%. De 
werkingskosten slorpen 19,20% van het 
budget op. De schuldenlast (aflossing 
en intresten van leningen ten gevolge 
van bijzondere investeringen van vorige 
jaren) is goed voor 26,42%. Tenslotte 
zijn er nog de overdrachten (de toelagen 
aan OCMW, Politiezone, VVV, verenigin-
gen, enz.) die 17,49% van de uitgaven 
vergen. Een en ander wordt ook visueel 
duidelijk gemaakt aan de hand van bij-
gaande taartgrafiek.
Deze uitgaven worden gefinancierd 
door middelen uit het Gemeentefonds, 
belasting onroerende voorheffing, lokale 
belastingen, inkomsten uit subsidies en 
dividenden.

In 2008 voorziet het gemeentebestuur 
in buitengewone dienst investeringen ten 
bedrage van 26 miljoen euro. Die inves-
teringen worden als volgt gefinancierd: 
voor 15,5 miljoen euro met leningen, 
voor 3,7 miljoen euro door afname van 
het buitengewoon reservefonds en voor 
5,4 miljoen euro met subsidies van de 
hogere Vlaamse, Belgische of Europese 
overheid. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche wijst erop dat de gemeente 
geen enkele gelegenheid onbenut laat 
om subsidies voor grote of kleine pro-
jecten binnen te rijven. Dat bewijst alvast 
het bedrag van 5,4 miljoen euro subsi-
dies voor investeringen in 2008.
Zonder volledig te willen zijn, volgt hier-
onder een overzichtje van de voornaam-
ste investeringen die de gemeente in 
2008 plant.
- Variërende projecten: verdere aankoop 

gronden golfterrein, archeologisch 
onderzoek en ontwerp (85 ha, 2,75 

miljoen euro via overboeking uit het 
reservefonds), nieuwe gemeenschaps-
zaal te Wulpen (723.861 euro); aanleg 
erfgoedplein en verlichting voor het 
Nationaal Visserijmuseum (500.000 
euro); restauratie vissershuisjes en gas-
terie (herberg) in het abdijmuseum 
Ten Duinen (617.500 euro); restauratie 
huisje Nys-Vermoote (290.000 euro); 
Ten Bogaerde fase 2 (445.000 euro); 
school Koksijde: vernieuwen ramen 
en poort (274.000 euro); renovatie 
Duinenhuis (421.000 euro)

- Wegeniswerken 5,97 miljoen euro 
(waarvan 3,3 miljoen euro voor fietspa-
den Koninklijke Baan tussen Kursaallaan 
en grens De Panne, 730.000 euro voor 
fietspaden N35 De Panne-Veurne op 
grondgebied Koksijde, 800.000 euro 
voor Ammanswallewijk fase 2, 200.000 
euro voor heraanleg Rozenlaan; nage-
noeg al deze projecten, en ook andere, 
worden uitgevoerd met aanzienlijke 
subsidie).

- Rioleringswerken 3,87 miljoen euro 
(waarvan 2,5 miljoen euro voor 
Pylyserlaan; 940.500 euro voor 
Strandjutterslaan, Zeemansdreef, B. 
Empainlaan, Relaislaan e.d.m. en de 
rest in kleinere werken).

Al deze investeringen zijn mogelijk dank-
zij de lage rentevoeten van de leningen 
(halvering t.o.v. 1995), bovendien aan 
bedongen vast tarief voor de duur van 
de lening. Dat betekent dat sinds 1995 
meer kapitaal kan geleend worden voor 
eenzelfde jaarlijkse kost. De burgemees-
ter besluit dat Koksijde een moderne en 
welvarende gemeente is met een goed 
controleerbare schuldenlast, bovendien 
aanhoudend zonder invoering van de 
aanvullende gemeentelijke belasting op 
de personenbelasting.



Diverse aanwervingen (m/v)
�

Adm in i s t r a t i e

Het gemeentebestuur werft volgende functies aan in contractueel dienst-
verband (m/v):

BOEKHOUDER (niv. B)
Taken uit te voeren in overleg met de gemeenteboekhouder:
- voeren van de vennootschaps- en BTW-boekhouding van 

het AGB Koksijde (autonoom gemeentebedrijf)
- verslaggeving van de raad van bestuur en directiecomité 

van het AGB Koksijde
- opvolging wetgeving AGB
- correcte toepassing wetgeving overheidsopdrachten
- centrale inningsadministratie (uitgaande facturen)
Diplomavereiste: houder zijn
van een diploma gegradueerde boekhouder (of graduaat 
handel) (HOKT)
of gelijkwaardig

ADJUNCT HOOFD DIENST 
PATRIMONIUMBEHEER (niv. B)
- coördineren van de werkzaamheden uit te voeren door de 

leider Technici en de leider Technisch Onderhoud
- bestuderen, analyseren, voorstellen en na goedkeuring, 

uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden om de 
instandhouding van het gemeentelijk patrimonium te ver-
zekeren

- coördineren van alle administratieve taken binnen de cel 
uitvoering, de cel tekenbureau en het GIS in relatie met de 
cel administratie patrimoniumbeheer

- hij/zij fungeert ook als energieambtenaar; hij/zij coördi-
neert de dossiers met betrekking tot overheidsopdrach-
ten.

Diplomavereiste: houder zijn
van een diploma HOKT graduaat elektromechanica
of gelijkwaardig

ADJUNCT HOOFD DIENST RUIMTELIJKE 
ORDENING EN PLANNING (niv. B)
- bijstaan van de stedenbouwkundig ambtenaar in al zijn/

haar taken
- coördineren van de dienst ruimtelijke ordening en plan-

ning
Diplomavereiste: houder zijn
van een diploma HOKT van architect-assistent
of van gegradueerde in de binnenhuisarchitectuur
of van gegradueerde in de industriële wetenschappen en 
technologie optie” bouw of optie vastgoed
of gelijkwaardig

VERANTWOORDELIJKE JEUGDCENTRUM 
(niv. C)
- begeleiding en motivering van de vrijwilligers die actief zijn 

in het jeugdontmoetingscentrum
- onderhoud van het materiaal (uitleendienst en de Muze) 

van de Jeugddienst en instaan voor de uitleendienst
- toezicht houden op het correct gebruik en zorg dragen 

voor het onderhoud en kleine herstellingen van de infra-
structuur

- ook avondwerk
Diplomavereiste: houder zijn
van het diploma hoger secundair onderwijs of daarmee 
gelijkgesteld

METSER (niv. E of D volgens diploma/ervaring)
De metser staat in voor het uitvoeren van alle nieuwe en 
onderhoudswerken aan metselwerk of bestrating in en 
rond het gemeentelijk patrimonium. Hij voert bijbehorende 
opdrachten uit binnen de gemeentelijke technische dienst.
Diplomavereiste: geen

U kan zich kandidaat stellen voor deze functies tot en met 15 januari 2008 door middel van een brief met curriculum vitae:
- schriftelijk: Zeelaan 303, 8670 Koksijde
- via e-mail: personeelsdienst@koksijde.be

Voor een infobrochure en volledige functiebeschrijving van deze vacatures en/of voor bijkomende 
informatie: dienst Personeel: tel. 058/53.34.41 of e-post personeelsdienst@koksijde.be.
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Drie cursussen in de bibliotheek

B i b l i o t h e e k

BASISCURSUS DIGITAAL 
FOTOGRAFEREN
Gezien de ruime belangstelling gaat de 
bib verder met de basiscursus digitaal 
fotograferen. Er zijn nog twee lessen 
op dinsdag 29 januari en donderdag 31 
januari van 13.30 tot 16 u. De cursus is 
vooral gericht op de praktijk: de came-
ra beter leren kennen en vlot kunnen 
omgaan met nuttige tips. Betere resulta-
ten betekenen ook meer plezier beleven 
aan het foto’s maken. Het is ook de 
bedoeling om later de handleiding beter 
te kunnen raadplegen. De tweede cur-
susnamiddag is vooral bedoeld om even-
tuele problemen verder te behandelen. 
Niet vergeten: handleiding meebrengen 
en opge-
laden bat-
terijen. Het 
is wenselijk 
reservebat-
terijen mee 
te brengen.

BASISCURSUS COMPUTER: 
HOE WERKT EEN COMPUTER?
Deze cursus is 
bedoeld voor 
mensen die nog 
nooit een pc 
gebruikt heb-
ben maar het 
altijd al hebben 
willen doen. De 
eerste handelingen worden aangeleerd: 
aanzetten van computer, klikken met de 
muis, uitleg scherm en bediening knop-
pen. Verder: kennismaking met klavier, 
muis, computer als apparaat, teksten 
intypen in word, verbeteren, bewaren, 
opvragen en afdrukken. Deze cursus is 
de ideale start voor een echte beginner 
die wil weten of een pc echt iets voor 
hem/haar is. Het is ook een goede basis 
voor hen die een cursus internet overwe-
gen, maar die de stap niet durven zetten. 
De twee lessen vinden plaats op maan-
dag 21 januari en donderdag 24 januari 
van 13.30 tot 16 u.

BASISCURSUS WORD
Deze cursus is geschikt voor iedereen 
die meer wil leren over de basis van 
tekstverwerking. Volgende zaken komen 
aan bod: voorstelling van het word-ven-
ster, teksten intikken, lettergrootte en 
lettertypes instellen, kopiëren en plak-
ken, hoe afdrukken, document maken en 
foto’s invoegen. Iedereen kan individueel 
aan een computer werken. De twee les-
sen vinden plaats op dinsdag 29 januari 
en dinsdag 05 februari van 13.30 tot 16 
u.

PRAKTISCH
Voor de drie bovenstaande cursussen 
gelden volgende voorschriften. Kostprijs 
8 euro (cursus inbegrepen). Deelnemers 
moeten lid zijn van de bibliotheek. Er wor-
den maximaal tien cursisten toegelaten. 
Info en inschrijvingen aan de balie van de 
bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op 
de 1ste verdieping). Inschrijvingen zijn 
pas geldig na betaling.

Verlengen van boeken, films, cd’s en cd-roms.
Vanaf 1 januari kan er niet meer verlengd worden via e-mail. Sinds september kan iedere lener dit zelf van thuis via het internet. 
Neem daarbij volgende werkwijze in acht.
Via het internetadres http://winob.cevi.be/webopac/vubis.csp?Profile=koksijde kunt u zich als lezer aanmelden door te klikken 
op de link “Mijn gegevens en verlengen”. U kunt zich registreren door de streepjescode (barcode) van uw lenerskaart en uw 
geboortedatum in te tikken. Vervolgens kunt u via de knop “Leeninformatie” uw bibliotheekmaterialen verlengen.
Het is wel nodig dat uw pc cookies aanvaardt. Ook moet het beveiligingsniveau, -te vinden via internetopties-, op “normaal” 
staan. Indien de uitleentermijn van de materialen werd overschreden en u in de boeteperiode bent, zal het systeem geen verlen-
gingen toestaan. Telefonisch verlengen tijdens de openingsuren kan nog steeds: 058/513.29.53.

