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Snippers uit de gemeenteraad van 17 maart
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. Unaniem akkoord voor volgende aankopen
- Brandweergordels: de huidige, 10 à
15 jaar oud, voldoen niet meer aan de
huidige normen i.v.m. draagcomfort.
De nieuwe riemen zijn voorzien van
verbindingsvanglijnen die de gebruiker
een snelle en veilige vanglijn bieden
(verankering bij hoogwerk, ladders, korf
van ladderwagen). Raming 9.600 euro
(BTW in).
- Bloembakken in polyethylteen met
waterreservoir: om te worden gehangen aan de borstweringen van de
passerelle voorzijde gemeentehuis.
Een aantal andere voor de kerkmuur
Sint-Pieters in Koksijde-dorp. Raming
10.139,80 euro (BTW in).
- Bloembakcombinaties in polyester:
voor de voetpaden in de Strandlaan
in Sint-Idesbald. Enkele andere voor
de zomerbebloeming middenberm
Toekomstlaan in Oostduinkerke-dorp.
Raming 11.616 euro (BTW in).
- Materiaal en onderdelen voor het
vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in de sporthal Koksijde. De
aardgasconvectoren worden uit veiligheidsoverwegingen vervangen door
een klassieke centrale verwarming met
radiatoren en een condensatie gaswandketel. Raming 8.000 euro (BTW
in). De werken zullen door gemeentepersoneel uitgevoerd worden.
- Voor
het
nieuwe
Nationaal
Visserijmuseum: a) burelen, kasten,
stoelen en stapelbare stoelen. Raming
43.094 euro (BTW in) / b) mobiele
rekken voor een rollend archiefsysteem
in het documentatiecentrum en vaste
rekken voor de kopieruimte. Raming
13.250 euro (BTW in).
- Verkeers- en werfsignalisatie (verkeersborden, -palen, enz.): raming 15.000
euro (BTW in)

- Podiumelementen met toebehoren
voor de dienst Feestelijkheden: raming
110.000 euro (BTW in).
2. Unaniem akkoord voor volgende projecten
- Maaien van wegbermen: dit gebeurt
tussen 15 mei en 15 juli, in de bebouwde kommen en op het platteland.
Raming 69.444,92 euro.
- Optimaliseren klokkeninstallatie SintNiklaaskerk en aanpassing elektrische
sturing aan de AREI-normen (Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties).
Bovendien wordt de installatie volledig
gemoderniseerd (afstandsbediening,
meer mogelijkheden enz.). Raming
15.000 euro (BTW in).
- Lauwersstraat: ondergronds brengen
(21.570 euro) van de ICS-leidingen
van Telenet ter gelegenheid van het
ondergronds brengen van de elektriciteitsleidingen.
- H. Deweertlaan: ondergronds brengen
van het OV-net en aankoop zeven
nieuwe armaturen. Raming 8.952 euro
(BTW in).
- Ontwikkeling en realisatie van een concept ter promotie van de activiteiten cc
CasinoKoksijde 2008-2009. Raming
30.000 euro (BTW ex).
- Toekenning van 29.770 euro aan
de vzw Ku(n)st, als participatie van
onze gemeente aan het kunstproject
2009Beaufort=Beaufort03 (van 28
maart 2009 tot 4 oktober 2009).
Hetzelfde bedrag wordt ook in 2009
toegekend.
3. Goedkeuring (maar niet unaniem) voor
aankoop computergestuurd oproep/dispatchsysteem in het kader van een volledige geïntegreerde meldkamer van de
brandweer. Raming 200.000 euro (BTW
in). Onthouding van het Vlaams Belang.

4. Volgend punt werd unaniem afgevoerd: aankoop origineel werk Andy
Warhol (met portret van Paul Delvaux).
Meer info over dit punt op de gemeentelijke website www.koksijde.be (rubriek
heet van de naald)
5. Volgende nieuwe straatnamen werden
unaniem goedgekeurd: de naam “Karel
Vanneckestraat” in de verkaveling Bella
Casa bij de Doornhofstraat in Koksijdedorp / de naam “Zeeraketstraat” aan
het te behouden weggedeelte van de
huidige Relaislaan gelegen ten noorden van de Albert I-laan / de naam
“Sint-Niklaasplein” aan het plein bij de
Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke; de
naam “Sint-Pietersplein” aan het nieuw
aangelegde plein bij de Sint-Pieterskerk
in Koksijde-dorp.
6. Personeel: gezien directeur Guy
Vanbeckevoort van de Westhoekacademie
per 1 september met pensioen gaat,
wordt de betrekking van directeur vacant
verklaard.
7. Brandweer: bij de afdeling Oostduinkerke is ontslag verleend aan stagiairbrandweermannen Tine Bonjé en Joffrey
Feys omdat ze niet langer actief wensen
te zijn als vrijwillig brandweerman.
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Nieuw bestuur bij de seniorenraad

Het nieuwe bestuur van de Koksijde seniorenraad.

Sinds de oprichting in 1994 behartigt
de seniorenraad de belangen van de
Koksijdse senioren. Er is samenwerking
en overleg met seniorenraden van andere gemeenten. De seniorenraad ijvert
voor een gemakkelijker gebruik van het
openbaar vervoer: aanpassing station
Koksijde, lagere opstap aan tram, trein…
Jaarlijks organiseert de seniorenraad in

juni ook een sportdriedaagse (wandelen,
fietsen, petanque).
Op de algemene vergadering van zondag 16
maart werden volgende personen opnieuw
verkozen: Marcel Vanbillemont (SOW),
Willy Plaetevoet (andersvalidenraad),
Paula Janssens (VVVG Koksijde), Francine
Vercruysse (S-Plus Oostduinkerke), André
Baert (onafhankelijke).

Naast de nieuw verkozenen maken
ook Robert Ockerman (BGJG-GOSA
Oostduinkerke), Liliane Roose (KBGKoksijde), René Degraeuwe (VVVGOostduinkerke), Jean-Pierre Tastenhoye
(LBG), Marie-Thérèse Meulebrouck
(Cultuurraad), Yvette Blondé (De
Golfbrekers) en Judith Ranson (Neos)
deel uit van het dagelijks bestuur. Willy
Plaetevoet wordt de nieuwe voorzitter,
André Baert is binnen het bestuur verkozen als ondervoorzitter, Paula Janssens
wordt penningmeester en Yvette Blondé
zal het secretariaat waarnemen. Caroline
Beele zetelt in de seniorenraad als
gemeentelijk ambtenaar en OCMWvoorzitter Greta Delie is bevoegd voor het
seniorenbeleid. Meer info over de seniorenraad bij Caroline Beele (gemeentelijk
archivaris) op 058/53.30.71, e-post
caroline.beele@koksijde.be

Met Belgerinkel naar de Winkel
Van 26 april tot en met 14 juni loopt ook in onze gemeente opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Dit is een
mobiliteitscampagne van Bond Beter Leefmilieu vzw, die mensen voor de korte ritten naar de winkel op de fiets wil krijgen. Met
deze actie vallen mooie prijzen te winnen.
Tijdens deze campagne krijgt u in de ritjes naar de winkel de auto te laten dag u fit maakt? Terwijl u daarentegen
deelnemende winkels een spaarkaart. staan en uit te proberen wat winkelen al fit wordt van een half uur fietsen per
Telkens u tijdens die twee maanden per per fiets betekent. Tijdens de campagne dag, en bovendien ontspannende ideeën
fiets naar de winkel gaat, krijgt u een kan iedereen op een speelse manier de opdoet! Fietsen is ook veel goedkoper
stempel op die kaart. Als die vol is dient mogelijkheden van de fiets ontdekken dan autorijden: 5 km auto kost evenveel
u hem in een deelnemende winkels in en en daarmee zelfs een prijs winnen. Voor als een groot gesneden brood!
krijgt u een nieuwe. Zo gaat het twee mensen die al altijd fietsen is het eens Dus: met de fiets om boodschappen is
maanden door. Op het einde van de een extra beloning. Extra, inderdaad, de boodschap. Fiets van 26 april tot 14
campagne worden dan uit alle verzamel- want fietsen heeft vele voordelen! U juni en win een prijs. Fiets vanaf 15 juni
de spaarkaarten van de hele gemeente hoeft geen parkeerplaats te zoeken voor altijd en win een duurzame, leefbare
een aantal kaarten geloot. De indieners noch ervoor te betalen. Fietsen is veel leefomgeving!
van de getrokken kaarten winnen een gezonder dan autorijden: wist u dat de Meer info bij Deprez Nancy (dienst Burgerfietsprijs en tal van waardebonnen.
uitstoot van giftige stoffen in de auto zaken), gemeentehuis (tel. 058/53.30.42,
De bedoeling van de campagne is de 3 tot 6 keer hoger ligt dan buiten de e-post nancy.deprez@koksijde.be). Meer
mensen te stimuleren om voor de korte auto? Wist u dat een half uur fietsen per info ook op www.belgerinkel.be.

Zomerklasje in gemeenteschool Oostduinkerke

Ons gemeentebestuur stelt al jaren alles in het werk om in zijn gemeentescholen de hoogst mogelijke onderwijskwaliteit aan
te bieden. Eén van de maatregelen daartoe is de onvoorwaardelijke opsplitsing van klassen als die de kaap van 30 leerlingen
overschrijdt. In de gemeentescholen van Koksijde en Oostduinkerke is er dus geen sprake van overvolle klassen of ouders die
aan de schoolpoort moeten kamperen om hun kinderen in te schrijven. Op 5 mei zal de peuterklas van Oostduinkerke ruim 30
kinderen tellen. Het gemeentebestuur gaat dan ook onmiddellijk over tot de opsplitsing van deze klas om de hoogstaande kwaliteit van het aangeboden onderwijs te kunnen garanderen. Gemeentelijk onderwijs is onderwijs waar elk kind centraal staat.
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CC CasinoKoksijde en Cie KAiET! dringen
de huizen binnen: vijf thuisvoorstellingen!
Elke huiskamer kan een theatertje zijn! Bloempotten aan de kant. De tafel als tribune. De leeslamp wordt een volgspot en de buren zijn publiek. Rechttoe rechtaan. Bij de artiest op de schoot,
puurder kan het niet. Goesting om eens neer te strijken in een andere huiskamer? Onze “huismussen” verwelkomen in hun huiskamer een artiest. En publiek. Gedurende de maand mei vinden op
diverse locaties in en rond Koksijde liefst vijf huiskamervoorstellingen plaats. Voor elke voorstelling bedraagt de toegang 6 euro. Plaatsbespreking: tel. 058/53.29.99, e-post cc.casino@koksijde.
be, webstek www.casinokoksijde.be.

VRIJDAG 2 MEI, 20 u.: MYRDDIN
DE CAUTER & JOSÉ LIGERO

Myrddin De Cauter, de jongste zoon
van Koen De Cauter, ontdekte op jonge
leeftijd de rijkdom en originaliteit van de
flamencogitaar en perfectioneerde zich
bij grote Spaanse meesters. In dit huiskamerconcert wordt hij geflankeerd door
José Ligero, een veelgevraagd en gewaardeerd flamencozanger uit de zigeunerwijk Triana in Sevilla.

Locatie: ten huize Zoetje bij huismussen
Thomas Vander Brugghen en Katrien
Vandenberghe, Parnassiusstraat 16 in
Koksijde.

VRIJDAG 9 MEI, 20 u.: KOEN DE
CAUTER TRIO

Tzigane, musette, chanson, klassiek,
volksmuziek en jazz. Dit alles kan je verwachten als je het Koen De Cauter Trio
in huis haalt! Vader De Cauter speelt
al jaren samen met zijn zonen Dajo en
Waso. Dat hoor je en dat voel je. Met
contrabas, gitaar en ritmegitaar nemen
ze je mee op hun muzikale reis. Met wat
geluk brengen ze ook Myrddin en zijn
klarinet mee!

DINSDAG 13 MEI, 20 u.:
CLEMENT BROTHERS

ZONDAG 25 MEI, 20 u.: HANS

Locatie: huismussen Jadrana Demoen en
Veroniek Engelbrecht, Klokhofstraat 5 in
Veurne.

Locatie: huismussen Roland Decroos en
Greta Vandenberghe, Kerkstraat 14 in
Koksijde.

Wil je echte cowboys aan het werk zien
met wilde verhalen en folksongs? De
Clement Brothers spelen eigen versies
van bestaande countrynummers en oude
traditionals. Verder coveren ze nummers
van absolute countrysterren als Johnny
Cash, Emmylou Harris, Steve Earl en
Peter, Paul & Mary.

Een groep zonder “elektriek”. Akoestisch,
klein, diep, eenvoudig. Vrolijk, aards en
zot. Een mengeling van Vlaamse klei en
Italiaans licht. Nederlandstalige zelfgemaakte liedjes. Ne zanger, ne groep, veel
gevoel. Hans Van Cauwenberghe speelt
gitaar, Alano Gruarin piano en Peter
Verhaegen contrabas. En zingen doen
ze alledrie!

VRIJDAG 30 MEI, 20 u.: GERRY
DE MOL IN ALLEENIGHEID

Alle radio- en podiumhits, nu eindelijk
in originals-uitvoering, met inbegrip van
nieuwe liederen en modern chanson over
de wereld zoals hij is, zou moeten zijn en
zou mogen worden. Gerry De Mol speelt
allerlei gitaren en snaarinstrumenten en
zingt mee. Hij richtte Oblomow op en
leidt de groep grotendeels doorheen de
vele invloeden van de wereldmuziek.

Locatie: huismussen Arie en Monique Luca,
Vuurkruisenlaan 11 in Sint-Idesbald

Locatie: ten huize New Largo bij huismussen Jean Willot en Louisa Goetgebuer,
Victorlaan 6 in Nieuwpoort.

Onafhankelijk Theater Oostduinkerke zoekt medewerker voor promotie
Het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) is op zoek naar een onbezoldigde kracht voor de promotie van de activiteiten in theaterzaal Het Bedrijf (gelegen in Oostduinkerke-dorp).
OTO zoekt meer bepaald iemand met een grote interesse in theater- en muziekvoorstellingen, met een vlotte pen, met wat
vrije tijd en een goeie dosis engagement. De toekomstige medewerker moet ook beschikken over een computer want 99 %
van het werk gebeurt via email! Ten slotte wordt ook gevraagd regelmaat aan de dag te kunnen leggen. Belangstelling? Bel
dan Katrien Vandenberghe (058/51.09.45) of mail naar info@hetbedrijf.be.
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Dobberen op muzikaal
water: bootconcerten
met Aurélia!

Drie muzikanten bevaren van Wulpen
naar Dinant de Belgische rivieren en
kanalen om het publiek ter plaatse in
vervoering te brengen met een uniek
spektakel vol humor en verrassingen op
het water. Net zoals het wateroppervlak
met haar ontelbare maskers, varieert
ook hun muziek van onstuimig tot zacht
rimpelend. Een voorproefje van het
akoestisch trio, -een soloviool (Aurélie
Dorzée), gitaar en een stem speels of
kristalhelder (Tom Theuns), een cocktail
van percussie (Stefan Pougin)–, kan je
horen op www.aureliaferia.com.
Het binnenschip Aurélia Feria is het
decor voor een magisch concert. Dit
schip vervoerde gedurende 40 jaar vooral stalen rollen. Door haar kleine tonnenmaat te klein bevonden naar huidige
economische normen, krijgt ze nu een
tweede leven als rondvarend theater met
een capaciteit van 90 plaatsen.
De Aurélia Feria ligt op zondag 11 mei
aangemeerd aan de Florizoonebrug te
Wulpen. Voorstellingen om 17 en om
21 u. Toegang 10 euro; jongeren tot 26
jaar 5 euro. Tickets en reservatie: tel.
058/53.29.99, e-post cc.casino@koksijde.be, webstek www.casinokoksijde.be.

