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Carnavalfeesten in onze gemeente!
(zie bl. 8 en 9)



Hulde aan gepensioneerde personeelsleden
�

Adm in i s t r a t i e

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de personeelsleden, vrijdag 4 januari, hield burgemeester Marc Vanden Bussche een terug-
blik over de realisaties van het voorbije jaar, en stak hij de personeelsleden meteen een hart onder de riem om in 2008 hetzelfde 
enthousiasme voor de Koksijdse gemeenschap aan de dag te leggen. Uiteraard sprak hij wensen uit voor een voorspoedig 2008, en 
traditiegetrouw werd ook hulde gebracht aan de pensioengerechtigde personeelsleden die het gemeentebestuur verlaten hebben.

Belangrijke realisaties in 2007 waren 
o.m. de gedeeltelijke vernieuwing van de 
Zeelaan, de heraanleg van de schoolom-
gevingen in Koksijde en Oostduinkerke, 
de nieuwe dorpsbrug in Wulpen, de ver-
nieuwing van de brandweerkazerne, de 
start van de eigen ambulancedienst…
Als voornaamste verwezenlijking citeerde 
hij evenwel de voltooiing van het nieuwe 
gemeentehuis en de verhuis van oud 
naar nieuw. Was de bouw een echt 
mega-project, dan was ook de verhuis 
een huzarenstukje dat in één week tot 
een goed einde werd gebracht. Meteen 
dankte hij aan alle personeelsleden die 
voor organisatie en uitvoering inston-
den.
De burgemeester besteedde ook aan-
dacht aan het strategisch meerjaren-
plan, eigenlijk een interne studie over 
de gemeentelijke werking, voortaan ver-
eist door het nieuw gemeentedecreet. 
Dat lijvig document, dat in het najaar 
2007 tot stand kwam na intensief over-
leg tussen de diensthoofden in diverse 
werkgroepen, bepaalt zowel de opera-
tionele als de financiële strategie die 
de gemeente de komende jaren moet 
voeren.
“Cultuur, natuur en recreatie blijven de 

drie noodzakelijke pijlers in Koksijde”, 
aldus burgemeester Vanden Bussche. 
Koksijde moet in deze 21ste eeuw een 
dynamische kustgemeente worden, die 
zich inzet voor het algemeen welzijn en 
de socio-culturele ontplooiing van zijn 
inwoners, tweede residenten en bezoe-
kers. “Daarom willen we in de toekomst 
een kwaliteitsvol en doelmatig communi-
catiebeleid voeren. Om dit alles te reali-
seren zullen we aanwervingen doen, het 
intern beheerssysteem uitbouwen en de 
ICT-mogelijkheden optimaal benutten.”
Maar hij beklemtoonde dat er nog veel 
andere uitdagingen zijn: de aankoop 
van gronden voor bouw van betaalbare 
woningen, het masterplan voor de toe-
komst van de gronden van de militaire 
basis, de verhoging en verbetering van 
het seniorenbeleid met aanwerving van 
een seniorenconsulent, het bouwen van 
nieuwe loodsen in Koksijde, de aanleg 
van fietspaden tussen de Kursaallaan en 
de grens met De Panne, de heraanleg 
van de schoolomgeving Fastenaekelslaan 
en Borléestraat, de heraanleg station 
Koksijde, de rioleringswerken in de 
Pylyserlaan. Tot slot, maar zeker niet in 
het minst noemde de burgemeester ook 
de heropening eind juni van het totaal 

vernieuwde Nationaal Visserijmuseum, 
de start van de aanleg van het eco-golf-
terrein “Hof Ter Hille”, en het historische 
project Ars Moriendi in Ten Duinen.
Marc Vanden Bussche: “Om al die doel-
stellingen te verwezenlijken moet men 
natuurlijk een beroep kunnen doen op 
geëngageerd personeel. In naam van het 
college en de gemeenteraad dank ik dan 
ook iedereen voor de geleverde inspan-
ningen. Tot slot: Koksijde, met zijn deel-
gemeenten Oostduinkerke, Sint-Idesbald 
en Wulpen, staat voor een gezond even-
wicht tussen werk, gezin en ontspan-
ning. Ikzelf en mijn vele vrienden kunnen 
dit maar beamen. Laten we dat met z’n 
allen zo houden en zelfs nog verbeteren. 
Met de goeie kwaliteiten zoals verdraag-
zaamheid, geduld, begrip, luisterbereid-
heid en vergevingsgezindheid moet dit 
lukken.” Ook gemeentesecretaris Joeri 
Stekelorum voerde het woord op de 
nieuwjaarsreceptie. Hij had een bijzon-
dere boodschap voor de personeelsle-
den in verband met de uitdagingen voor 
het komende jaar: de uitwerking van een 
nieuw intern beheerssysteem, de nieuwe 
rechtspositieregeling en de aanpassing 
van het personeelsstatuut, de vernieu-
wing van de gemeentelijke website.

Onder de vleugels van de leden van het college van burgemeester en schepenen onderaan de uitgewuifde personeelsleden: v.l.n.r. Marcel Decraene, Raymond Decelle 
en echtgenote, Noël Pynseel en echtgenote, Jerome Smagghe, Anita Heughebaert en echtgenoot, Erik Coppillie en echtgenote, José Chamon en echtgenote.
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(vervolg van blz. 2)

HULDE PENSIOENGERECHTIGDE PERSONEELSLEDEN
José Chamon (administratie) - Na een 
dienststaat van 39 jaar en 7 maan-
den is afdelingshoofd Administratie José 
Chamon (62) op 1 februari ‘08 met 
pensioen. Hij is gehuwd met Margaretha 
(Griet) Vieren en is de fiere vader en 
grootvader van Ilse en Stien. Op 1 juli 
‘68 vervoegde hij de gemeente als “werk-
man”. Maar hij begon zijn loopbaan op de 
dienst Bevolking en in de namiddag hielp 
hij in de Secretarie/rekendienst. Op 1 
september ‘69 werd hij vast benoemd 
in de graad van hulptekenaar en in ‘72 
volgde de bevordering tot opsteller. Hij 
volgde vier jaar, met brio, bestuursrecht 
in Brugge. Op 1 januari ‘81 volgde de 
bevordering tot onderbureauchef en op 
1 maart ‘88 tot bestuurschef. Op 1 mei 
‘92 werd hij na een examen bevorderd 
tot bureauchef en op 1 december ‘96 
volgde aanstelling tot hoofd van de 
dienst Administratie, met ten slotte, na 
een examen op 1 mei ‘98, de bevorde-
ring tot afdelingshoofd Administratie. 
Tijdens de zoektocht naar een nieu-
we secretaris was hij ook waarnemend 
secretaris. José was ook sergeant-majoor 
en sectieoverste bij de brandweer.
Raymond Decelle (onderwijs) – Raymond 
(60) nam als onderwijzer van de bijzon-
dere klas afscheid van de gemeentelijke 
basisschool Koksijde op 31 oktober ‘07. 
Als geboren Limburger heeft Raymond 
nooit last gehad om zich aan de kust te 
integreren. Hij werd op 3 september ‘73 
onderwijzer aan de gemeentelijke basis-
school benoemd, waar hij een loopbaan 
van 34 jaar en 1 maand doormaakte. 
Hij zag de school groeien en bloeien tot 
een grote onderwijsinstelling met maar 
liefst 400 leerlingen. Raymond houdt 
van fietsen maar is ook een gedreven 
natuurliefhebber. Reden waarom hij met 
zijn echtgenote een huis bouwde niet ver 
van de Doornpanne.
Mevrouw Anita Heughebaert (onderwijs) 
– Bij de gemeentelijke basisschool, afde-
ling Koksijde nam Anita Heughebaert op 
1 augustus 2007 afscheid als vastbe-
noemd lerares niet-confessionele zeden-

leer. Anita heeft er een dienststaat opzit-
ten van 29 jaar en 4 maanden. Zij begon 
haar loopbaan op 1 oktober 1977 als 
contractueel lerares niet-confessionele 
zedenleer en werd vastbenoemd op 1 
januari 1981. Mevrouw Heughebaert 
werd geboren in Veurne op 25 juli 
1947 en is gehuwd met dokter Hubert 
Kerkaert. Anita was jarenlang actrice bij 
de Veurnse toneelgilde.
Jerome Smagghe (technische dienst) 
– Bij de gemeentelijke technische dienst 
was de steeds gemoedelijke en opge-
wekte Jerome Smagghe (63), die in zijn 
leven heel wat lichamelijke en familiale 
tegenslagen moest verwerken, zowat de 
meid van alle werk. Onlangs ontviel 
hem zijn echtgenote Rita Desodt. Maar 
Jerome is een taaie Houtlander, geboren 
in Merkem op 14 augustus 1944. Hij 
begon zijn carrière bij het gemeentebe-
stuur van Koksijde op 12 april 1977 als 
tewerkgestelde werkloze, geschoold B. 
Op 1 januari 1987 werd hij benoemd tot 
Gesco-geschoold A. Op 31 december 
2006 ging Jerome op rustpensioen, na 
een dienststaat van 29 jaar en 7 maan-
den bij de gemeente.
Noël Pynseel (technische dienst) - Op 31 
december 2007, nam ook Noël Pynseel 
(60) afscheid van de gemeente. Hij was 
in zijn jeugdjaren nauw verwant met de 
visserij, maar vooraleer de gemeente 
te vervoegen werkte hij een tijdje bij 
de opbouw van het vakantiecentrum 
Sunparks. Daarna trad hij toe bij de 
gemeente als BTK-er, in ‘85 werd hij 
heraangesteld als tewerkgestelde werk-
loze, in ‘87 als gesco ongeschoold arbei-
der. Na diverse bevorderingen werd hij 
op 1 januari ‘06 gekwalificeerd lader. 
Bij ons bestuur werkte hij meestal bij de 
lediging van beerputten voor niet op de 
riolering aangesloten woningen. Ook de 
rioolputjes werden waar nodig deskun-
dig gereinigd. Noël hielp ook mee bij de 
lediging van de groenafvalcontainers.
Marcel Decraene (technische dienst) 
– Geboren in Kortrijk vestigde Marcel 
(65) zich in ‘85 in Koksijde en kon er aan 

de slag als adjunct werkopzichter. Op 1 
januari ‘87 werd hij benoemd tot gesco 
adjunct-werkopzichter en op 1 decem-
ber ‘97 tot gesco chauffeur leerlingen-
vervoer wat hij tot zijn 65ste zou blijven 
doen. Op 31 mei ‘07, 24 dagen na zijn 
65ste verjaardag verliet Marcel met pijn 
in het hart en na een dienststaat van 21 
jaar en zes maand zijn job. Marcel die 
een echte huisduif is, zal zich vanaf nu, 
samen met zijn Yvonne, nog meer kun-
nen toeleggen op huishoudelijke klusjes.
Gilbert Vanneuville (technische dienst) 
– Op 31 augustus ‘07 verliet Gilbert 
Vanneuville (65) na een dienststaat van 
18 jaar en 2 maand de gemeente. Geen 
muzikale activiteit in de gemeente ging 
voorbij of hij was aanwezig met zijn 
geluidsinstallatie. Gilbert is een authen-
tieke Koksijdenaar, zoon van Martha 
Vanneuville, weduwe van Oscar Dumarey 
die tijdens de oorlog in een Duits con-
centratiekamp stierf. Naar hem werd 
later een straat in Koksijde genoemd. 
Na zijn opleiding elektriciteit en een 
werktijd in de privé, ging Gilbert zijn 
geluk beproeven in Zuid-Afrika. Terug 
in Koksijde werd hij op 1 juli ‘89 aan-
gesteld als gesco geschoold B. Op 1 
december ‘97 werd hij bevorderd tot 
gesco adjunct technieker. Door zijn vele 
muzikale opdrachten was Gilbert meestal 
alleen aan zet.
Erik Coppillie (technische dienst) – 
Erik Coppillie (60), nog een rasechte 
Koksijdenaar, is gehuwd met Ivonne 
Corteel en woont in de Massartstraat 3. 
Jarenlang was hij beroepsvisser, een job 
die hij met veel liefde volbracht. Hij leed 
veel koude, doorstond de wildste stor-
men en kende ook veel tegenslag. Visser 
is een boeiende job, maar het vreet aan 
het menselijk gestel. Vandaar dat Erik na 
veel jaren de visserij vaarwel zei, en nieu-
we tewerkstelling vond bij de gemeente 
op 5 juli 2000 hij als gesco werkman bij 
de onderhoudsdienst. Op 31 december 
‘07 ging Erik na een dienststaat van 7 
jaar en 5 maand met pensioen.



Snippers uit de gemeenteraad van 19 december
�
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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. MEDEDELINGEN UIT DE 
ZITTING VAN COLLEGE 
VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN
- Volgende personeelsleden werden 

door het college van burgemeester 
en schepenen (zitting 17 december) 
op proef in vast verband benoemd: 
Willem Lanszweert als conservator 
van het Nationaal Visserijmuseum, Ilse 
Chamon als stafmedewerker PR Vrije 
Tijd & Externe Communicatie, Leen 
Declerck als hoofd dienst Ruimtelijke 
Ordening en Planning.

- Gewezen schepenen Etienne Vanneste 
en Pat Stockelynck werden door Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur de 
eretitel van schepen van gemeente 
Koksijde toegekend.

2. BELEIDSPLANNEN
a) Volgende beleidsplannen werden 

goedgekeurd maar niet unaniem:
- strategisch meerjarenplan 2008-

2012 (CD&V en Vlaams Belang 
tegen)

- cultuurbeleidsplan (CD&V tegen, 
Vlaams Belang onthouding)

- cultuurnota 2008-2013 van de pro-
jectvereniging 5-art (CD&V tegen)

- beleidsplan 2009-2014 van het 
Abdijmuseum Ten Duinen (CD&V 
tegen)

- sportbeleidsplan 2008-2013 
(CD&V tegen)

- lokaal sociaal beleidsplan (advies 
- CD&V tegen, Vlaams Belang ont-
houding)

- OCMW-meerjarenplan 2008-2013 
(CD&V tegen, Vlaams Belang ont-
houding)

- samenwerkingsprotocol gemeente-
OCMW 2008-2013 (advies - CD&V 
tegen, Vlaams Belang onthouding)

- beleidsnota en gemeentebudget 
2008 (CD&V en Vlaams Belang 
tegen)

b) Het communicatiebeleidsplan 2008-
2012 werd unaniem goedgekeurd.

c) Er werd kennis genomen van het toe-
ristisch beleidsplan 2008-2012.