Voorlezen in januari
Opa blijft optimistisch. Hij hoopte niet alleen op een witte kerst, maar wenst ook dat de sneeuw nog blijft 
liggen tot 9 januari. Want dan komt hij niet alleen voorlezen over sneeuw, hij wil ook een heus sneeuwgevecht 
houden! Benieuwd of opa geluk heeft? Kom dan op woensdag 9 januari om 14.30 u. naar de bib!
Natuurlijk is opa niet vergeten dat carnaval er ook aankomt. Hij loopt nu al door het huis “Mien, waar is m’n 
feestneus…” te zingen. Hopelijk heeft hij die gevonden voor hij moet voorlezen! Dus trek je mooiste carna-
valskostuum aan en kom lekker verkleed naar de bib op woensdag 30 januari om14.30 u.!

Groet in de bib “de dingen” op Gedichtendag
Gedichtendag is hèt poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. Ieder jaar op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie 
een dag lang in het zonnetje. Het thema van gedichtendag 2008 is “Dingen in gedichten”. Tijdens Gedichtendag 2008 staat de 
relatie tussen poëzie en dingen centraal. Gewone voorwerpen die ons in het dagelijks leven omringen. Breng op donderdag 31 
januari een bezoek aan de bibliotheek, kom de “dingen groeten” en ontdek in het poëzieaanbod de “dagdagelijkse dingen” in 
een fantasieverpakking.
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Doe mee aan de 
tekenwedstrijd en win 
een Snipperknuffel!

Vind je logeren ook zo leuk? En wat doe 
je als het te koud of te nat is om buiten 
te spelen? Voorgelezen worden is dan 
heel leuk. Ken je Snipper? Snipper is 
een voorleeskat. Je kan de boekjes die 
Snipper graag leest, vinden in de bibli-
otheek. Je kan ze daar uitlenen in een 
leuke snippertas.
En wat doe je als niemand tijd heeft om 
voor te lezen? Tekenen! Ben je tussen 6 
en 9 jaar, maak dan een tekening over 
voorlezen, over Snipper of logeren en 
geef die af in de bib. Wie weet win je een 
echte Snipperknuffel van 24 cm!
Kinderen tussen 2 en 5 jaar oud mogen 
de snipperkleurplaat kleuren en ook zij 
kunnen een knuffel winnen. De kleurpla-
ten kan men in de bib gratis krijgen. De 
kinderen kiezen zelf met welk materiaal 
ze de tekening kleuren (kleurpotloden, 

verf, stiften, wasco’s, …).
Breng de kleurplaat of tekening dan bin-
nen in de bib op uiterlijk 9 februari. Pas 
op: je mag maar één tekening indienen. 
Noteer op de achterzijde duidelijk je 
voornaam, achternaam, adres, geboor-
tedatum, telefoonnummer en de biblio-
theek waar je de tekening indient.
Meer info over deze wedstrijd in de bib 
of op www.winob.be.

Winnaars van de prijs-
vraag tijdens bibweek
De hele bibliotheekweek lang, van 13 tot 
21 oktober, werden alle bezoekers verrast 

met originele acties en fijne attenties. 
Liefhebbers van muziek konden deelne-
men aan een wedstrijd georganiseerd in 
samenwerking met cc CasinoKoksijde. 
De winnaars wonnen een ticket voor het 
concert van de succesvolle Belgische 
band Hooverphonic dat plaatsvindt op 
7 februari in cc CasinoKoksijde.

Op de foto v.l.n.r. directeur cc 
CasinoKoksijde Veerle Decroos, biblio-
thecaris Viviane Rys, winnares Muriel 
Beun, winnaar Noel Engels, bibliotheek-
raadvoorzitter Jan Van Cauwenberge en 
administratief medewerkster Christine 
Samyn.

Abd i j Grasduinen in het abdijmuseum Ten Duinen…
Onderzoeksnieuws - Op 1 januari start aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een onderzoeksproject waarin de vlakglascollectie 
van de Duinenabdij centraal staat. Tijdens de eerste twee jaar van dit onderzoeksproject zal de VUB 160.000 euro investeren 
in een eerste fase waarbij vooreerst de iets meer dan 10.000 fragmenten vlakglas van de Duinenabdij verder geïnventariseerd 
zullen worden. Dit is noodzakelijk vooraleer verdere onderzoeksdaden verricht kunnen worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door Hilde Wouters, die tijdens het academiejaar 2006-2007 reeds als stagiair een toestandsanalyse van de glascollectie van 
het Abdijmuseum opstelde.
Uithovennieuws - De gemeente Westvleteren is voor velen geen onbekend oord… gezien het trappistenbier. De huidige 
trappistenabdij staat gedeeltelijk op grond van de vroegere Duinenabdij. De Duinheren hadden immers omvangrijke bospercelen 
in Westvleteren. Het hout werd gebruikt in de refuges van Veurne en Nieuwpoort en in de abdij en het uithof Ten Bogaerde. Om 
deze bossen te beheren stond er in Westvleteren ook een boswachtershoeve. Deze site is onlangs gespot en verder onderzoek 
heeft uitgewezen dat de huidige hoeve, waar de koeien nog steeds als achternaam “Elite Ter Duinen” voeren, effectief het restant 
van deze boswachtershoeve is. De herenkamer voor de bezoekende pater of beheerder is nog in goede staat. Aangezien het nog 
een actieve boerderij betreft, hoeft het niet te verwonderen dat de rest zwaar verbouwd is.



11Gemeente zoekt culturele gidsen 
erfgoed, visserij- en abdijmuseum!

Cu l t uu r

Dat Koksijde op cultureel vlak heel wat te bieden heeft, staat buiten kijf. Om de cultuurliefhebbers intens van al die parels te 
laten genieten, omringt de gemeente zich met mensen die de bezoekers leiden en verwonderen met hun verhalen. Hiervoor 
bouwt de afdeling Vrije Tijd en Cultuur al geruime tijd een gidsenwerking uit. Nu gaat het gemeentebestuur actief op zoek naar 
kandidaat-gidsen die, na het volgen van een specifieke opleiding, bij willen dragen om het Koksijds cultureel erfgoed in de kijker 
te zetten.

GIDS ERFGOED
Tijdens het voorbije jaar waren de erf-
goedwandelingen een groot succes. De 
vraag van de vele geïnteresseerden over-
steeg duidelijk het aanbod. De ambitie 
om dit belangrijk eigen erfgoed nog 
ruimer onder de aandacht te brengen, 
wordt echter belemmerd door een tekort 
aan gidsen. Ons bestuur maakt immers 
alleen gebruik van gidsen die opgeleid 
zijn in de materie en die het kwalitatieve 
onderzoekswerk van Sarah Willems als 
een verhaal kunnen uitdragen.
Vanaf maart start de cursus “Gids 
Koksijds Erfgoed” waarbij de geïnteres-
seerden worden opgeleid om als gids 
de verscheidene erfgoedwandelingen 
op een kwaliteitsvolle manier te bege-
leiden.

GIDS NATIONAAL 
VISSERIJMUSEUM
Momenteel wordt ook hard gewerkt aan 
de afwerking en de inrichting van het 
vernieuwd Nationaal Visserijmuseum. De 
werken zitten in de laatste rechte lijn 
naar de opening.
In dit vernieuwd gemeentelijk museum 
zullen de bezoekers kennis maken met 
de collectiestukken die onder andere 
door middel van audiovisuele midde-
len en interactieve presentaties worden 
ontsloten. Ook doe-elementen zullen 
in belangrijke mate bijdragen tot een 

hoge belevingswaarde van het museum-
bezoek.
In het aanbod zal een bezoek met gids 
opgenomen zijn. Het valt te verwachten 
dat vele groepen het museum graag 
(opnieuw) zullen bezoeken. Daarom 
wil de gemeente zorgen voor optimale 
begeleiding door bekwame en enthou-
siaste gidsen. De uitdaging voor de gids 
bestaat erin het verhaal rond dit erfgoed 
op een correcte, vlotte en onderhou-
dende wijze over te brengen. Een gron-
dige kennis van de geschiedenis van de 
Vlaamse visserij en aanverwante domei-
nen is hierbij van cruciaal belang. Naast 
het eerder zakelijke aspect van de mate-
rie mag het leven van de visser niet uit 
het oog verloren worden, een leven van 
harde en noeste arbeid, in gevaarlijke 
omstandigheden, in storm en ontij …
De afdeling Vrije Tijd en Cultuur nodigt 
u uit om u in dit groots verhaal te ver-
diepen, en om dat epos samen met het 
museumteam uit te dragen. De cursus 
“Gids Nationaal Visserijmuseum” zal 
bestaan uit verscheidene opleidings-
dagen (avonden of zaterdagen) en zal 
plaatsvinden in het 2de kwartaal 2008.

GIDS ABDIJMUSEUM TEN 
DUINEN
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 orga-
niseerde al 2 succesvolle opleidingen 
voor gidsen. Toch is ook dat museum 

nog op zoek naar mensen met speci-
fieke kwalificaties. Zo is er vraag naar 
Franstalige gidsen, gidsen die zich in 
de loop van de week kunnen vrijmaken 
en gidsen die graag groepen kinde-
ren onderdompelen in de geschiedenis 
van Ten Duinen. Kandidaten dienen de 
bestaande gidsencursus op zelfstandige 
basis in te studeren en een praktische 
proef af te leggen in de vorm van een 
voorbeeldrondleiding.

INFORMATIEVERGADERING
Graag worden dus alle geïnteresseer-
den uitgenodigd op een informatiever-
gadering waarbij uitgebreid kennis kan 
gemaakt worden met wat onze gemeente 
(toekomstige) gidsen te bieden heeft. 
Zo zal er dieper ingegaan worden op de 
verschillende vormen van vergoeding, 
afhankelijk van de keuze voor het vrijwil-
ligersstatuut of voor de hoedanigheid 
van zelfstandige in bijberoep. Uiteraard 
komt u er ook meer te weten over de 
verschillende opleidingen tot gids in 
Koksijde en krijgt u zicht op het verloop 
van de cursussen. Deze informatiever-
gadering zal plaatsvinden op maandag 
28 januari om 20 u. in het gemeentehuis 
Zeelaan 303.
Er wordt van de deelnemers geen voor-
kennis verwacht. Ook personen die het 
Frans, het Duits of het Engels als moe-
dertaal hebben, zijn als kandidaat-gids 

welkom. Zij kunnen een waar-
devolle inbreng hebben in het 
gidsenteam.
Voor inschrijvingen of bijko-
mende inlichtingen kan u con-
tact opnemen met de Afdeling 
Vrije Tijd en Cultuur, t.a.v. An 
Dieleman, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde (tel. 058/53.34.40 of 
an.dieleman@koksijde.be).