Plaatselijke Moeders
over het moederschap!

God kon niet
overal zijn en
daarom heeft hij
moeders geschapen… Plaatselijke
moeders is een
avo n d v u l l e n d
programma door
moeders, echte
en valse, oude
en jonge, bijnamoeders of helaas-nooit-geweest-moeders. Ze spreken, lezen, zingen over
zichzelf, het moederschap en afscheid
nemen. Voorstelling op zaterdag 24
mei om 20 u. in de theaterzaal van cc
CasinoKoksijde. Toegang 10, 8,50 en
7,50 euro. Voor dit project gaat Theater
Antigone, samen met cultuurcentrum
Kortrijk en Jenny (Gerda Dendooven,
Nathalie Roymans en Mieke Versijp) in
zee met 10 vrouwen. Er werd gezocht
naar plaatselijke moeders met een roeping. Samen met acteur Wim Willaert,
regisseur Nathalie Roymans en videaste
Christina Vandekerckhove, storten ze
zich enkele dagen op teksten, liederen
en gedachten over het moederschap. Op
de voorlaatste zaterdag van mei zullen ze
geschoren en gekamd voor u spreken en
zingen over zichzelf en het moederschap.
Deze Koksijdse “Plaatselijke Moeders”
zijn Edith Vantomme, Lieve Desmet,
Monique Meganck, Chantal Marchand,
Suzanne Strauss, Ariane Vyvey, Vera Van
Poyer, Katrien Vandenberghe, Gerda
Galicia, en Louisa Goetgebuer.
Tickets en reservatie: tel. 058/53.29.99,
e-post cc.casino@koksijde.be, webstek
www.casinokoksijde.be.

Beauvartletkoor zingt
The Queen Symphony
Het gerenommeerde Beauvarletkoor
Koksijde is op zaterdag 24 mei één van de
vier West-Vlaamse koren die in Torhout
de première uitvoeren van The Queen

Symphony, een recent arrangement voor
harmonieorkest en koor van een twintigtal nummers van de rockgroep Queen.
Thema’s van “The Bohemian Rhapsody”,
“We will rock you”, “Who wants to live
forever” en “We are the champions” zijn
op een fantastische manier verwerkt in
een adembenemend spektakel.
In 2001 voltooide Tolga Kashif één
van zijn grootste werken: The Queen
Symphony, een klassieke symfonie van
een uur gebaseerd op muziek van deze
legendarische popgroep. In zes delen
geeft Kashif een geheel eigen draai aan
de vele klanken, kleuren en herkenbare
melodieën die het repertoire van Queen
rijk is. In 2007 maakte Erik Somers
van de compositie een arrangement
voor harmonieorkest. De Vlaamse première daarvan vindt plaats in Torhout
in zaal De Mast op zaterdag 24 mei.
De uitvoering gebeurt door een honderdtal muzikanten van het harmonieorkest de Jongelingskring uit Torhout en
200 koorleden, samengesteld uit vier
West-Vlaamse koren: Beauvarletkoor uit
Koksijde, Cantores uit Brugge, Chorus
uit Ieper en Lamidore uit Torhout.
Tickets (15 euro) en meer info: www.
queensymphony.be.

Modeshow en expo
atelier Mode- en
Theaterkostuum
Het atelier Modeen Theaterkostuum
van de gemeentelijke
Westhoekacademie
organiseert naar
goede gewoonte
weer een modeshow en een expo
op zaterdag 31
mei om 20.30 u. in Ster der Zee,
Koninklijke Baan 233. Inlichtingen te
bekomen en gratis toegangskaarten te
reserveren in de Westhoekacademie (tel.
058/51.65.27, e-post westhoekacademie@koksijde.be).
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Davidsfonds ontwerpt poëzieroute
Ter gelegenheid van het 60-javan Wilderode, Leonard
rig bestaan van het Davidsfonds
Nolens, Herman de Coninck,
Oostduinkerke/Wulpen ontwierp
Fernand Florizoone... Dit initihet bestuur, naar een idee van
atief kon gerealiseerd worden
bestuurslid Luk Tavernier, in
dank zij de financiële en logisOostduinkerke een interessante
tieke steun van het gemeenpoëzieroute “woorden spreken”.
tebestuur. Een beschrijving
Deze poëtische wandeling telt
van de kersverse poëzieroute
15 gedichten, verspreid over een
is beschikbaar in alle kantoren
afstand van ongeveer 6 km. De
van de dienst Toerisme (info:
verzentocht start en eindigt aan
058/51.29.10).
de Sint-Niklaaskerk. Daartussen
Info ook bij DF-secretaris Paul
kan men te voet of met de fiets Het 60-jarige Davidsfonds Oostduinkerke/Wulpen ontwierp een poëzie- Depondt (Bitterzoetlaan 22A,
gemakkelijk de 15 gedichten ont- route. Op de foto o.m. schepen van Cultuur Jan Loones, dichter Fernand tel. 058/51.49.20, e-post
Florizoone, gemeenteraadslid Guido Decorte en DF-afdelingsvoorzitter
dekken. Ze zijn aangebracht op Herman Vanheste. (Foto Isabelle Vanhassel)
paul.depondt1@telenet.be),
borden, deels op de openbare
of voorzitter Herman Vanheste
weg, deels in voortuinen. De gedich- de poëzie met grote namen als Pablo (Witte Burg 78, tel. 058/51.38.87,
ten omvatten een breed spectrum van Neruda, Paul Snoek, Hugo Claus, Anton e-post herman.vanheste@telenet.be).

Oproep kunstproject “Getij-dingen”
Ingrid Sinnaeve uit
Koksijde is niet alleen
gezegend met een rijke
fantasie maar bijt zich
hardnekkig vast in een
project. Zij lanceerde het project “Getijdingen”. Het idee was simpel maar origineel: de wisselwerking illustreren tussen
kunstwerken en de natuurelementen.
Op het strand tussen Koksijde-bad en
Groenendijk staan er veertien houten
palen. Ze dienen voor de topografische
luchtfoto’s van de Maritieme Dienst om
de evolutie van de kustlijn, de verzanding en ontzanding van het strand te
controleren.
De bedoeling is om op deze palen
schilderijen en beelden te fixeren en

gedurende een jaar lang bloot te stellen aan de natuurelementen. Op het
ritme van de getijden worden de werken
afwisselend overspoeld door de golven
en opnieuw gekoesterd door de zon of
gegeseld door de wind. De tand des tijds
en de vraatzucht van de golven veroorzaken een degradatie, of beter gezegd:
een mutatie van de werken, die resulteert

Gemeente Kortenberg zoekt kunstenaars

in een artistieke meerwaarde. Corrosie,
algen, zeepokken, mossels zullen continu
het aspect ervan wijzigen.
Tijdens de zomer 2008 wordt een voortentoonstelling georganiseerd met de
maquettes van de kunstwerken. De realisatie van het project is voorzien voor
2009 en zou een prachtige aanvulling
zijn voor de bekende kunsthappening
Beaufort 2009. De uitvoering wordt
toevertrouwd aan een speciale werkgroep binnen de Cultuurraad, onder
leiding van Ingrid Sinnaeve. Kunstenaars
die hun kandidatuur willen stellen of
mensen die zich geroepen voelen om
aan dit project mee te werken kunnen
zich richten tot Ingrid Sinnaeve (ingridsinnaeve@scarlet.be) of Jan Dieusaert
(info@dieusaert.net).

De gemeente Kortenberg is op zoek naar kunstenaars die willen deelnemen aan de 11de editie van de Kortenbergse
Kunstkabinetten die als naam kreeg LokArt of “Kunst op Locatie”. Er worden in Kortenberg twee interessante circuits aangeboden waar menig kunstenaar een plek zal vinden die inspireert en uitdaagt om aan de slag te gaan. Het resultaat daarvan
wordt een boeiende tentoonstelling die loopt in de maand mei 2009. Een professionele jury zal het beste werk belonen met
een prijs ter waarde van 2.500 euro.
Als er Koksijdse kunstenaars zijn die voor dit initiatief belangstelling hebben, dan kunnen ze contact nemen met cultuurcoördinator Freek Rombouts, De Walsplein 30 in 3070 Kortenberg (tel. 02/755.22.89, fax 02/755.22.81, of via e-post freek.
rombouts@kortenberg.be). Meer info is ook te vinden op www.lokart.be.
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Officiële opening van het culturele 5-art-seizoen

Op 11 april vond in de historische Abdijhoeve Ten Bogaerde de officiële opening plaats van het culturele 5-art seizoen. De
intergemeentelijke projectvereniging waarvan Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne deel uitmaken, werkt dit
jaar rond het centrale thema “5-art smaakt naar meer”. Naast de aanwezige schepenen van cultuur en de cultuurmedewerkers
van de deelnemende gemeenten en steden, herkent u onder andere Dirk Verbist (naast schepen Jan Loones), raadgever cultuur
op het kabinet van minister Bert Anciaux. (Foto L.J. Derenette)

Werk van Jean-Pierre Zinjé geselecteerd voor Canvascollectie!

Jean-Pierre Zinjé bij zijn geselecteerde kunstwerk “Darfoer”

De Koksijdse kunstenaar Jean-Pierre
Zinjé is met zijn werk “Darfoer” door het
Provinciaal Musuem voor Moderne Kunst
geselecteerd voor de prestigieuze reeks
“de Canvascollectie” (www.canvas.be).
Het ingezonden werk dateert uit 2007
en behoort tot een verrassend nieuwe
reeks werken van de kunstenaar onder
de noemer vluchtelingen (deels bootvluchtelingen). De reeks kreeg de naam
“zee van onverschilligheid”. Het betreft
vluchtelingenkampen met op de achter-

grond het Verenigde Naties tentenkamp
(blauw). Op de voorgrond verstotenen
die proberen te overleven in trash-plastic
met een zwarte dame en haar overleden
baby (die niet zwart is). Volgens Zinjé is
het een bescheiden poging om een spiegel voor te houden van wat er vandaag
allemaal gebeurt. Daarvan bewust zijn is
de eerste noodzakelijke stap naar verandering. Alle info over kunstenaar Zinjé
op www.koksijde.be/nl/cultuur/kunstgalerijen/atelier_jean-pierre_zinje.

Groepstentoonstelling Kunst in Baaltje
De jaarlijkse groepstentoonstelling van de werkgroep Kunst in Baaltje vindt plaats van 10 tot 22 augustus in de Kerkepannezaal.
Het thema dit jaar is “Uw keuze, mijn keuze” Er kunnen maximaal 130 kunstenaars en kunstverzamelaars aan deze expositie
deelnemen. De inschrijvingen worden tot uiterlijk 20 juli ingewacht bij cultureel ambassadeur Raymond Van Duüren, Strandlaan
273 in Sint-Idesbald (tel. 058/51.30.50).
Elke inschrijving dient gepaard te gaan met schriftelijke vermelding van: naam, adres en telefoonnummer van de kunstenaar en/
of de eigenaar, titel en afmetingen van het werk (maximum 45 x 55 cm), waarde van het werk (verzekering) en materiaal.
Wie ingeschreven is wordt persoonlijk verwittigd i.v.m. het binnenbrengen van de werken, en ontvangt ook een uitnodiging
voor de vernissage op zaterdag 9 augustus.

Abdijmuseum
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Middeleeuws theaterfestival: 1 mei
Reis terug in de tijd en kom op donderdag 1 mei naar het middeleeuws theaterfestival in het abdijmuseum Ten Duinen. Het wordt
opnieuw een leuke namiddag boordevol straattheater, spannende vertellingen, hilarische wagenspelen en vrolijke muziek uit
de middeleeuwen!

Den tempelier

Ea Varna

* Den tempelier (14, 15, 16 en 17 u.)
- Gezwind rijdend door ’t Vlaamsche
land, op zijn nobel ros, steeds paraat
de onderdrukten en jonkvrouwen van
woord en daad te voorzien, doch nimmer
bevreesd zwaard en glas te heffen
* Ea Varna (14.15 en 16.45 u.) - Al
meer dan 3875 jaar dwaalt Ea Varna
door onze oerbossen. Deze goedaardige
lobbes van maar liefst 4 meter spreekt
klein en groot aan in zijn onbekende
elfentaal, op de tonen van de muziek van
de natuur. Een magische en feeërieke
verschijning van Dolle Pret!
* De Fiere Margriet (14.30, 15.45 en
17.15 u.) - Cirkus in beweging vzw brengt
een dynamisch circusspektakel over

De Fiere Margriet

Improvisatietheater: middeleeuwse longform

Wings of Trust

geld, wraak en de ware liefde, gebaseerd
op het middeleeuwse mirakelverhaal van
De Fiere Margriet. Jonglerie, acrobatie,
humor, vuur en live muziek!

* Madoc (doorlopend) - Waan je in een
ver verleden met de rustige, middeleeuwse zangnummers van Madoc, begeleid op
citer, lichte percussie, fluit en schalmei.

* Ma Non Troppo (14.30, 15.30, 16.30
en 17.30 u.) - Laat je meeslepen op de
vleugels van de liefde en droom weg bij
de liederen die Ma non Troppo a capella
brengt!

* Wings of Trust (doorlopend) - Uilen,
valken, buizerds… Ontdek samen met
Wings of Trust deze fascinerende roofvogels!
Bij regenweer worden de acts achtereenvolgend opgevoerd in zaal Campmans.
Cafetaria uitgebaat door en ten voordele van de Familiares de Dunis vzw.

* Improvisatietheater: middeleeuwse
longform (14.45 en 16.30 u.) - Inspinazie,
een professioneel improvisatietheatergezelschap, zorgt dit jaar voor een middeleeuwse longform, zoals altijd op basis
van suggesties uit het publiek. Hilarische
taferelen gegarandeerd, Inspinazie pur
sang!

Tickets: 5 euro / 3 euro voor 12 tot 18 jaar
/ gratis jonger dan 12 / gratis voor wie in
middeleeuwse klederdracht komt!
Info: tel. 058/53.39.50, e-post balie@tenduinen.be, webstek www.tenduinen.be

Concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen brengt
op vrijdag 30 mei om 19.30 u. in de OLV-terDuinenkerk een concert onder leiding van luitenantKapelmeester Yves Segers met werk van o.a. Mozart
en Bach. Dit uitzonderlijk concert wordt georganiseerd naar aanleiding van één jaar peterschap van
de gemeente Koksijde over de muziekkapel van de
Gidsen.
Kaarten voor dit bijzondere concert in de toeristische infokantoren van Koksijde, Oostduinkerke en
Sint-Idesbald, en de avond zelf aan de ingang van
de kerk. De opbrengst van de kaartenverkoop gaat
naar een goed doel.