3. De gemeentelijke dotatie 2008 aan 
de politiezone Westkust bedraagt 
3.994.719 euro. Dat is een lich-
te stijging ten overstaan van 2007. 
Unanieme goedkeuring.

4. Unanieme goedkeuring voor volgende 
punten:
- afsluiten van een huurovereen-

komst voor het leveren, installeren 
en onderhouden van digitale foto-
kopieertoestellen voor de diverse 
diensten van gemeente, OCMW en 
politiezone (raming 435.600 euro 
voor de periode van 1 april ’08 tot 
31 maart ’14).

- wassen van ruiten van gemeentege-
bouwen, raming 80.000 euro (BTW 
in)

- ondergronds brengen ICS-leidin-
gen in de Ten Bogaerdelaan, raming 
8.756 euro.

- principiële vaststelling van drie 
nieuwe straatnamen: Zeeraketstraat 
(aan het te behouden weggedeelte 
van de vroegere Relaislaan gelegen 
ten noorden van de Albert I-laan), 
Sint-Niklaasplein (bij de kerk van 
Oostduinkerke) en Sint-Pietersplein 
(bij de kerk van Koksijde-dorp)

- aan sergeant-majoor Maurice 
Dorné van de brandweer (afdeling 
Oostduinkerke) is eervol ontslag 
verleend wegens het bereiken van 
de leeftijdsgrens

5. Leveren van een bronzen beeld van 
garnaalvisser: goedkeuring maar ont-

houding van CD&V en raadslid Rik 
Stekelorum. Het betreft een beeld 
van Koenraad Tinel (Galmaarden) uit 
1986, in brons en 84 cm hoog, ter 
verfraaiing van de omgeving van het 
vernieuwde Nationaal Visserijmuseum. 
De prijs bedraagt 13.000 euro (BTW, 
transport, ontwerp sokkel, leveren en 
plaatsen inbegrepen).

6. Het gemeenteraadsbesluit van 26 
februari ‘07 betreffende een belas-
ting op de verhuring van slaapkamers 
in hotels, pensions, vakantiehuizen, 
kindertehuizen of gelijkaardige instel-
lingen en van slaapkamers (geen stu-
dio’s) al dan niet met ontbijt in appar-
tementen, huizen of villa’s, periode 
2007-2011, wordt ingetrokken met 
ingang van 1 januari 2007 (retroac-
tief).

7. Er zijn unaniem nieuwe tarieven goed-
gekeurd voor publicitaire doeleinden 
op de openbare weg:
- voor publiciteit door middel van 

verklede personen of dieren, dragers 
van vaandels, spandoeken of andere 
publicitaire middelen: 50 euro per 
persoon of per dier en per kalender-
dag

- voor luidsprekers, aankondigings-
voertuigen of gelijkaardige voertui-
gen, of apparaten: 250 euro per 
voertuig of per apparaat en per 
kalenderdag

- voor reclamerijtuigen zonder 
geluidsversterking: 50 euro per 
kalenderdag en per voertuig; per 
3 opeenvolgende kalendermaanden 
en per voertuig : 2.500 euro; per 
kalenderjaar en per voertuig: 7.500 
euro

- door het uitdelen of verspreiden van 
prospectussen of andere reclamear-
tikelen : 500 euro per kalenderdag



Het Unesco Platform Vlaanderen vzw 
en het Unesco Informatiecentrum 
(dat gevestigd is aan de Zeelaan 24 in 
Koksijde), organiseren van 19 januari tot 
22 juni in het Koksijdse gemeentehuis 
(Zeelaan 303), de merkwaardige ten-
toonstelling “Laat mijn vriend(in) naar 
school gaan”. Deze expositie toont werk 
van 25 internationaal gekende kunste-
naars over onderwijs, of het gemis aan 
onderwijs.
Onderwijs is een fundamenteel recht dat 
wereldwijd nog steeds ontzegd wordt 
aan de 72 miljoen kinderen die geen 
school lopen en aan de 774 miljoen 
volwassenen die niet kunnen lezen of 

Laat mijn vriend(in) naar school gaan…
�

Kuns t

schrijven. Om aandacht te vragen voor 
het lot van deze mensen, geven 25 
kunstenaars in opdracht van de Unesco 
met beeldhouwwerken en schilderijen 
een artistiek gezicht aan de silhouet-
ten van deze anonieme cijfers uit de 
statistieken. De kunstwerken herinneren 
de bezoekers aan het belang van kwa-
litatief onderwijs dat bij ons doorgaans 
als vanzelfsprekend beschouwd wordt, 
maar in vele delen van de wereld nog 
een verre droom is. Het verwezenlij-
ken van die droom is een noodzakelijke 
voorwaarde voor duurzame ontwikkeling 
voor iedereen en dus zet de Unesco zich 
in om de internationale gemeenschap te 

mobiliseren zodat tegen 2015 iedereen 
minstens van een goede basiseducatie 
kan genieten.
De expo is gratis toegankelijk van maan-
dag tot en met zaterdag van 9 tot 12 u., 
verder ook op maandag- en woensdag-
namiddag van 13.30 tot 16 u.
Aan de realisatie van de expo in Koksijde 
is meegewerkt door het team van het 
Abdijmuseum Ten Duinen waar ook meer 
info kan bekomen worden: Koninklijke 
Prinslaan 6-8, tel. 058/53.39.50, fax 
058/51.00.61, e-post info@tenduinen.
be, of ook op tel. 058/52.36.41, e-post 
info@unesco-vlaanderen.be.

Expokalender Keunekapel 2008
De werkgroep Kunst in Baaltje presenteert de tentoonstellingskalender 2008 voor de Keunekapel in Sint-Idesbald.
- van 1 tot 10 februari: aquarel van Thérèse Van Cauwenberghe
- van 29 februari tot 9 maart: schilderkunst & keramiek van Paul Vanhee & Lieven Demunter
- van 21 maart tot 6 april: olieverf op doek van Henri Sarla
- van 1 tot 14 mei: fotografie van Youri Blieck
- van 13 tot 22 juni: beeldhouwkunst & schilderkunst van Carla Metsch & Pat Krijger
- van 4 juli  tot 13 juli: portretschilderkunst van Sabine Van Paemel
- van 18 tot 27 juli: schilderkunst & sculptuur van Valkies
- van 10 tot 22 augustus: illustraties uit kinderboeken van Anne Westerduin en groepstentoonstelling in de Kerkepannezaal met 

als thema “Uw keus, mijn keus”
- van 5 tot 14 september: schilderkunst van Jan Anthonissen
- van 24 oktober tot 2 november: sculptuur in brons & keramiek van Eric Dejonckheere
- van 14 november tot 23 november: schilderkunst, lithografie & linografie van Evgeny Datsko
- van 19 december 2008 tot 4 januari 2009: papiercollages van Sonja Vanbesien

Traditioneel is er ook twee keer het jazzevenement Jazz@Baaltje in zaal Ruytingen op vrijdag 21 maart en op vrijdag 12 september.
Info: cultuurfunctionaris beeldende kunsten Evy Van de Voorde, Koninklijke Prinslaan 6-8, tel 058/53.39.50, e-post valerie.
vandamme@koksijde.be.

Opendeur bij de WAK en MUWOK
Dit jaar houden de academies voor beeldende kunst en de muziek-
academies weer hun dag van het DKO. Deze drie letters staan 
voor: deeltijds kunstonderwijs. In dat kader houdt de gemeentelijke 
Westhoek Academie opendeur op vrijdagavond 22 februari van 18 

tot 21 u. in cultureel centrum Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. Het algemene thema “aan tafel” kwam op uiteenlo-
pende manieren aan bod in de verschillende volwassenen-ateliers. Het resultaat kan men tijdens deze opendeur zien op de 
tentoonstellingen en in een boek.
De lagere graad houdt samen met de leerlingen van de muziekschool een opendeur-moment op zaterdag 23 februari tussen 
10 en 12 u. Men kan er een bezoek brengen aan de klassen en de jeugdateliers in de gebouwen van het centrum Noordduinen, 
Helvetiastraat in Koksijde-dorp. Info:
- Westhoekacademie WAK: tel. 058/51.65.27, e-post Westhoekacademie@koksijde.be
- Academie voor Muziek en Woord MUWOK: tel. 058/51.33.36, e-post muwok@skynet.be
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Bib kent bloeiende vrijwilligerswerking

B i b l i o t h e e k

Onze gemeente telt onder zijn bevolking 
een groot potentieel medioren-senioren, 
die over vrije tijd beschikken en actief 
willen deelnemen aan de samenleving. 
Als vrijwilliger willen ze zelf iets doen 

door les te geven of mensen te bege-
leiden. De inzet van gemotiveerde les-
gevervrijwilligers voor bepaalde taken 
is een succesformule geworden in de 
bibliotheek van Koksijde.

Onze bibliotheek startte in 2003 met 
één vrijwilliger die een cursus basis-
initiatie internetgebruik verzorgde voor 
de bib-gebruikers. Ondertussen werden 
de internetinitiatie cursussen uitgebreid 
met initiatiecursussen in gsm-gebruik en 
digitaal fotograferen. De vrijwilligerswer-
king werd uitgebreid met opa’s en oma’s 
die om de 3 weken, op woensdagnamid-
dag, verhalen voorlezen aan jonge kinde-
ren in de bibliotheek.
De groep vrijwilligers die in de biblio-
theek cursussen geven en begeleiden is 
nu uitgeroeid tot een 10-tal personen. 
Het gemeentebestuur en onze bib dra-
gen die vrijwilligers een warm hart toe 
en stelt hun inzet ten zeerste op prijs. 
Op een receptie werd deze appreciatie 
benadrukt.

Zittend v.l.n.r. Nicole Ingels (ondervoorzitter bibliotheekraad), Jan Van Cauwenberge (voorzitter), Tonia 
Haan, Georges Geys; staand v.l.n.r. Paul Daled, Marc Mamsure, bibliothecaris Viviane Rys, burgemees-
ter Marc Vanden Bussche, Diane Desmedt, Willem Schoutetens, Koen Ooms en Hugo Stabel.

Drie cursussen in de bib
BASISCURSUS INTERNET
De bib orga-
niseert op de 
d o n d e r d a g e n 
7, 14, 21 en 28 
februari, telkens 
van 13.30 tot 
16 u. een basis-
cursus internet. 
Internet is hét 
hedendaagse medium, de wereld op je 
scherm. Vanop de computer kan men 
een schat aan informatie opzoeken, de 
actualiteit volgen, een reis voorberei-
den, de krant lezen, enz. Deze reeks is 
bedoeld voor wie al wat basiservaring 
met computers heeft maar zich nog niet 
waagde aan surfen op het internet. Na 
een korte theoretische introductie wordt 
er veel geoefend. Kostprijs : 16 € (cur-
sus inbegrepen).
BASISCURSUS WORD (deel 2)
Deze cursus, -op de dinsdagen 19 en 26 
februari van 13.30 tot 16 u.,- is bedoeld 
voor wie al de basiscursus “Word deel 1” 
volgde of voor wie al een goede kennis 
van “Word” heeft. Volgende aspecten 
komen aan bod: een feestelijk docu-
ment maken (bv. een uitnodiging), hoe 

werken in kolommen, hoe werken met 
opsommingstekens, kop- en voettekst, 
paginanummers, naamkaartjes maken. 
Iedereen werkt individueel aan een com-
puter. Kostprijs: 8 € (cursus inbegre-
pen).
BASISCURSUS: HOE WERKT 
EEN COMPUTER?
Deze cursus is bedoeld voor mensen 
die nog nooit een pc gebruikt hebben 
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, program-
ma’s opstarten en afsluiten, kennisma-
king met iconen, mappen creëren en de 
harde schijf beheren als ware het een 
eenvoudige agenda. Deze cursus is de 
ideale start voor 
een echte begin-
ner die wil weten 
of een pc echt 
iets voor hem/
haar is. Het is 
ook een goede 
basis voor hen 
die een cursus 

internet overwegen, maar die de stap 
niet durven zetten. De twee lessen vin-
den plaats op maandag 17 en donderdag 
20 maart van 13.30 tot 16 u. Kostprijs: 
8 € (cursus inbegrepen).
PRAKTISCH
Voor de drie bovenstaande cursus-
sen gelden volgende voorschriften. 
Deelnemers moeten lid zijn van de bibli-
otheek. Er worden maximaal tien cursis-
ten toegelaten. Info en inschrijvingen 
aan de balie van de bibliotheek (afdeling 
Beeld en Geluid op de 1ste verdieping). 
Inschrijvingen zijn pas geldig na beta-
ling.

Voorlezen in februari
De voorleesopa is zoals steeds goed 
mee met de actualiteiten en heeft zich 
al goed ondergedompeld in het thema 
van de Jeugdboekenweek 2008 (van 1 
maart tot 16 maart). Het thema is dit 
jaar “mooi”. Een mooi boek is meer dan 
alleen een boek met een mooie kaft 
of een mooi verhaal. Opa heeft zijn 
best gedaan om een “mooi” verhaal 
te zoeken en leest dit de kinderen dan 
ook voor op woensdag 20 februari om 
14.30 u.



Dinsdag Biebdag:

Jan Van den Berghe over Belgische adel
�

B i b l i o t h e e k

Jan Van den Berghe is 
op dinsdag 4 maart om 
14 u. op uitnodiging 
van de bibliotheek te 
gast in de feestzaal van 
cc CasinoKoksijde. In 
een boeiende causerie 
“Noblesse Oblige” gaat 

hij op zoek naar het wezen van de aris-
tocratie. Een portret van de Belgische 
aristocraat schetsen, is net zo moeilijk 
als een accuraat beeld ophangen van de 
modale Belg.
Er is oude en nieuwe adel, rijke en arme, 
decente en decadente, hoge en lage, 
echte en valse, zwaardadel, ambtsadel 
en geldadel. Sommigen leven nog in het 
ancien régime zoals dinosaurussen in 

Jurassic Park. Anderen hebben zich met 
succes aangepast aan de moderne tijd. 
Bij anderen -verdienstelijke sportbeoe-
fenaars, industriëlen, bankiers en kunste-
naars-, is de ridderslag of de baronnen-
titel zo recent gekregen dat de verf van 
hun adellijk blazoen amper droog is. De 
oude adel is niet altijd even gelukkig met 
de nieuwkomers. In de woorden van een 
oude ridder: “Het is het verschil tussen 
kaviaar en hamburgers.”
In zijn causerie over de Belgische adel 
speurt hij naar familie- en zakenbelan-
gen, prikt mythes door, schetst de meest 
opmerkelijke zeden en gewoonten in 
adellijke kringen en geeft tips om een 
titel te verwerven en niet uit de toon te 
vallen in blauwbloedig gezelschap.