12 Gemeentelijk Onderwijs Westhoek (GOW)
breidt uit

Onderwijs / Vrije tijd

Het GOW startte in 1998 als een regi-
onale, pedagogische begeleidingsdienst 
voor het gemeentelijk onderwijs in de 
brede regio. Deze begeleidingsdienst, 
die opereert onder de koepel van het 
Onderwijssecretariaat van het  gemeen-
telijk en stedelijk onderwijs, zette het 
gemeentelijk onderwijs in de regio op 
de kaart en voorzag in een schoolspe-
cifieke pedagogische begeleiding voor 
hun leden. Dit houdt in dat schoolbe-

sturen, directies en leerkrachten een 
beroep kunnen doen op een adviesor-
gaan dat hen coacht bij alle facetten 
van het onderwijsgebeuren. Stilaan werd 
de nood ervaren om de begeleiding 
uit te breiden tot de totale scholen-
gemeenschap. Voortaan zal het GOW 
alle scholen van de scholengemeen-
schap Strand&Polder begeleiden. De 21 
vestigingsplaatsen tussen Oostende en 
Vleteren worden voortaan allen begeleid 

door Jean-Marie D’haenen, pedagogisch 
adviseur van het GOW. Deze beslissing 
illustreert de traditie van het beheers-
comité om te investeren in degelijk en 
kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs. De 
beslissing werd eind november door de 
leden van het beheerscomité van de 
scholengemeenschap (zie foto) bekrach-
tigd.
Eerste rij v.l.n.r. G. Rommelaere (direc-
teur Koksijde), H. Vollon (voorzitter-
schepen Koksijde), P. Demonie (direc-
teur-coördinator), C. Dejonghe (sche-
pen Middelkerke), J.M. D’haenen (peda-
gogisch adviseur GOW). Op de tweede 
rij: D. Dolphen (schepen Veurne), L. 
Lermytte (directeur Steenkerke), D. Feryn 
(directeur Lo-Reninge), P. Hauweele 
(directeur Middelkerke), L. Vancraeynest 
(secretariaat Strand&Polder), K. Hugelier 
(adviseur OVSG). Op de derde rij R. 
Butseraen (schepen De Panne), S. Maes 
(directeur Oostduinkerke), E. Viaene 
(directeur Middelkerke), M. De Keyrel 
(schepen Diksmuide), E. Vanlandschoot 
(schepen Nieuwpoort), P. Firey (directeur 
Alveringem), M. Vincke (schepen Gistel), 
J. Verstraete (directeur Diksmuide), A. 
Peel (directeur Nieuwpoort), N. Dewulf 
(directeur De Panne).

De leden van het beheerscomité van de scholengemeenschap Westhoek. (Foto: pers-
dienst Middelkerke).

Grandioos nieuwjaarsvuurwerk
Het traditionele grandioze vuurwerkspektakel, ter verwelkoming 

van het nieuwe jaar, vindt plaats op dinsdag 1 januari om 19 u. op 

het centrale strand in Koksijde-bad.

Na het vuurwerk biedt het gemeentebestuur aan de bevolking een 

nieuwjaarsdrink aan in de feestzaal van cc CasinoKoksijde.

Receptie Westhoekacademie
De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeentelijke Westhoekacademie, aangeboden door de gemeente, vindt plaats op 
vrijdag 18 januari om 19 u. in het atrium van het gemeentehuis. Schepen van onderwijs Herwig Vollon en directeur Guy Van 
Beckevoort zullen er hun nieuwjaarswensen voor het komende jaar aanbieden. Dit is ook het moment voor overhandiging van de 
getuigschriften aan de cursisten die vorig schooljaar afstudeerden in de middelbare, de hogere en de specialisatiegraad. Verder 
wordt de DVD over het feestjaar 35/10 voorgesteld en aan de leerlingen uitgedeeld.

Last minute-tickets in cc CasinoKoksijde
In cc CasinoKoksijde kunnen jongeren tot 26 jaar voor de belachelijk lage prijs van 5 euro een last minute-ticket kopen voor 
zowat alle voorstellingen. Een voorwaarde is uiteraard dat de voorstelling niet uitverkocht is. Dergelijke tickets kunnen gekocht 
worden 10 minuten voor aanvang van de voorstelling. Alle info: www.casinokoksijde.be.
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Op maandag 17 december vond in 
Oostduinkerke de plechtige opening 
van twee belangrijke wegenisprojecten 
plaats: de realisatie van fietspaden in de 
Polderstraat tussen de Irene Bauwenslaan 
en de Noordzeedreef enerzijds, en de 
volledige heraanleg van de schoolomge-
ving en Vrijheidstraat in Oostduinkerke-
dorp anderzijds.
Het eerste dossier betrof de verwezen-
lijking van fietspaden, over een afstand 
van 1 kilometer, in de Polderstraat tussen 
de Bauwenslaan en de Noordzeedreef, 
dus naast het Hannecartbos. Daar zijn er 
thans ook fietspaden aan weerszijden van 
de betonnen rijweg. Uit ecologische over-
wegingen werden ze gelegd in schelpen-
klei gezien de nabijheid van het natuur-

reservaat Hannecart. Tegelijk werd er een 
kleine riolering aangebracht ten behoeve 
van de aldaar gelegen woningen.
Door de voltooiing van dit project en 
de heraanleg van Vrijheidsstraat (zie 
verder) is er nu een volledige nieuwe 
straat met fietsverbinding (fietspad of 
fietssuggestiestrook) over de volledi-
ge afstand (3 km) vanaf de Leopold 
II-laan tot aan de Kinderlaan. Deze 
realisatie past dan ook in de verdere 
aanleg van het kustfietsroutenetwerk. 
Daarnaast werd ook het project Dorps-
straat, schoolomgeving en Vrijheidstraat 
in Oostduinkerke-dorp plechtig geopend. 
Ook deze werf is voltooid met uitzonde-
ring van de asfalttoplaag en de nieuwe 
parking waar vroeger het monument voor 

Openbare werken: een stand van zaken

de gesneuvelden stond. De aannemer riep 
alle hens aan dek om de Vrijheidstraat zo 
vlug mogelijk voor het verkeer open te stel-
len. Half maart zal men ten slotte overgaan 
tot het gieten van de asfalttoplaag wat 
geringe verkeershinder (anderhalve dag) 
zal veroorzaken. Half april, -van zodra de 
temperatuur het toelaat-, worden dan de 
fietssuggestiestroken op de asfalttoplaag 
gekleefd, ook met geringe verkeershinder.

Ter hoogte van het Hannecartbus zijn nu volwaar-
dige fietspaden in schelpenklei aangebracht.

Op maandag 17 december heeft het college van burgemeester en schepenen drie vernieuwde straten van de dorpskern Oostduinkerke plechtig geopend.

Heraanleg Zeelaan en parking tussen Deweert- en Coosemanslaan
Eind december was de Zeelaan (bij de rotonde De Poort) opnieuw plaatselijk toegankelijk. Na het winterreces start de opbraak 
van het pleintje tussen de Coosemanslaan en de Deweertlaan. Eerst zullen de nutsmaatschappijen daar de leidingen vernieuwen, 
daarna wordt in dit stukje de regenwaterriool aangelegd, en vervolgens de bovenbouw. De kans bestaat dat de volledige heraan-
leg van de Coosemanslaan zelf en de Deweertlaan zelf ook in het project opgenomen worden. Streefdoel blijft om het project 
dan volledig en definitief tegen half maart te kunnen openstellen.

Kerkplein ter hoogte van ‘t Oud Schooltje in Koksijde-dorp
Dankzij deze realisatie zullen de bewoners van de nieuwe sociale woningen de hen al zo lang beloofde verharde toegang tot het 
gebouw krijgen. De Sint-Pieterskerk vaart er ook wel bij aangezien het voorplein een facelift krijgt met vervanging van het asfalt 
en de kasseien door grijze mozaïekkeien in schubbenverband. De kerkmuur wordt verlengd zodat enkele gravenrijen niet meer 
vanop straat zichtbaar zullen zijn.
Het eindje straat voor de feestzaal en het toekomstige pleintje werd uitgebroken en wordt met grijze mozaïekkeien beklinkerd. 
Op het plein zelf komen er acht parkeerplaatsen in de schaduw van vijf aan te planten platanen. Bij de toegang naar de groen-
dienst komen enkele organische gevormde plantvakken waartussen zal kunnen gewandeld worden. In één van die vakken komt 
het bronzen beeldhouwwerk “Uomini 1” van de Italiaanse kunstenares Dolores Previtali. Enkele nieuwe zitbanken en twaalf nieuwe 
lindebomen maken het nieuwe plein compleet.
Omwille van de sanering van de gronden Legein werd de volledige heraanleg van het gedeelte straat uitgesteld. Die heraanleg zal 
na het winterreces starten. Streefdoel blijft de voltooiing van de werken omstreeks half maart.

Fietspaden Polderstraat en Schoolomgeving Oostduinkerke
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Openbare werken: een stand van zaken (2)

Aanleg parking zwembad in Koksijde-dorp
Dit project omvat niet alleen een uitbrei-
ding van de parking (aan de achterzijde 
van het zwembad en het voetbalveld, 
al gedeeltelijk uitgevoerd), maar ook 
de heraanleg van de bestaande parking 
langs de Pylyserlaan om ook daar een 
nieuwe functionele parking te verwezen-
lijken. Voor het zwembad wordt immers 
een kiss- and ridezone voorzien, zodat 

het afzetten van de kinderen op een 
veilige, vlotte manier kan gebeuren. Het 
uitbreken van het bestaande gedeelte zal 
eerstdaags beginnen.
De uitgebreide en vernieuwde parking 
zal in totaal 102 plaatsen tellen. De 
uitbreiding van het zwembad maakte 
de vergroting van de parking noodzake-
lijk. Uiteraard zal ook de voetballiefheb-

ber van deze parking gebruik kunnen 
maken.
Ten slotte komt dan ook nog de weg 
gelegen naast voetbalveld 1 aan de 
beurt. Er zal steeds voor gezorgd worden 
dat de toegankelijkheid tot het zwembad 
en de voetbalvelden verzekerd is.

Astridplein
Momenteel zou er enige klaarheid zijn 
nopens de problemen met de stenen 
die deel uitmaken van de afwerking van 
fase I (het plein zelf). Eerstdaags zal het 
rijweggedeelte weer worden uitgebro-
ken, en met nieuwe stenen heraangelegd 

worden.
Voor fase II (het gedeelte op de Zeedijk 
waar ook een podium is voorzien): dit 
dossier is aangepast, zodat het podium 
dieper op de Zeedijk staat, dus dichter 
richting strand. Hiervoor werd een nieuw 

bouwdossier opgesteld en dient men te 
wachten op de goedkeuring aleer deze 
werken te kunnen uitvoeren. Hetzelfde 
geldt voor al de trappenhuizen.

Verdere aanleg rioleringen
* Guldenzandstraat, Sint-Andréweg en Zouterweg – Omwille van de zeer hoge grondwaterstand (door recente natuurlijke 

wijziging van de bodemgesteldheid) en rekening houdende met de maximale toegelaten pompdebieten, vorderen deze 
werken slechts langzaam. De gemeente hoopt dat de zeer diep gelegen rioleringen tegen het winterreces in het gedeelte 
Guldenzandstraat (tussen de Leopold II-laan en de Roelsstraat) gelegd zullen zijn. Door de vertragingen kon men ook niet 
starten met de heraanleg van de nutsleidingen die nu evenwel kort na de winterstop zullen aangelegd worden.