Visserij
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Garnaalkruiersclub Spanjaardbank: 35 jaar jong!
Vrijdag 30 maart 1973: een historische dag in de folkloristische annalen van
Oostduinkerke! Toen immers werd in café ’t Jagershof, bij Maurice Vanden Bussche
en Lieve Lycke, de garnaalkruiersvereniging de Spanjaardbank boven de doopvont
gehouden. Mannen van het eerste uur waren o.a. Camiel Lycke, Etienne Hollevoet,
Maurice Thyl, André Verhaeghe en Georges Vandamme. Vijfendertig jaar later, op
zaterdag 12 april 2008, werd het 7de lustrum op uitbundige wijze gevierd.
Het doel van de vereniging was/is duidelijk: het oude folkloristische visserijgebruik
van het garnaalkruien “levende vers” houden. “Uw kruiersclub past volkomen in
het kader van een vissersgemeente, visserfolklore, visserijmuseum en vissersstoet”,
aldus wijlen burgemeester Honoré Loones. De leden kwamen niet alleen uit eigen
gemeente en regio, maar ook van veel verder, zelfs uit Ieper, Moorsele, Brugge,
e
uw
Kuurne en Damme.
gt de nie
den Bussche overhandi
Burgemeester Marc Van
Johny Popieul.
ter
Door de jaren heen kende club veel hoogtepunten. Wie herinnert zich niet Camiel
rzit
voo
ank
arb
nja
clubvlag aan Spa
Lycke en zijn echtgenote Alice Cremmerye die in ’78 keizer en keizerin gekroond werden
na drie jaar naeen het jaarklassement te hebben gewonnen? Vroeger waren er inderdaad veel wedstrijden, vandaag
geslonken tot drie: het tornooi voor vrouwelijke en mannelijke clubleden in de kermisweek, en het jaarlijks Vlaams
Kampioenschap dat op 6 juli aan zijn 10de editie toe is! Die dag zal het Oostduinkerkse strandwater weer ingepalmd
worden door een 50-tal kruiers van de diverse clubs tussen De Panne en Knokke!
Wedstrijden zijn leuk en spannend, maar vandaag ligt de klemtoon meer op het verzorgen van demonstraties: een
10-tal tijdens de Week van de Zee voor de jeugd, en een 10-tal in de zomermaanden voor de toeristen. Maar vergeten
we evenmin het jaarlijkse Garnaalfeest, de jaarlijkse kerstmarkten waar de dorstigen aan de overheerlijke garnaalsoep
gelaafd worden. Vorig jaar werd aan niet minder dan vijf kerstmarkten deelgenomen!
In 2008 biedt de Spanjaardbank een primeur: inwoners en bezoekers mogen, in waadbroek en jekker, en gewapend
met het sleepnet, proberen garnalen te verschalken. Dat gebeurt in Sint-Idesbald op 7 juli (10 u.), 8 juli (10.30 u.),
22 juli (9.30 u.), 24 juli (10.45 u.), 5 augustus (9.30 u.) en 7 augustus (10.45 u.). Vooraf inschrijven bij de dienst
Toerisme is noodzakelijk.
Het lustrumfeest zelf op 12 april startte met een uurtje kruien, ook voor lokale politici en prominenten. In zaal Witte
Burg werd vervolgens een namiddag en avond lang gefeest: receptie, tomaat-garnaal, gernaalsoep, paëlla met zeevruchten, muziek… Koning Garnaal vierde hoogtij!
Het huidige bestuur: voorzitter Johny Popieul, secretaris Jean Lycke, penningmeester Nancy Vercamer, commissarissen
Berenger Lebacq, André Gisquière en Fernand Corteel, materiaalmeester–kok Etienne Ticket en André Gisquière, allround medewerker Egidius Allaer.
Info: Garnaalkruiersclub de Spanjaardbank, p/a Jean Lycke, Van Maldeghemstraat 16 (gsm 0496/25.01.44, e-post Jean.
Lycke@telenet.be).
Gelegenheidskruier Rik Stekelorum met de glimlach in volle actie…

De Spanjaardbank nodigde gemeentelijke prominenten uit om in waadbroek en jekker garnalen met het sleepnet te kruien: gemeenteraadsleden Ivan Vancayseele (bovenaan links) en Rik Stekelorum (bovenaan 2de van
rechts), en OCMW-raadslid André Cavyn (links onderaan) voegden de daad bij het woord. Verder op de foto
bovenaan de “Spanjaardbankers” Regis Durnez, Egidius Allaer en José Vanhoutte; onderaan Jean Lycke, Johny
Popieul en Fernand Corteel.

Toerisme
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Nieuw: cultuurtoeristische
wandelingen met digitale gids (iPod)
Cultuurtoeristische gidsen (verleden, natuur, folklore en kunst van Koksijde) kunnen niet altijd en overal aanwezig zijn. Daarom
zocht de VVV/dienst Toerisme naar een flexibele en gemakkelijke manier om iedereen de charmes van onze gemeente te laten
ontdekken, op een ogenblik dat dit haar of hem het best uitkomt. Zo ontstond het idee om audio- en videowandelingen op de
website van de gemeente te plaatsen (www.koksijde.be), die kunnen afgespeeld worden op een mini muziek- of videospeler. Zo
werd de gloednieuwe iPodwandeling Koksijde geboren, als eerste van de Vlaamse kust.
In grootsteden zijn
en rond de “kunstpavideo- en audio
rels van Sint-Idesbald”
‘tours’ reeds langer
voor te stellen. Paul
beschikbaar, maar
Delvaux,
George
Koksijde is de eerGrard, Walter Vilain,
ste gemeente aan
Fernand Vanderplancke
onze kust om dit
en zoveel andesysteem in eigen
ren vonden hier hun
beheer aan te bieinspiratie. Een derde
den. De nadruk
iPodwandeling zal de
ligt op gebruiksunieke duinenflora en
vriendelijkheid en
-fauna beschrijven en
boeiende informatonen. De realisatie
tie, niet op techvan elke wandeling
niek. Op de markt
gebeurt zoveel mogezijn zeer gesofistilijk in samenwerking
ceerde systemen
met organisaties die
beschikbaar die
specifieke onderwerkan de toerist de Koksijdse bezienswaardigheden ontdekken aan de hand van een
audio, video, gsm, Voortaan
pen beheersen zoals
digitale gids: de iPodwandelingen!
gps en pc-functies
heemkundige kringen,
combineren. Maar deze zijn duur en het om de bezoekers en de wandelaars te musea, kunstgroeperingen, natuurvergebruik ervan is complex. Daarom koos leren kijken naar hetgeen ze rond hen enigingen e.a.
de VVV/dienst Toerisme om zijn wande- zien. Nieuwe sequenties kunnen eenvoulingen via mp3, iPods en andere draag- dig in een bestaande wandeling worden PRAKTISCH
bare mini muziek- en videospelers, die bij ingepast.
Bij de aanvang van het hoogseizoen zulde jongere generatie ruim verspreid zijn,
len de Koksijdse audio- en videowandeDRIE “DIGITALE” WANDELINGEN lingen breed in de media aangekondigd
aan te bieden.
De eerste Koksijdse iPodwandeling volgt worden. Natuurlijk worden ze ook verhet pad van de geschiedenis in onze meld in de publicaties en op de websites
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Daarbij hoort voor iedere wandeling een gemeente, vlak vòòr en na de Eerste van de toeristische dienst en andere
wandelplan (in pdf-formaat), dat op de Wereldoorlog. Het werd een verrassend betrokken organisaties.
website van de gemeente gratis gedown- verhaal over de aanwezigheid van vreem- Het aantal downloads wordt geregisload en afgedrukt kan worden. De num- de koloniale troepen in het laatste stukje treerd, zodat in de toekomst snel kan
mering op het plan komt overeen met vrij België, over hoe Koksijde een merk- worden ingespeeld op wisselende voorde nummering van de geluid- of beeld- punt werd voor de verspreiding van de keuren en taalversies. Bezoekers die geen
sequenties in de wandeling. Het is niet Engelse cottagestijl, over Jommeke, over mp3 audiospeler hebben, kunnen er één
noodzakelijk de nummering in volgorde de IJslandvaarders en nog veel meer… kunnen huren bij de dienst Toerisme
Deze wandeling, langs het erfgoedkun- (tegen een waarborgsom). Bij de dienst
af te wandelen.
Gebruikers merken dadelijk het verschil dige patrimonium, werd “Koksijde en de Toerisme kan ook een begeleidende brotussen een videoreportage en een video- Zouaven” gedoopt.
chure verkregen worden.
Tegen
half
juni
zullen
er
drie
iPodwanwandeling. Het beeldwisselingsritme van
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel.
een videowandeling ligt veel lager dan delingen zijn. Als broeinest van hoog 058/51.29.10, fax 058/53.21.22, e-post
bij een videoreportage op tv. De beel- creatief talent is onze gemeente het aan toerisme@koksijde.be, webstek www.
den zijn enkel ondersteunend bedoeld, zichzelf verplicht een wandeling over koksijde.be of www.koksijde-q-linair.be).
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Uniek trekpaardenfestival op 10 en 11 mei!
Na een eerste bijzonder succesvolle editie in 2007, slaan de organisatie Trekpaard Promotie (TPV) en de gemeente op zaterdag
10 en zondag 11 mei opnieuw een trekpaardenkamp op in Oostduinkerke, de heimat van de paardenvissers. Dit jaar is er niet
enkel de show want deze keer kunnen alle trekpaardliefhebbers aan het tweedaagse trekpaardenevenement deelnemen! Het
doel blijft echter het tonen van het Belgisch Trekpaard in al zijn facetten aan de buitenwereld, met vooral de nadruk op het
hedendaags recreatief gebruik.
Zonder twijfel zullen
op het kampement Witte
weer een 130-tal prachBurg waar de toeschoutige trekpaarden uit
wers van nabij kennis kunvele delen van het land,
nen maken met het hedenook uit buurlanden, op
daags Belgisch Trekpaard.
het appel aanwezig zijn.
De inhoud van de show
Geestelijke vader van
in een notendop: voorsteldit trekpaardenfestiling van bereden hengsten
val in Oostduinkerke is
en merries, aangespannen
fokker en paardenvisser
trekpaarden met maraJohan Vandendriessche
thonkoets
(enkelspan,
met zijn echtgenote
dubbelspan en vierspan),
Linda die kunnen rekeeen unieke piramide op
nen op de onmisbare
trekpaarden, boomsleper
medewerking van de
aan het werk, garnaalvisgemeente, van de VVV,
sers, vliegend tapijt, hoefvan TPV en van de colsmederij en een spannend
Op het trekpaardenfeest demonstreren ervaren ruiters tot welke behendigheid en snellega’s paardenvissers. heid de zware trekpaarden in staat zijn…
exclusief “spel zonder
Op de terreinen Witte
grenzen met trekpaarden”.
Burg in Oostduinkerke zal een heus trek- 14.30 u. is er kinderanimatie met o.a. het Spektakel verzekerd! De hele namiddag
paardenkampement gebouwd worden.
vliegend tapijt en touwtrekken op het kunnen gratis ritjes gemaakt worden met
* Op zaterdagmorgen 10 mei om 10.30 strand ter hoogte van het openlucht- de huifkar.
u. starten de bereden- en aangespan- zwembad. Tot ca. 16.30 u. Dan stappen Deze prachtige manifestatie is een organen trekpaarden voor een wandeling alle paarden, ruiters en menners weer nisatie van de vzw Trekpaard Promotie,
onder begeleiding langs het ruiterpad naar de Witte Burg. Om 19.30 u. is er het gemeentebestuur en de VVV
door de duinen naar het strand. De op de Witte Burg kip aan ‘t spit. Ook wie Koksijde-Oostduinkerke.
paardenkolonne ontmoet de garnaal- geen paard heeft is welkom.
Info: Veerle Van Acker van
vissers te paard op het strand centrum * Op zondagmorgen 11 mei om 10.30 Trekpaardpromotie vzw: webstek
Oostduinkerke, waar ze hun netten voor u. is er de koetsentocht door de straten www.trekpaardpromotie.be,
tel.
de garnalenvangst hebben uitgeworpen. van Oostduinkerke. Een 30-tal koetsen 0497/36.01.24, e-post info@trekpaardNa de vangst, ca. 13.30 u., worden neemt er aan deel. Om 14.30 u. start promotie.be, of bij de dienst Toerisme,
de garnalen gekookt en geproefd. Om dan de unieke (gratis!) trekpaardenshow tel. 058/51.29.10.

Pinkstermaandag 12 mei: Zouavenfeest
Op Pinkstermaandag 12 mei herdenkt Koksijde de 8.000 Franse Zouaven die in de Westhoek hun leven lieten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Oud-strijders uit die wereldbrand zijn er niet meer. Vandaag worden zij vertegenwoordigd door de vaderlandslievende verenigingen en oudstrijders uit de Tweede Wereldoorlog van de Westhoek en Noord-Frankrijk. Tijdens die plechtigheid brengen ze hulde aan hen die hun leven gaven voor de vrede. Het feest wordt opgeluisterd door de Zouaven van Walcourt
die in hun originele kostuums en met hun typische paradepas een authentiek tintje aan deze herdenking verlenen.
Om 10 u. bloemenhulde aan het Frans Militair kerkhof in Koksijde-dorp en om 11 u. bloemenhulde en toespraken aan het
Zouavenmonument in Koksijde-bad. Om 11.30 u. optocht van het Zouavenplein via de Zeedijk naar het gemeentehuis onder
begeleiding van de gemeentelijke harmonie.