Jan van den Berghe combineerde zijn stu-
dies Germaanse filologie (RUG) met een 
opleiding als acteur-regisseur aan het 
Gentse conservatorium. Hij is zeer veel-
zijdig als journalist, auteur, acteur (o.m. 
in de tv-reeksen Met voorbedachten 
rade, Flikken en Witse) en tv-maker.(o.
a. als hoofdredacteur van Histories bij 
Canvas en Royalty bij VTM). Hij schreef 
een vijftal boeken over sport (boksen, 
wielrennen, zeilen) en een dozijn boeken 
over adel en Europese vorstenhuizen.
De lezing “Noblesse Oblige” is de 
laatste in de reeks Dinsdag Biebdag, 
wat een organisatie is van de 
Westkustbibliotheken Alveringem, De 
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. 
Gratis toegang.

Verlengen van bib-materialen

Vanaf 1 januari kan er niet meer verlengd 
worden via e-mail. Sinds september kan 
elke lener dit zelf van thuis uit via het 
internet. Ga daarvoor als volgt te werk. 
Typ het internetadres: http://winob.cevi.
be/webopac/vubis.csp?Profile=koksijde. 
Dan kunt u zich als lezer aanmelden op 
de link “Mijn gegevens en verlengen”. 

Vervolgens registreren door de streep-
jescode (barcode) van uw lenerskaart 
en uw geboortedatum in te tikken. Dan 
via de knop “Leeninformatie” uw biblio-
theekmaterialen verlengen.
Om dit te kunnen moet uw pc wel cookies 
aanvaarden en het beveiligingsniveau -te 
vinden via internetopties- moet op “nor-

maal” staan. Indien de uitleentermijn van 
de materialen overschreden is en u in 
de boeteperiode bent, zal het systeem 
geen verlengingen toestaan. Telefonisch 
verlengen tijdens de openingsuren kan 
nog steeds: 058/53.29.53.

Winnaars van de bibliotheekweek
De provincie West-Vlaanderen onder-
steunde de bibliotheekweek weer met 
een wedstrijd. Aan de winnaars konden 
de bibliotheken weer boekenbonnen 
uitdelen. In verhouding tot het aantal 
teruggestuurde formulieren  
Onze bibliotheek kon 2 winnaars gelukkig 
maken. Mevrouw Marie-Therese Druwé 
uit Oostduinkerke en mevrouw Myriam 
Vercaemer uit Beveren-Leie mochten hun 
boekenbon ter waarde van 15 euro in 
ontvangst nemen uit de handen van de 
ondervoorzitster van de bibliotheekraad 
mevrouw Nicole Ingels. Op de foto ook 
bibliothecaris Viviane Rys.



Mooie brochure van Jef Ameeuw:
“Van Simoenskapel tot OLV-ter-Duinen”
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De Koksijde heemkundige Jef Ameeuw heeft een nieuw interessant werkstuk bijeengeschreven over een locaal onderwerp. Deze 
keer gaat het over 8 eeuwen parochiegeschiedenis in vogelvlucht met als titel “Van Simoenskapel tot OLV-ter-Duinen”. Het is een 
mooie brochure van 41 bladzijden op A4-formaat, rijkelijk geïllustreerd in vierkleurendruk.

Eeuwenlang was Koksijde parochiaal 
afhankelijk van het Sint-Walburgakapittel 
van Veurne. Na het ontstaan van de 

Duinenabdij (ca. 1138) ontstond 
in “Koksijde” een nieuwe nederzet-
ting. Omstreeks 1200 zou een zekere 
Simon er een kapel hebben gesticht, de 
Simoenskapelle, “omdat het volk in de 
duinen zeer ruw en ongeleerd is”. Die 
kapel stond onder het gezag van het 
kapittel van Sint-Walburga van Veurne. 
Ze bevond zich op de hoek van de 
Zeelaan/Helvetiastraat.
Gaandeweg beschrijft Jef Ameeuw de 
geschiedenis van “Simoenskapelle, alias 
Koksijde”. “Simonis capella alias Coxida” 
aldus een eerste schriftelijke vermelding 
in 1216. Het is niet duidelijk wanneer 
Simoenskapelle een volledig onafhan-
kelijke parochie is geworden. In de 13de 
eeuw heeft het wel al een eigen koster, 
een eigen armentafel en eigen kerk-
meesters. En in de lijst van de rebellen 
die onder leiding van Nicolaas Zannekin 
streden op het slagveld van Cassel in 
1328, staat dat de parochie 33 mannen 
leverde…
Samenvattend gaat Ameeuw als volgt 
verder: “In 1566 valt het armtierig 
parochiekerkje ten prooi aan de beel-

denstormers. Iets meer dan 25 jaar 
later roven de calvinistische troepen 
van Maurits van Oranje wat er nog van 
overblijft. Ondertussen moet men ook 
blijven strijden tegen het oprukkende 
stuifzand. In 1705 wordt een nieuwe 
kerk gebouwd in de huidige Kerkstraat. 
De Franse Revolutie sluit kerk en kerkhof 
in 1796. De inwoners zijn voor voortaan 
voor begrafenissen weer op Veurne aan-
gewezen. Pas in 1842 wordt Koksijde een 
zelfstandige parochie. Pastoor Franciscus 
Foqueur wordt herder van 477 zielen. 
Dat is het begin van een nieuw hoofd-
stuk kerkgeschiedenis voor Koksijde, dat 
in de 20ste eeuw zal uitgroeien tot 
een gemeente met meer dan 20.000 
inwoners, een massa toerisme en drie 
parochiekerken…”
Belangstellenden in deze zeer verdien-
stelijke brochure kunnen bestellen mits 
storting van 10 euro per exemplaar 
op rek. nr. 799-5063084-74 van Jef 
Ameeuw, Lalouxlaan 51 in Koksijde met 
vermelding “… ex. Simoenskapel tot 
OLV-ter-Duinen”.

Dit “plan” komt uit het Kaartboek der 
abdij Ten Duinen, Brugge en toont waar de 
Simoenskapel zouden hebben gestaan, hoek 
Zeelaan/Helvetiastraat.

C a r n a v a l f e e s t e n  i n  K o k s i j d e  e n  O o s t d u i n k e r k e
Door de fratsen van de kalender begon carnaval in onze gemeente 
van het jaar al in de maand januari met het kindercarnavalfeest 
op de 19de en het carnavalfeest voor de derde leeftijd op de 
31ste. De hoofdschotel wordt evenwel in februari opgediend, met 
volgend programma.
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 plaatselijke kroe-
gen voor deelnemers en sympathisanten, prijsuitreiking om 19 u. 
in herberg Sint-Elooi
DINSDAG 5 FEBRUARI: vanaf 20 u., VETTE DINSDAGMASKERADE 
(maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-dorp met een prijzenpot 

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303     (tel. 058/51.29.10, fax 058/53.21.22)
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Tijdens een driedaagse reis naar de Elzas 
hebben De Vrienden van de Paardenvissers 
op 10 december een bezoek gebracht aan 
het Europees Parlement in Straatsburg. 
Initiatiefnemers van deze mini-reis waren 
Suzy en Marc Sirjacobs na een uitnodiging 
vanwege oud-premier Jean-Luc Dehaene. 
In het EP werden onze gemeentegenoten 
ontvangen door Ivo Belet en Marianne 
Thyssen die een uiteenzetting verzorg-

den over de Europese zeevisserij en in 
het bijzonder over de Noordzeevisserij. 
Vervolgens verkenden de reizigers het 
EP tijdens een rondleiding en als afsluit 
werd een plenaire vergadering over de 
problematiek van de opwarming van de 
aarde bijgewoond.
Na de zitting nodigde secretaris-gen-
eraal Bernard Hayette van de SP de 
Koksijdse gasten uit voor een drink in de 

bar. Burgemeester Marc Vanden Bussche 
kon de reis niet meemaken , maar liet 
o.m. het boek van Marc Supeley over 
de Oostduinkerkse paardenvissers over-
handigen door paardenvisser Maurice 
Denecker. Uiteraard bracht de groep 
tijdens deze denderende driedaagse ook 
een uitgebreid bezoek aan de histo-
rische stad Straatsburg in kerstsfeer en 
omgeving.

C a r n a v a l f e e s t e n  i n  K o k s i j d e  e n  O o s t d u i n k e r k e
van 620 euro voor de 40 beste maskers. Jurering in de plaatse-
lijke herbergen, deelnameprijs 3 euro, start aan cafetaria sport-
hal Hazebeek. Om 02 u. prijsuitreiking in herberg Sint-Elooi. 
(Voor verdere inlichtingen:voorzitter carnavalcomité André Cavyn, 
Dorpstraat 24 te Oostduinkerke, tel. 0479/94.58.49)
VRIJDAG 8 FEBRUARI: 14.30 u., KINDERCARNAVALSTOET, ver-
trek op het Marktplein in Koksijde-bad (inschrijven ter plaat-
se). 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. bekendma-
king jeugdprins en –prinses carnaval 2008 van Koksijde, bijge-
staan door Keizer 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)



10

Cu l t uu r / To e r i sme

Dubbele tweedaagse uitstap naar de

Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van het comité Koksijde in de Bloemen verlegt het comité zijn grenzen en maakt het tot 
tweemaal toe de oversteek naar Engeland om er te genieten van de mooiste lente- en zomertuinen die men er kan ontdekken. Alle 
bloemenliefhebbers van Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen zijn uitgenodigd om mee te reizen. Er is enerzijds de lenteuitstap 
op zaterdag 17 en zondag 18 mei, en anderzijds de zomeruitstap op zaterdag 14 en zondag 15 juni. Wie dat wil kan aan beide 
uitstappen deelnemen. Reisleider is Guido Vandorpe.

LENTEUITSTAP OP 17 
EN 18 MEI

Deze tweedaagse brengt de deelnemers 
naar de mooiste tuinen in Essex (ten zui-
den van de Thames), Sussex (ten zuiden 
van Londen), en Kent.

Dag 1, zaterdag 17 mei: 
toptuinen in Essex
* Beth Chatto (nabij Colchester) 
is de tuin van de beroemde 
tuinarchitecte en schrijfster 
van heel wat tuinboeken. De 
tuin is gecreëerd op een erg 
moeilijk natte (bijna moeras-
sige) en daarnaast zeer droge 
stukken grond. Beth Chatto 
heeft tuiniers tot in de per-
fectie geïnspireerd door haar 
keuze van planten voor iedere 
grondsoort en ligging (droog, 
nat en schaduwrijk). Bezoekers 
krijgen er les in hoe blad- en 
bloemvormen maximaal benut 
worden. Een verplicht bezoek 
voor iedere tuinliefhebber om 
er iets op te steken voor de 
eigen tuin en dit zowel voor de 
lente en de zomer.
* Hyde Hall is een jonge tuin van 
de Royal Horticultural Society, 
bedoeld als leertuin. Vandaar 
dat in deze tuin de nationale 
collectie van Viburnums te zien 
is. Verder kan men er genieten 
van een 5 ha grote aanplanting 
van Malussen, van schitterende 
collecties Clematis, Wisteria, 
Helleborus, te veel om op te 
noemen. De moeite waard en 
interessant om ideeën voor de 
eigen tuin op te doen.

Dag 2, zondag 18 mei: toptuinen 
in Sussex
* Leonardslee Gardens waar de bezoe-
kers overweldigd worden door een ware 
explosie van Rhododendron, onvoor-
stelbaar. Men kan er ook genieten van 
Azaleas en indrukwekkende Japanse 
esdoorns. Gelegen in een prachtig land-

schap met mooie uitzichten op en land-
schappen langs de zeven meren die 
omgeven zijn door ware bloemenpracht.
* Nymans Gardens waar niet alleen een 
historische collectie van bomen, coni-
feren en heesters te bewonderen valt, 
maar al evenzeer buitengewoon mooi 
aangelegde en uitstekend onderhouden 

bloemborders rondom roman-
tische ruïnes.

ZOMERUITSTAP 
OP 14 EN 15 JUNI

Dag 1, zaterdag 14 juni: 
toptuinen in Essex
* Terug naar Beth Chatto en 
Hyde Hall (cfr. supra) die op 
dat moment totaal andere 
tuinen zijn geworden. Het is 
bijzonder leerrijk om beide tui-
nen te vergelijken in de lente 
en de zomer.

Dag 2, zondag 15 juni: 
toptuinen in Kent
* Wakehurst Place Garden: de 
tot de verbeelding sprekende 
tuinen worden uitgebaat door 
de Kew Gardens, de autori-
teit in Engeland op het vlak 
van planten! Deze tuin biedt 
een grote verscheidenheid van 
vaste plantencollecties. Dit is 
de wereld van de tuinman, de 
tuinliefhebber en de botani-
cus.
* Goodnestone, langs kleine 
wegen diep verscholen in Kent 
is de tweede verrassing van 
de dag. In juni is deze tuin op 
z’n mooist, net zoals alle tuin-
liefhebbers hun tuin zouden 
willen.
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wondere wereld van de Engelse tuinen

OVERNACHTING
Zowel tijdens de Lente- als de 
Zomeruitstap wordt er gelogeerd in het 
King Charles Hotel op basis van één 
overnachting, een Engels ontbijt en een 
driegangen keuzeavondmaal.

DEELNAME PER 
PERSOON
Omwille van organisatorische redenen is 
de prijs per persoon een samengestelde 
prijs: een deel in euro en een deel in 
pond.
Aldus kost elke tweedaagse 70 euro per 
persoon èn 65 Engelse pond per persoon 
(+ 20 pond extra voor een éénpersoons-
kamer).
Deze bedragen dienen als volgt vereffend:
- 70 euro per persoon voor ferry en 
auto-car, uiterlijk op 29 februari te 
storten op rek. nr. 068-0538860-52 van 
het comité Koksijde in de Bloemen, 
Oudstrijdersstraat 13 in Koksijde met 
vermelding “Tuinuitstap Engeland + 

datum”.
- 65 Engelse pond per persoon voor 
overnachting in tweepersoonskamer 
(of 85 pond indien éénpersoonskamer 
gewenst); inbegrepen: toegangsgelden 
tuinen, ontbijt en driegangen avond-
menu naar keuze. Dit bedrag wordt op 
de vertrekdag zelf bij het opstappen op 
de car aan de gids betaald. Niet inbegre-
pen: 2 vrije lunches (middagmalen).