 De gemeente vroeg de aannemer om tijdens de winterstop en de daarna volgende periode volledige toegankelijkheid aan de 
aangelanden te verzekeren. Van zodra de nutsleidingen hun opdrachten (overkoppelingen inbegrepen) hebben uitgevoerd, 
zal in dat eerste deel de definitieve wegfundering en opbouw van de weg worden aangevat. Ondertussen zal men gestart zijn 
met de verdere aanleg van de rioleringen in de Guldenzandstraat, richting Sint-Andréstraat (zelf inbegrepen).

 De tweede fase, die pas wordt aangevat als fase 1 volledig is afgewerkt, zal gelukkig geen dergelijke problemen geven, gezien 
de rioleringen daar veel minder diep liggen en er dus niet gepompt moet worden. Vermoedelijk zal fase 2 eind februari aan-
vangen.

* In aanbestedingsfase – Het Oostduinkerks rioleringsdossier Strandjutterslaan, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi 
Verblijflaan en Narcissenlaan is gewijzigd. Het stuk Relaislaan (tussen de Albert I-laan en de Strandjutterslaan) is eruit 
geschrapt, omdat dat eindje straat plaats moet maken voor een privé-bouwproject). Hiervoor diende een aanpassing van het 
rioolstelsel te gebeuren. Gezien het een dossier met overheidssubsidiëring betreft, moet de hogere overheid het gewijzigd 
dossier eerst goedkeuren. Van zodra de gemeente groen licht krijgt, volgt de aanbesteding.

* In aanbestedingsfase – De wegen- en rioleringswerken Ammanswalle fase 2 (Oostduinkerke). Dit project behelst het leg-
gen van een nieuwe regenwaterriolering in alle nog niet heraangelegde delen van deze wijk, m.a.w. het nog te vernieuwen 
gedeelte van de Koningstraat, de Nonnenhofstraat, en de zijstraten van de Ammanswallestraat. Ook de verbindingswandel-
paadjes en alle voetpaden worden heraangelegd. Het project werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 november en 
wordt weldra aanbesteed. Aanvang wellicht omstreeks Pinksteren. Er volgt nog een infovergadering.

1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht 
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken burgemeester Marc Vanden Bussche, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), gemeentehuis, Zeelaan 303 in 
Koksijde-bad.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval

Mi l i e u

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 9 en 23 januari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 16 januari

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 10 en 24 januari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 17 januari

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 11 en 25 januari
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 18 januari

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 11 en 25 januari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 15 januari

Sluitingsdagen containerpark
Het gemeentelijk containerpark is gesloten op dinsdag 1 en woensdag 2 januari.

Kerstboomophaling (géén afspraak)
Sint-Idesbald en Koksijde-dorp: op woensdagen 9 en 23 januari
Koksijde-bad: op donderdagen 10 en 24 januari
Oostduinkerke-bad: op vrijdagen 11 en 25 januari
Oostduinkerke-dorp, Groendijk en Wulpen: op dinsdagen 8 en 22 januari
OPGELET! Enkel kerstbomen (geen potten!)

Ophaling groenafval
Opgelet: in januari, februari en in december is er 2 maal ophaling van het groenafval (zie selectieve kalender).

Waar restjes en lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen inleveren?
De lege verpakkingen en de 
restanten van bestrijdings-
middelen horen bij het Klein 

Gevaarlijk Afval (KGA). Om uw gezond-
heid en die van uw huisgenoten te 
beschermen, kan men ze beter niet bij-
houden. Ook als u nog oude restanten 
hebt van producten die u allang niet 
meer gebruikt en die ergens vergeten in 
een hoekje staan, is het veiliger ze bijeen 
te zoeken en naar de inzamelplaats voor 
KGA op het containerpark te brengen.

Landbouwers en andere professione-
le gebruikers van bestrijdingsmiddelen 
kunnen vervallen producten en lege ver-
pakkingen binnenbrengen op de inza-
melpunten van Phytofar Recover vzw, die 
jaarlijks een inzameling van lege verpak-
kingen en tweejaarlijks een inzameling 
van vervallen producten organiseert.
Meer info? www.zonderisgezonder.be, of 
www.vmm.be, of tel. 053/72.64.45 (tij-
dens de kantooruren).
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Vogelgriep: versoepeling maatregelen

De minister van Volksgezondheid heeft 
beslist dat de preventieve maatregelen 
met betrekking tot de najaarsmigratie 
van wilde vogels in deze periode niet 
meer van kracht zijn. Dit betekent con-
creet:
- enerzijds dat enkel de afschermregeling 
voor pluimvee van professionele houders 
in de gevoelige natuurgebieden behou-

den blijft, en
- anderzijds dat voor alle vogel- en 
pluimveehouders in de gevoelige natuur-
gebieden en voor alle professionele hou-
ders van pluimvee en andere vogels in 
de rest van het land de verplichting blijft 
bestaan om de dieren binnen, hetzij 
onder netten afgeschermd te voederen 
en te drenken

In onze gemeente behoren volgende 
straten tot de gevoelige natuurge-
bieden: Dockaertstraat, Kinderlaan, 
Pelikaanstraat, Veurnekeiweg, 
Veurnevaartstraat en Zouavenpad.
Meer info: www.Influenza.be en www.favv.
be, of bel 058/53.30.99 (milieudienst, 
Bart Quintelier).

Belangrijk bericht: ophaling kmo-afval!

Ingevolge nieuwe onderrichtingen van-
wege de hogere overheid is er voor 
de gemeentelijke ophaaldiensten geen 
taak meer weggelegd voor de inzame-
ling van KMO-afval. Er wordt gesproken 
van KMO- of bedrijfsafval van zodra de 
aangeboden hoeveelheid het normale 
huishoudelijke aanbod van 240 liter per 
twee weken overschrijdt. Dit is in onze 
gemeente overduidelijk het geval voor 

al wie een contract heeft lopen voor de 
rolcontainers van 1.100 liter. Al wie voor 
het dienstjaar 2007 een contract voor 
lediging van 1.100- litercontainers voor 
KMO-afval heeft onderschreven werd 
intussen op de hoogte gebracht.
Voor wie gebruik maakt van de officiële 
bruine bedrijfsafvalzakken en die zich 
beperkt tot het normale huishoudelijk 
aanbod (ca. 2 zakken per week), blijft de 

ophaling verder georganiseerd.
Een overgangsperiode van 1 januari tot 
30 april werd voorzien om de KMO’s toe 
te laten afspraken met de privé ophaal-
sector te maken.
Ook de contractanten die louter huis-
houdelijk afval, afkomstig van residenten 
of tweede verblijvers, in een rolcontainer 
aanbieden, worden verder bediend, doch 
wel nog slechts 1 x per week.

Opteer voor het COPRO-label
We worden tegenwoordig overstelpt met milieukeurmerken of eco-
labels. Bekende voorbeelden zijn het biogarantielabel (biologische 
teelt), het FSC-label (duurzaam geëxploiteerd hout), het VLACO-label 
(kwaliteitsvolle compost) en Max Havelaar (eerlijke producten). Ook het COPRO-label is belangrijk.

Het COPRO-label doet waarschijnlijk 
slechts bij weinig mensen een belletje 
rinkelen. Met de COPRO-certificering 
wil de overheid de kwaliteit en het 
verantwoord gebruik van gerecycleerde 
granulaten bij diverse bouwwerken sti-
muleren. COPRO vzw is een onpartijdige 
instelling die instaat voor de controle 
van bouwproducten. Granulaten die het 
COPRO-garantielabel dragen zijn dus 
tegelijk milieuvriendelijk (want het gaat 
om gerecycleerde puingranulaten) én 
kwaliteitsvol (conform de gedefinieerde 
kwaliteitseisen).
Bij het aanwenden van puin (inerte gra-
nulaten en asfaltgranulaten) voor toe-
passing in wegen- of bouwwerken dienen 
overheden en particulieren (verplicht 
sinds het nieuwe VLAREA van 1 juni 

2004) te kiezen voor materialen die 
COPRO-gekeurd zijn (of een gelijkwaar-
dige keuring) indien de granulaten gere-
cycleerd zijn. Indien zij breekmateriaal 
(breekpuin) van afbraak van wegen en/of 
bouw van een locatie wensen te her-
gebruiken op locatie, dient eveneens 
een keuring te worden uitgevoerd door 
COPRO.
Ook onze gemeente schrijft voor het 
uitvoeren van wegen- en bouwwerken 
al “secundaire” (dit zijn gerecycleerde) 
materialen voor, zoals beschreven in 
standaardbestek 250. Dit aangekochte 
materiaal is al COPRO gekeurd!
Maar ook de burger kan zijn steentje tot 
een beter milieu bijdragen. Kies bij voor-
keur voor een doorlatende verharding 
zoals versterkt gras of doorgroeitegels. 

Zo kan het regenwater nog in de bodem 
dringen en stroomt het niet onmiddellijk 
af naar het rioleringsnet (slechtere zuive-
ring van het afvalwater) of naar grachten 
en beken (groot gevaar voor overstro-
mingen). Blijkt een verharde onderlaag 
nodig te zijn, gebruik dan gerecycleerd 
steenpuin met COPRO-label.
Zo helpt u het milieu 2 keer:
* U gebruikt gerecycleerd materiaal dus 
moeten geen nieuwe bouwstoffen (zand, 
grint) worden uitgegraven.
* In plaats van afbraakmateriaal te laten 
storten wordt het na verbrokkeling en 
zeving hergebruikt. Dus zijn er min-
der stortplaatsen nodig. Ook die tasten 
uiteraard het natuurlijke landschap aan.
Meer info over COPRO in het algemeen: 
www.copro.be – info@copro.info.
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In opdracht van het gemeentebestuur wordt voor de site van de Abdij Ten Duinen een bosbeheersplan opgemaakt, in uitvoering 
van het Bosdecreet. Volgens dit decreet zijn openbare besturen verplicht om voor hun bossen een uitgebreid beheersplan op te 
maken, dat moet voldoen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer. Dergelijk plan moet, naast de doelstellingen, ook de te nemen 
maatregelen en acties bepalen voor een termijn van 20 jaar.

Momenteel is er voor het bosgedeelte 
van de site Duinenabdij een ontwerp-
bosbeheersplan opgesteld. De site van 
de Duinenabdij is ongeveer 7 ha groot 
waarvan de helft bebost is en de overige 
delen bestaan uit de historische ruïnes 
van de Duinenabdij en uit een perceel 
grasland. In het ontwerp-bosbeheerplan 
ligt de klemtoon op het ontwikkelen 
van een structuurrijk inheems gemengd 
bos, waarbij de niet-inheemse soorten, 
die jaren geleden werden aangeplant, 
geleidelijk zullen worden verwijderd. 
Daarnaast wordt ook, in samenspraak 
met Natuurpunt, een gedeelte ingericht 
als graasweide.