Toerisme
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Daguitstappen van de dienst Toerisme
1. DONDERDAG 8 MEI:
NAAR DE WERELDSTAD EN
WERELDHAVEN ROTTERDAM

Geschiedenis: toen rond 1270 in het
riviertje de Rotte een dam werd gebouwd,
ontstond op die plek een kleine vissersnederzetting die in latere eeuwen zou
uitgroeien tot wereldstad met de grootste haven van Europa.
Opstapplaatsen: om 7 u. op de parking
van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijdebad; om 7.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp;
om 7.20 u. parking Sint-Niklaaskerk in
Oostduinkerke
Programma (onder voorbehoud):
- korte ontbijtstop in Minderhout; ’s
middags aankomst in Rotterdam; middagmaal in de Cool-Singel
- namiddag: wandeling (eventueel
gesplitst in 2 groepen van 13.45 tot
15.15 u., en van 16.45 tot 18.15 u.);
wie de wandeling niet wenst mee te
doen kan genieten van de typische
Rotterdamse sfeer op een gezellig terrasje
- 15.30 u., 75 minuten lang durende
boottocht door één van de grootste wereldhavens midden het drukke
verkeer van zee- en binnenvaartschepen, met boeiende uitleg en DVDpresentatie
- thuiskomst rond 21 u.
Prijs: 37 euro per persoon (busreis,
ontbijt, gids, boottocht en drinkgeld
inbegrepen)
Info en inschrijven: cfr. infra

2. DONDERDAG 29 MEI:
STAD FAVERSHAM (KENT)
EN FRUITBBOMKWEKERIJ
BROGDALE

Opstapplaatsen: om 7.30 u. op de
parking van de OLV-ter-Duinenkerk in

Koksijde-bad; om 7.40 u. ter hoogte van
het oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp;
om 7.50 u. parking Sint-Niklaaskerk
Programma: (onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):
- in Calais de ferry naar Dover (aankomst
10.15 u. plaatselijke tijd)
- naar de stad Faversham alwaar geleide
wandeling in de historische kern met
markante gebouwen, typisch Engelse
sfeer, gastvrij, aantrekkelijk en fotogeniek.
- vrij middagmaal (talrijke restaurantjes
en pubs)
- ’s namiddags geleid bezoek, in een
open huifkar, aan de fruitboomkwekerij Brogdale: peren, appels, pruimen,
kersen, kweeperen; expo over appels;
productie van cider; proeven van een
typische Engelse scone.
- 18.15 u. (plaatselijke tijd): met de ferry
weer naar Calais, thuiskomst omstreeks
22.15 u.
Prijs: 37 euro per persoon (busreis, ferry,
gids, toegang en begeleiding Brogdale
en drinkgeld inbegrepen)
Belangrijk: neem uw identiteitskaart mee
(ook kinderen), er zonder geraak je
Engeland niet in; ponden zijn ook aan
te raden

3. DONDERDAG 5 JUNI:
ONTDEK PARIJS OP HET WATER

Opstapplaatsen: om 6 u. op de parking
van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijdebad; om 6.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp; om
6.20 u. parking Sint-Niklaaskerk
Programma: (onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):
- korte ontbijtstop in een Arche, en aankomst in Parijs om 10.45 u. op de Place

de la Concorde
- geleide wandeling: La Madeleine, Opera
Garnier enz.; de gids stelt enkele restaurants voor o.a. Rue Rivoli.
- vrij middagmaal, gevolgd door facultatieve wandeling
- met de autocar naar Place Trocadero
en van daar naar Pont d’Alma voor een
boottocht van ca. 1 uur.
- vertrek uit Parijs rond 18.30 u., thuiskomst omstreeks 23 u.
Prijs: 39 euro per persoon (busreis,
boottocht, gids, ontbijtje en drinkgeld
inbegrepen)

4. DONDERDAG 19 JUNI:
BOEIENDE WANDELING IN DE
BRUISENDE BIG CITY LONDEN

Opstapplaatsen: om 6.30 u. op de
parking van de OLV-ter-Duinenkerk in
Koksijde-bad; om 6.40 u. ter hoogte van
het oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp;
om 6.50 u. parking Sint-Niklaaskerk
Programma: (onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):
- met de shuttle in Calais naar Folkestone,
aankomst om 8 u. Engelse tijd; aankomst in Londen om 10.30 u.
- vrij middagmaal: er zijn talrijke buitenlandse restaurants
- namiddag: geleide stadswandeling,
Londen is een leuke slenterstad, veel
musea zijn gratis te bezoeken
- om 17.15 u., terug naar Folkestone, om
20.20 u. shuttle naar Calais, thuis om
ca. 23 u.
Prijs: 35 euro per persoon (busreis,
boottocht, gids, ontbijtje en drinkgeld
inbegrepen)
Belangrijk: neem uw identiteitskaart mee
(ook kinderen), er zonder geraak je
Engeland niet in; ponden zijn ook aan
te raden.

Voor deze daguitstappen geldt:
Tijdig inschrijven in een toeristisch kantoor is absoluut aan te raden. Beperkt aantal plaatsen. Bij verschijnen van een nummer
van Tij-dingen is de bus vaak al half vol. Inschrijven: Koksijde-bad (058/51.29.10), Oostduinkerke-bad (058/51.13.89), SintIdesbald (058/51.39.99).
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Mooie fotobrochure met DVD over
de paardenvissers
Van de hand van Henri
Lemineur uit Sint-Idesbald
verscheen onlangs een
mooi fotoalbum met DVD
over de garnaalvissers te
paard. Burgemeester Marc
Vanden Bussche nam het
eerste exemplaar in ontvangst, en sprak zijn bewondering voor deze realisatie
uit.
Journalist Henri Lemineur,
thans woonachtig in SintIdesbald maar afkomstig uit
fotobrochure met DVD van
Een indrukwekkend beeld uit de
alenvissers te paard.
garn
Libramont, koestert sinds Henri Lemineur ter ere van de
zijn kindertijd een grote
belangstelling voor het trekpaard. Sedert paarden aan zee hem voor de verwezenhij in onze gemeente woont inspireerde lijking van dit werkstuk. Hij maakte alle
de hernieuwde ontmoeting met deze foto- en filmopnamen gespreid over een
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periode van twee jaar, naar aanleiding
van de zomerritten van de garnaalvissers
te paard, maar ook bij gelegenheden buiten het toeristisch seizoen. Het resultaat
werd uiteindelijk een pakket bestaande
uit een brochure van 48 bladzijden met
prachtige foto’s van de visserij te paard
en een DVD van een uur die alle stadia
van de paardenvisserij toont.
De brochure en DVD zijn verkrijgbaar
bij de dienst Toerisme van Koksijde,
Oostduinkerke en Sint-Idesbald enerzijds, en in de winkels Oscar (SintIdesbald) en Unex (Oostduinkerke-bad-)
anderzijds (prijs: 25 euro). Uiteraard
ook te bekomen bij de auteur zelf:
Woonerf ’t Vlierhof 2 in Sint-Idesbald
(tel. 0497/44.40.84).

Wie volgen Lientje, Famke en Leen op als Mieke Garnaal en eredames 2008?
Beschermengelen van het Garnaalfeest zijn elk jaar opnieuw Mieke Garnaal en haar eredames! Sedert ’95 zoekt de VVV de meisjes onder de vele bloeiende verenigingen van de gemeente. Vandaar deze oproep tot de verenigingen om drie meisjes voor te
stellen tot Mieke en eredames. Enige voorwaarden om Mieke en/of eredame te worden is minimum 16 jaar zijn en de gemeente af
en toe op een manifestatie willen vertegenwoordigen. In ruil: heel wat prijzen voor het trio en persaandacht voor de vereniging.
De kandidaturen worden ingewacht tot 1 juni bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303, of via een mail naar toerisme@koksijde.be.

Boudewijn Seapark Brugge: Promodag voor de Koksijdenaar
Het Boudewijn Seapark Brugge organiseert op zaterdag 31 mei een promodag
voor de Koksijdenaars. Inwoners van onze
gemeente betalen op die dag slechts
10 euro per persoon (met bijgevoegde
bon). Kinderen kleiner dan 1 meter hebben gratis toegang. Het normaal tarief
bedraagt 22 euro voor volwassenen en
18 euro voor kinderen.
Boudewijn Seaprk Brugge heeft vele
mooie attracties: van heel dichtbij, ook
onder water dolfijnen ontdekken in
de Dolfidroom, het spektakel met de

speelse zeeleeuwen en Zeppo en Robby
in het gloednieuwe zeeleeuwenbassin,
oog in oog met de zeehondjes aan de
zeehondenlagune, de adembenemende

roofvogelpresentatie.
Er is ook het dierenpark en het reuze
speelparadijs. Echte durvers vinden hun
gading op de toffe coaster, in het deinende piratenschip of op één van de vele
andere attracties.
Info: Boudewijn Seapark, De Baeckestraat
12 in Brugge (Sint-Michiels), tel.
050/40.84.08, fax 050/40.84.24, webstek www.boudewijnseapark.be, of
dienst Toerisme (gemeentehuis), e-post
toerisme@koksijde.be, webstek www.
koksijde.be.

Reductiebon (enkel geldig op zaterdag 31 mei ’08):
Vul deze reductiebon in en neem hem mee als u op 31 mei ’08 het Boudewijn Seapark bezoekt!

✁
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Bad Schallerbach bezoekt Koksijde

Naar aanleiding van tien jaar verbroedering Koksijde-Wanze en 20 jaar “Centre Culturel” werd een bezoek gebracht aan Wanze op 12 en 13 april,
waaraan 37 gemeentegenoten deelnamen. Ook burgemeester Marc Vanden Bussche was van de partij

Een 40-tal vrienden van Bad Schallerbach
brengt van vrijdag 28 mei tot en met
zondag 1 juni een bezoek aan Koksijde.
Elke inwoner kan aan het programma
deelnemen door inschrijving bij Greta
Cambier, secretaris van de jumelagegroep (e-post greta.cambier@skynet.be
of tel. 058/52.04.61). Wie wil deelnemen aan het diner op vrijdag 30 mei in
restaurant Normandie, wordt gevraagd
50 euro per persoon te storten op rek.
nr. NMKN 146-0553547-06 tot uiterlijk
25 mei.

PROGRAMMA

’s vrijdags met de trein naar Koksijde
alwaar aankomst om 15.57 u., check-in
hotels
- 17 u., ontvangst in de Kokpit in het
gemeentehuis, verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche, toespraak “Europese samenwerking” in de
theaterzaal van cc CasinoKoksijde
- 17.30 u., geleid bezoek aan het gemeentehuis
- 18.30 u., receptie in de Raadskelder
- 19 u., Taptoe door De Gidsen en de
Koksijdse harmoniën
- 21-21.15 u., feestelijk avondmaal in de
restaurant Normandie

Fields Museum, met o.a. volgende thema-expo: “Mens, cultuur, oorlog en
multiculturele aspecten van WO I Tentoonstelling over alle volkeren, nationaliteiten en culturen die tijdens WO
I in de Westhoek aanwezig waren.
- 12.30 u., terug naar Koksijde en lichte maaltijd om 13.30 u. in t Oud
Schooltje
- 15 u., verken Koksijde per fiets
(bezienswaardigheden), diverse haltes
met mogelijkheid tot bezoek; iedere
Koksijdenaar kan meefietsen
- 19.30 u., avondmaal bij gastgezinnen
- 22 u., samenkomst in taverne Siska

Vrijdag 30 mei:
- De Oostenrijkse vrienden bezoeken
op donderdag 29 mei het Europees
Parlement in Straatsburg en vertrekken

Zaterdag 31 mei:
- 8.30 u., met de bus naar Ieper
- 9.30 u., geleide stadswandeling
- 10.30 u., bezoek aan het In Flanders

Zondag 1 juni:
- vrije voormiddag
- 14 u., afscheid hotel Apostroff
- 15.03 u., vertrek trein vanuit Koksijde

Fiets– en wandeldag: 1000 zonnen en garnalen
De eerste editie van de duizend-zonnen-en-garnalen-fiets-en-wandeldag
vindt dit jaar plaats in onze gemeente.
Startschot wordt gegeven op zondag 1
juni om 13 u. aan het abdijmuseum.
Ook komende zomer zie en hoor je duizend zonnen en garnalen weer elke dag
op Eén en Radio 2. Het basisidee blijft

onveranderd: sterke zomerse verhalen
over kleurrijke personages. Elke zondag
is duizend zonnen en garnalen ook live te
beleven. Men kan wandelen en fietsen in
het kielzog van een BV langs de mooiste
plekjes in Vlaanderen. Aan het einde van
de tocht is er ook nog een gratis live
optreden van Vlaamse artiesten. Onze

gemeente mag als eerste gastgemeente
de fiets- en wandeldag organiseren. Het
Abdijmuseum Ten Duinen is dan ook
een uitstekende startplaats van de ontdekkingstocht per fiets en te voet van de
badplaats.

Walter Vilain zeventig jaar!

Ware het niet van het nederige duinenstulpje aan de Marie-Joséstraat 11 waar
zijn eenvoudige grootmoeder zich over
zijn opvoeding ontfermde toen hij als 5-jarige halfwees werd, men zou hem, met zijn
schrandere ogen, zijn grijze baard en zijn
breedwaaierende lange haren, profetische
ja zelfs mystieke allures aanmeten. Nog
véél meer wanneer hij ons in zijn naastliggend ruim atelier plechtig begroet met een
onberispelijk en rats uit het hoofd voorgedragen sacrale begroeting van een paar
minuten lang uit Shakespeare’s Hamlet.
Toch is hij de eenvoud zelve: in zijn vanzelfsprekende elastische stap, met die ondeugende monkel op de lippen, de eeuwige verwondering in zijn blik en de zachte
aanraking van zijn warme handen… We
zijn ten huize Walter Vilain: schilder, graficus, beeldhouwer, componist, dichter,
declamator, pedagoog. Artistieke octopus
van Sint-Idesbald in Koksijde. Die daarom
de verdienste “cultureel ambassadeur van

de gemeente Koksijde” toegekend werd.
Walter Vilain is 70 jaar op 1 juni 2008. “Zeventig environ”, zegt hij niet zonder enige
relativerende zelfspot, “want ik wil er met
vrienden en kennissen, en alle lieve mensen, een heel jaar lang van genieten..!”
Walter Vilains kindertijd was niet wat de
tijd van de meeste kinderen is. Zijn vader
bleef op zee toen zijn schip in ’43 op een
mijn liep, zijn grootvader stierf twee jaar
later door een landmijn. Het was oorlog
en er was bovenal de angst om wat de toekomst zou brengen…
Maar misschien was Walter wel met de artistieke helm geboren? De zee en het licht
van Sint-Idesbald oefenden een vreemde
aantrekkingskracht uit op kunstenaars van
velerlei kunne die er met vakantie kwamen, die er kwamen wonen. De gevoelige
knaap leerde er op zeer jonge leeftijd vele
van kennen. Hij was nauwelijks 5 toen hij
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les kreeg van schilder François Dumont;
hij was nog maar 10 bij zijn eerste ontmoeting met zijn “geestelijke vader” componist-pianist Robert Steyaert; als 11-jarige
kende hij al Paul Delvaux en probeerde
in zijn stijl zeemeerminnen te schilderen;
als 15-jarige ontmoet hij George Grard en
begint te beeldhouwen; nog een jaar later
wordt de befaamde pianist Eduardo Del
Peuyo een vriend…
In het zand van Sint-Idesbald kiemde het
artistieke zaad. In ’55 (hij is 17 jaar) slaagt
hij in het ingangsexamen voor het Nationaal Hoger Instituut voor Architectuur en
Decoratieve Kunsten van Ter Kameren,
en volgt monumentale kunst in het atelier van Paul Delvaux. Het is het begin van
een vruchtbare artistieke carriere die nu al
“environ” vijftig jaar duurt… Een gebald
overzicht in volgende bladzijden, als verjaardagsgeschenk..!

Redactie: Jan Huyghe – Fotografie: Dirk Van Hove

Foto van schilderij bezienswaardigheden van België

de kunstschilder…
Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling 58 in Brussel krijgt Paul Delvaux de opdracht een monumentale muurschildering met
de bezienswaardigheden van België te realiseren. Twee van zijn leerlingen, Willem Van der Stricht en Walter Vilain (toen 20) assisteren
hem bij de verwezenlijking van het gigantisch werk. Walter schildert er o.m. het huisje van zijn grootmoeder op (links onder het woord
“Yser”). Later verklaarde hij: “Ik dacht het werk en de stijl van Delvaux te kennen maar kwam bedrogen uit. Hij moest me herhaaldelijk
verbeteren. Wat was de les? Eigenlijk was ik stereotiep bezig: ik dekte ongenuanceerd toe. Delvaux mengde daarentegen onophoudelijk zijn
kleuren. Hij paste ze telkens aan en bleef zo voortdurend oppervlakte openen en ontvouwen. Ik kan me nu amper voorstellen dat ik van die
leerfase verstoken zou zijn gebleven. Ze was essentieel.”