- Vergeet zeker niet uw identiteitskaart 
mee te nemen!!
- Belangrijke opmerking: wie twee keer 
meegaat, moet natuurlijk de volledige 
som twee keer betalen en beide data 
vermelden op het stortingsformulier!!
Alle info over deze financiële regeling 
enkel bij Ides Leys,
secretaris comité Koksijde in de Bloemen, 
gsm 0479/40.50.06.

Inschrijvingsstrook: op uitstap naar de wondere wereld van de Engelse tuinen
(correct ingevuld zenden, tot uiterlijk 29 februari, aan Ward Leys, Massartstraat 1 2/1 in Koksijde)

Ondergetekende(-n) de h. (&) mevr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gemeente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- zal/zullen deelnemen aan de Lente-uitstap op 17 en 18 mei met  ……………… perso(o)n(en) *

en/of
- zal/zullen deelnemen aan de Zomer-uitstap op 14 en 15 juni met  ……………… perso(o)n(en) * (schrappen wat niet past) 

- en stort(-en) hiervoor  ……………… x 70 euro (autocar en ferry) op rek. nr. 068-0538860-52 van het comité Koksijde in de 
Bloemen met vermelding tuinuitstap Engeland op 17 en 18 mei en/of op 14 en 15 juni (schrappen wat niet past*)

- verbindt er zich toe bij de afreis aan de gids 65 Engelse pond per persoon te betalen voor de toegang tot de tuinen, driegan-
genmenu ’s avonds, overnachting en ontbijt (85 Engelse pond indien een eenpersoonskamer gewenst), (schrappen wat niet 
past*)

- wenst bij de afreis op te stappen om 6.30 u. op de parking bij de Sint-Niklaaskerk, Leopold II Laan in Oostduinkerke, of om 
6.45 u. aan het politiebureau, Zeelaan 44 in Koksijde-dorp * (schrappen wat niet past)

Datum Handtekening
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Prijs voor groenproject Sint-Willibrorduskapel!

Mi l i e u  /  G ro en

Onze gemeentelijke groendienst nam 
vorig jaar opnieuw deel aan het jaar-
lijkse animatieproject Groene Lente, 
georganiseerd door de Vereniging Voor 
Openbaar Groen (VVOG). Op dinsdag 
18 december vond in Mechelen de finale 
van deze wedstrijd plaats. Schepen van 
Groen Jan Loones, hoofd groendienst 
Ides Leys, adjunct Klaas Hinderyckx en 
Ward Leys verdedigden er niet tevergeefs 
de Koksijdse eer…
Door de actie Groene Lente wil de 
Vereniging voor Openbaar Groen met de 
medewerking van VLAM (Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing) interes-
sante groen- en bebloemingsprojecten 
in de kijker plaatsen en belonen. Vooral 
projecten die getuigen van creativiteit 
en vernieuwing en die een interessante 
voorbeeldfunctie vervullen komen in 
aanmerking voor bekroning in de wed-
strijd.
In het onderdeel Groene Gemeente 
werd Koksijde eervol derde met het 
ingediende project “Herinrichting Sint-
Willibrorduskapel”. Die derde prijs was 
goed voor een bedrag van 300 euro. In 
totaal hadden 18 steden en gemeenten 
een dossier ingediend, waarvan er 6 
genomineerd werden om op de finale-

dag hun project aan de hand van een 
powerpoint-presentatie voor te stellen. 
Het project viel ook in de smaak van 
het aanwezige publiek want voor de 
publieksprijs werd Koksijde slechts nipt 
geklopt (24 stemmen) door Oostende 
(28 stemmen) met het project Maria 
Hendrikpark.

In het wedstrijdonderdeel Gemeenten 
in Bloei (33 deelnemende steden en 
gemeenten) behaalde onze groendienst 
weer drie bloemensterren.
Alweer dus verse palmen op het weel-
derige palmares van onze gemeentelijke 
groendienst!

Zwerfkattenactie
In februari vindt opnieuw de actie voor bestrijding van zwerfkatten plaats. Wie last heeft van zwerfkatten, contacteert best de 
gemeentelijke milieudienst: 058/53.34.39.

Tien nieuwe dispensers hondenpoepzakjes
In augustus 2006 kocht de gemeente 25 dispensers voor het verdelen van gratis honden-
poepzakjes aan. Dit bleek een succesformule. Daarom werd beslist om nog 10 extra dispensers 
aan te kopen, om aldus nog meer mensen (en honden) te bereiken. De dispensers zijn ver-
spreid over heel de gemeente: 4 in de Strandlaan, 1 op de parking Kerkepannezaal (nieuw), 
10 op de Zeedijk (Sint-Idesbald, Koksijde en Oostduinkerke), 1 in de Kursaallaan, 5 in de 
Zeelaan, 3 in de Leopold II-laan, 1 in de Dorpstraat, 1 in de Cottagelaan (nieuw), 1 op de par-
king Witte Burg (nieuw), 1 bij het sportpark Hazebeek (nieuw), 1 bij het domein Voorduinen, 
Nieuwpoortsteenweg (nieuw), 1 in de Middenlaan (nieuw), 1 bij het speelplein Koksijde-
dorp (nieuw), 1 op het Louise Hegerplein (nieuw), 1 op de hoek Fluithoekweg/Veurnestraat 
(nieuw) en 1 in de Molenstraat (nieuw).
De milieudienst wijst er op dat de gebruikte zakjes in een vuilnisbak gedeponeerd moe-
ten worden en niet in de straatkolk! Dit veroorzaakt verstoppingen. Info: milieudienst 
(058/53.34.39).

Hoofd groendienst Ides Leys, 1ste schepen Jan Loones en directeur Frans De Wachter van het 
Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), allen gelukkig met de zoveelste groene-
bloemenprijs voor Koksijde…
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De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt 
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste 
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou de 
selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 6 en 20 februari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 13 februari

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 7 en 21 februari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 14 februari

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 8 en 22 februari
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 15 februari

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 8 en 22 februari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 12 februari

Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval

Actie afvalarm winkelen 2007 opnieuw succesvol
Vorig jaar organiseerde de milieudienst 
weer de actie “afvalarm winkelen” van 
15 oktober tot en met 3 december. Het 
werd eens te meer een groot succes. 
Honderden deelnemers spaarden stem-
pels op de spaarkaarten dankzij inkopen 
met de shopping-bag bij de deelnemen-
de handelszaken.
Op donderdag 20 december werden de 
prijzen aan de 20 winnaars uitgereikt. 
De hoofdprijs, een tweedaagse reis naar 
Parijs voor 2 personen, werd gewon-
nen door mevrouw Godelieve Lecompte. 
De andere winnaars werden voor hun 
inspanning beloond met o.a. aankoop-
bons, trolleys, fietstassen, fietsmanden 
enz.

Om te vermijden dat de shopping-bag 
na de actie onder het stof verdwijnt, 
zullen de gebruikers 1 keer per maand 
gespot worden. Wie gespot wordt, krijgt 
opnieuw een mooie prijs!
Met dank aan alle deelnemende han-
delszaken: Velle groenten en fruit, 
Groentenwinkel Verhaest, Doremi, 
Snoef, Fotografie Blanckaert, Bakkerij 
Vandamme, Spar, Selfservice Weekend, 
Fritkot Pacha, De Broodhoek, Bakkerij 
Nicolas, Buurslagers, Aveve, Pieko Bello, 
Bakkerij Arthan, Beenhouwerij Ronny, 
Press Shop, Blanka en Wim, Keurslagerij 
Suprado, De Teunisbloem, Frituur 
Defoort, Drink & Foodcenter, Pralines 
Mitchini, Tea & Co, ’t Klein Verschil, 

De Gouden Deegrol, Bakkerij De 3 B’s, 
Apotheek Idesmedica, Foto Ciné Oscar, 
Slagerij Dierendonck, De Fruithoeve, 
Bakkerij Charlotte, Krantenwinkel Yetti, 
Slagerij St.-Anna, Bakkerij Tyteca, Bakkerij 
Dirk & Pascale, Slagerij Frank, Apotheek 
Romapharm, Bakkerij Helvetia, ’t Frietje, 
Apotheek Centra, De Fruitmand, Slagerij 
Dubois, Wijnhandel Ambrosius, Artiflora, 
Bakkerij Du Littoral, Apotheek Saelen, 
Slagerij Fernand, Deblock.
De milieudienst wijst erop dat spaar-
kaarten met stempels van handelszaken 
die niet deelnamen aan de actie niet 
geldig waren. Het is dus in het belang 
van de klanten dat de handelaars die zich 
niet hebben ingeschreven voor de actie 

geen stem-
pels op de 
spaarkaarten 
plaatsen.

De winnaars 
van de actie 
afvalarm win-
kelen met bur-
gemeester Marc 
Vanden Bussche 
en schepen van 
Milieu Daniel 
Van Herck.
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Dikke-truiendag op vrijdag 15 februari

Verstandig omspringen met energie is vandaag tegelijk een grote stap in de strijd tegen het verhoogde 
broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat. Ook als het gaat om slim energie-
gebruik hebben de Vlaamse en lokale overheidsdiensten een voorbeeldfunctie. Want de activiteiten en 
beslissingen van de overheid oefenen een grote druk op het milieu uit. Daarom organiseert de Vlaamse 
overheid jaarlijks een campagne rond klimaatsverandering, namelijk de Dikke-truiendag.

Door een aantal 
eenvoudige acties 
kan iedereen ener-
gie besparen en 
de CO2-uitstoot 

doen dalen. Op 16 februari 2005 orga-
niseerde Milieuzorg Op School (MOS) 
van het Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie (Vlaamse overheid) de eerste 
Dikke-truiendag. Die dag was precies de 
dag waarop het Kyotoprotocol goedge-
keurd werd. Doel van dit protocol is de 
uitstoot van broeikasgassen, die leiden 
tot klimaatverandering, te verminderen. 
De Dikke-truiendag herinnert sindsdien 
aan de afspraken van dat belangrijke 
verdrag: ook in Vlaanderen moet de uit-
stoot van broeikasgassen dalen!
In 2008 valt 16 februari op een zaterdag. 
De scholen, maar ook de meeste bedrijven 
en overheidsinstellingen, zijn dan dicht. 
Daarom wordt de Dikke-truiendag deze 
keer op vrijdag 15 februari georganiseerd.
Vorig jaar namen behalve de scholen 
ook de overheid en de bedrijven deel. 
Daarom opteerde het schepencollege 
er vorig jaar voor om de verwarming in 
verschillende gemeentelijke gebouwen 
1 graad lager te zetten. Ook dit jaar zal 
de gemeente weer op een symbolische 
manier zijn steentje bijdragen tot de 
vermindering van de CO2-uitstoot. Op 
kantoor rationeler met energie omgaan 
kan dus eenvoudig zonder aan comfort 
in te boeten. Ondertussen is het finan-
ciële voordeel van de maatregelen uiter-
aard mooi meegenomen!

Op vrijdag 15 februari draagt de gemeen-
te dus zijn symbolisch steentje bij door:
- de thermostaat in diverse gemeentege-

bouwen (daar waar mogelijk) met 1°C te 
verlagen (7% minder brandstofverbruik 
leidt tot 7% minder CO2-uitstoot

- de bureaulampen in het nieuwe gemeen-
tehuis die dag niet te gebruiken

- de niet-gebruikte computerschermen 
volledig uit te schakelen (een gewoon 
pc-scherm verbruikt 80 watt per uur).

THUIS
Nieuw is dat men vanaf dit jaar ook thuis 
kan deelnemen aan de Dikke-truiendag 
2008! Neem zéker eens een kijkje op de 
website www.lne.be/campagnes/dikke-
truiendag en schrijf je vandaag nog in! 
Deze tips kan men alvast thuis toepas-
sen:t
- Zet de verwarming ’s nachts gerust uit 

of maximum op 13-15°C
- Kamers waar niemand is, hoeven niet 

verwarmd te worden
- Een graadje lager overdag, maakt het 

niet minder gezellig
- Trek liever een trui aan dan harder te 

stoken
- Geniet van de zon. Kunstlicht is vaak 

overbodig en daglicht is helemaal gratis!
- De laatste doet het licht uit, ook als je 

maar even weg bent!
- Kies bij de aankoop van nieuwe lampen 

voor spaarlampen
- Schakel een toestel helemaal uit in 

plaats van het in stand-by te zetten

- Neem eens wat meer een douche in 
plaats van een bad, dat verbruikt min-
der dan de helft water en energie

- Laat je gerechten afkoelen vooraleer je 
ze in de koelkast of diepvriezer plaatst

- Schakel de oven enkele minuten voor 
het einde van de bereiding uit

- Zet de vaatwasser alleen aan als ze 
helemaal gevuld is

- Wassen op hoge temperaturen (60-
90°) verbruikt veel energie. Doe dat 
enkel als het echt nodig is. Meestal 
wordt je was ook op een lagere tempe-
ratuur schoon.

- Droog de was zoveel mogelijk op een 
rek of aan een waslijn.

- Strijk met stoom, dat gaat sneller, vlot-
ter en dus zuiniger

- Hou bij de aankoop van een nieuwe 
wagen rekening met de energiezuinig-
heid. In België moet vanaf 12 januari 
2002 elke auto beschikken over een 
CO2-etiket of energielabel (dit label 
bevat 2 basisgegevens: het verbruik 
van een auto en de CO2-uitstoot). 
Meer info: www.ecoscore.be en www.
zuinigewagen.be.

- Als je gaat (ver)bouwen, heb je een 
unieke kans om je huis energiezuinig te 
maken. Dat is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor je portemonnee.  
Bovendien krijg je vaak nog een financi-
eel steuntje in de rug van de overheid. 
Meer info over hoogrendementsbegla-
zing, dakisolatie, zonne-energie, con-
densatieketels, ventilatie, premies, enz. 
op www.energiesparen.be.