De opmaak van een bosbeheerplan moet 
volgens een vastgestelde procedure 
gebeuren. Daarin is ook een periode van 
openbaar onderzoek voorzien, om ieder-
een de kans te geven opmerkingen of 
bezwaren te formuleren of suggesties te 
doen. Het openbaar onderzoek voor het 
bosbeheerplan van de Duinenabdij loopt 
van maandag 7 januari 2008 (11 uur) tot 
en met woensdag 6 februari 2008 (11 
uur). Gedurende deze periode is het plan 
consulteerbaar in het gemeentehuis bij de 
dienst Ruimtelijke Ordening en Planning 
(Zeelaan 303, 2de verdieping), in het 
Abdijmuseum (Koninklijke Prinslaan 6-8) 
en bij het Agentschap voor Natuur en 

Bos (Zandstraat 255 te 8200 Brugge). 
Eventuele bezwaren of opmerkingen 
worden per aangetekend schrijven of 
tegen ontvangstbewijs bezorgd op vol-
gend adres: Gemeentebestuur Koksijde, 
t.a.v. de dienst Ruimtelijke Ordening en 
Planning, Zeelaan 303 in Koksijde, of 
aan het Agentschap voor Natuur en Bos, 
Zandstraat 255 in 8200 Brugge.
Tijdens de periode van openbaar onder-
zoek wordt ook een infowandeling geor-
ganiseerd op zaterdag 12 januari om 9.30 
uur aan de ingang van het museum (langs 
de A. Verbouwelaan). Tijdens het bezoek 
worden de belangrijkste beheersmaat-
regelen op het terrein toegelicht.

We l z i j nBlindengeleidehondenopleidingscentrum 
Ganzestraat na elf jaar grootste van België
Opgericht in 1994 heeft het Comité 
voor Informatie over Optiek in België 
(vzw CIOB) besloten zijn werking te 
beëindigen en de vzw op te heffen. 
Hoofddoel van CIOB was slechtzienden 
op de hoogte houden van de nieuwste 
ontwikkelingen inzake optische hulp-
middelen. Bij de opheffing werd beslo-
ten een deel van de resterende mid-
delen te schenken aan de Vrienden der 
Blinden waarvan de Vlaamse afdeling in 
Koksijde gevestigd is (Ganzestraat in 
Oostduinkerke). Aldus overhandig-
de voorzitter Jean-Jacques Simonet, 
voorzitter van CIOB op maandag 
3 december in het blindengeleide-
hondenopleidingscentrum aan de 
Ganzestraat plechtig een perfecte 
recent opgeleide blindenhond aan 
de zwaar slechtziende mevr. Patricia 
Rogiers uit Waarschoot. Dankzij 
Elton, zo heet de golden retriever, zal 
de zelfredzaamheid van mevr. Rogiers 
voortaan in sterke mate verhogen. 
Elton komt uit eigen kweek, want 
het is zo dat het centrum al een 

tijdje met succes een eigen kweekpro-
gramma heeft opgestart. De volledig 
opleiding van pup tot geleidehond kost 
ca. 15.000 euro per dier.
Vermeldenswaard is intussen ook dat het 
opleidingscentrum aan de Ganzestraat 
onmiddellijk aanvaard werd als full mem-
ber of voltijds lid van de Europese orga-
nisatie Assistant Dog Europe (ADEu), 
omdat het het grootste is van de 5 
Vlaamse dergelijke centra. Overigens zijn 

er in heel België, dus met Wallonië erbij, 
slechts 7 blindengeleidehondenoplei-
dingscentra. Alle zeven samen leiden die 
centra jaarlijks een 30-tal blindengelei-
dehonden op, waarvan het centrum in 
Koksijde er elk jaar 10 voor zijn rekening 
neemt, dus 33% of één derde van alle 
Belgische blindengeleidehonden! Na elf 
jaar werking heeft het centrum Vrienden 
der Blinden van Koksijde 6 personeels-
leden in dienst, waarvan 3 voltijdse en 

1 halftijdse hondeninstructeurs. Er 
mag dus zonder twijfel gezegd wor-
den dat het Vlaamse centrum aan de 
Ganzestraat in Oostduinkerke stil-
aan het grootste van het land aan 
het worden is.

In aanwezigheid van directeur-generaal 
J-Y. Gego van het Federaal Werk Vrienden 
der Blinden, van voorzitter Jean-Jacques 
Simonet van CIOB en van voorzitter 
Raymond Van Duüren van het Koksijdse 
opleidingscentrum wordt de blindengelei-
dehond Elton officieel aan mevr. Patricia 
Rogiers overhandigd.
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Succesvolle grote OCMW-seniorendag

Honderden senioren, -dames vanaf 55 
jaar en heren vanaf 60 jaar-, maakten op 
woensdag 28 november in de sporthal 
in Koksijde-dorp afspraak ter gelegen-
heid van het jaarlijks groot seniorenfeest 
van het OCMW. Bij de aanvang heet-
ten OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie 
(foto) en burgemeester Marc Vanden 
Bussche de bonte massa hartelijk welkom, 
waarna koffie en gebak opgediend wer-
den. Met de verschijning van de legenda-
rische Eddy Wally (foto) sloeg het vuur 
meteen in de pan. Voor Eddy bleek het 
een koud kunstje de danslustigen op de 
been te brengen. Geweldig! Orgelist-
zanger Luc Acke bracht een gesmaakt 
muzikaal intermezzo. Vervolgens stalen 
de bekende sterren Nicole en Hugo met 
veel glamour en glitter de show. Tegen 
de klok van halfzes werd voor het eerst 
een warme maaltijd opgediend: ham aan 
’t spit, wortelpuree en saus. Zoals de 
traditie het wil liet het eigen OCMW-
personeel zich evenmin onbetuigd met 
een knotsgekke vertoning “Talent van 
Eigen Bodem”. Dan was het de beurt aan 
de senioren zelf. Op de live-muziek van 
het orkest van Johnny Clarysse dans-
ten (foto) ze een gat in de avond… 
Opnieuw een geslaagd OCMW-senio-
renfeest dankzij bestuur, OCMW- en 
gemeentepersoneel, externe medewer-
kers en… de senioren jong van hart!

Ze e Getijdentafels januari
dag hoogwater laagwater
1 januari: 06.49 en 19.29 01.13 en 13.51
2 januari: 07.53 en 20.40 02.17 en 14.52
3 januari: 09.05 en 21.47 03.25 en 16.01
4 januari: 10.08 en 22.43 04.32 en 17.03 
5 januari: 11.02 en 23.31 05.31 en 17.53
6 januari: 11.49 06.21 en 18.36
7 januari: 00.12 en 12.29 07.04 en 19.15
8 januari: 00.49 en 13.05 07.44 en 19.52
9 januari: 01.24 en 13.40 08.22 en 20.29
10 januari: 01.58 en 14.14 09.02 en 21.07
11 januari: 02.34 en 14.50 09.42 en 21.47
12 januari: 03.10 en 15.27 10.22 en 22.26
13 januari: 03.48 en 16.08 11.03 en 23.06
14 januari: 04.28 en 16.53 11.45 en 23.48
15 januari: 05.15 en 17.47 12.29

dag hoogwater laagwater
16 januari: 06.11 en 18.50 00.36 en 13.20
17 januari: 07.17 en 19.57 01.34 en 14.21
18 januari: 08.28 en 21.10 02.46 en 15.34
19 januari: 09.41 en 22.22 04.07 en 16.54
20 januari: 10.49 en 23.24 05.26 en 17.59
21 januari: 11.49 06.30 en 18.54
22 januari:  00.19 en 12.41 07.25 en 19.42
23 januari: 01.06 en 13.28 08.14 en 20.26
24 januari: 01.50 en 14.11 08.59 en 21.06
25 januari: 02.31 en 14.53 09.41 en 21.45
26 januari: 03.11 en 15.33 10.20 en 22.22
27 januari: 03.50 en 16.13 10.56 en 22.58
28 januari: 04.29 en 16.53 11.31 en 23.34
29 januari:  05.09 en 17.34 12.06
30 januari:  05.52 en 18.20 00.14 en 12.46
31 januari:  06.44 en 19.14 01.02 en 13.41

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door meteo koksijde. referentieplaats is nieuwpoort.
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Scouts Zeedustra viert zijn halve-eeuwfeest!

Op zaterdag 8 december mocht de bonte bende van de Koksijdse scouts Zeedustra naar het gemeentehuis voor een feestelijke 
ontvangst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de jeugdbeweging. Voor wie het nog niet wist: de geheimzinnige naam 
Zeedustra staat voor “Zee, duin, strand”!

In zijn toespraak belichtte burgemeester 
Marc Vanden Bussche kort de geschie-
denis van de jeugdgroep. In 1957 werd 
VVKS Sint-Idesbald, een jongensgroep 
opgericht. Een aantal jaar later, in 1963, 
ontstond in Koksijde de meisjesgroep 
VVKM Zeedustra. Beide groepen leer-
den elkaar kennen en appreciëren. Door 
de jaren heen gingen ze meer en meer 
samenwerken en uiteindelijk kregen ze 
dezelfde lokalen van een vroegere school 
in de Kerkstraat toegewezen. 
Van bij het begin werd beslist dat de 
jongsten (kapoenen, welpen en kabou-
ters) van beide groepen gemengd zou-
den worden. Pas einde jaren '80 beslisten 
de leidingsploegen om ook jonggidsen, 
jongverkenners, gidsen en verkenners 
een gemengde werking aan te bieden. In 
1992 ten slotte werd de gemengde wer-
king formeel. De naam Zeedustra werd 
behouden omdat “Zee, Duin, Strand” de 
groep het best typeert.

De vzw Werkgroep Zeedustra, een groep 
ouders en oud-leiding die instaat voor 
het beheer van de lokalen, werd zo’n 10 
jaar geleden opgericht. Die vzw inves-
teerde sinds zijn oprichting zo’n 40.000 
euro in de uitbouw en het comfortabel 
maken van de lokalen. En het einde 
is nog niet in zicht. Plannen worden 
gemaakt en gelukkig zijn er onder de 
scoutsleiding heel wat handige klus-
sers die de nodige hulp bieden. De 
grootste betrachting van de afgelopen 
jaren was het brandveilig maken van de 
lokalen. Extra deuren werden geplaatst. 
Houten tussenmuren werden vervangen 
door baksteen. De elektriciteit werd ver-
nieuwd. Verwarmingstoestellen werden 
nieuw geïnstalleerd. Zeedustra kan dat 
ook prat gaan op prachtige lokalen. Heel 
wat jeugdbewegingen in het Vlaamse 
land hebben gewoon geen, of belab-
berde lokalen.
De vzw is een vereniging van mensen 

die nauw betrokken zijn bij het scouting 
gebeuren in de gemeente. Geregelde 
samenkomsten op zaterdagvoormiddag 
met een aperitiefje, zorgen voor een con-
tinu overleg tussen de vzw en de scouts-
groep. Informatie wordt wederzijds uit-
gewisseld. Ouders en leiding gaan samen 
aan tafel met als doel: Zeedustra nu, 
morgen en altijd een plaats bieden om 
aan scouting te kunnen doen.
De burgemeester beklemtoonde het 
belang van een degelijke jeugdbeweging 
in Koksijde, omdat kinderen en jongeren 
er gezonde ontspanning vinden, leren 
werken in groepsverband, verantwoor-
delijkheidszin kweken en elkaar leren 
waarderen op goeie en minder goeie 
momenten. Scouting is ontspanning 
én opvoeding, zo zei hij. Namens het 
gemeentebestuur feliciteerde hij aldus 
alle bestuursleden en de leiding van 
Zeedustra van harte met hun halve-
eeuwfeest!