Hoe artistiek veelzijdig Walter Vilain ook is, hij is uiteraard het best gekend
als hedendaags, modernistisch kunstschilder. Van tekeningen, aquarellen, olieverven, installaties… Behalve François Dumont en Paul Delvaux
was ook de befaamde Octave Landuyt een belangrijke leermeester. Een
prachtige benadering van zijn schilderijen lezen we in de catalogus Observatorium (1998) van Hilde Van Gelder en Pieter Van Reybrouck: “Een
landschap kan niet zonder obstakels en een horizon. Het is een ruimte waar
van alles in gebeurt, een verzameling onverzoenbare mogelijkheden. Vilain
is, reeds vanaf het begin, een landschapsschilder. Een schilder van grootse
landschappen, tragische ruimtes, vol puin en littekens, geschilderd met de
branie van de lichtheid. Zijn doeken zijn duinen, woestijnen, door slijkstromen doorkliefd laagland, door een strakke wind verharde pampa of zichzelf
structurerende puinhopen. Door zijn werk nu voor het eerst in installaties te
tonen, laat Vilain zich tevens kennen als componist. Landschapscomponist.
Een installatie laat zich bekijken als een landschap, gevormd door reliëf,
bebouwing, voorbijgangers, geuren, lawaai, nog geuren, voortdurend geruis
en een bepaald licht. Een landschap bekijken betekent erin rond lopen en
bewegen, van dichtbij de omgeving bestuderen en betasten, het verre, de horizon dichterbij halen door hem te verleggen, kortom: zich laten meeslepen
door een ontdekkende dynamiek van nabijheid en afstand.”

De grote bloei (1963, 171 x 135)

de componist…
In 1948 is Walter Vilain tien
jaar als hij pianist-componist
Robert Steyaert ontmoet
die hij later zijn “geestelijke
vader” zal noemen. In 1951
volgt hij initiatielessen muziek en muzikale vorming bij professor Steyaert die hem als kind meeneemt naar concerten. In 1961, -hij
woonde toen in Hasselt-, is hij medestichter van de kunstgroep Helikon die vier jaar later ook een muzikaal kwartet zal kennen. Schilderen en les geven nemen evenwel het leeuwenaandeel van zijn tijd in beslag zodat zijn muzikaal repertoire pas vanaf 1995 vorm aanneemt. Hoogtepunten uit dat repertoire zijn o.m. z’n lieder- en pianocyclus Delvauxiana (cd), het totaalspektakel Coxydeana (cd), de
klaviersonate Veneziana, de Thalassa-tango, de Herman Teirlinck-ouverture, het septet Adorazione.

de dichter en declamator…
De grote Vlaamse schrijver Willem Elsschot huurt in 1948 het huisje van Walters grootmoeder in de Marie-Joséstraat. Walter kijkt met
bewondering op naar Elsschot. Vandaag kan hij nog steeds een 20-tal gedichten van Elsschot uit het hoofd declameren. In ’57 wordt
Walter ook student aan het Koninklijk muziekconservatorium in Brussel, meer bepaald in de toneelklas van Gust Maes. Van ’67 tot ’73
gaat hij als woordkunstenaar met Jean-Louis Lievens op tournee door heel Vlaanderen met werken van Gezelle, Teirlinck, Elsschot en
Ritsos. Zelf schrijft hij enkele dichtbundels, o.m. Wit brood, Een huis van zuiver geweten, Onomwonden, In Filo (Italiaanse gedichten).
Hij verwerkt ook verzen en teksten in zijn schilderijen.

Uit: Een huis van zuiver geweten

de kunstpedagoog…
Heeft Walter heel zijn leven aan de kunst gewijd, dan heeft hij datzelfde boeiende leven ook besteed aan het doorgeven van kunstcreatie aan volgende generaties. Als leraar en als kunstpionier.
Een overzicht:
- 1960: leraar plastische kunsten in Hasselt (tekenen, schilderen,
boetseren en decoratie)
- 1961: leraar kunstgeschiedenis en esthetica in Tongeren
- 1964: stichter grafisch atelier Remans-Vilain; geeft er les in aquatint en kleurenets
- 1967: geeft in zijn atelier Vanneuvillehuis tekenles aan Prins Karel
- 1969: leraar aan de kunstacademie van Genk; aanstelling als professor tekenen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
en het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen
- 1971: stichter (met o.a. Jan Hoet) van de Westhoekacademie in
Sint-Idesbald, directeur tot 1988
- 1971: ontwikkelt met Staf De Bruyn en Paul Goris een psychofysiologische tekenmethode
- 1974: medestichter van het Museum van de Westhoek in SintIdesbald
- 1975: voorzitter (12 jaar) van de Nationale Raad voor Plastische
Kunsten
- 1980: stichter van Crea I Vanneuvillehuis voor beeldende kunst,
muziekuitvoeringen en dichtkunst
- 1990: wordt directeur van de Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen
- 1994: omwille van gezondheidredenen einde van onderwijsopdrachten

walter vilain
vandaag en in de toekomst…
Vanneuvillehuis – Meer dan 30 jaar heeft Walter Vilain kunst geschapen in het Vanneuvillehuis op het einde van de Middenlaan,
en in 2005 aangekocht door de gemeente. Na grondige restauratie
zal dit huis een permanent Museum Walter Vilain zijn met een
70-tal schilderijen, een 10-tal muurschilderingen, met een film
over zijn leven en werk, met gedichten van hemzelf en anderen.
Walter droomt over het Vanneuvillehuis als een centrum van tekenkunst, als een kunsttempeltje over zijn leraars-schilders, over
zijn geliefde vrienden beeldhouwers, dichters en componisten.
Elsschothuisje – In zijn huidige woning en atelier, Marie Joséstraat
11 (waar Willem Elsschot ooit met vakantie kwam) zal Walter in
het najaar 2008 in samenwerking met de dienst Cultuur het project “Elsschot aan Zee” realiseren. “Ik wil er op zaterdag en zondag
geïnteresseerde bezoekers ontvangen en rondleiden, vertellen over
Willem Elsschot, gedichten van hem voordragen, een stukje muziek
spelen, artistieke gezelligheid troef. Er zal ook tijd en ruimte gecreëerd worden voor workshops aquarel en muziek”, aldus Walter.
Klassiek op zondag – In de zomer van 2009 zal één concert van
de reeks “Klassiek op zondag” volledig gewijd zijn aan muzikale
Het Vanneuvillehuis in de Middenlaan

creaties van Walter Vilain. Zelf wil hij er de hoogtepunten van zijn
muzikaal oeuvre brengen: zijn pianoconcert met 7instrumenten,
kamermuziek en snarenkwartet. Ooit hoopt Walter ook nog eigen
rustige poëtische liedjes te dichten, te componeren en te zingen, à
la Georges Brassens en Charles Aznavour.
Champagne – Ter gelegenheid van zijn 70ste levensjaar lanceert
de kunstenaar een “Champagne Walter Vilain”. Hij vond een uitstekende champagne in de omgeving van Epernay, in het Huis J.C.
François Delange. Op de fles komt een eigen “Walter Vilain-etiket”, aan de hals van de fles zijn portret, en in de capsule zijn vers
“Hoorde ik je: de tegenwoordige tijd is de flits waarlangs dromen
aanhoudend duren” met schilderijtje van de Keunekapel. De gekozen champagne is een zeer degelijke “brut”. Vanaf 1 juni is al een
kleine voorraad ter beschikking bij patissier Stephan Destrooper
in Sint-Idesbald (25 euro per fles).
Verjaardagstaart – Walter laat bij banketbakker Destrooper
(Strandlaan 286) een bijzondere verjaardagstaart maken. Hij verduidelijkt: “Qua kleur kan de taart gelinkt worden aan mijn abstracte schildercomposities, vooral aan de reliëfwerken. Het kauwgevoel zal er bijzonder scherp in verwerkt zijn. De structuur van de
taart zal dus tegemoet komen aan een resistent en toch aangenaam
kauwgevoel.” De prijs van de taart is nog niet gekend. Elke taart zal
gepaard gaan met één kunstwerk van Walter Vilain (een zelfingekleurde grafiek), vanaf 1 juni en genummerd.
Artiestenmenu Walter Vilain – Dit menu bestaat uit een krachtige consommé, frisse artisjokkenbodem en sportieve zeetong.
Het is een origineel menu naar de smaak van de meester onder
het toeziend oog van meesterkok Andre Goderis. Vanaf oktober
op uitnodiging.
Medewerkers – Walter zoekt medewerkers op diverse terreinen:
modellen (dames) die voor hem willen poseren o.a. voor video en
tekencursus / personen die kunnen helpen met het typen van teksten / die willen helpen schilderen (ondergronden aanbrengen,
vlakken invullen) / die permanente praktische (huishoudelijke)
hulp willen bieden voor de zomerfestiviteiten.
Varia – Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag loopt van5 augustus tot 2 september in het cultureel centrum in Hasselt een
grote expo met recente werken van Walter Vilain. Op 14 juni is
er om 15 u. in De Rode Pomp in Gent een concert met Vilaincomposities.
Oproep – Walter roept belangstellende musici op om in zijn atelier te komen studeren en concerten te geven.
Webstek – Walter heeft ook een eigen website op het internet in
opbouw. Daarin is ook een pagina “humane solidariteit – orgaandonatie” opgenomen.
Vandaag is Walter Vilain een halve eeuw veelzijdig kunstenaar. En hij is nog niet van plan er het artistiek bijltje erbij neer
te leggen. “Ik wil er nog 5 jaar volop mee doorgaan, vooral ’s
nachts werken, in de eenzaamheid van de stilte”, zegt hij. “Het
is een harde strijd, en die strijd gaat verder. Ik heb altijd mijn
best gedaan om niemand te ontgoochelen. Alles was een strijd
om steeds maar weer de bakens te verleggen. Het geluk ligt in die
strijd. Kunst is op z’n eigen een strijd. Bij elk tableau riskeer je je
leven. Het is een strijd binnen in je werk. Ik kreeg een grondige
tekenopvoeding van Delvaux en Landuyt, heb zelf die cursus gegeven in Antwerpen. De traditie van het constructief tekenen,
niet het fotografisch tekenen, heb ik geprobeerd voort te zetten.
Ik heb heel België doorkruist met mijn werken, ben de grote confrontatie aangegaan. Ik ben niet enkel hier gebleven, dat is je
stiel, je roeping als kunstenaar. Scheppen is verlangen. Verlangen
is opbouwen, désirer c’est construire… Het is zelfs een fysieke inspanning. Je moet er voor gaan. En als de strijd wegvalt, dan is
ook het comfort weg. Ook om zin te geven aan het leven. Voor
mij is de dood het leven zelf, ze liggen heel dicht bijeen. Als de
dood de eeuwigheid is, dan is de dood de korrel, de immanentie
in het leven zelf. Erkenning? De wereld draait verder…”
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Openbare werken: een stand van zaken
Nieuwe asfaltlaag
Nieuwpoortsteenweg
Op de Nieuwpoortsteenweg (tussen de
watertoren en de gemeenteschool in
Oostduinkerke-dorp) zal de oude asfaltlaag worden afgefreesd en van een volledig nieuwe laag voorzien worden. Deze
werken zijn van korte duur (één week
van maandagmorgen tot vrijdagavond),
en worden gepland in de week van 23
mei (of de week erop, indien slecht weer
wordt aangekondigd). Het affrezen van
de oude laag zal twee dagen in beslag
zal nemen. Op woensdag en donderdag
wordt dan de nieuwe asfaltlaag gelegd.
Op vrijdag worden de signalisatie-schilderwerken uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zal er voor de aangelanden uiteraard
enige verkeershinder zijn. Hou er rekening mee dat de aannemer elke dag heel
vroeg begint (telkens vermoedelijk om 6
u.). Zorg ervoor dat een geblokkeerde
wagen bij uw woning u niet verrast. Om
toch uw woning te kunnen bereiken is
het goed te weten dat de werken zullen
vorderen van het dorp naar de watertoren toe.

Schoolomgeving
Oostduinkerke-dorp
Deze werf is voltooid met uitzondering
van de aanleg van de nieuwe parking
waar vroeger het monument voor de
gesneuvelden stond. De aanleg zal in de
tweede helft van mei starten. Er wordt
naar gestreefd om de parking tegen eind
juni klaar te hebben.

Astridplein in
Oostduinkerke-bad
De resterende werkzaamheden van fase
I (het plein zelf) zullen nog vòòr de
zomervakantie plaatsvinden. Dit omvat
het plaatsen van de led-verlichting,
de daarbijhorende glasblokken, en de
heraanleg van een strook klinkers tussen
de weggenomen verhoogde stenen en
de parking.

Tijdens de uitvoering zal de aannemer
ook een aantal lekken in het dak van de
garage opzoeken en herstellen.
Voor de kaartgebruikers en de vrachtwagens wordt de toegang tot de Zeedijk
verlegd naar het IJslandplein (zoals de
omleiding tijdens de werken). De slagbomen ter hoogte van het Astridplein gaan
mee open als de Zeedijk open is. Badgen
ter hoogte van het Astridplein is evenwel
niet mogelijk.

Opschikkingswerken in
de Kursaallaan
Om te voldoen aan de nieuwe norm in
het kader van de stroefheid van straatmaterialen worden de voetpaden van
de Kursaallaan gezandstraald zodat de
gladheid ervan zal weggewerkt zijn. Van
de gelegenheid zal ook gebruik gemaakt
worden om lokaal herstel van gebakken
klinkers rond de boomvakken uit te voeren. Deze werken zijn ondertussen aanbesteed. De aannemer is aangeduid en
de coördinatievergadering zal eerstdaags
plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van
deze werkzaamheden is de hinder voor

de aangelanden heel beperkt.

Heraanleg Zeelaan en
parking tussen Deweerten Coosemanslaan
De werken zijn bijna voltooid, op het
gieten van het rode asfalt voor de fietspaden na. Daarnaast wordt ook de
Coosemanslaan volledig heraangelegd,
op een nog niet eerder gekende datum,
vermoedelijk na de zomer. Voor die laan
is immers geopteerd om te wachten
tot de ruwbouwwerken van het nieuwe
appartementsgebouw klaar zijn.

Omgevingsaanleg
oorlogsmonument
Sint-Niklaaskerk
De omgeving bij het monument wordt
verfraaid met siermetselwerk en een
ceremonieplein in grijze platines vòòr
het monument. De uitvoering is begonnen. Na de zomer wordt de beplanting
aangelegd.

Aanleg parking zwembad in Koksijde-dorp
Bij het verschijnen van dit nummer zou de parking in principe in gebruik moeten
zijn. De nieuwe fietsenstalling en de aanpassing van de trap vòòr het zwembad
zijn ook afgewerkt (zie foto).
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou de
selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 14 en 28 mei
Ophaaldata papier en karton: woensdag 7 mei

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 15 en 29 mei
Ophaaldata papier en karton: donderdag 8 mei

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 16 en 30 mei
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 9 mei

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 16 en 30 mei
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 6 mei

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op donderdag 1 mei en vrijdag 2 mei.

