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Prinses Astrid eregast

Het geduld is beloond. In de Westendestraat
werd de prinses door de bevolking verwelkomd.

Bij de aankomst van Prinses Astrid
vormden de paardenvissers in vol
ornaat een erehaag. De prinses
begroette hen hartelijk.

Op vrijdag 18 april vierde de gemeenschap
van het Koningin Elisabethinstituut op luisterrijke wijze zijn 50-jarig bestaan. Hoogste
gast onder de vele prominente genodigden
was niemand minder dan Prinses Astrid,
achterkleindochter van Koningin Elisabeth
die een halve eeuw geleden haar naam aan
het ziekenhuis gaf. Prinses Astrid, gemalin
van aartshertog Lorenz, werd plechtig ontvangen in het gemeentehuis, en woonde in
de theaterzaal van cc CasinoKoksijde de
academische zitting over 50 jaar KEI bij.
Een terugblik…

Provinciegouverneur Paul Breyne en burgemeester Marc Vanden Bussche
begeleiden de prinses naar het gemeentehuis.

In het gemeentehuis bracht de prinses bijzondere belangstelling op voor de
vele kindertekeningen over het Koningin Elisabethinstituut.
De prinses ondertekent het guldenboek van de gemeente met
“Astrid van België”.

Ook Eerste Minister Yves Leterme was bijzonder enthousiast bij de rondgang
met Prinses Astrid in het gemeentehuis.

Met gouverneur Paul Breyne en burgemeester Marc Vanden Bussche is Prinses
Astrid een en al aandacht voor de toespraken tijdens de academische zitting
in de theaterzaal van cc CasinoKoksijde.

Prinses Astrid wordt in de Kokpit voorgesteld aan de
glunderende schepenen Greta Delie-Suber en Dirk Dawyndt.

op feest 50 jaar KEI
Vijftig jaar Koningin Elisabetinstituut
Het 50-jarig bestaan van het Koningin Elisabethinstituut (KEI), gelegen aan de zee in Oostduinkerke-Groenendijk, op de grens
met Nieuwpoort, is uiteraard de geschikte gelegenheid om de schijnwerpers even te richten op de geschiedenis van dit bekende
revalidatiecentrum. Door de jaren heen heeft deze verzorgingsinstelling immers een onmisbare plaats verworven op het vlak van
gezondheidszorg in onze eigen regio en ver daarbuiten.
Het ontstaan van de KEI gaat terug
tot 1931 toen het Nationaal Werk ter
bestrijding der Tuberculose besliste tot
de oprichting van een “Institut hélio
marin” in Oostduinkerke Groenendijk
voor de behandeling van kinderen en
volwassenen met beendertuberculose.
De Belgische staat startte de bouw
in 1937, maar na voltooiing brak een
maand later de Tweede Wereldoorlog
uit… Het nieuwe gebouw werd compleet ontmanteld en het duurde tot
1957 vooraleer een militair konvooi de
eerste 132 patiënten van Klemskerke
naar Oostduinkerke kon overbrengen en
Koningin Elisabeth op 16 november het
nieuwe instituut officieel kon inhuldigen
en haar naam geven.
Van ’57 tot vandaag diende de KEI permanent in te spelen op nieuwe evoluties
en uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Zo evolueerde de instelling in de
jaren ‘60 van sanatorium tot orthopedisch ziekenhuis inclusief chirurgie.
Begin de jaren ‘70 kreeg men meer en
meer concurrentie van de orthopedische
afdelingen die in vrijwel alle grote ziekenhuizen tot ontwikkeling waren gekomen.
Dit leidde tot een crisis waarbij het
voortbestaan van de instelling in vraag
werd gesteld. Die dreiging werd echter
afgewend toen de Belgische en de WestVlaamse overheden in 1975 besloten van
de instelling een vzw te maken met als
opdracht de uitbating van het ziekenhuis verder te zetten. Tevens verbond de
Belgische Staat zich ertoe het gebouw
volledig te renoveren.
In 1977 werd een internist-geriater, Dr.
J. Vanderdonckt als hoofdgeneesheerdirecteur aangesteld en werd resoluut de
koers van de algemene en geriatrische
revalidatie ingeslagen.
In de periode van 1980 tot 1988 werd