De bonte bende de Koksijdse scouts Zeedustra op de trappen van het Theaterplein ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, in gezelschap van 
burgervader Marc Vanden Bussche, leden van het schepencollege en andere Koksijdse prominenten!



Terug van weggeweest: Nineties Party
Jeugdhuis de PIT organiseert op vrijdag 18 januari om 21. u. de Nineties 
Party. Nog geen gouwe ouwe, maar toch al met voldoende jeugdsenti-
ment. De jaren negentig. Van Pearl Jam tot dj Sash. Van Ace of Bass tot 
Nirvana. CaZZel en JosZn laten je zweten of zweven. Meer info: www.
depit.be.

Word lid van de PIT
Een jaar lidmaatschap van de PIT kost maar 3 euro. Voor elke activiteit 
krijgt men minstens 1 euro korting, voor concerten zelfs 50% reductie. 
Na twee activiteiten is het geld van het lidmaatschap dus al terugver-
diend! Voor elke activiteit worden ook vijf vrijkaarten verloot. Leden ont-
vangen verder maandelijks een nieuwsbrief. Lidkaarten zijn te koop aan de 
kassa. Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.

Word crew member van 
de PIT.
Zin om kilo’s kwijt te raken? Zin om honden 
uit te laten op een koude winteravond? 
Zin om onzin uit te kramen? Dan ben je 
bij ons aan het verkeerde adres. Word crew 
member van de PIT! Krijg meer voor minder. 
Organiseer. Amuseer. Creëer. Sfeer. Meer info: 
jocdepit@koksijde.be of 058/53.29.73.
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Mensen met eetproblemen kunnen 
mager zijn, dik of daartussenin. 
Eten wordt dan wel het belangrijk-
ste in hun leven. Het neemt hen 
helemaal in beslag. Dwangmatig 
eten, overdreven lijnen, eten uit-
braken, laxeermiddelen gebruiken, 
te veel gaan sporten… Men heeft 
een bepaald gewicht in gedachten 
en doet er alles aan om dat te 
bereiken.
Eetstoornissen komen niet alleen 
voor bij vrouwen, maar ook bij 
mannen. In Amerika zijn een kwart 
van de mensen met een eetstoornis 
mannen.
Eten of net niet… om problemen te 
vergeten. Een streng dieet volgen geeft 
een gevoel van controle. Ik heb mezelf 
in de hand. Eetbuien doen je even aan 
niets denken. Het overkomt iedereen: 
een ongelooflijke zin in eten of een trots 
gevoel na een paar kilo’s minder. Maar 

soms gaat het verder dan dat en verliest 
men juist die controle.
De favoriete manier om te vermageren 
blijft diëten. Er zijn veel soorten diëten. 
Wat ze wel gemeenschappelijk hebben, is 
dat ze vanalles beloven. Men kan ze wel 
in twee grote groepen indelen: diëten 
die het eten van vet proberen te vermin-
deren, en diëten die koolhydraten willen 
aanpakken (vb. het Atkins-dieet). Beide 

diëten hebben hun voor- en nade-
len. Vet bevat bevoorbeeld twee 
keer meer calorieën dan koolhy-
draten of eiwit.
Als je denkt dat iemand een eet-
probleem heeft, probeer dan meer 
te weten te komen over zijn/haar 
eetgewoontes. Zeg aan de per-
soon wat je is opgevallen en dat 
je je zorgen maakt. Dwing nooit 
om te eten en controleer niet. 
Dat heeft het tegenovergestelde 
effect. Ga samen dingen doen die 
niets met eten te maken hebben. 

Zoek professionele hulp.
Er wordt meer aandacht besteed aan de 
preventie van eetstoornissen. Er bestaan 
ook verschillende behandelingen. De 
website www.eetstoornis.be bevat heel 
wat info over het onderwerp. In het JIN 
(op de Jeugddienst) ligt ook een map ter 
beschikking met heel wat artikels rond 
eetstoornissen.

Vragen? JIN helpt je ervan af.

Wat ligt hier nu op mijn bord?
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In concert: 
Gaucho en 
Waldorf
Op zaterdag 26 januari 
start een nieuw muziekjaar 
in de PIT. Dit is het eerste 
dubbelconcert van 2008 
en direct één om duimen 
en vingers af te likken. 
Gaucho is een lokale band 
met roots in Nieuwpoort. 
Rock, rock en nog eens 
rock. Dat is de enige manier om deze band kort en krachtig te omschrijven. Voor een voorpoefje kan je terecht op www.myspace.com/gauchorocks.

Waldorf is een Gentse Kpop-formatie. Deze zomer was de groep nog te zien op festivals als Dour en Boomtown. In de winter zakken ze af naar de kust. Beluisteren kan op www.myspace.com/abandcal-ledwaldorf. De avond begint om 21 u. Toegang 2 euro, of 4 euro voor niet-leden. Leden van de PIT kunnen 5 vrijkaarten winnen! Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.
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Zwemweek benadrukt succes 
zwem- & recreatiebad Hoge Blekker

De Koksijdse zwemweek legde in november de extra klemtoon op het dagelijks succes van het vernieuwde en uitgebreide zwem- 
& recreatiebad Hoge Blekker.  Alle baden waren ter beschikking en daarnaast vonden enkele specifieke zwemweekactiviteiten 
plaats. In totaal werden er 5.069 deelnemers geteld.

Vooral de woensdagnamiddag met de 
redder-duikers van het 40ste Smaldeel 
blijft een voltreffer. De overlevings-
training voor strandvissers werd door 
hoofdredder Danny Geryl tot voldoening 
van de deelnemers voortreffelijk geleid. 
Dat was een bijzondere nieuwigheid, 
bedoeld voor garnaalvissers te paard 
en te voet. Zwaar gelaarsd en gehuld in 
gele oliebroek en jekker stappen deze 
dappere mannen en vrouwen diep in 
het water om de garnaal te verschal-
ken. Maar wat als het water de visser 
verschalkt? Vallen kan inderdaad leiden 
tot gevaarlijke situaties omdat de met 
water volgelopen jekker dan loodzwaar 
wordt, men niet meer recht kan en… De 
redders ontwikkelden een techniek om 
dergelijke hachelijke toestanden letterlijk 
het hoofd te bieden. Op verzoek van de 
Oostduinkerkse visssersgroeperingen zal 
dit initiatief in de toekomst een vast item 
in het programma worden. Verder kun-
nen de zwemmarathons voor groeperin-
gen en scholen niet weggedacht worden. 
Ook de leerlingen van de hotelschool 
hadden hun eigen competitie, die tot in 
de puntjes voorbeeldig verliep!
Burgemeester Marc Vanden Bussche en 

sportschepen Dirk Dawyndt lieten tij-
dens de prijsuitreiking alvast hun tevre-
denheid blijken. Dirk Dawyndt kondigde 
ook een nieuw project, een aangename 
mededeling voor de zwemfanaten. Het 
openluchtbad in Oostduinkerke wordt 
vervangen door een nieuw complex, waar 
het “openlucht”-concept primordiaal is. 
Alle verkeerde geruchten hieromtrent 
zijn dus definitief van de baan. In 2008 
kan het project gestart worden om in 
juni 2010 voor het publiek open te zijn.

RESULTATEN ZWEMWEEK
Zwemmarathon lagere scholen: 
1. Gemeentelijke basisschool Koksijde, 
2.675 m / 2. Vrije basisschool 
Oostduinkerke, 2.523 m / 3. Gemeente-
lijke basisschool Oostduinkerke, 2.510 m 
/ 4. Vrije basisschool Koksijde, 2.445 m
Winnaars hinderniszwemmen: Kenzy 
Gorez (9 jaar, 1 min 24) / Frank Lingier 
(10 jaar, 1 min 18) / Joeri Compernolle 
(11 jaar, 1 min 16) / Jasper Lodewyckx 
(12 jaar, 1 min 10) / Fleur Vanslembrouck 
(13 jaar, 20 sec) / Niels Doubry (14 jaar, 
23 sec) / Annelies Lavens (15 jaar, 36 
sec) / Thibo Vanslembrouck (17 jaar, 8 
sec) / Xandra Gyssels (34 jaar, 55 sec) / 

Jan Vancompernolle (38 jaar, 42 sec).
Winnaars van de hoofdprijzen (fiet-
sen): Niels Alleweireldt (Veurne), Emma 
Magherman (Oostduinkerke) en Leyla 
Bruneel (Koksijde)
Zwemmarathon groeperingen: 1. Café 
Figaro, 3.125 m / 2. 40ste Smaldeel, 
2.975 m / 3. Trapegeer zwemclub 2.775 
m. Met 8 teams was de bezetting van 
de zwemmarathon volledig. Namen ver-
der ook deel: Mountainbike Neverest, 
gemeenteschool Oostduinkerke, 
Brandweer Oostduinkerke, gemeente-
school Koksijde en brandweer Koksijde.

Redder Danny Geryl assisteert een gejekkerde 
visser in nood om uit de hachelijke toestand 
te ontsnappen…

Sprongetjes van vreugde bij o.a. Niels Alleweireldt uit Veurne die een nagelnieuwe fiets won. Op de foto ook de andere prijswinnaars met o.a. bur-
gemeester Marc Vanden Bussche, schepen Dirk Dawyndt en zwembadbeheerder Marc Supeley.
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Jeugdsportacademie
Voor het 8ste jaar op rij organiseren 
de Sportdienst en sportraad sporti-
nitiaties in de sporthal Hazebeek te 
Oostduinkerke voor jongens en meisjes 
van het 1ste tot het 6de leerjaar. De 
deelnameprijs (verzekering en sportma-
teriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro 
per namiddag. Inschrijven per lessen-
reeks van 3 weken, dus 4,50 euro. In de 
vierde reeks die loopt op de woensda-
gen 16, 23 en 30 januari is badminton 
aan de beurt, van 14 tot 15.15 u. voor 
het 1ste tot het 3de leerjaar (al volzet), 
van 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de 
tot het 6de leerjaar (nog 10 plaat-
sen vrij). Geïnteresseerden dienen zich 
vooraf in te schrijven op het secretariaat 
van de sportraad: Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, fax 
058/53.20.00, www.sport.koksijde.be). 
Dit schooljaar staan nog tennis en mini-
voetbal op het programma.