Tweede openbaar onderzoek zoneringsplan
Van 1 februari tot en met 1 maart 2008 wordt een tweede openbaar onderzoek voor het zoneringsplan Koksijde georgani-
seerd. Het zoneringsplan, dat aanduidt waar er voor het buitengebied nog riolering zal komen en waar er individueel moet 
gezuiverd worden, is her en der aangepast. Zo is er onderzocht waar woningen nog kunnen aansluiten op de openbare rio-
lering via de aanleg van een drukriool. Het betrokken plan ter inzage bij de milieudienst tijdens de openingsuren. Bezwaren 
dienen ook uiterlijk op 1 maart schriftelijk ingediend te worden (afgeven bij de milieudienst of aangetekend verzenden aan: 
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde).
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Op 28 november 2007 vond de installa-
tievergadering van de nieuwe milieuraad 
plaats. Niet enkel milieu- en natuurver-
enigingen (Natuurpunt, De Roodmus, 
Ganzeweide, het Vogelopvangcentrum, 
de Zeevonk, VELT) maken deel uit van 
deze raad. Ook beroepsorganisaties, 
zoals het Algemeen Boerensyndicaat, 
Bedrijfsgilde Boerenbond en UNIZO, 
sociaal-culturele organisaties en vor-
mingsorganisaties (de seniorenraad, cul-
tuurraad en Gecoro), alle bestaande 
Koksijdse onderwijsnetten en de jacht-
vereniging WBE Westhoek vaardigen 
stemgerechtigde leden af. Vier geïnte-
resseerde inwoners met enige deskun-

digheid inzake milieu en natuur zijn ook 
een onmisbare schakel in de doelstellin-
gen van de milieuraad.
Niet-stemgerechtigde leden zijn de sche-
pen van Leefmilieu, de milieuambtenaar, 
de natuurwachter en de afgevaardigden 
van de politieke fracties. Zij vervolledigen 
de besproken agendapunten door het 
aanbrengen van concrete informatie.
De milieuraad heeft een drieledige doel-
stelling: de verbetering, het behoud en 
het herstel van het landschap en de 
natuur in de gemeente.
De milieuraad is bevoegd om de gemeen-
te zowel op eigen initiatief als op verzoek 
van de gemeenteraad of het schepen-

college te adviseren over het gemeen-
telijk milieu- en natuurbeleid. In een 
afsprakennota tussen de milieuraad en 
het gemeentebestuur wordt vastgelegd 
over welke onderwerpen het gemeente-
bestuur in ieder geval het advies van de 
milieuraad vraagt.
De milieuraad vervult een informatieve 
en sensibiliserende taak bij de bevolking 
inzake milieu- en natuuraangelegenhe-
den en kan in dit kader op eigen initiatief 
en op niet dwingend verzoek initiatieven 
ontplooien.
Info: Milieudienst 058/53.34.39.

De nieuwe gemeentelijke milieuraad. Zittend v.l.n.r. (links naar rechts): Anne-Mie Ockerman, Hilde Maeseele, Martine Medaer, Henri Vanderghote, sche-
pen van Leefmilieu Daniel Van Herck, milieuambtenaar Michel Saubain, Nathalie Haentjens. Rij achter de zittende (links naar rechts): Nancy Vercamer, 
Fernand Ticket, Roland Blanckaert, Rudy Cools, Stefaan Becelaere, Paula Janssen, Hilde Werbrouck, Patrick Gilis, Marijke Lowie, Eddy Vandenbouhede. 
Derde rij: Alain Deboyser, Eric Willaert, Leliana Barbu, Chris Bastiaensen, Delphine Francois, Guy Vileyn, Diederik D’Hert. Laatste rij (op trap): Agnes 
Verwaest, Fernand Adam, Dorine Geersens, Marc Haerynck, Bruno Vandicke.

Vernieuwen van de milieuvergunningen
Het gemeentebestuur wijst erop dat veel milieuvergunningen die verleend werden onder de ARAB-wetgeving, op 1 september 
2011 zullen vervallen, ook al staat er een langere termijn op het vergunningsformulier vermeld. Het betreft ARAB-vergunningen 
die verleend werden vóór 1 september 1991. De termijn van dergelijke ARAB-vergunningen werd van rechtswege tot 1 september 
2011 herleid.
Voor betrokkenen, voornamelijk landbouwbedrijven, is het dus aangeraden even de lopende milieuvergunning op de einddatum 
te controleren.
Wie een dergelijke milieuvergunning heeft (zowel voor ARAB- als VLAREM-vergunning) waarvan de eindtermijn ten laatste op 1 
september 2011 verstrijkt, kan nu al een hernieuwing aanvragen indien gewenst. Dat is een belangrijke wijziging in de milieuwet-
geving. Het doel ervan is dat de vele aanvragen meer gespreid bij de bevoegde overheid kunnen worden ingediend.
Voor meer algemene informatie: bel Katrien Driesse, 058/53.34.63, elke werkdag van 9 tot 11.30 u. Diepere bespreking van een 
dossier uitsluitend na afspraak.
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Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie. Zo zorgt Eandis voor de aanleg en het onderhoud van de distribu-
tienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting. Eandis plaatst ook aansluitingen en meetinstallaties of past ze aan, 
verhelpt storingen en defecten, en zorgt voor het opnemen van de meterstanden. Als bedrijf met een maatschappelijke opdracht 
bevordert Eandis het zuinig gebruik van energie en organiseert het de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden. Al 
die taken voert Eandis uit in opdracht van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In Koksijde is dat Gaselwest.

Energie gaat vandaag nog te veel verloren langs ramen, muren en deuren. Door energie efficiënt te gebruiken, kan men veel 
besparen. Eandis helpt daarbij. Men kan er niet alleen terecht voor advies over rationeel energiegebruik, men komt ook in aan-
merking voor premies als men investeert in energiezuinige toepassingen.

HUISHOUDELIJKE EANDIS-PREMIES IN 2008
Opmerking - De meeste premies gelden 
zowel voor nieuwbouw als voor een 
bestaande woning die minstens 10 jaar 
op het elektriciteitsnet is aangesloten. 
Sommige premies gelden enkel voor een 
bestaande woning (bw). In dat geval 
wordt vermeld: “in een bw”.
Op het vlak van verwarming – 
Condensatieketel op aardgas (125 euro) 
/ warmtepomp (850 tot 1.680 euro) / 
thermostaatkranen in een bw (5 euro 
per stuk) / zonneboiler voor sanitair 
warm water en ruimteverwarming (525 
tot 1.500 euro)
Op het vlak van warm water - Zonneboiler 
enkel voor sanitair warm water (525 
euro) / keukengeiser 5 liter in een bw 
(100 euro)

Op het vlak van isolatie en ventilatie 
- Ventilatiesysteem met warmterecu-
peratie (150 euro) / superisolerende 
beglazing (10 euro/m2) / dakisolatie 
in een bw (4 euro/m2 of 2 euro/m2 
indien zelf geplaatst) / muurisolatie in 
een bw (4 euro/m2 of 2 euro/m2 indien 
zelf geplaatst) / buitenzonwering (10 
euro/m2) / buisisolatie in een bw (0,5 
euro/meter) / radiatorfolie in een bw (1 
euro/m2)
Op het vlak van energiebeheer - domo-
ticasysteem bij nieuwbouw (100 euro) 

/ domoticasysteem in een bestaande 
woning (150 euro) / het halen van een 
energieprestatiepeil 30 (passief huis) 
bij nieuwbouw (1.500 euro), in een bw 
(2.000 euro) / energieprestatiepeil 70 
bij nieuwbouw (850 euro) / energie-
prestatiepeil 75 bij nieuwbouw (750 
euro)
Andere - Aankoop van een aardgaswas-
droger (250 euro) / spaarlamp (2,5 
euro)
Voor beschermde afnemers wordt het 
premiebedrag met 20% verhoogd 
(behalve voor aardgaswasdrogers 
en keukengeiser). Info over wie een 
beschermde afnemer is, vindt men op 
www.eandis.be of kan men vragen in een 
klantenkantoor.

EANDIS-PREMIES VOOR ONDERNEMINGEN IN 2008
Opmerking - De meeste premies gelden 
zowel voor nieuwbouw als voor een 
bestaande bouw die minstens 10 jaar 
op het elektriciteitsnet is aangesloten. 
Sommige premies gelden enkel voor een 
bestaande bouw (bb). In dat geval wordt 
vermeld: “in een bb”.
Op het vlak van verlichting – relighting in 
een bb (min. 100 euro/kW oorspronke-
lijk vermogen) / newlighting (100 euro/
kW nieuw vermogen)
Op het vlak van industriële toepassin-
gen – snelheidsregelaar (105 tot 3.750 
euro) / hoogrendementsmotor (4 euro/

kW en max. 2.500 euro)
Op het vlak van isolatie en ventilatie 
– ventilatie met warmterecuperatie (1 
euro/m3 pulsiedebiet, max. 3.750 euro) 
/ dak en muurisolatie in een bb (4 euro/
m2 of 2 euro/m2 indien zelf geplaatst, 
max. 2.500 euro) / superisolerend glas 
(10 euro/m2, max. 3.750 euro)
Op het vlak van warm water – zonneboi-
ler (75 euro/m2, min. 525 euro en max. 
3.750 euro)
Op het vlak van verwarming – warm-
tepomp (210 tot 6.250 euro) / recht-
streeks aardgasverwarming (6 tot 25 

euro/kW) / Condensatieketel (9 euro/
kW, max. 5.400 euro)

Deze premies aanvragen kan via www.
eandis.be. Men vindt er alle info in 
de rubriek huishoudelijke klant / ratio-
neel energiegebruik / overzicht acties 
en premies. Wie de voorkeur geeft aan 
papier, kan het gewenste premieformu-
lier ook downloaden en correct inge-
vuld zenden aan Eandis REG-afdeling, 
Postbus 50 in 9700 Oudenaarde, e-
post reg@eandis.be, tel. 078/35.35.34, 
fax: 09/263.48.56.
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Met als veelzeggend motto “Ik-geef-je-mijn-hart” organiseert de serviceclub Soroptimist International Veurne-Westhoek op 
zaterdag 16 februari van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis een schitterende daad in het kader van het project “orgaandonatie”. 
De bedoeling is dat mensen die dat willen op een formulier de wens uitdrukken om bij hun overlijden één of meer organen af te 
staan om aldus het leven van anderen te redden.

De wet betreffende orgaandonatie 
bestaat ruim 20 jaar en is gebaseerd op 
het principe dat elke overledene veron-
dersteld wordt een mogelijke orgaan-
donor te zijn, behoudens aangetekend 
verzet. Slechts een klein deel van de 
bevolking neemt uitdrukkelijk standpunt 
in over orgaandonatie en velen weten 
niet dat men ook actief die wil kan uit-
drukken om juist wél kandidaat donor 
te zijn.
De registratie hiervan vermijdt dat de 
nabestaanden met de concrete vraag van 
donorschap geconfronteerd worden op 
een heel pijnlijk moment. Zij weten vaak 
niet wat de wens van de overledene was. 

Vandaar dat de serviceclub Soroptimist 
Veurne-Westhoek de bevolking van 
Koksijde met de woorden “neem je hart 
niet mee naar de hemel, we hebben het 
hier hard nodig” oproept om zich op 
zaterdag 16 februari in het gemeen-
tehuis als donor te laten registreren 
(via het invullen van een formulier). 
(Overigens kan men dat om het even 
wanneer doen tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis, met de vraag om 
op zaterdag 16 februari toch naar de 
bijzondere actiedag te komen.)
Op zaterdag 16 februari zal er in het 
gemeentehuis een team aanwezig zijn 
om u te begeleiden en te antwoorden op 

vragen. Ook de gemeente verleent zijn 
medewerking aan dit fantastisch project 
door een loket vrij te houden en een 
drankje aan te bieden.
Ieder mens kan ooit in zijn leven een 
orgaan nodig hebben om te overleven: 
een nieuwe nier voor je kind, een nieuw 
hart voor je vader, nieuwe longen voor 
een muco-patiënt; een stukje nieuwe 
huid voor een zwaar verbrand kind… 
Iedere donor kan tot 8 mensenlevens 
redden! Laat je dus officieel als orgaan-
schenker registreren in het gemeentehuis 
op 16 februari tussen 9 en 12 u.!

Voortaan terugbetaling van twee vaccins tegen baarmoederhalskanker
Sedert 1 november 2007 wordt Gardasil terugbetaald, een vaccin dat helpt om baarmoederhalskanker te voorkomen. Meisjes van 
12 tot 15 jaar kunnen zich voor 31,80 euro laten vaccineren. Op termijn volgt de terugbetaling van een tweede vaccin, Cervarix. 
Die prijs is nog niet bekend.

Vaccins tegen HPV-virus, een virusfamilie 
waarvan sommige virussen baarmoeder-
halskanker veroorzaken, zijn sinds dit 
jaar te verkrijgen. Tot voor kort kostte 
een volledige vaccinatie, drie inentingen, 
412 €. Voor veel gezinnen is dat moeilijk 
om dragen. De terugbetaling voor meis-
jes van 12 tot 15 jaar is een goede zaak. 
Voorwaarde is wel dat de eerste van de 
drie noodzakelijke inentingen vòòr de 
16de verjaardag gegeven wordt. Minister 
Van Ackere, Vlaams minister bevoegd 
voor vaccinaties, doet meer. Hij dringt 
er bij zijn collega-ministers op aan om 
het HPV-vaccin gratis te maken voor alle 
meisjes van 12 jaar. Dat zou dan via het 
CLB gebeuren.

BAARMOEDERHALSKANKER EN 
HPV-VIRUSSEN

Van sommige HPV-virussen weten we 
al lang dat ze baarmoederhalskanker 
kunnen veroorzaken. Andere virussen 

uit deze omvangrijke familie zijn minder 
schadelijk. Ze bezorgen de mens ver-
velende kwalen zoals huidwratten. Baar-
moederhalskankervirus wordt gemakke-
lijk overgedragen bij seksueel contact. 
Zeven op 10 mannen en vrouwen komt 
er in de loop van zijn leven mee in con-
tact. De meeste besmettingen gebeuren 
bij jonge mensen. Gelukkig leidt niet elke 
besmetting tot baarmoederhalskanker. 
Ons lichaam schakelt 9 op 10 keer het 
virus uit. Als het daar niet in slaagt, kan 
het virus op de duur kanker veroorzaken. 
Dat duurt meestal meer dan 10 jaar.

UITSTRIJKJES BLIJVEN NODIG!