het gebouw volledig gerenoveerd. In
1987 werd beslist om mee te werken aan
de vrijwillige afbouw van ziekenhuisbedden zodat op 1 januari 1988 65 RVT
bedden bestemd voor zwaar zorgbehoevende bejaarden erkend werden en 60
S-bedden werden afgebouwd zodat er
nog 165 overbleven. Later volgden nog
diverse reorganisaties. Die resulteerden
in maart ‘93 in een samenwerkingsovereenkomst met de Sint-Augustinuskliniek
Veurne. In ’94 werd in de KEI uiteindelijk
geopteerd voor 60 bedden locomotorisch, 50 bedden neurologisch, 35 bedden psychogeriatrie en 20 bedden cardio-pulmonaire. De revalidatiediensten
werden verder uitgebouwd, bijkomende
geneesheren in deze subspecialiteiten
werden aangeworven. De samenwerking
met de Veurnse kliniek kan als volgt
geschetst worden: de radiologische
equipe werd één geheel, de beide labo’s
fusioneerden en het labopersoneel van
KEI kon in Veurne aan de slag, er werd
gezamenlijk een fysiotherapeute en een
cardioloog aangeworven en het artsenkorps van Sint-Augustinus stond in voor
alle nodige consulten in diverse disciplines voor de patiënten van de KEI.
Thans is er het strategisch beleidsplan
2000-2010. Conclusies in dat plan zijn
dat er in de KEI een tekort is aan één en
tweepersoonskamers, en dat een rusthuis enkel kan via nieuwbouw om aan alle
normen te voldoen. Onderhandelingen
met de diverse overheden hebben dan
geleid tot:
a) de aankoop in 2003 van een bouwperceel voor het toekomstige rusthuis
naast de Service flats Maartenoom aan
het Marktplein in Koksijde, er is binnenkort aanbesteding / en tot
b) de toestemming om aan de KEI een
nieuwe vleugel te bouwen om de groot-

ste nood aan éénpersoonskamers te
kunnen ledigen in afwachting van een
volledige renovatie van het gebouw na
de ingebruikname van het nieuwe rusthuis. Deze nieuwe vleugel is onlangs in
gebruik genomen.
Het Koningin Elisabethinstituut telt vandaag 352 medewerkers wat neerkomt
op 257 voltijds equivalenten. Het totaal
budget bedraagt 19.500.000 euro. Het
ziekenhuis realiseert jaarlijks ongeveer
1.000 opnames. Tachtig procent daarvan is doorgestuurd door andere ziekenhuizen en eveneens 80 % is afkomstig uit
West-Vlaanderen. De eigen en de omliggende gemeenten zijn goed voor 45%
van alle opnames. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 53 dagen: 35 % van
de patiënten worden binnen de maand
ontslagen, 66 % binnen de twee maand.
Prinses Astrid in volle bewondering
voor een artistiek geschenk: een
bronzen beeld van cultureel
ambassadeur en beeldhouwer
Fernand Vanderplancke.

Nog een bijzonder aandenken voor de
prinses bij een stralende burgemeester!
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Snippers uit de gemeenteraad van 14 april
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. Voor een uitgebreid verslag met standpunten, zie www.koksijde. be/nl/bestuur/verslag_raadzitting
1. Unaniem akkoord voor volgende
aankopen
- Theaterapparatuur voor cc Casino
Koksijde. Het betreft: nieuwe lichttafel,
intelligent licht, lichtbruggen, mediaspelers en een intercom systeem. Na
acht jaar is de technologie al heel
wat veranderd en wordt het tijd dat
de apparatuur aangepast wordt om
op een professionele manier aan de
hedendaagse normen van de entertainmentwereld te kunnen voldoen. Er
wordt ook voorzien in de uitbreiding
van de bestaande apparatuur. Raming:
75.000 euro, BTW in.
- Vijfentwintig vissersportretten. De
tentoonstelling “Visserskoppen” van
Stephan Vanfleteren biedt zich aan
als perfecte opener voor de voorstelling met opening eind juni van
het nieuwe Nationaal Visserijmuseum.
Persfotograaf Vanfleteren sleepte o.a.
de World Press Photo Awards en de
European Fuji Awards in de wacht.