Infrastructuur
Rioleringswerken Wulpen
Fase II (Dijk, Kortestraat en Oude Zeedijkstraat) is afgewerkt.
Fase III is de Conterdijk en een deel van de Nieuwstraat (bewoning). Over de hele werf zijn alle riolen en wachtaansluitingen
gelegd. Ook de pompput ter hoogte van de huisnummers 1 en 2 in de Nieuwstraat is gebruiksklaar. Momenteel is men in de
Nieuwstraat volop bezig met de aanleg van de wegenis en voetpaden.
In de Conterdijk zijn alle voorbereidende werken voor de aanleg van de wegenis gebeurd. De voetpaden zijn er al gelegd. Het
blijft enkel nog enkele weken wachten op het gieten van de asfaltlagen.

Verdere aanleg rioleringen
* Guldenzandstraat, Sint-Andréweg en Zouterweg – Deze werken hebben de eindfase bereikt. De aanleg van de fietssuggestiestroken kan pas gebeuren in een droge periode en bij voldoende temperatuur (15°C). De beplanting zal pas na de zomer uitgevoerd kunnen worden. Inmiddels kan men overgaan tot het aansluiten van de huisvuilriolering (wat uiteraard verplicht is).
* Wegen- en rioleringswerken Ammanswalle fase 2 (Oostduinkerke) - Dit project behelst het leggen van een nieuwe regenwaterriolering in alle nog niet heraangelegde delen van deze wijk, m.a.w. het nog te vernieuwen gedeelte van de Koningstraat,
de Nonnenhofstraat, en de zijstraten van de Ammanswallestraat. Ook de verbindingswandelpaadjes en alle voetpaden worden
heraangelegd. De aanbesteding vond plaats op 18 februari. De aannemer is aangeduid. Eerstdaags kan de coördinatievergadering
plaatsvinden om de planning te bepalen. Er is weinig kans dat de werken nog voor het zomerreces zullen beginnen.

Openbaar onderzoek GRUP Sportpark Oostduinkerke – oostelijk deel
Het gemeentebestuur heeft voor het Sportpark Oostduinkerke een herziening van het bestaande BPA opgemaakt. Dit nieuwe
plan is getiteld “GRUP Sportpark Oostduinkerke – oostelijk deel” en werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in zitting
van 14 maart. Van 19 mei tot en met 18 juli (om 12 uur) kan het plan worden ingekeken op de dienst Stedenbouw tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis, Zeelaan 303, en kunnen opmerkingen of bezwaarschriften worden overgemaakt, dit tegen
ontvangstbewijs aan het loket of per aangetekende zending, gericht aan ‘de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening,
p/a dienst stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde’. Op donderdag 5 juni wordt voor alle geïnteresseerden een informatieavond georganiseerd, in de Delvauxzaal van het gemeentehuis.
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Resultaten lenteprikkel
Tijdens de vijfde editie van Lenteprikkel op zaterdag 22 maart werd op het strand over heel de kustlijn ruim 1.000 kg afval opgeruimd. Lenteprikkel wordt gecoördineerd door Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.

Vele kinderen kregen een mooie kaart met identificatie van natuurlijke aanspoelsels
op het strand!

Lenteprikkel is de grote opruimactie op
het strand in alle kustgemeenten en dus
ook in Koksijde. Ondanks de onstuimige maartse buien daagden in Koksijde
toch 60 moedige vrijwilligers op om
1 km strand op te ruimen. Ze kregen
van een ervaren gids de nodige uitleg
over natuurlijke aanspoelsels. Dankzij de
storm spoelden overal massaal natuurlijke aanspoelsels aan, vooral eikapsels
van wulk en sepia schelpen.
Er werd op ons strand 63 kg afval verzameld. Restafval (25 kg) en touw en
textiel (23,81 kg) vormden de grootse
fracties. Ook een TV met snoer behoorde tot de verrassende vondsten. Heel de
namiddag werd de Lenteprikkel gevolgd

Op het strand werd zelfs een aangespoelde TV gevonden!

door een journalist van VT4 voor het
jeugdprogramma JAM, dat op 25 maart
uitgezonden werd.
Tijdens deze 5de Lenteprikkel organiseerde de milieudienst bovendien verschillende leuke zoek- en doe- activiteiten voor het hele gezin. Om 14 u.
was er een gezellige drukte. Vergezeld
door “stoere vissers” kon men meedoen
aan flessenpost, zeedomino’s, voel je de
vloedlijn, een waaier van schelpen, visjes
vangen en in zee met de dobbelsteen.
Iedere deelnemer kreeg een leuke attentie, een hapje en een drankje.
De wedstrijd werd gewonnen door Fien
Hillewaere, scoutsleidster van Casa,
Oostduinkerke. Schepen Daniel Van Herck

van milieu overhandigde haar prijzenpakket: een zeenariospel, een zoekkaart, een
badlaken van Koksijde, een thermos, een
boekje “De raad van tante Kaat” en een
boodschappentas van de milieudienst.

Schepen van Milieu Daniël Van Herck overstelpt winnares Fien Hillewaere met prijzen!

Brochure “Ongewenste gasten in je huis of tuin”
Het Programma voor de Reductie van
Pesticiden en Biociden (PRPB) streeft
ernaar om het
gebruik
van
deze
chemische producten
tegen 2010 met
50% te verminderen. Mensen
grijpen al te
vaak automa-

tisch naar pesticiden en biociden om
vervelende ongemakken zoals insecten,
knaagdieren en onkruid te bestrijden.
Toch bestaan er voor de meeste van
deze producten efficiënte en milieuvriendelijke huis-, tuin- en keukenmiddeltjes.
Om die bij het grote publiek beter
bekend te maken publiceerde de Federale
Overheidsdienst
Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, de brochure “Ongewenste

gasten in je huis of tuin?” Deze gids
bundelt enkele alternatieve oplossingen om ondoordacht gebruik van chemische producten in je huis of tuin
te vermijden en legt ook uit hoe ze,
–mochten ze toch echt nodig blijken–,
in alle veiligheid aangewend kunnen
worden. Te bekomen bij de milieudienst
(gemeentehuis), of mail naar heidi.vollon@koksijde.be.
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Belangrijk bericht voor horeca en handelszaken over bedrijfsafval
Vanaf 1 mei wordt de ophaling van bedrijfsafval grondig gewijzigd. Deze ophaling gebeurt voortaan niet meer door de
gemeente, maar wel door een privé-firma! Laat u niet verrassen! Hebt u reeds uw voorzorgen genomen?

Voor info: milieudienst: 058/53.30.98

Tombola restafvalkalender
Vorig jaar was er aan de huis-aan-huis
bedeelde restafvalkalender van de
milieudienst een restafvalkalender verbonden. In 2007 werden niet minder
dan 25.600 dergelijke kalenders in heel
Koksijde gebust! Op die kalender stond
een nummer gedrukt. De winnende
nummers werden gepubliceerd in een
vorige Tij-dingen waarna de winnaars
zich met hun kalender en winnend nummer bekend moest maken. Uiteindelijk
reikte schepen van Milieu Daniël Van

Va r i a

Herck volgende prijzen uit aan de drie
winnaars: een doos wereldproducten ter
waarde van 52 euro en een bon van 30
euro voor cc CasinoKoksijde ter waarde
van 30 euro aan de familie Dorné (1ste
prijs); een gratis zwemkaart voor een
heel jaar ter waarde van 53 euro en een
bon voor 25 euro oxfam-producten aan
mevr. Lucienne Roose (2de prijs); een
gratis zwemkaart voor een heel jaar ter
waarde van 53 euro aan de h. Lucien
Seeuws.

Winnaar april actie
boodschappentas
In de maand april werd de dochter van
mevrouw Marianne Schoolaert met haar
boodschappentas gespot. Meteen wint
ze aankoopbonnen van plaatselijke handelaars. De milieudienst wenst haar van
harte proficiat!

Cursus: hoe begin ik aan mijn stamboom?

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Westkust organiseert vanaf mei een interessante initiatiecursus “hoe begin ik
aan mijn stamboom?” Deze lessenreeks loopt vijf woensdagavonden (7, 14, 21 en 28 mei, en 4 juni), telkens om 19.30 u. in cc
Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. Volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Hoe begin ik eraan? - Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van gegevens. Basisregels voor
genealogieën, kwartierstaten.
2. Burgerlijke Standregisters - Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven, privacywetgeving, bevolkingsregisters
3. Parochieregisters - Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen, inleiding tot Latijns schrift
4. Andere bronnen - Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken, internet, …
5. Geleid bezoek aan een documentatiecentrum
Deelname in de kosten 30 euro, te storten op rek. nr. 979-6222864-28 van VVF Westkust met de vermelding “initiatiecursus
+ naam”.
Info: Marc Derudder (tel. 058/31.16.57, e-post marc.derudder@vtiveurne.be, www.vvf-westkust.be).
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Wegbermbeheer in onze gemeente
Bermen laten toe verkeerseventuele tweede maaibeurt
meubilair te plaatsen, ondermag slechts na 15 september
grondse kabels en leidingen
uitgevoerd worden. De maaifreaan te leggen. Ze bevorderen
quentie en vooropgestelde
de veiligheid bij bochten en
maaidata zijn afhankelijk van
kruispunten. Ze helpen het
specifieke bermvegetatietypes.
afstromend water van de wegDaarom wordt voor een aanverharding op te vangen. Ze
tal van onze polderwegbermen
bieden ruimte bij verkeerspech.
afgeweken van de wettelijke
Ze voorzien in een geleidemaaidata, en wordt de éérste
lijke en veilige wegafboording.
maaibeurt vanaf 15 mei voorZe scheiden eventueel fietzien. Met dit vooropgesteld
sers van het overige verkeer.
maaibeheer wordt de evolutie
Naast dit alles krijgen ze, door
naar mooie polderwegbermen
een steeds verder afnemende
beoogd van het type “veldlanatuurwaarde van het achter- Langs de Booitshoekestraat in Wulpen groeit er voor onze streek zeldzame thyrus – gulden sleutelbloem”,
land, een alsmaar belangrijker echte heemst, een bedreigde soort die op de rode lijst staat.
met een typische vegetatie:
wordende landschapsecologigoed ontwikkeld, karakteristiek,
sche of natuurfunctie!
vrijwilligers onder begeleiding licentiaat bloem- en soortenrijk. Voor deze afwijHet bermbesluit over natuurbehoud op Plantkunde Arnout Zwaenepoel (metho- king op de éérste maaidatum heeft ons
bermen bestaat al 23 jaar. Dit besluit diek en conclusies), werd een wegberm- gemeentebestuur toelating verkregen van
is alleen van toepassing op bermen op beheersplan opgemaakt.
de Vlaamse overheid afdeling Natuur.
het platteland, dus niet in de gesloten Intussen werd al 105.000 m2 wegberm in Ook voor de fauna is wegbermbeheer
bebouwing.
het gemeentelijk bermbeheersplan opge- belangrijk. Bloeiende planten zijn voor
In 2002 werd in Koksijde van start nomen. Alle polderwegbermen in dit plan veel groepen ongewervelden ook van
gegaan met het inventariseren van worden twee maal per jaar gemaaid met groot belang. Een soorten- en structuurenkele polderwegbermen in Wulpen en wegname van het bermmaaisel. Volgens rijke vegetatie levert de ideale combinaenkele typische duinbermen. Op basis het bermbesluit mogen de wegbermen tie op om de hoogste faunavariatie te
van die inventarisatie, uitgevoerd door niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een bewerkstelligen.

“Kijk, een kikker!”: 1ste landelijke tuinvijverdag op 17 en 18 mei
Voor kinderen zijn tuinvijvertjes een
feest. Libellen scherend over het water,
een geelgerande watertor die het lekker
spannend maakt… Maar vooral kikkers
en “paddemanders” zijn super. ‘Kijk, een
kikker!’ is vaak de enthousiaste startkreet van vele uurtjes tuurplezier aan de
rand van het water. Heel wat tuinvijvers,
zelfs in stedelijk gebied, zijn een bron
van leven. En net die plekjes zouden
wel eens onmisbaar kunnen worden om

kikkers, padden en salamanders een biotoopje te bezorgen. Veedrinkpoelen worden immers één voor één gedempt, en
poelen aan de rand van akkers doen het
slecht door instroom van meststoffen
of pesticiden. Het belang van tuinvijvers
voor het overleven van heel wat waterbeestjes wordt dan ook steeds groter.
Natuurpunt wil al die tuinpoelen in kaart
brengen en weten wat er bij u in de tuin
zit. Ook wie geen vijvertje heeft, kan

Natuurpunt helpen. U hebt zeker al eens
een pad, kikker of salamander in uw tuin
gezien: laat het Natuurpunt weten zodat
men het belang van natuur in en om tuinen met gegevens kan onderbouwen!
Info: www.natuurpunt.be/tuinvijvers
alwaar een schitterende folder vol tuintips en prachtige foto’s die men kan
downloaden. Vergeet vooral niet mee te
doen aan de eerste landelijke tuinvijverdag op 17 en 18 mei!

Gespreksavond duurzame visserij
In het kader van de Week van de Zee organiseert Horizon Educatief een gratis gespreksavond over duurzame visserij op woensdag 7 mei om 19 u. in het ILVO, Ankerstraat 1 in Oostende. De titel van de avond is “Een kink in de kabeljauw”. Al eeuwenlang
vangen mensen vissen om te eten of te verkopen. Wie zorgt dat die visvangst op een duurzame manier plaatsvindt, kan over
100 jaar nog genieten van een lekker visje op het bord. Doel is van de oceanen een gezond ecosysteem en geen visakker te
maken! Begeleider van de gespreksavond is Hans Polet. Hij geeft uitleg over alle visserijtechnieken die onder de alternatieve
noemer vallen.

Welzijn

Dringend: OCMW-vacatures voor
poetsvrouwen en strijksters!
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1. POETSVROUWEN
In januari 2008 startte het OCMW Koksijde met een poetsdienst via dienstencheques: “poetskracht Koksijde”. Iedere particulier die in onze gemeente
woont, kan op deze dienst een beroep doen. Poetskracht helpt u bij het
gewone onderhoud van uw woning.
Het OCMW gaat hiervoor over tot de aanwerving van poetsvrouwen met contract dienstencheques, deeltijds, onbepaalde
duur. De taak in het algemeen is het verrichten van poetswerk aan huis bij particulieren, in het kader van dienstencheques.
Het OCMW biedt
- een afwisselende job met eigen verantwoordelijkheden en ruime kansen tot zelfontplooiing
- goede werksfeer en een gemotiveerde ploeg van medewerkers/collega’s
- een loon aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
Wie geïnteresseerd is richt haar sollicitatiebrief met cv en een uittreksel uit het strafregister naar OCMW-voorzitter Greta
Suber-Delie, oud- gemeentehuis, Leopold II-laan 2 in 8670 Oostduinkerke.
Bijkomende inlichtingen bij verantwoordelijke Nathalie Sarrazyn van de poetsdienst: tel. 058/53.31.76 of e-post nathalie.
sarrazyn@ocmwkoksijde.be.