Artsen sporen baarmoederhalskanker al 
jaren op door uitstrijkjes (Pap-test). 
Omdat de HPV-virussen veel tijd nodig 
hebben om kanker te veroorzaken, kan 
de arts vroege tekens van baarmoeder-
halskanker vinden en behandelen. Om 
de drie jaar een uitstrijkje laten nemen 

is en blijft verstandig. U start er mee 
op 25 jaar en mag stoppen op 65. Ook 
als men gevaccineerd is blijft dat nodig. 
Want de twee vaccins die er nu zijn, kun-
nen maar 50 tot 70% van de kankers 
uitschakelen.

VACCINEREN VOOR WIE?

Meisjes van 12 tot 15 jaar, die nog geen 
seks gehad hebben kunnen zich nu bij 
hun huisarts laten vaccineren. Eenmaal 
besmet met HPV-virus werkt het vaccin 
minder goed. Als u al seksueel actief 
bent, kan vaccinatie nog nuttig zijn. Maar 
dat bespreekt u beter met uw arts.
Mogelijk start Vlaanderen dit jaar met 
gratis vaccinatie voor alle meisjes van 
12 jaar. Dat zorgt in de toekomst zeker 
voor minder vrouwen met baarmoeder-
halskanker.
Meer informatie op http://www.zorg-en-
gezondheid.be.
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Kaasbuffet voor Licht in het Duister

Wie geniet van een lekker stukje kaas, 
een heerlijk wijntje en een gezellige sfeer, 
zal zich zeker thuisvoelen op het jaarlijk-
se kaasbuffet van “Licht in het Duister 
– Rwanda vzw” en het Koksijdse Rode 
Kruis op vrijdag 1 februari vanaf 19.30 u. 
in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. 

Uiteraard gaat de opbrengst naar een 
goed doel: de blinde jongeren in Rwanda 
en de vakantiekampen voor kwetsbare 
kinderen in Vlaanderen.
Inschrijven door storting van 15 € 
(volwassenen) of 7,50 € (kinderen) op 
rek. nr. 001-3633468-21, van “vzw Licht 

in het Duister-Rwanda” met vermelding 
van: (aantal volwassenen) x 15 euro 
en/of (aantal kinderen) x 7,50 euro of 
gewoon als steuntje extra.
Info: bij de leden van beide verenigingen 
of bij de dIS Koksijde, tav Fien Leerman 
op fien.leerman@koksijde.be.

Weer AFS/EVS-vrijwilligster bij ons bestuur

Begin februari verwelkomt het Koksijdse 
bestuur opnieuw een EVS-vrijwilligster 
(European Voluntary Service – Europese 
Vrijwilligersdienst) via de organisatie AFS 
Vlaanderen (American Field Service). De 
gelukkige is de 27-jarige Monika Benova 
uit het kleine Slovaakse dorpje Liptovsky 
Mikulas. Monika, die houdt van het bui-
tenleven, fietsen en talen, zal in onze 
gemeente verblijven van februari tot 
begin augustus.

Ze wordt ingeschakeld in een samenwer-
kingsproject over straatmeubilair, uitgewerkt 
door de technische dienst, de jeugddienst 
en de dienst Internationale Samenwerking 
(dIS). Overigens is dit project ook goedge-
keurd door de Europese overheid.
Monika zal leren werken met het GIS-
programma binnen de technische dienst, 
meer bepaald om er straatmeubilair mee 
te leren inventariseren. Daarnaast mag 
ze een artistiek straatmeubilairproject 

uitwerken dat een plaatsje zou kunnen 
krijgen in Koksijde. Haar verhalen en 
ervaringen zullen te lezen zijn op de web-
stek van de dIS: www.koksijde.be/dIS.
Meer info: dIS Koksijde, Fien Leerman, 
Leopold II-laan 2, annex oud-gemeent-
ehuis in Oostduinkerke, e-post fien.leer-
man@koksijde.be. Indien u zelf interesse 
hebt in de mogelijkheden van AFS of 
EVS, dan kan u ook de dIS contacteren 
voor meer info.

Dokters februari
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 februari
(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

Ambulancedienst Koksijde 112

Dokters en apothekers met wachtHu l p
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Fietscontroles politiezone Westkust

Ve i l i g h e i d

De politiezone Westkust nam/neemt actief deel aan het provinciaal actieplan “Veilig fietsen: hou je hoofd erbij...” dat begon op 
1 oktober en nog loopt tot 15 februari.

Ze eGetijdentafels februari
dag hoogwater laagwater
1 februari: 07.50 en 20.28 02.23 en 14.59
2 februari: 09.18 en 22.04 03.43 en 16.17
3 februari: 10.34 en 23.05 04.55 en 17.22
4 februari: 11.29 en 23.52 05.57 en 18.14
5 februari: 12.13 06.47 en 18.57
6 februari: 00.31 en 12.49 07.27 en 19.35
7 februari: 01.05 en 13.22 08.05 en 20.12
8 februari: 01.38 en 13.55 08.43 en 20.50
9 februari: 02.12 en 14.30 09.23 en 21.29
10 februari: 02.48 en 15.07 10.03 en 22.08
11 februarii: 03.26 en 15.47 10.43 en 22.48
12 februari: 04.05 en 16.30 11.23 en 23.28
13 februari: 04.49 en 17.19 12.05
14 februari: 05.40 en 18.17 00.13 en 12.53
15 februari: 06.45 en 19.28 01.09 en 13.54

dag hoogwater laagwater
16 februari: 08.05 en 20.51 02.24 en 15.12
17 februari: 09.31 en 22.14 03.53 en 16.42
18 februari: 10.48 en 23.20 05.20 en 17.53
19 februari: 11.48 06.26 en 18.47
20 februari: 00.11 en 12.36 07.18 en 19.31
21 februari: 00.54 en 13.16 08.02 en 20.11
22 februari:  01.32 en 13.53 08.42 en 20.47
23 februari: 02.08 en 14.29 09.19 en 21.22
24 februari: 02.44 en 15.05 09.53 en 21.56
25 februari: 03.18 en 15.39 10.25 en 22.27
26 februari: 03.53 en 16.13 10.54 en 22.56
27 februari: 04.27 en 16.47 11.20 en 23.25
28 februari: 05.04 en 17.24 11.51
29 februari:  05.47 en 18.13 00.01 en 12.32

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

* Er was eerst een preventief deel, dat 
liep tot 16 november 2007. Tijdens deze 
periode werden in de drie zonegemeen-
ten (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) 
767 fietsen gecontroleerd, hoofdzakelijk 
aan de scholen. Hiervan waren er 438 
in orde. Van de 329 (meer dan 40%!) 
fietsen dat niet in orde was, werden 174 
tekortkomingen aan de verlichting vast-
gesteld. Verder waren er ook heel wat 
gebreken aan remmen en reflectoren, 
of ontbrak de bel. Voor al deze gevallen 
werden waarschuwingen uitgeschreven 
met verplichting de fiets onmiddellijk in 
orde te stellen.
* Op 17 november begon dan het repres-
sief gedeelte, wat dus nog loopt tot 15 
februari. Een tussentijdse evaluatie van 
de vaststellingen tot 31 december 2007 
leert het volgende:
- er werden op de weg (hoofdzake-

lijk schoolroutes) in totaal 853 fietsen 
gecontroleerd
- hiervan waren er 106 waarvan de fiets-
verlichting niet of gebrekkig werkte
- verder werden 27 PV’s geschreven voor 
diverse overtredingen waarbij de fietser 
zichzelf of een ander in gevaar bracht. 
(Dit jaar is het provinciaal actieplan voor 
het eerst breder opgevat dan enkel de 
verlichting of technische uitrusting van 
de fiets.)
- er werden 60 jongeren (tussen 12 en 
16 jaar) wegens de overtreding tot de 
verkeersklas uitgenodigd
- er werden 15 waarschuwingen uitge-
schreven om de technische tekortkomin-
gen in orde te stellen
- er werden 61 PV’s opgesteld voor 
overtredingen door jeugd vanaf 16 jaar 
en volwassenen
- er werden 299 wedstrijdkaarten uitge-

deeld aan fietsers die voorbeeldig in orde 
waren. De politie wil deze jongeren aan-
moedigen om hun inspanningen vol te 
houden. Met die kaart kunnen ze deelne-
men aan een internetwedstrijd waarmee 
ze mooie prijzen kunnen winnen.
Uit de cijfers blijkt dus dat de preven-
tieve campagne de nodige aandacht 
genoot, want de cijfers van fietsen die 
niet in orde waren met de verlichting 
daalden van meer dan 40% tot ongeveer 
15%. Toch blijft er werk aan de winkel, 
want 133 overtredingen op 853 gecon-
troleerde fietsen in 6 weken tijd is in 
deze donkere periode nog veel te veel. 
Die cijfers tonen aan dat de fietsers nog 
niet altijd de nodige aandacht besteden 
aan hun eigen veiligheid in het verkeer. 
De politie Westkust zet dan ook zijn 
inspanningen terzake verder, minstens 
tot 15 februari, maar ook daarna!

Onbemande camera’s
De onbemande camera’s in de politiezone Westkust zijn sinds kort allemaal technisch in orde, gehomologeerd en geijkt. Ze 
zullen dan ook vanaf nu intensief gebruikt worden voor controle op snelheid en roodlichtrijders. De camera’s staan op vol-
gende vijf plaatsen: op het kruispunt Toekomstlaan/Nieuwpoortkeiweg, kruispunt Kinderlaan/Victorlaan, kruispunt Kinderlaan/
Spreeuwenberg, in de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke en in de Robert Vandammestraat bij de Aldi.
Een nulmeting als test met de snelheidscamera in de Robert Vandammestraat aan de Aldi in de bebouwde kom van Koksijde-dorp 
leerde dat tussen 3 en 8 januari 3.036 voertuigen werden gemeten, waarvan er 1.161 te snel reden, dus meer dan 1 op 3, zelfs 
met een kleine tolerantiemarge. Deze camera kwam er destijds ten gevolge van de vastgestelde zware verkeersongevallen in die 
omgeving. Ook de andere camera’s kwamen er om gelijkaardige redenen. Verder wordt er op diverse plaatsen ook nog steeds met 
bemande mobiele radar gecontroleerd. Iedereen is dus gewaarschuwd, in het belang van ieders veiligheid.
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Vragen jonger dan 18? JIN helpt je ervan af

J eugd

1. Mag ik zomaar alleen gaan wonen?
Neen. Als je jonger dan 18 bent, beslis-
sen je ouders waar je woont. Je kunt van 
hen wel toestemming krijgen om ergens 
anders te gaan wonen. Zij blijven wel 
verantwoordelijk voor je doen en laten. 
Duidelijke afspraken blijven dus nodig. 
Voor heel wat zaken zal je ook nog hun 
toestemming nodig hebben. Info: JAC 
(jongerenadviescentrum), webstek www.
jongereninformatie.be.
2. Mag ik vrijen met mijn lief?
Ja. Volgens de wet mag je seks hebben 
vanaf 16 jaar. Dat is zo voor alle soorten 
relaties: jongen-meisje, meisje-meisje, 
jongen-jongen. Als je vrijt met iemand 
die jonger is dan 16, ben je strafbaar, 
hoe oud je zelf ook bent. Tot je 18 bent, 
hebben je ouders iets te zeggen over je 
seksuele activiteiten: wie je partner is, 
hoe ver je mag gaan. Info: www.sensoa.
be of www.jeugdenseksualiteit.be
3. Mag ik zelf mijn school kiezen?
Neen. Volgens de wet mag je daar niet 
alleen over beslissen, toch niet als je jon-
ger bent dan 18. Een beetje raar, want jij 
zit natuurlijk op die schoolbank. Je mag 
wel altijd je mening geven. Overleggen 
met je ouders is nog altijd de beste 
oplossing. Info: www.kinderrechten.
be of www.ond.vlaanderen.be/publica-
ties/2005/gidsvoorleerlingen.pdf.

4. Mag ik alleen op reis?
Ja. Maar je neemt best een geschre-
ven akkoord mee van je ouders. Vooral 
handig om discussies in het buitenland 
te vermijden (luchthaven, politie). De 
gemeente beschikt over een document 
“ouderlijke machtiging” dat je daar-
voor kunt gebruiken. Aanmelden aan de 
dienst bevolking met je identiteitskaart 
is voldoende. Neem wel een ouder mee.

5. Heb ik recht op zakgeld?
Neen, jammer voor jou. Echte regels over 
zakgeld bestaan eigenlijk niet. Je ouders 
moeten je wel laten deelnemen aan het 
sociaal leven. En daarvoor heb je soms 
wel geld nodig. Af en toe de afwas doen of 
de krant halen, kan natuurlijk ook helpen. 
Vanaf 12 jaar kun je een bankrekening 
openen. Je ouders moeten wel toestem-
ming geven. Tot je 16 bent, heb je ook 
hun toestemming nodig om geld af te 
halen. Info: www.jongereninformatie.be.
6. Moet ik even lang bij mijn vader als 
mijn moeder wonen?
Neen. Die regeling is wel mogelijk. Het 
kan voor jou belangrijk zijn om met 
beide ouders contact te mogen houden. 
Goede en warme contacten, maar pre-
cies even veel is niet wettelijk verplicht. 
Meestal werken je ouders zelf een rege-
ling uit. In het beste geval vragen ze 
daarover jouw mening. Raken ze er zelf 
niet uit? Dan legt de rechter een rege-
ling vast. Jij kan daarbij door de rechter 
“gehoord worden”. Zolang je geen 18 
bent, mag je zelf niet beslissen bij wie je 
woont. Info: www.tzitemzo.be.
In de Jongerenjaarkrant vind je een over-
zicht van heel wat interessante thema’s 
voor jongeren. De onderwerpen hierboven 
staan daar ook in. De Jongerenjaarkrant 
kan je krijgen op de Jeugddienst.

Jeugdraad Koksijde in een nieuw kleedje
Enkele weken terug vonden verkiezingen van de jeugdraad plaats. Vanaf nu zal Lies Ghysel met veel enthousiasme de jeugdraad lei-
den. Zij wordt bijgestaan door wiskundig genie Sam Vandebussche. Hij zal de financiën voor zijn rekening nemen. Ondervoorzitter 
Karel Ghysel zal Lies bijstaan.
De volgende vergadering van de jeugdraad vindt plaats op vrijdag 1 februari om 20 u. in JOC de PIT, meteen de “vuurdoop” voor 
de nieuwe voorzitster. De jeugdraad staat open voor alle jongeren van 14 tot 25 jaar. Zij zijn dus ook welkom op 1 februari!