Sport Overdag: sport- 
en seniorenacademie
De activiteit Sport Overdag, een orga-
nisatie van de Sportdienst en sportraad, 

loopt nog tot 16 mei 2008. Elke vrijdag 
(niet tijdens de schoolvakanties), kun-
nen zowel dames als heren terecht in de 
sporthal van Koksijde-dorp voor volgend 
sportief programma: conditiegymnastiek 
van 10.30 tot 11.30 u., tennis van 13.45 
tot 14.45 u., badminton van 14.45 tot 
15.45 u. en tafeltennis van 13.45 tot 
15.45 u. De deelnameprijs (verzekering 
en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 
1,50 euro per voor- of namiddag. Info 
& organisatie: Sportdienst en sportraad, 
Hazebeekstraat 11 (tel. 058/53.20.01, 
www.sport.koksijde.be)

Nordic Walking
Nordic Walking is een sportactiviteit 
voor alle leeftijden. Specialiste Greet 
Ostyn geeft onderricht volgens de Alfa-
247-techniek. Op de parking van het 
bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA) 
is er een beginnerscursus op de dins-
dagen 8, 15, 22, 29 januari, 5 en 12 
februari van 14 tot 16.30 u. met uit-
leg over de basisprincipes. De kostprijs 
voor deze zes lessen bedraagt 59 euro. 
De “stokken” of poles kunnen gehuurd 
worden aan 2 euro/les). Daarnaast is 
er elke zaterdag om 9.45 u. een strand- 
of duinenwandeling van anderhalf uur 
met start aan het bezoekerscentrum 
Doornpanne. Gratis deelname.
Info en inschrijving: Marie-Chantal 
Loones (tel. 058/51.98.08, e-post chan-
tal.loones@telenet.be).

Nog twee weken schaatspret
De ijsbaan in de evenementenput bij het 
nieuw gemeentehuis blijft voor de schaats-
lustigen nog open tot en met zondag 13 
januari, op volgende dagen en uren:
- tot en met zondag 6 januari van 10 tot 21.30 u.
- van maandag 7 januari tot en met zondag 13 
januari van 14 tot 21.30 u.

Op donderdag 3 januari is er disco-
schaatsen van 18 tot 19.30 u.
SCHAATSTIJDEN
Elke dag telt vier (tijdens schoolweken) of 
zes schaatstijden (in de vakantie): van 10 
tot 11.30 u., van 12 tot 13.30 u., van 14 
tot 15.30 u., van 16 tot 17.30 u., van 18 
tot 19.30 u. en van 20 tot 21.30 u. Na elke 
schaatsbeurt wordt de ijsbaan gereinigd. 
Volwassenen betalen voor één schaatsbeurt 
4 euro, kinderen/jongeren tot 16 jaar 2 
euro. Een tienbeurtenkaart kost 35 euro 
voor volwassenen, en 15 euro voor kinde-
ren/jongeren tot 16 jaar. Het dragen van 
handschoenen is verplicht. Ter plaatse kun-
nen schaatsen gehuurd worden (2 euro).
INLICHTINGEN
Voorzitter Noel Deprez van het feestco-
mité Koksijde-dorp (tel. 058/51.32.16), 
voorzitter Jean-Pierre Tastenhoye van 
het feestcomité Koksijde-bad (tel. 
058/52.45.34) of PR Vrije Tijd Ilse 
Chamon (tel. 058/53.29.80, e-post 
ilse.chamon@koksijde.be).
Algemene info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, Zeelaan 303 (tel. 
058/51.29.10 – fax 058/53.21.22 – www.
koksijde.be - toerisme@koksijde.be)

Musketiers cyclingclub 
familiequiz
De wielertoeristenclub De Musketiers uit 
Oostduinkerke organiseert op vrijdag 18 
januari in de parochiezaal te Oostduinkerke 
(Polderstraat bij het visserijmuseum) zijn 
eerste musketiers cyclingclub familiequiz. 
Er wordt gespeeld in ploegen van 4. 
Voorinschrijven (4 euro per persoon) is 
aangeraden; 5 euro aan de deur. Er is voor 
iedereen een prijs. Leute en ambiance 
verzekerd! Info en inschrijving demuske-
tierscyclingclub@hotmail.com.



1. Op dinsdag 20 november vond in ’t Krekelhof, 
-het rariteitenkabinet en ambachtenmuseum 
bij hotel Soll Cress-, de 9de appelpers- en 
smuldag plaats van de Fruytige Gilde der 
Appelpersers van Sint-Idesbald. Na botteling, 
pasteurisatie en stapeling, kunnen de gilde-
broeders en -zusters weer een vol jaar van echt, 
puur en onvervalst ambachtelijk geperst appel-
sap genieten, zonder toegevoegde suikers, 
kleur- en smaakstoffen, bewaarmiddelen… 
’s Namiddags werden enkele nieuwe leden 
in de gilde geïntroniseerd. Op de foto v.l.n.r. 
Fernand Dony, Fernand Vanderplancke, groot-
officier-stichter André Vandamme, Hannelore 
Vandamme, mevrouw Jenny Vandamme, Eric 
Dufossez, Sofie Vandamme, schoonzoon Rik en 
Yvo Peeters. Gedenk het Engelse gezegde: an 
apple a day, keeps the doctor away…

2. Ter gelegenheid van het jaarlijkse Ceciliafeest 
van de Oostduinkerkse Harmonie Vrienden 
van de Brandweer werden diverse muzikanten 
vereremerkt. Op de foto v.l.n.r. secretaris Jan 
Douchy, Emeric Counye (zilveren medaille in 
de Kroonorde), Johan Vanhoucke voorzitter, 
Romain Rosseel (50 jaar muzikant medaille 
Fedekam erekruis ridder), John Torney (10 
jaar muzikant medaille Fedekam junior zil-
ver); staande v.l.n.r. eerste schepen Jan Loones, 
bestuurslid Gilbert Deschilder, materiaalmees-
ter Patrick Kyndt, eredame Famke Vanhoucke, 
Mieke Garnaal Lientje Vanhoucke, dirigent 
Jeroen Hillewaere, 2de eredame Leen Desaever, 
pastoor Hans Devos, PR Eric Figoureux. Karel 
Maertens, 84 jaar en nog spelend lid in 2004, 
werd zijn zilveren palmen in de Kroonorde 
overhandigd in het rustoord te Veurne.

3. De uitbaters, eigenaars en architecten van 
het duinenschip Normandie werden zaterdag 
24 november in het gemeentehuis gehuldigd 
omdat hun prachtig gerenoveerde eigendom de 
Vlaamse Monumentenprijs in de wacht sleepte. 
V.l.n.r. uitbaters Tim en Ellen Weiss-Vandendries, 
eigenaars Luc en Annie Vandendrie-Goderis, 
burgemeester Marc Vanden Bussche en archi-
tect Marc Vandendries. Mede-architecten Pieter 
Vandendries en Niek Capoen konden niet aan-
wezig zijn.

De voorbije maand in woord en beeld

4. De gemeentelijke andersvalidenadviesraad organiseerde op zondag 2 december enkele activiteiten naar aanleiding van de internationale dag van de minder-
validen. Jammergenoeg was de belangstelling eerder gering wegens het barslechte weer. Daarom ook vonden de demonstraties van o.a. de blindengeleidehon-
denschool Vrienden der Blinden plaats in het gemeentehuis. Andere realistische “proeven” waren een wandeling in een rolwagen en een wandeling geblinddoekt 
met, en geblinddoekt zonder blindengeleidehond.

1.

2.

3. 4.



De voorbije maand in woord en beeld

5. Het gemeentebestuur huldigde op zaterdag 24 november 
ook de h. Willy Vanelverdinghe, zaakvoerder van camping 
De Blekker. Willy werd in het gemeentehuis ontvangen omdat 
hij van de Nederlandse reisorganisatie ANWB een uitzonder-
lijke hoge kwaliteitsscore (86%) in de Europese campingsector 
bekwam, nl. 86%. Overigens won Willy al zes internationale 
prijzen zoals o.m. de International Award for Tourism Madrid, 
de Golden Europe Award for Quality & Commercial Prestige 
Paris en Diamond Eye Award for Quality Commitment Berlin. 
Op de foto zien we hem links naast burgemeester Marc 
Vanden Bussche.

6. De derde gemeentelijke ontvangst op zaterdag 24 novem-
ber viel te beurt aan een delegatie van de Koksijdse jongeren-
drumband El Fuerte en zijn tamboer-majoor Jurrie Delporte. 
De drumband El Fuerte is immers opnieuw uitgeroepen tot 
nationaal kampioen in eerste afdeling (melodisch percussie-
ensemble, marching) met een score van 84,4%, en tamboer-
majoor Jurrie Delporte werd opnieuw nationaal kampioen 
met een monsterscore van 92,8%. De finale vond plaats op 
zondag 21 oktober in Wevelgem. Inderdaad een vereniging 
waar onze gemeente trots op mag zijn. Burgemeester Marc 
Vanden Bussche en dirigent Jurrie Delporte reiken elkaar de 
hand.

7. Nadat de toegangswegen naar de gemeentelijke basis-
school van Oostduinkerke door de gemeente zelf en door 
het Vlaamse gewest werden aangepast om een veiliger schoolomgeving te creëren besliste de ouderraad om ook een bijdrage te leveren. Opgemerkt worden in 
het verkeer is de belangrijkste veiligheidsfactor. Daarom heeft de ouderraad voor alle schoolkinderen (ruim 330) een fluohesje aangekocht. Belangrijk feit is dat 
werkelijk iedereen een hesje krijgt zonder onderscheid te maken naar leeftijd of hoe men naar school komt. De bedoeling is dat de leerlingen elke dag op weg 
van en naar school dit hesje dragen, en ook tijdens schooluitstappen. Op het einde van het schooljaar worden alle hesjes ingezameld en in september krijgt ieder-
een weer een hesje. Zo kan de doorgroei van peuter naar zesde leerjaar opgevangen worden. De totale investering bedraagt zo’n 3.250 euro. De overhandiging 
gebeurde op woensdag 28 november.

8. Op zaterdag 1 en zondag 2 december lokte het jaarlijkse hobbyfestival Gouden Handen in de sporthal van Koksijde-dorp, al voor de 18de keer georganiseerd 
door het feestcomité Koksijde-dorp, talrijke kijklustigen die hun bewondering voor de artistieke vaardigheden van buren en vrienden niet onder stoelen of ban-
ken staken.

5.

6.

7.

8.



De voorbije maand in woord en beeld

9. Ter gelegenheid van 
het Sint-Ceciliafeest 
werd uiteraard ook 
hulde gebracht 
aan de muzikanten 
van de Koninklijke 
G e m e e n t e l i j k e 
Harmonie Koksijde die 
vanwege Vlamo een 
decoratie toegekend 
werden. De gelau-
werden zijn, zittend 
van links naar rechts: 
Carine Van Hoorne 
(zilveren ereteken 
voor 25 jaar muzikant), 
Wim Van Landschoot 
(kristallen ereteken 
voor 15 jaar muzi-
kant), Pierre Billon 
(gouden ereteken voor 
50 jaar muzikant), 
Kurt Deman (kristal-
len ereteken voor 15 
jaar muzikant), Patrice 
Charlemagne (kristal-
len ereteken voor 15 
jaar muzikant).

10. Op het jaarlijkse Barbarafeest van de brandweer afdeling Koksijde werd luitenant André Declerck door eerste schepen Jan Loones en kapitein-korpschef 
Werner Tyteca het ereteken van ridder in de Kroonorde opgespeld. André bereilte de leeftijdsgrens van 60 jaar en kan meer dan 31 jaar brandweerdienst voor-
leggen!