2. STRIJKSTERS
Het OCMW-Strijkhuis in Koksijde-dorp is sedert de opening in juli 2006 een groot succes. Het OCMW is nu op zoek naar
strijksters met arbeidsovereenkomst dienstencheques contractueel dienstverband. Wie geïnteresseerd is richt haar sollicitatiebrief met cv aangetekend (of afgeven tegen ontvangstbewijs) ter attentie van de OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie,
oud- gemeentehuis, Leopold II-laan 2 in 8670 Oostduinkerke. Uw kandidatuur dient het OCMW uiterlijk op1 juni te bereiken. Geldige kandidaturen zullen voor een strijktest en een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.
Bijkomende inlichtingen bij verantwoordelijke Fien Vandooren van de dienst Gezinszorg: tel. 058/53.31.90 of e-post fien.
vandooren@ocmwkoksijde.be.

Hulp

Dokters en apothekers met wacht

Dokters mei
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers.

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:

058/51.84.94
058/51.78.68

Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen!
(De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 8 u. 's
morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken mei
(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

Jeugd
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Jongerentheater OTO presenteert Snoepvolk
popelt de groep Ambiance van ongeduld
om het publiek te laten meegenieten.
Snoepvolk werd met plezier gemaakt en
wordt met plezier gespeeld.
Info en tickets (8 euro): reservatie@
hetbedrijf.be, aan de balie van het cc
CasinoKoksijde (058/53.29.99) of op
058/51.18.37, webstek www.hetbedrijf.be.

Yamakasi
De zomereditie van Yamakasi komt
eraan… Je leest er alles over in de volgende editie van Tij-dingen. Op netlog.
com/yamakasi_de_PIT wordt alvast een
tipje van de sluier opgelicht.
De zes jonge acteurs die samen met regisseur Mieke Ronsmans hard werkten aan Snoepvolk!

Binnen de schoot van OTO (Onafhankelijk
Theater Oostduinkerke) heeft actrice en
regisseur Mieke Ronsmans een nieuw
toneelproject klaargestoomd: de jongerentheaterproductie Snoepvolk, gespeeld
door de groep Ambiance. Snoepvolk
wordt opgevoerd in theater Het Bedrijf
op 16, 17, 23 en 24 mei (telkens om 20.30
u.) en op zondag 25 mei om 17 u.
Negen maanden lang (van september
’07 tot mei ‘08) nam Mieke Ronsmans
zes jongeren (15 en 16 jaar) mee op een
zoektocht die in dit theaterstuk uitmondde. De spelers zijn: Lisa De Pachter, Lukas
Delchef, Jonas Vandicke, Lore Deneffe,
Loesia Tryssesoone en Elodie Le Dieu.
Het stuk kwam tot stand met deze jonge
acteurs via improvisatie, opdrachten op

locatie, het in vraag stellen van evidenties, werken met teksten, interviews enz.
Snoepvolk gaat over iets heel erg graag
willen en alles op alles zetten om het te
verkrijgen. Over het gras aan de andere
kant van de heuvel dat daarvoor zeker
niet altijd groener is. Kortom over dromen, letterlijk én figuurlijk! Maar ook
over “samen”, over horen bij elkaar, over
fantaseren en pret maken. Het maken op
zich is en was minstens even belangrijk
als het afgewerkt product dat op 16 mei
het levenslicht zal zien. Ondertussen is
het piepkleine embryo-idee uitgegroeid
tot een soms wild om zich heen schoppende, uit de kluiten gewassen foetus.
Net terug van een intensieve pre-natale
repetitiesessie op locatie in Merkem,

Gezocht: een bakfiets
JOC de PIT is op zoek naar een bakfiets
voor de promotie van activiteiten of voor
uitzonderlijk vervoer. Wie weet er één
staan? Wie wil er één verkopen of schenken? Laat dan iets weten via jocdepit@
koksijde.be of 058/53.34.44.

Dope on plastic: da funk
meets the hop
Jeugdhuis de PIT presenteert op zaterdag 3 mei om 21 u. een muzikale happening om duimen en vingers af te likken!
Volgende batterij dj’s zullen je alvast
opladen voor de komende maanden:
Warm up: King David & dj Sensiloop, Ill
Jay, Dime, The SNS, J to the C en Iron.
Toegang 4 euro voor leden, 5 euro voor
niet-leden. Info: www.depit.be of www.
myspace.com/jhdepit.

Vragen? JIN helpt je ervan af… Een eigen plek onder de zon
Alleen gaan wonen is dikwijls een stap in het onbekende. Wat is bevoorbeeld een redelijke huurprijs? Waar kun je goedkope meubels op de kop tikken? In Petto, een landelijke
Jeugddienst, heeft een heleboel info gebundeld rond alleen wonen. De folder heet “Op eigen
benen” en telt zo’n 43 pagina’s. Je krijgt info over geldkwesties, papierwerk, bankzaken. In een
extra katern wordt een overzicht gegeven van de meest gestelde vragen rond huren. Je vindt
adressen van nuttige instellingen en voorzieningen. In de brochure staan massa’s tips, door
jongeren getest en goed bevonden. Tips over vlot verhuizen, lekker koken, je huis inrichten
met weinig geld, hoe je een goede woonst kunt zoeken enz. Je leest er over ervaringen van
andere jongeren. Goede en slechte. De brochure telt 8 hoofdstukken en geeft antwoord op
101 vragen: van huurcontracten tot budget beheren, van studietoelage tot ziekteverzekering. Te bekomen bij de Jeugddienst
of bestellen via www.inpetto-jeugddienst.be.

Jeugd
26

Vlottentocht op het kanaal
De KAJ Wulpen organiseert op zaterdag 28 juni een vlottentocht op het kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke. Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn. Je hoeft geen
lid te zijn van een vereniging of de marine… Elk vlot telt minstens 4 personen en
hoogstens 8. De vlottentocht wordt gekruid met enkele praktische proeven. Vanaf 8
u. mag men z’n vlot in elkaar boksen, eigenlijke start om 13 u. De dag wordt afgesloten met een barbecue, waarvoor men apart kan inschrijven. Inschrijven voor de
vlottentocht vòòr 1 juni, voor de barbecue vòòr 16 juni (jonas.fabel@telenet.be).

JOC de PIT nodigt uit op 17 mei:
“Buurtfeest 3 meets de Muze on stage”
Op zaterdag 17 mei opent het jeugdontmoetingscentrum om 14 u. zijn deuren voor
alle geïnteresseerden die er op een hele reeks activiteiten getrakteerd worden: volksspelen, koffie en gebak of een pintje met nootjes, optredens (vanaf 16 u.) van de
Muzecursisten tot The Abscenes, fototentoonstelling, reuzegezelschapsspelen van
vier op een rij tot reuzedjenga. Gratis toegang. Meer info: jocdepit@koksijde.be of
www.depit.be.

Op zoek naar materiaal? De Uitleendienst helpt!
De jeugddienst heeft over een eigen uitleendienst die zowel materiaal als know how
uitleent, zowel aan verenigingen als aan particulieren. Deze uitleendienst beschikt
over heel wat spel- en audiovisueel materiaal dat voor een zacht prijsje uitgeleend
wordt. Een greep uit het aanbod: lichteffecten: van pinguin tot blow star, beamer,
rookmachines, cd-speler en platendraaiers, reuzen-vier-op-een rij, pruiken en hoeden, schminkkoffer…
Het volledige aan bod staat netjes opgesomd in een folder. Materiaal wordt op
afspraak uitgeleend en teruggebracht. Geef dus vooraf een seintje: jocdepit@koksijde.be of 058.53.34.44. Voorlopig is de uitleendienst nog niet on line raadpleegbaar
maar daar wordt aan gewerkt.

Ars Moriendi: workshop dodenmaskers
Op woensdag 2 april werd de PIT omgetoverd tot een Egyptische graftombe. Midden
een decor van mummies en sarcofagen lieten jongeren zich een dodenmasker
afgieten… Nog meer foto’s kan men bekijken op www.depit.be/kalender/index.
php?p=pics&event_id=547&a=thumbs&s=0.
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Internationale samenwerking

Koksijdse delegatie naar Suriname voor
officiële start stedenband Galibi en Albina
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In het vorig nummer van Tij-dingen maakten we al uitgebreid kennis met de aanstaande stedenband die de gemeente Koksijde
zal opzetten met de plaatsen Galibi en Albina in Suriname. Een stedenband is een duurzame samenwerking tussen twee gemeenten of steden: één in het rijke Noorden, één in het arme Zuiden. Van maandag 19 tot maandag 25 mei reist een Koksijdse delegatie
naar Suriname om er het samenwerkingsakkoord officieel te ondertekenen. Het doel van een stedenband is het uitwisselen van
kennis over bestuurszaken van collega tot collega om het democratiseringsprocessen in de wereld te versterken.
Koksijde heeft al sinds 2006 nauwe
luiden. Daarnaast wordt er gereisd
contacten met Suriname en meer
naar Albina en Galibi (busje en kleine
bepaald met Galibi (en Albina).
bootjes op de rivier) om daar de
Suriname ligt in Latijns-Amerika, tuscontacten officieel in te luiden. Het
sen Frans-Guyana, Guyana en Brazilië.
werkbezoek bestaat uit vele officiële
Uitkijkend op de Atlantische Oceaan.
ontmoetingen en bezoeken, vergaHet land telt 460.000 inwoners waarder- en overlegmomenten om elkaar
van 90% aan de kust en in de hoofdvooral van dichtbij te leren kenstad Paramaribo leven. De voertaal is
nen. De stedenband zal alvast rond
er het Nederlands, want Suriname is
volgende bestuurskundige thema’s
een voormalige Nederlandse kolonie.
handelen (die verder kunnen uitbreiSuriname is bovendien ook lid van de
den en groeien door de jaren heen):
Nederlandse Taalunie.
toerisme, visserij, jeugd, onderwijs,
Van maandag 19 tot maandag 25 mei
scholen, energie, water, milieu en
(terug thuis op 26 mei) reist een 6-)
participatie.
koppige officiële delegatie op idenDe kosten voor de stedenband
tificatiemissie naar Suriname. Deze
en de werkbezoeken worden voor
delegatie bestaat uit 1ste schepen
60% financieel ondersteund door
en schepen voor Internationale Suriname ligt aan de Atlantische Oceaan, geprangd tussen Vlaanderen via het gemeentelijk conSamenwerking Jan Loones, CD&V- de buurlanden Guyana (links), Frans Guiana (rechts) en venant.
gemeenteraadslid Albert Serpieters, Brazilië (zuid). De partenrgemeenten Galibi en Albina lig- In een volgend nummer en op de
gen niet ver van de hoofdstad Paramaribo (zie pijl).
voorzitter Cyriel Caudron van de
webstek www.koksijde.be/dIS meer
adviesraad Kokos & Wulloks, bestuurs- gewerkt werkbezoek dat bestaat uit 2 info over dit eerste werkbezoek.
lid adviesraad en “verkenner” Marc Van dagen reizen vanuit Amsterdam naar Info: dienst Internationale Samenwerking,
Thienen, bestuurslid adviesraad Jelle Van Paramaribo (hoofdstad Suriname). Daar Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in
Meerbergen (op eigen initiatief en kos- komt de delegatie samen met alle offi- Oostduinkerke (e-post fien.leerman@
ten) en dienstverantwoordelijke dIS/ste- ciële betrokkenen om het samenwer- koksijde.be, tel. 058/51.08.92) en 1ste
kingsakkoord officieel te ondertekenen schepen Jan Loones (e-post jan.loones@
denbandcoördinator Fien Leerman.
De identificatiemissie is een strikt uit- en zo het begin van de stedenband in te koksijde.be).

Getijdentafels mei

dag
16 mei:
17 mei:
18 mei:
19 mei:
20 mei:
21 mei:
22 mei:
23 mei:
24 mei:
25 mei:
26 mei:
27 mei:
28 mei:
29 mei:
30 mei:
31 mei:
Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.
dag
1 mei:
2 mei:
3 mei:
4 mei:
5 mei:
6 mei:
7 mei:
8 mei:
9 mei:
10 mei:
11 mei:
12 mei:
13 mei:
14 mei:
15 mei:

hoogwater
10.35 en 22.57
11.28 en 23.46
12.12
00.29 en 12.53
01.10 en 13.34
01.52 en 14.17
02.35 en 15.01
03.20 en 15.47
04.07 en 16.37
05.00 en 17.32
06.03 en 18.36
07.15 en 19.45
08.30 en 21.00
09.46 en 22.12
10.51 en 23.11

laagwater
04.59 en 17.31
05.59 en 18.22
06.50 en 19.07
07.36 en 19.52
08.21 en 20.37
09.05 en 21.23
09.49 en 22.09
10.33 en 22.56
11.18 en 23.46
12.06
00.40 en 13.00
01.43 en 14.07
02.54 en 15.30
04.14 en 16.54
05.30 en 17.58

Zee
hoogwater
11.44
00.00 en 12.28
00.42 en 13.07
01.20 en 13.43
01.54 en 14.16
02.28 en 14.48
03.02 en 15.20
03.36 en 15.53
04.10 en 16.28
04.45 en 17.05
05.25 en 17.49
06.16 en 18.46
07.25 en 19.56
08.37 en 21.05
09.44 en 22.09
10.44 en 23.06

laagwater
06.25 en 18.45
07.09 en 19.23
07.45 en 19.59
08.19 en 20.35
08.53 en 21.11
09.27 en 21.49
03.02 en 15.20
10.33 en 22.59
11.05 en 23.32
11.38
00.09 en 12.19
00.55 en 13.10
01.53 en 14.14
03.02 en 15.30
04.07 en 16.37
05.10 en 17.37
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Sportlaureaten/sporttrofee:
u helpt mee bepalen!
Het gemeentebestuur zal op vrijdag 27 juni om 20 u. in zaal Witte Burg de trofeeën uitreiken aan de sportkampioenen van het
competitiejaar 2007-2008. Tijdens die viering zal de sportraad ook volgende titels toe te kennen: 1. Sportlaureaat voor sportieve
prestatie (voor een individuele atleet, voor een ploeg, voor een mindervalide); 2. Trofee der sportverdienste (jarenlange inzet
voor één of meer sporttakken).
Op onderstaand formulier kan elke burger kandidaten voor titels en trofee voordragen, tot uiterlijk 20 mei kenbaar maken. Een
jury zal bij de toekenning met volgende criteria rekening houden: sportieve prestatie, jeugd, uitstraling voor de gemeente.
1. Sportlaureaat bij de individuelen
Naam en adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prestaties: . ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Sportlaureaat in ploegverband
Naam van de ploeg: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam en adres van de ploegsecretaris: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Naam van de ploegafgevaardigde en trainer: ...........................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Namen van de ploegleden: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prestaties: . ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sportlaureaat bij de minder-validen
Naam en adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prestaties: . ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Trofee der Sportverdienste voor jarenlange inzet voor een club of sporttak
Naam en adres: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prestaties: . ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Eventueel Andere Kampioenen die in aanmerking kunnen komen voor huldiging of eervolle vermelding.
Naam kampioen			
Prestatie			
Adres/tel. van kampioen of club
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tot uiterlijk 20 mei zenden of faxen naar gemeentelijke sport- en recreatieraad, sporthal Hazebeek, Hazebeekstraat 11 in 8670
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, fax 058/53.20.00, e-post sportdienst@koksijde.be, webstek www.sport.koksijde.be).
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9de petanquetornooi
voor Koksijdse senioren
Op donderdag 22 mei organiseert de
sportdienst op de binnenpistes van de
petanquezaal Ameubla in Oostduinkerke
een recreatief petanquetornooi voor
senioren uit onze gemeente. Het tornooi
start om 14 u. en wordt gespeeld met
vaste tripletten. Deelnemen is gratis en
alle deelnemers ontvangen een aandenken. Inschrijven kan op de sportdienst
tot 5 mei. Vorig jaar streden de Vlops,
Vlaamse Senioren en Maartenoom
(samen goed voor 27 tripletten) een
verbeten strijd. Niet minder dan vijf
tripletten wonnen hun drie wedstrijden. Uiteindelijk bezetten de Vlops uit
Oostduinkerke de eerste drie plaatsen.
Eindoverwinnaars waren Rik Marcelis,
Elisa Misselyn en Jules Deygers.