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 (meestal 2 euro in plaats van 4). Na twee activiteiten is het geld van het lidmaatschap dus al terugverdiend! Voor 
elke activiteit worden ook vijf vrijkaarten verloot. Leden ontvangen verder maandelijks een nieuwsbrief. Lidkaarten zijn te koop 
aan de bar van het jeugdhuis of aan de ingang, bij betalende activiteiten. Maandelijks krijg je een nieuwsbrief in je mailbox.
Meer info: www.depit.be of jocdepit@koksijde.be.
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Visuals en dj’s op 2 februari
Op zaterdag 2 februari laat de 
PIT-ploeg in het jeugdhuis een 
mix van licht en geluid op de 
fuivers los. Een hele batterij dj’s 
wordt begeleid door beelden. Dj’s 
van dienst zijn: Koen, Sir Lobster, 
Warren en Mook, Tim, D-Purpose 
en NLS 666. De elektriciteit wordt 
om 21 u. open gedraaid. Gratis 
toegang. Info: www.depit.be of 
www.myspace.com/jhdepit

Film:
Bridge to Terabithia 
(Vlaamse versie)

Op dinsdag 5 februari presenteert de 
jeugdraad om 14.30 uur in de theater-
zaal cc CasinoKoksijde de film Terabithia 
(Vlaamse versie), een familiefilm van de 
makers van “The Chronicles of Narnia”. 
De film gaat over Jesse Aaron, de snel-
ste jongen van de klas. Wanneer het 
nieuwe meisje, Leslie, in zijn buurt komt 
wonen, raakt hij met haar bevriend. 
Haar familie is een beetje vreemd, maar 
zij leert hem allerlei nieuwe dingen. 
Door Leslie gaat hij dingen zien, die hij 
vroeger niet zag…
Toegang: 2,50 euro, kaarten in voor-
verkoop op de Jeugddienst, jocdepit@
koksijde be of 058/53.34.44.

Zoldorattic & Ansichtkarte op 22 februari
Vrijdag 22 februari betekent rock around the clock in jeugdhuis de PIT met Zoldoratttic en Ansichtkarte.
Zoldorattic is lokaal talent uit het gemoedelijke Klerken. De groep was al enkele keren te zien in de PIT en blijft overtuigen. In 
oktober kaapten ze nog de publieksprijs tijdens Westtalent weg. Eigenzinnige rock die je versteld zal doen staan. “Pink Floyd op 
Speed”.
Met Ansichtkarte brengen Jan, Martijn, Pieter en Jonas new wave aan een sneller tempo, doorspekt met allerlei invloeden, vreemde 
dromen, zoektocht naar een verre utopie, muzikaal een heel spectrum aan genres. “New wave, post rock, rock and roll, baby”.
Leden betalen 2 euro, niet leden 4. Info: www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit.

T i j - d i n g e n
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten.
Abonnement 2008: 11 nummers van januari tot en met december (voor niet-gedomicilieerden: 10 euro te storten op
rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde met vermelding
“Abonnement Tij-dingen 2008”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Sir Lobster aan het werk op WASCO

De jeugd van tegenwoordig
Wil je in een handomdraai weten waar het gemeentebestuur mee bezig is op het 
vlak van jeugd? Wil je zicht krijgen 
op jeugdbeleid? Heb je wat plaats 
over in je achterzak? Welke uitda-
gingen staan je te wachten?
Vraag dan het zakboekje “Zicht 
op jeugdbeleid”. Daarin staat een 
overzicht van alle doelstellingen en 
acties voor de komende jaren. Te 
verkrijgen op de Jeugddienst of in 
het jeugdhuis.
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Sport overdag: Sport- en seniorenacademie

Tijdens het eerste deel van het wintersei-
zoen (11 weken) werden er niet minder 
dan 670 inschrijvingen genoteerd voor 
Sport overdag, georganiseerd door de 
sportdienst en de sportraad: 453 voor 
conditiegymnastiek, 72 voor tennis en 
90 voor tafeltennis.

Sport overdag gaat verder voor dames 
en heren iedere vrijdag tot 16 mei in de 
sporthal van Koksijde. Het programma 
ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek 
van 10.30 tot 11.30 u., tennis en tafel-
tennis van 13.45 tot 14.45 u., badmin-
ton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 

u. De deelnameprijs (sportmateriaal en 
verzekering inbegrepen) bedraagt 1,50 
euro per voor- of namiddag.
Info bij de sportdienst, Hazebeekstraat 
11 in Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01, 
fax 058/53.20.00, www.sport.koksijde.
be.

Jeugdsportacademie: tennis
In de jeugdsportacademie die plaatsvindt 
op woensdagnamiddag in de sporthal 
Hazebeek worden reeksen sportinitiatie 
georganiseerd. Op woensdag 13, 20 en 27 
februari is tennis aan de beurt. De kostprijs 
voor de 3 lessen bedraagt 4,50 euro (ver-

zekering en sportmateriaal inbegrepen).
De initiaties voor de leerlingen van het 
1ste tot en met het 3de leerjaar zijn 
voorzien van 14 tot 15.15 u. voor het 
4de tot het 6de leerjaar van 15.15 tot 
16.30 u.

In maart volgt nog een lessenreeks mini-
voetbal. Info en inschrijvingen bij de 
sportdienst.
Info bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 
in Oostduinkerke, tel. 058/53.20.01, fax 
058/53.20.00, www.sport.koksijde.be.

“Start to run”: 6de jogcursus
In het kader van het “start to run”-project organiseert de Marathon Atletiekclub Westhoek, afdeling Koksijde, voor de zesde 
maal een cursus joggen voor beginners en gevorderden onder het motto “ook u kunt na 10 weken vlot 5 of 10 km lopen”! 
Deze 10 weken durende cursus vindt plaats op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, vanaf 3 maart op de atletiekpiste van 
het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke-dorp. De begeleiding en lessen worden gegeven door Ed Dedrie, Carlos Beele en 
Inge Verhelst. Zij garanderen dat alle deelnemers na tien weken vlot 5 of 10 km kunnen lopen. Goede loopschoenen zijn een 
must.
De cursussen beginnen telkens om 19 u. voor de beginners en om 19.45 u. voor de gevorderden. Maar op de eerste lesdag, 
maandag 3 maart, starten de inschrijvingen om 18.30 u. voor de beginners en om 19.15 u. voor de gevorderden.
Wie belangstelling heeft schrijft zich zo vlug mogelijk in door overschrijving van 25 euro (inbegrepen verzekering, begelei-
ding…) op rek. nr. 068-2467927-80 van MACW Koksijde, of betaalt bij aanvang van de cursus op 3 maart. Voor dit bedrag 
ontvangt elke deelnemer ook een waardebon, een attest voor eventuele terugbetaling door de mutualiteit, en bovendien een 
kans om een mooie prijs te winnen bij de jaarlijkse tombola.
Meer info bij Ed Dedrie, tel. 058/51.62.68 (ed.dedrie@skynet.be) of op het secretariaat van MACW Koksijde (macw_koksijde@
skynet.be).
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Nordic Walking
Elke zaterdag strand- of duinwandeling met start om 9.45 u. aan het bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA), deelname is gratis. 
Info: Marie-Chantal Loones 058/51.98.08, chantal.loones@telenet.be, www.nordic-walking-oostduinkerke-koksijde.blogspot.com.

Opleidingen voor de brevetten redder in het zwembad en aan zee
De Zwembaden Koksijde en BLOSO organiseren dit jaar de opleiding 2008 voor de brevetten “Redder aan zee Wobra” en 
“zwembadredder Bloso”. Om te mogen deelnemen aan de eigenlijke cursus moeten belangstellenden eerst slagen in een toe-
gangsproef waarvoor volgende voorwaarden gelden:
- minimum 17 jaar worden in het jaar waarin de cursus start
- houder zijn van het “voorbereidend reddersbrevet” of van het brevet “eerste hulpverlenen aan de waterkant”.
De toegangsproef bestaat uit volgende onderdelen:
- startduik en 200 meter zwemmen in een slag naar keuze (ogen boven water) binnen de tijd van 5 minuten
- 50 meter rugzwemmen met de polsen uit het water binnen de tijd van 1 minuut 30 seconden
- 60 seconden rust (uit het water komen en plaatsnemen op de startblok)
- een startduik en 15 seconden onder water zwemmen
De onderdelen volgen elkaar op en de gehele proef duurt 7 minuten en 45 seconden. De proef wordt afgelegd in badpak. 
De deelnameprijs bedraagt 2,50 euro. Deze toegangsproef vindt plaats op vrijdag 22 februari in het Zwem- en Recreatiebad 
Hoger Blekker, aanmelden van 18 tot 18.15 u. en aanvang test om 18.30 u.

Wie geslaagd is in de toegangsproef mag dan de cursus van 60 uur volgen (24 uur theorie en 36 uur praktijk). De kostprijs 
bedraagt 200 euro (cursus inclusief).
De lessenreeks begint op zaterdag 22 maart en eindigt met de 14de les op zaterdag 12 april. De theorie wordt gegeven in 
de Hotelschool, Houtsaegerlaan 40, de praktijk in het Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker. Vervolgens zijn er drie examens: 
theorie op 12 april, praktijk op het droge op 19 april (voormiddag) en praktijk in het water op 19 april (vanaf 18.30 u.).

Daarnaast is er ook nog de jaarlijkse bijscholing “Hoger brevet BLOSO-redder”, opgelegd door de Vlaremreglementering. Deze 
bijscholing vindt plaats op 10 en 24 mei.
Voor alle inlichtingen:
- Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker, Pylyserlaan 32 in Koksijde (tel. 058/51.27.08, fax 058/52.08.77, e-post zwembaden@

koksijde.be, stek www.zwembaden.koksijde.be)
- Mevr. Lieve Baert, docente Bloso, Zandstraat 3 in 1000 Brussel (tel. 09/388.91.07, stek www.vrc.nu)
- Infotelefoon BLOSO, dienst Opleidingen: 02/209.47.16 (21).

De sportdienst en de sportraad orga-
niseren op zaterdag 1 maart in samen-
werking met ATB Neverest een unieke 
mountainbiketoertocht met ver-
nieuwd parcours over afstanden 
van 33, 44 en 55 km. In overleg 
met de sportdienst van De Panne 
werd het nieuwe parcours uitge-
tekend met een uitbreiding in het 
Calmeynbos in De Panne.
Inschrijving en start van 8.30 tot 
13 u. in de sporthal in Koksijde-
dorp. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 4 euro (verzekering 
inbegrepen). Inschrijven kan enkel 
de dag zelf. 

Er zijn 3 bevoorradingen voorzien, elke 
deelnemer krijgt één lot voor de gratis 
tombola met een prijzenpot van 5.000 

euro. Er staan kleedkamers ter beschik-
king en er is mogelijkheid om de fiets te 
reinigen aan de bikewash.

In 2006 mocht de organisa-
tie 951 deelnemers ontvangen 
in ideale weeromstandigheden. 
Vorig jaar, met windkracht 10 
beaufort, waren er 545 deelne-
mers. Dit jaar hoopt men de kaap 
van 1.000 te overschrijden.
Info bij de sport-
dienst, Hazebeekstraat 
11 in Oostduinkerke, 
tel. 058/53.20.01, fax 
058/53.20.00, www.sport.kok-
sijde.be.



De voorbije maand in woord en beeld

1. Sanne Bamelis werd op zaterdag 15 december door het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis ontvangen naar aanleiding van het 
behalen van de titel van provinciaal kampioen tijdrijden bij de dames nieuwelingen op 12 juli in Ruddervoorde. De snelle Sanne haspelde de 7,9 km af in 12 min. 
19 sec. of een gemiddelde snelheid van liefst 38,484 km per uur.

2. Het Belgisch Kampioenschap budokai do (oosterse gevechtssport) vond op 13 oktober plaats in Koksijde. De plaatselijke budokai do-club tekende voor de 
organisatie maar leverde tegelijk enkele winnaars af. Zo werd Mathieu Calie Belgisch kampioen bij de 12 en 13-jarigen. Andere winnaars waren Brian Decrop 
(2de plaats bij de -70 kg), Jonas Coussement (2de plaats bij de 16 en 17-jarigen), en Quentin Hannotte (3de plaats bij de 8-jarigen). Ze werden allemaal op 
zaterdag 15 december door het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis gehuldigd.

3. Bestuursleden en sterkhouders van de Sand Yacht Club Oostduinkerke, ’t Sycod in de volksmond, viel op zaterdag 15 december door het college van burge-
meester en schepenen een receptie te beurt in het gemeentehuis naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. Tijdens de ontvangst werd het boeiende verleden 
van de club uiteraard overlopen maar belangrijker is de toekomst want momenteel wordt een nieuwe club-accommodatie gebouwd die de komende vijftig jaar 
de sportieve marinethuis van de club zal zijn. De foto toont v.l.n.r. Hugo Bogaerts, Wim Van Caeneghem, Stefaan Vermast, burgemeester Marc Vanden Bussche, 
Evi Bogaerts en schepen van Sport Dirk Dawyndt.

4. De uitstekende samenwerking tussen het gemeentebestuur en de financiële instelling Dexia voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis werd op maandag 
17 december bezegeld met de overhandiging door Dexia van een kunstwerk van Jef Van Grieken aan het gemeentebestuur. Jef Van Grieken (57) uit Keerbergen 
is een internationaal gerenommeerde kunstenaar die talrijke binnen- en buitenlandse prijzen won (o.a. laureaat Biënnale Tekenkunst Nürnberg, Duitsland). Hij 

nam vanaf 1975 deel aan talrijke individu-
ele en groepstentoonstellingen in binnen- 
en buitenland o.m. in Washington, Taipei, 
Willemstad, enz. Met zijn werk is hij ook in vele 
binnen- en buitenlandse openbare collecties 
vertegenwoordigd, waaronder de musea voor 
Schone Kunsten te Antwerpen en Mechelen, 
de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, in tal-
rijke Belgische bankinstellingen, voorts in de 
musea van Nürnberg en Taipei en in privé-ver-
zamelingen in Zwitserland, Columbia, Mexico, 
de USA en Saoedi-Arabië. Op de foto cul-
tuurfunctionaris Evy Vandevoorde, afdelings-
hoofd technische dienst Siska Stockelynck, 
burgemeester Marc Vanden Bussche, schen-
ker Freddy Tolpe van Dexia, kunstenaar Jef 
Van Grieken, schepen Daniël Van Herck en 
raadslid Rik Dewulf.
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5. De kerstman had op zondag 23 
december een bijzondere verrassing in 
petto voor de brandweermannen van 
Oostduinkerke. Aan het arsenaal in de 
Schoolstraat) werd de equipe bedacht 
met een nieuwe commando-wagen 
van het type Nissan Jeep “Pathfinder”. 
Burgemeester Marc Vanden Bussche en 
zijn echtgenote Griet Van Waes, die meter 
is van de brandweerkantine Standpupe, 
waren op de overhandiging aanwezig.