11. Wist u dat de hoofdzetel van het Unesco Platform Vlaanderen al jaren in Koksijde gevestigd is. Inderdaad, en dat is de verdienste van voorzitter en 
Oostduinkerkenaar Jean-Pierre Dehouck die al vele jaren van zijn leven aan de bloeiende werking van Unesco Vlaanderen wijdt. Op zaterdag 15 december werd 
aan het centrum een nieuw lokaal verleend: het vroegere info- en toerismekantoor aan de Zeelaan 44 in Koksijde-dorp (op de hoek met de Houtsaegerlaan). 
In dat nieuw secretariaat en informatiecentrum kan iedereen binnenstappen om meer op te steken over de werking van de Unesco. Het nieuwe infocentrum is 
ontsproten uit de goede de samenwerking met de gemeente Koksijde en zal ongetwijfeld bijdragen tot het beter zichtbaar en kenbaar maken van de Unesco. Bij 
deze gelegenheid werd ook hulde gebracht aan Marino Bultinck (rechts) die zich als beroepskracht al tien jaar dagdagelijks voor de organisatie inzet. Op de foto 
voorzitter Dehouck (zittend), ondervoorzitter Stijn Follet, medewerker Marino Bultinck, burgemeester Marc Vanden Bussche, raadslid Henri Dewulf en cultureel 
ambassadeur Fernand Vanderplancke.

12. In het toerismekantoor op het Astridplein in Oostduinkerke-bad loopt nog tot en met woensdag 30 januari een tentoonstelling met schilderwerken en beelden 
van De Andere Academie uit Torhout. Het betreft kunstwerken van andersvalide personen. De expo is tijdens de kerstvakantie dagelijks open van 10 tot 12 en van 
14 tot 17 u. (gesloten op 1 januari). Na de vakantie is de expo open op vrijdag van 14 tot 17 u., op zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u. Eerste schepen 
Jan Loones en gemeenteraadslid Rita Gantois verwelkomden op de receptie de genodigden.

13. Onder grote publieke belangstelling werd de 12de ijsbaan van Koksijde op vrijdag 14 december plechtig en spectaculair ingeschaatst door schaatsclub Kyros 
uit Eeklo en door schaatskampioene Katrien Pauwels. Verzonken op het Theaterplein en aanleunend tegen de machtige achtergrond van het glazen gemeente-
huis biedt de feeëriek verlichte ijsbaan, met een vrolijk schansspringende kerstman, een idyllisch winterzicht. De technische ploeg onder leiding van Pierre Dalle 
tekende voor dit prachtig decor..! Er kan nog geschaatst worden tot en met zondag 13 januari.

9.

10. 11.

12. 13.



Dokters januari
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:  058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:  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 januari

(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten 
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 
9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd, 

d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie 
niet aan onze redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek 
meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht 
dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00
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Burgerlijke stand november

Bevo l k i n g

GEBOORTEN
Nicholas Biebuyck (Brugge, 8 november), zoon van Gianni en Belinda Macdonald uit Oostduinkerke
Manu Dumont (Veurne, 10 november), zoon van Jonathan en Evelien Vanbavinckhove uit Koksijde
Arwen Esther (Veurne, 11 november), dochter van Davy en van Lobke Vanhoucke uit Oostduinkerke
Fien Loones (Veurne, 14 november), dochter van Steven en van Tanya Charsley uit Oostduinkerke
Adeyna Wacheux (Veurne, 16 november), dochter van David en van Magali Cornu uit Koksijde
Tine Morel (Veurne, 20 november), dochter van Wim en van Lynn Spruytte uit Oostduinkerke
Marthe Swinnen (Veurne, 21 november), dochter van Johan en van Tine Vandenberghe uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Tony Pinson en Ulla Pype, beiden uit Koksijde
Dieter Van Renterghem en Sylvie Carton, beiden uit Koksijde
Stijn Callens en Tatiana Engels, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS 
Antoinette Bécue (76 jaar), weduwe van Fernand Carna / Elisa Vandevelde (92 jaar), ongehuwd / Ben 
Jordaens (25 jaar), ongehuwd / Luc Velter (80 jaar), echtgenoot van Theresia Vermeulen / Camiel 
Vandevenne (96 jaar), echtgenoot van Bertha Desaever / Pieter Langenus (85 jaar) / Irène Devos (81 
jaar), echtgenote van Gilbert Hoet / Norbertus Tryssesoone (74 jaar), echtgenoot van Agnès Desmet / Frans Leper (84 jaar), 
echtgenoot van Emma Vandereycken / Charles Casselman (97 jaar), weduwnaar van Marie Lekens / August Smet (89 jaar), echt-
genoot van Marie Rooman / Roger Durivault (86 jaar), weduwnaar van Simonne Delanghe / Eugène Huwaert (80 jaar), onge-
huwd / Werner Dubois (65 jaar), echtgenoot van Claudine Vandenberghe / Simonne Glineur (85 jaar) / Jules Lemaître (88 jaar), 
weduwnaar van Eva Demierbe / Freddy Deburchgraeve (49 jaar) / Etienne Baelde (82 jaar), echtgenoot van Cecilia Debode

EHBO cursus van het Rode Kruis
De Rode Kruis-afdeling Koksijde start op woensdag 20 februari een EHBO-cursus (brevet van helper). De lessen vinden plaats in 
zaal ’t Oud Schooltje (Kerkstraat), op de woensdagen 20 en 27 februari, 5, 12 en 19 maart, telkens van 19 tot 22.15 u. Gratis 
met uitzondering van de syllabus. Info en inschrijvingen bij de verantwoordelijke leergangen Isabelle Vandermeiren (Noordstraat 
4 in Koksijde, tel. 058/62.00.42, e-post isabelleke.vandermeiren@hotmail.com).



Echtpaar Vandenberghe-Cousin
Zaterdag 24 november was een gezellige feestdag voor het echtpaar Herman Vandenberghe (°Loker) en Irène Cousin (°Nieuwkerke) ter gelegenheid 
van de viering van het gouden huwelijksfeest (23.11.57, Westouter). Herman was zijn beroepsloopbaan lang als werktuigkundige verbonden aan het 
Belgisch leger, hoofdzakelijk in Soest. Irène werkte daar in de militaire hoofdkantine (winkel) en ook aan het secretariaat van de Belgische middel-
bare school in Soest. Het jubilerende echtpaar heeft een zoon. In het gemeentehuis werden ze met vrienden en kennissen hartelijk ontvangen door 
burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.

Proficiat aan onze jubilarissen
2�

Fe e s t

Echtpaar Tydtgat-Plaetevoet: 65 jaar of briljant..!
Briljanten palmen waren er op zaterdag 15 december voor het echtpaar Remy Tydtgat (°Brassempouy in de Landes, Frankrijk) en Gertrude Plaetevoet (°Koksijde) ter 
gelegenheid van de 65ste huwelijksverjaardag (12.12.1942, Koksijde). Waarachtig een zeldzame familiale verjaardag om “u” tegen te zeggen! Remy was automecanicien 
in Ieper en Nieuwpoort, en is, in zijn 87ste levensjaar, nog dagelijks bezig met “mechaniek”! Gertrude was in haar jeugd dienster, en later huisvrouw. Het briljanten 
paar heeft een dochter. Ze kregen in het gemeentehuis een ontvangst aangeboden door een delegatie van het gemeentebestuur met overhandiging van felicitaties en 
geschenken.

T i j - d i n g e n
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Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten.
Abonnement 2008: 11 nummers van januari tot en met december (voor niet-gedomicilieerden: 10 euro te storten op
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Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
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zetten de feestneus op!
Van zaterdag 19 januari tot en met vrijdag 8 februari zijn er in onze gemeente weer carnavalsfees-
ten. De VVV en het carnavalcomité van Oostduinkerke dienen niet minder dan vijf manifestaties op. 
Koksijde pakt uit met een groot kindercarnavalsfeest.

Oostduinkerke
ZATERDAG 19 JANUARI: 14 u., zaal Witte Burg, KINDERCARNAVALFEEST met verkiezing van het jeugdprinsenpaar 2008, 
carnavaleske animatie voor de kinderen, toegang 1 euro, org. Carnavalcomité

DONDERDAG 31 JANUARI: 14 u., zaal Witte Burg, CARNAVALFEEST VOOR DE DERDE LEEFTIJD met aanstelling van senioren-
keizer en –keizerin 2008, muzikale animatie met de Westhoekaccordeonisten en DJ met dansmuziek uit de oude doos, 
toegang 3 euro met gratis basisconsumptie, org. Carnavalcomité

ZATERDAG 2 FEBRUARI: 16.30 u., Estaminet In De Peerdevisscher, OFFICIËLE AANSTELLING van Keizer Bruno I en zijn 
Hofmaarschalken Sven en Kenny

ZONDAG 3 FEBRUARI: 14.30 u., GROTE CARNAVALSTOET van Oostduinkerke-bad naar dorp (aankomst voorzien rond 16.30 
uur) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet rondgang met bezoek aan de plaatse-
lijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten, prijsuitreiking om 19 u. in herberg Sint-Elooi (ten bedrage van 2.750 
euro onder de plaatselijke verenigingen)

Het hoogtepunt van carnaval te Oostduinkerke is uiteraard de stoet op zondag 3 februari.
Om de deelname van de verenigingen aantrekkelijk te maken, werd er opnieuw een extra financiële inspanning gele-
verd. Per wagen (van verenigingen uit eigen gemeente) is een startgeld van 300 euro en de nodige logistieke steun voor 
de opbouw van de wagen voorzien. Verenigingen die geen wagen hebben, kunnen deelnemen met een gekostumeerde 
groep. De VVV betaalt de factuur voor het huren van de kostuums voor de helft terug met een maximum van 186 euro. 
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303 te Koksijde, tel. 058/53.29.10. Org. VVV 
Koksijde-Oostduinkerke

DINSDAG 5 FEBRUARI: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-dorp met een prij-
zenpot van 620 euro voor de 40 beste maskers. Jurering in de plaatselijke herbergen, deelnameprijs 3 euro, start aan 
cafetaria sporthal Hazebeek. Om 02 u. prijsuitreiking in herberg Sint-Elooi. (Voor verdere inlichtingen:voorzitter carna-
valcomité André Cavyn, Dorpstraat 24 te Oostduinkerke, tel. 0479/94.58.49)

Koksijde
VRIJDAG 8 FEBRUARI: 14.30 u., KINDERCARNAVALSTOET, vertrek op het Marktplein in Koksijde-bad (inschrijven ter 
plaatse). Omloop van de stoet: Marktplein, Ter Duinenlaan, J. Van Buggenhoutlaan, Zeelaan, Kursaallaan, Zeedijk, 
Zouavenplein, Koninklijke Baan, Kursaallaan, cc CasinoKoksijde, alwaar om 16.30 u. kinderanimatie door clown Rocky 
in de feestzaal (3 euro voor kinderen die enkel deze show bijwonen). Om 17.30 u. bekendmaking jeugdprins en –prinses 
carnaval 2007 van Koksijde, bijgestaan door Prins carnaval Bruno I en zijn schildknapen. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 
kinderen! Org. feestcomité Koksijde-bad i.s.m. de VVV

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058/51.29.10, fax 058/53.21.22)