Sport overdag: sporten seniorenacademie
Sinds 5 oktober en nog tot 16 mei
organiseren de gemeentelijke sportdienst en sportraad iedere vrijdag (behalve
tijdens de schoolvakanties) in de sporthal
van Koksijde-dorp sport overdag voor
dames en heren. Het wekelijks aanbod
ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek
van 10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot
14.45 u. en initiatietraining badminton
en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u. De
deelnameprijs (verzekering en sportma-

teriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro
per voor- of namiddag.

Minivoetbaltornooi
De Sportdienst organiseert voor de
10de keer minivoetbaltornooien voor
het basisonderwijs: op woensdag 23
april voor de 1ste graad (al voorbij bij
verschijnen), op woensdag 30 april voor
de 2de graad en op woensdag 7 mei
voor de 3de graad. Het tornooi start
om 13.30 u. en wordt gespeeld in de
sporthal Hazebeek van Oostduinkerke.
Een ploeg bestaat uit 5 spelers en
maximaal 3 reserves. Zowel jongens als
meisjes kunnen deelnemen, elke school
kan onbeperkt ploegen inschrijven.

Motortoertocht door
Frans-Vlaanderen
Op zondag 15 juni organiseert de
gemeentelijke Sportdienst i.s.m. de sportraad en de plaatselijke feestcomités de
9de motortoertocht van Koksijde. De
vernieuwde tocht door Frans-Vlaanderen
(totaal 230 km) wordt verreden op en
over de heuvels tussen Boulogne en
de Casselberg. Deze toeristische rondrit
wordt gereden op roadbook, met het
zeer gebruiksvriendelijk bolletje-pijltjesysteem. Tevens is er mogelijkheid tot
downloaden van de routes voor Garmin
GPS versies 7, 8 en 9 en NT 2008.
Inschrijven van 8.30 tot 12 u. in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 te SintIdesbald. De inschrijving bedraagt 4 euro
voor de piloot en 2,50 euro voor de
duozitter. Volgende zaken worden door
de organisatie gratis ter beschikking
gesteld: koffie en koffiekoek bij inschrijving, consumptie bij aankomst, tombola
met voor 5.000 euro aan prijzen, depannagedienst. De drie motorclubs met het
hoogst aantal ingeschreven leden (met
lidmaatschapskaart) krijgen bovendien

een cheque van 300, 150 of 75 euro!
Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, webstek www.sport.koksijde.be).

Andere belangrijke
sportmanifestaties
Zaterdag 3 mei: sportcentrum Koksijdedorp, grote Coca-Cola Cup voetbal voor
debutantjes, duiveltjes en miniemen uit
9 provincies, van 8.15 tot 18.30 u., wedstrijden van 15 tot 20’ op 1⁄4 terrein,
bekroond door UEFA als “Most valuable Grassroots Football Event 2005”
(org. KBVB i.s.m. Coca-Cola, gemeente
Koksijde, provinciale en nationale clubs)
Zaterdag 17 mei: ca. 16.30 u., Oostduinkerke, jeugdherberg De Peerdevisser
(Duinparklaan), aankomst van de
vierde rit van de Ronde van België voor
Wielertoeristen (info Eric De Vuyst,
0497/85.43.71)
Zondag 18 mei: 9 u., Oostduinkerke,
jeugdherberg De Peerdevisser (Duinparklaan), start van de vijfde en laatste rit van
de Ronde van België voor Wielertoeristen
(info Eric De Vuyst, 0497/85.43.71)
Zaterdag 23 en 31 mei: 10 tot 12 u.,
bezoekerscentrum Doornpanne (IWVA),
beginnerscursus Nordic Walking (alfa
247 techniek) met lesgeefster Greet
Ostyn (55 euro voor 4 lessen); (info:
Marie-Chantal Loones 058/51.98.08)
Zaterdag 7 juni: 14.30 u., sportpark
Hazebeek in Oostduinkerke, 3x3 estafetterun, teams van 3 deelnemers (vanaf 10
jaar), die elk ca. 3 km lopen, daarna 1
km in groep – voorinschrijven tot 5 juni
(3 euro per persoon) door storting op
rek. nr. 068-2467927-80 met mededeling
“estafetterun + naam team + naam contactpersoon” – inschrijven ter plaatse tussen 13 en 14 u. (4 euro per persoon) - info
en org.: ed.dedrie@skynet.be , Marathon
Atletiekclub Westhoek, afdeling Koksijde)

De voorbije maand in woord en beeld
1

2

3

4

1. In het toerismekantoor op het Astridplein in Oostduinkerke loopt
nog tot en met zondag 18 mei een boeiende tentoonstelling met
beeldhouwwerken van Erik Maertens (Oostduinkerke) en textiele composities van Hilda Vandeputte (Veurne). De vernissage vond plaats op
15 maart in aanwezigheid van schepen van Cultuur Jan Loones die
beide kunstenaars (links naast hem) flankeert. De tentoonstelling is
dagelijks gratis toegankelijk van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u.
2. Op vrijdag 4 april bracht de buitenschoolse kinderopvang een
bezoek aan het Abdijmuseum. Voor de 26 kinderen en hun begeleiders was de ontmoeting met het verleden een geslaagde namiddag
dankzij het nieuwe educatieve programma Zandlopers!
3. Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseerde in de paasperiode een leerrijke gratis wandelzoektocht voor inwoners en toeristen.
Het bestuur mocht niet minder dan 178 ingevulde antwoordformulieren ontvangen. De eerste prijs werd gewonnen door mevr. Betty
Neufcour uit de Waalse plaats Oupeye. Ze werd een mooi beeld van
een garnaalvisser te paard overhandigd door schepen van Toerisme
Stephanie Anseeuw en voorzitter Noël Deprez van het feestcomité
Koksijde-bad.
4. Op maandag 7 april ontving het college van burgemeester en
schepenen in het gemeentehuis de h. Wim Dejonghe, sinds een 15-tal
jaar Oostduinkerkenaar, wonend in het Mariapark. Wim Dejonghe
(47) bekleedt een topfunctie in de juridische wereld. Hij werd onlangs
immers aangesteld tot wereldwijde managing partner van Allen &
Overy, één van de grote Angelsaksische advocatenkantoren met zetel
in Londen. Bij Allen & Overy werken over heel de wereld verspreid niet
minder dan 2.852 advocaten, waarvan onze gemeentegenoot thans
dus de algemene manager is. Het schepencollege zal de h. Dejonghe
daarom bij de gemeenteraad voordragen als nieuwe ereburger van
Koksijde. Als inleiding op het ereburgerschap kreeg hij vanwege het
bestuur alvast een erkentelijkheidsgeschenk.
5. Op zaterdag 12 april huldigde het gemeentebestuur en het bestuur
van het Rode Kruis afdeling Koksijde de grote groep verdienstelijke
bloedgevers en vrijwilligers. Aan de geslaagden van de EHBO-cursus
werden ook brevetten uitgereikt.

5
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Burgerlijke stand februari-maart
GEBOORTEN

Elena Blechschmidt (Gent, 22 februari), dochter van Karl en van Britta Dezillie uit Oostduinkerke
Aymeric Mourisse (Antwerpen, 26 februari), zoon van Alexander en van Valérie Bertels uit Oostduinkerke
Simon Vanstraelen (Jette, 9 maart), zoon van Marc en van Ann Willaert uit Koksijde
Matteo Toortelboom (Oostende, 10 maart), zoon van Frederik en van Valerie Vanbleu uit Koksijde
Thibault Vermote (Brugge, 13 maart), zoon van Dominiek en van Kathy De Schacht uit Oostduinkerke
Evan Brown (Veurne, 21 maart), zoon van Elwyn en van Sandy Lacroix uit Koksijde
Elise Scheinok (Veurne, 22 maart), dochter van Philippe en van Karin Barbieux Karin uit Koksijde

HUWELIJKEN

Mohamed Benaïssa en Vanessa Lafere, beiden uit Koksijde
Nicola Delsaut en Kelly Vanhauwaert, beiden uit Koksijde
Jurgen Simoens uit Koksijde en Aygul Enikeeva uit Kazan (USSR)
Gilbert Vanneuville en Marleen Callens, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS

Eric Michaux (80 jaar), echtgenoot van Thérèse Fourmeau / Robert Demares (81 jaar), echtgenoot van
Madeleine D’hert / Arkin Declerck (19 jaar), ongehuwd / Roger Ingels (94 jaar), echtgenoot van Bertha
Duyver / Maria Volckaert (75 jaar), echtgenote van Renatus Meirlevede / Elie Vandenbussche (87 jaar),
weduwnaar van Irma Degans / Germana Verstrepen (84 jaar), echtgenote van Georges Wayembergh / Firminus Thevelin
(92 jaar), echtgenoot van Joanna Jonckheere / Rosa Hermant (84 jaar) / Dirk Van den Noortgate (59 jaar), echtgenoot van
Maria Wynants / Jeannine Kinnen (63 jaar), echtgenote van Gilbert Cops / Pascal Mariman (54 jaar) / Fanny Rousseaux
(82 jaar), weduwe van Gustave Godeau / André Platteeuw (87 jaar), ongehuwd / Suzanne Dewit (88 jaar), weduwe van
Andreas Bakelants / Paul Donny (58 jaar), ongehuwd / Fernand Van Elslande (83 jaar), echtgenote van Maria Comein /
Lucrèce Versyck (61 jaar), echtgenote van Eddy Boddez / Augusta Delanois (58 jaar) / Yvonne Vanparys (85 jaar), weduwe
van André Deschryver / Alice Depotter (85 jaar), weduwe van Willy Vandenberghe / Willy Willaert (72 jaar), echtgenoot van
Mariette Vanbillemont / Jaak Baekelandt (86 jaar), ongehuwd / André Schepens (43 jaar), ongehuwd / Eddy Van Melkebeke
(57 jaar), echtgenoot van Nadine Doorseele

Proficiat aan onze jubilarissen!

Feest

Echtpaar Cloet-Seys
Camiel Cloet (°Ramskapelle)
en Agnes Seys (°Kortrijk)
beleefden het geluk de
60ste huwelijksverjaardag
(31 maart 1948, Diksmuide)
te kunnen vieren! Camiel
was hoofdgriffier van het
vredegerecht in Diksmuide.
Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen
op zaterdag 5 april in het
gemeentehuis.

Blauw-wit treedt volgende competitie aan in 4de nationale!

KVV Coxyde kampioen!

De grote KVVC-familie, kampioen in 1ste provinciale 2007-2008, in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen

KVV Coxyde heeft zich op autoritaire wijze door het seizoen ’07-’08 gevoetbald. De cijfers spreken boekdelen: 22
gewonnen wedstrijden, slechts 5 nederlagen en 3 draws,
91 gescoorde en 30 tegendoelpunten, en uiteindelijk 69
punten of 76,6%. De Blekkerjongens rondden de competitie af met respectievelijk 4, 9 en 16 punten voorsprong
op runners up Boezinge, Oostnieuwkerke en Poperinge,
wat genoegzaam bewijst hoe dominant ze de voorbije acht

ste match werd verloren maar daarna werd liefst 19 keer op
rij gewonnen wat een riante voorsprong aan de kop opleverde. Even kwam de spanning terug na een moeilijke start
in het voorjaar, maar ten slotte zette blauwwit de laatste
weken ongegeneerd orde op zaken.
Burgemeester Marc Vanden Bussche, gekleed in blauwe
vest, blauwwitte sjerp en dito das, kwam superlatieven
tekort om de glorie van zijn sportieve ambassadeurs te
beschrijven. Zelf fervent voetbalfanaat beklemtoonde hij dat talent, inzet, volharding en vriendschap tot dit prachtige resultaat hebben geleid.
“De spelers hebben de punten bij elkaar gespeeld”,
zei hij “maar evenveel lof dient gebracht aan het
bestuur onder leiding van voorzitter Rony Hiele,
aan de kennis en doeltreffendheid van trainer Jan
Merlevede, kortom aan alle medewerkers van KVVC
voor en achter de schermen!” Hoogtepunt van de
ontvangst in het gemeentehuis was vervolgens de
plechtige overhandiging van een sublieme gemeenBurgemeester Marc Vanden Bussche feliciteert KVVC-voorzitter Ronny Hiele met telijke trofee aan trainer Jan Merlevede.
instemming van schepen en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, en van ere- De geschiedenis vergt dat wij al de namen van de
voorzitter Henri en mevrouw Houtsaeger.
kampioenenploeg ’07-’08 opsommen: de kernmaanden in eerste provinciale waren. Op zondag 13 april spelers Sam Aabech, Bart Berquin, Jeremy Brogniez, Hans
was de kampioenentitel al een zekerheid na 0-4 winst Claeys, Matthias Croes, Hans De Bevere, Frederik Decreus,
tegen Hoger Op Oostende. Eén week later bevestigde Dries Defrene, Stefaan D’Hondt, Olivier D’Hulster (die
blauwwit thuis zijn superioriteit tot op het einde met spre- 41 goals scoorde!), Stijn Geryl, Stijn Goossens, Nicolas
kende 6-2 cijfers tegen kustgenoot Blankenberge. KVV Houdart, Laurent Lahaeye, Wim Lampo, Xander Lehouck,
Coxyde kampioen, en volgende competitie voor het eerst Boudewijn Lowagie, Karel Tanghe, Philip Van Eeghem,
in 4de nationale..! Op het veld van Oostende en op 20 Jeroen Van Wauwe, Reinout Veracx, Mattijs Verburgh,
april op eigen terrein werden titel en promotie al duchtig Brecht Verdonck, Glenn Verdonck, Steve Vermeulen en
gevierd. Maar op maandag 21 april werd daar nog een Gerdi Volckaert; de trainers Jan Merlevede, Marc Dawyndt
serieus staartje aan gebreid met officiële ontvangst in het en Peter Dutoo; de kinesisten Patrick Bailleul en Sofie
gemeentehuis en fuif in het Casino.
Suber; de ploegafgevaardigden Danny Vanhollebeke en
KVV heeft werkelijk een topseizoen achter de rug. De eer- René Houtsaeger.