6. Eveneens op maandag 17 december 
overhandigden de h. en mevr. Roland en 
Ingrid Degraeuwe-Wybo een origineel 
aquarel (35 bij 26 cm) uit 1955 van 
Paul Delvaux aan burgemeester Marc 
Vanden Bussche. De gemeente kocht 
uit belangstelling dit werk omdat het 
een afbeelding toont van het door de 
gemeente aangekochte vissershuisje in 
de Noordduinen. Dit huisje staat er nog 
steeds en men is het momenteel aan het 
renoveren. Paul Delvaux woonde een tijd-

lang in het huisje naast dit vissershuisje. Op de foto schepen Stephanie Anseeuw, burgemeester Marc Vanden Bussche, Roland Degraeuwe, schepen Freddy 
Beun; staande secretaris Joeri Stekelorum, schepenen Daniel Van Herck, Herwig Vollon, Greta Delie en Dirk Dawyndt.

7. De Ronde Tafel De Panne schonk op vrijdag 28 december op hun jaarlijks concert een cheque van 2.500 euro aan voorzitter Willy Plaetevoet van de 
mindervalidenadviesraad om een extra strandjutter aan te kopen. De strandjutter is een aangepaste rolstoel die het mogelijk maakt om minder mobiele 
mensen door het zand tot aan de vloedlijn te brengen. Een belevenis die veel mensen moeten missen maar die dankzij de strandjutter wel weer mogelijk 
is… Op de foto voorzitter Willy Plaetevoet van de andersvalidenraad en schepen Stéphanie Anseeuw voor mindervalidenbeleid.

8. Op het eind van de gemeenteraadszitting van woensdag 16 januari legde gemeenteraadslid Frederic Devos in handen van burgemeester Marc Vanden 
Bussche de eed af als nieuwe schepen. Zoals afgesproken bij het begin van deze legislatuur neemt Frederic Devos (Open VLD) vanaf zaterdag 2 februari de 
plaats in van schepen Freddy Beun. De nieuwe schepen is 37 jaar en is al jarenlang lid van Open VLD. Hij was ook een tijdlang voorzitter van de Jong VLD. 
Zijn bevoegdheden zijn: communicatie, informatisering en administratieve vereenvoudiging, middenstand en locale economie, sociale zaken, welzijnsbeleid 
en contacten met de strijdkrachten. Ruimtelijke ordening en stedenbouw gaan naar schepen Dirk Dawyndt.
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Burgerlijke stand december

Bevo l k i n g

GEBOORTEN
Victor Masure (Veurne, 30 november), zoon van Thijs en van Valérie Respilleux uit Koksijde
Manou Henquet (Leuven, 30 november), dochter van Emile en van Katrien Becuwe uit Koksijde
Thibault Depicker (Brugge, 7 december), zoon van Frederik en van Martine Asselberg uit Oostduinkerke
Mathieu Bailly (Veurne, 12 december), zoon van Pierre en van Caroline Jacob uit Oostduinkerke
Jules Vleminckx (Wilrijk, 13 december), zoon van Kürt en van Valérie Vervliet uit Koksijde
Florian Pierloot (Veurne, 17 december), zoon van Kurt en van Tineke Dubois uit Oostduinkerke
Siebe en Brent Couvreur (Veurne, 18 december), zonen van Wesley en van Els Vandenbroucke uit Koksijde
Miel Vandenbroucke (Veurne, 19 december), zoon van Maarten en van Sieglinde Dewaele uit Koksijde
Linde Trybou (Veurne, 23 december), dochter van Joachim en van Lies Quirynen uit Oostduinkerke
Julien Forgeur (Elsene, 26 december), zoon van Benoît en van Véronique Hellemans uit Koksijde
Lotte Van Gampelaere (Veurne, 27 december), dochter van Gert en van Lieve Rousseau uit Oostduinkerke
Améline Ameye (Veurne, 27 december), dochter van Manuel en van Karen Dockx uit Oostduinkerke
Ludovique Boussemaere (Veurne, 3 januari), zoon van Frederik en van Ellen Verkest uit Koksijde
Camille Hannotte (Veurne, 7 januari), dochter van Vincent en van Kathy Capron uit Koksijde

HUWELIJKEN
Olivier Mocar en Isabelle Lootvoet, beiden uit Koksijde
Johan Denys en Brigitte Defloor, beiden uit Koksijde
Rudy Boedts en Veerle Verroeye, beiden uit Koksijde
Bruno Hannon uit Koksijde en Jinning Shao uit Etterbeek

OVERLIJDENS 
Maurits Moeyaert (78 jaar), weduwnaar van Georgette Debruyne / Pol Degraeuwe (54 jaar), echtgenoot 
van Christine Vanelverdinghe / Marie Meert (73 jaar), weduwe van Wilhelm Santing / Edgard Desmet 
(76 jaar), echtgenoot van Adriana Hennaert / Jean Cremer (82 jaar), echtgenote van Renée Delannoy / 
Ronny Rooms (60 jaar), echtgenoot van Albertine Legein / Roger Schoonvaere (80 jaar), weduwnaar van Lucienne Ramoudt 
/ Daniel Catteau (79 jaar), weduwnaar van Danièle Dupisson / Alphonse Vandervorst (90 jaar), echtgenoot van Marie 
Muyldermans / Marcella Vandevyvere (67 jaar) / Michel Pelegrin (42 jaar), ongehuwd / Emile Baes (78 jaar), echtgenoot 
van Rosa Hellinckx / Georgina Opstaele (97 jaar), weduwe van Charles Bruynooghe / Louis Leyre (89 jaar), weduwnaar van 
Rachel Leuridon / Jeanne Noel (92 jaar), weduwe van Lodewijk Mombaerts / François Podevijn (82 jaar), echtgenoot van 
Francine Breda / Rogier Hoirelbeke (61 jaar), echtgenoot van Anne Algoet / Maria Van den Saffele (87 jaar), weduwe van 
Benoist De Bock / Agnes Dewaele (73 jaar), echtgenote van Michel George / Fernand Parmentier (83 jaar), weduwnaar van 
Amanda Desaever / Emile Jacowik (74 jaar) / Jerome Corteel (85 jaar), echtgenoot van Agnes Vanneuville / Maria Moors 
(76 jaar), echtgenote van Pieter Vandewalle / Paula Van Bockstal (77 jaar), weduwe van Pierre Du Bois / Herwig Batens (68 
jaar), echtgenoot van Jacqueline Braem / Olga Roelstraete (77 jaar), echtgenote van Georges Lapauw / Maria Zwaenepoel 
(84 jaar), ongehuwd / Martine Steenkiste (51 jaar), echtgenote van Luc Debrouwere / Maria Devos (91 jaar), weduwe van 
Marcel Demaerel / Anna Dhondt (50 jaar) / Lidy Vandewalle (87 jaar), echtgenote van Abel Coffyn / Marie-Thérèse Barbier 
(80 jaar), weduwe van Daniël Callewaert / Mathilde Peemans (80 jaar), echtgenote van Gaston Byl / Daniel Desaever (56 
jaar), weduwnaar van Rosette Jacques / Mariette Chrispeels (95 jaar), weduwe van Melchior Van Camfort / Ivonne Viaene (65 
jaar), echtgenote van Herman Bonte / Pierre Colonne (64 jaar), echtgenoot van Josephine Siebens / André Deflandre (89 
jaar), weduwnaar van Dorothy Moore

Bloedinzamelingen in 2008
In onze gemeente vinden de bloedinzamelingen 2008 plaats op volgende data en locaties:
Sint-Idesbald in de Kerkepannezaal op woensdagen 27 februari, 28 mei, 27 aug. en 26 nov. (17-19.30 u.)
Koksijde in ’t Oud Schooltje op donderdagen 6 maart, 5 juni, 4 sept. en 4 dec. (17-20 u.)
Oostduinkerke in zaal Witte Burg op woensdagen 12 maart, 11 juni, 10 sept. en 10 dec. (16.30-20 u.)
Info: Dominique Coene, tel: 058/51.13.00, dominique.coene@skynet.be, en ook bij André Vanbelleghem, tel. 058/51.08.65, 
gsm 0476/39.57.85.
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Echtpaar De Meter-De Brabanter
Zaterdag 22 december was een gezellige feestdag voor het echtpaar Herman De Meter (°Idegem) en Denise De Brabanter (°Anderlecht) ter gelegen-
heid van de viering van het gouden huwelijksfeest (21.12.57, Brussel). Herman was 15 jaar officier burgerlijk ingenieur bij de luchtmacht, en daarna 
ingenieur van Gecowat (verwerking verbrandingsafval Brussel). Het jubilerende echtpaar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. In het gemeente-
huis werden ze hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.

Proficiat aan onze jubilarissen!
��

Fe e s t

Echtpaar Fequenne-Lemer
Het echtpaar Jules Fequenne (°Dinant) en Josette Lemer (°Dinant) huwde op 28 december 1957 in Dinant, 50 jaar geleden, goed voor een gouden 
huwelijksfeest. Jules was installateur centrale verwarming, Josette was werkvrouw en conciërge. De jubilarissen hebben vier kinderen en zeven klein-
kinderen. Het college van burgemeester en schepen had op zaterdag 29 december felicitaties in petto voor dit echtpaar dat zich in ’97 definitief in 
onze gemeente vestigde.

Echtpaar Bullens-Boone
Jacques Bullens (°Acoz) en Renée Boone 
(°Elsene) beloofden elkaar 50 jaar geleden 
in Brussel (25 januari 1958) eeuwige trouw, 
dus gouden huwelijksgeluk! Ter gelegenheid 
van die mooie verjaardag viel het echtpaar 
op zaterdag 12 januari een feestelijke ont-
vangst in het gemeentehuis te beurt. Jacques 
was ingenieur bij het bedrijf Chamebel in 
Vilvoorde. Het gouden koppel, dat twee 
zonen en twee kleinkinderen heeft werd 
door burgemeester en schepenen wel-
gemeende felicitaties en geschenken 
aangeboden.

Echtpaar D’Hane-Schaut
Vijftig jaar geleden, op 4 januari 1958, stapten Daniel D’Hane (°Melle) en Jeannine Schaut (°Elsene) in Vorst in het huwelijksbootje. Daniel was eerst 
zaakvoerder van een wasserij, daarna was hij dispatcher bij Texaco. Het echtpaar heeft drie kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. De ont-
vangst in het gemeentehuis vond plaats op zaterdag 5 januari. De jubilerende echtelingen werden gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.



Tijdens de krokusvakantie zetten 79 musea hun deuren extra open voor 
gezinnen. Met een kindvriendelijk onthaal en allerhande gezinsactivi-
teiten ervaren (klein)kinderen mét hun (groot)ouders een onvergetelijk 
museumbezoek. Ook het Abdijmuseum Ten Duinen neemt voor de 
tweede keer deel aan Krokuskriebels met het pro-
ject “Magische Middeleeuwen”.
Krokuskriebels is een initiatief van de Gezinsbond 
in samenwerking met FARO, het Steunpunt voor 
Cultureel Erfgoed vzw en werd gerealiseerd met 
steun van de Vlaamse regering.

ZATERDAG 2 FEBRUARI
- 14-18 u., het abdijmuseum en de archeologische 
site zijn voor iedereen gratis toegankelijk n.a.v. Open 
Museumdag

WOENSDAG 6 FEBRUARI
- 14.30 u., rondleidingen(*) voor volwassenen (gids inbegrepen in toe-
gangsticket)
- 14.30 u., kinderen (6-12 jaar) ontdekken samen met een archeoloog-
gids de site van het museum. In het nieuwe educatieve programma 
“Zandlopers”(*) mogen kinderen zelf voorwerpen opgraven (gids 
inbegrepen in toegangsticket). Zo leren ze wat archeologie is, hoe een 
archeoloog te werk gaat en hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. 
Daarna neemt de gids hen mee naar het museum. Verkleed als monnik 
volgen kinderen het dagelijkse leven van een monnik uit de middeleeuw-
se abdij. Via allerlei opdrachtjes komen ze te weten hoe de monniken 
elke dag doorbrachten

DONDERDAG 7 FEBRUARI
- 14.30 u., “Betoverd!” - Sprookjesvertelster Agnes vertelt (gratis) een 
magisch tovenaarsverhaal uit de middeleeuwen. Nadien kan men in een 
creatieve workshop (15.15 tot 16 u., 2 euro) een prachtige tovenaar 
in klei mét hoed, baard, mantel en staf boetseren(*). Ook creatieve 
(groot)ouders zijn welkom om een handje toe te steken. De kinderen 
kunnen hun werkje nadien naar huis meenemen.

ZATERDAG 9 FEBRUARI
- 15 u., familievoorstelling “Kleine Arthur, Grote Koning” door Theater 
Top (gratis). Het meeslepende verhaal wordt op een grappige manier 
verteld, zodat zelfs de allerkleinsten vertrouwd raken met de lotgeval-
len van Koning Arthur. Een explosief licht- en klankspel zorgt voor een 
magische trip naar het tijdperk van ridders en zwaarden.

(*) Voor de rondleiding volwassenen (6 feb.), zandlopers (6 feb.) en 
workshop (tovenaar boetseren, 7 feb.) reserveer je best op voorhand, het 
aantal deelnemers is beperkt!

Toegang museum: gratis voor kinderen tot 6 jaar / 1 euro voor 7- tot 
18-jarigen (gezinsbond gratis) / 5 euro voor volwassenen (gezinsbond 
3 euro).

Meer info:
Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8 in Koksijde

tel. 058/53.39.50, fax 058/51.00.61, e-post info@tenduinen.be
www.tenduinen.be of www.krokuskriebels2008.be

Theater Top brengt een meeslepende familievoorstelling “Kleine 
Arthur, Grote Koning”..!