Koksijde krijgt de kans deze portretten
aan te kopen voor de prijs van 17.500
euro (BTW excl.).
- Mobiele werfkeet met berging voor het
groenonderhoud in de Duinenabdij.
Noodzakelijk voor de arbeiders van de
groendienst die er thans niet meer over
een geschikte berging en verkleedruimte
beschikken. Raming: 13.740 euro, BTW in.
2. Unaniem akkoord voor volgende
projecten
- Bedekkingslagen op diverse gemeentewegen. Zijstraat van de Robert
Vandammestraat (naast het militair domein), de Fuchsialaan, de
Capucijnenlaan en de Fluithoekweg;
raming 64.500 euro, BTW in.
- Asbestinventaris van alle gemeentegebouwen. De gemeente zal een inventaris
laten opstellen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in alle gemeentegebouwen. Deze inventaris moet ook
de nodige beheersmaatregelen bevatten.

Raming: 21.000 euro, BTW in.
3. Brandweer. Bij de afdeling Koksijde zijn
Linsey Brock (26) en Kelly Vandenberghe
(23) aangesteld als stagiair-brandweermannen. Bij de afdeling Oostduinkerke zijn
Sarah Dejonghe (21) en Stefan Erkel (24)
aangesteld als stagiair- brandweermannen.
Aan Rudi Decrop, brandwacht bij de afdeling Koksijde, is met ingang van 1 mei
2008 eervol ontslag verleend wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens van 60 jaar.
Hij mag de titel van erebrandwacht voeren.
4. In memoriam. Tussen de openbare en
de geheime zitting werd één minuut stilte
inachtgenomen ter nagedachtenis van
Willy Willaert, ere-onderluitenant van de
gemeentelijke brandweer. Hij werd op passende wijze in herinnering gebracht door
burgemeester Marc Vanden Bussche en
door raadslid Rik Dewulf die wezen op zijn
verdiensten zowel bij het gemeentelijke
brandweerkorps als bij de gemeentelijke
harmonie.

Openbaar onderzoek over ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Sportpark Oostduinkerke
In navolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat in 2001 is goedgekeurd en waarin de krijtlijnen van het
beleid op gemeentelijk niveau voor de
periode tot 2007 werden uitgeschreven,
is het BPA Sportcentrum in herziening
gesteld. Het ontwerp van het nieuwe plan
heet “Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Oostduinkerke – oostelijk deel” of kortweg “GRUP Sportpark
Oostduinkerke-oostelijk deel” en werd
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 14 maart.
Het huidige BPA situeert zich in de oksel
van de Toekomstlaan en de Dorpstraat in
Oostduinkerke-dorp. Een herziening drong
zich om verschillende redenen op. Enerzijds

is er dringend nood aan uitbreiding van
de huidige sportinfrastructuur. De vraag
overschrijdt vandaag ruimschoots het aanbod. Verder is er met de goedkeuring van
het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Golfterrein Hof ter Hille een klein stuk
landbouwgebied dat ingekneld zit tussen
twee recreatieve functies.
Nu het “GRUP Sportpark Oostduinkerke
– oostelijk deel” voorlopig door de
gemeenteraad is vastgesteld gaat het in
openbaar onderzoek. Deze periode van
bekendmaking loopt van 19 mei 2008
tot en met 18 juli 2008 (12 u.). Tijdens
deze periode kan iedereen tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis (elke
voormiddag van 9 tot 12 u., en op maan-

dag- en woensdagnamiddag ook van 13.30
tot 16 u.) het plan komen inzien aan
het loket van de dienst Stedenbouw, en
opmerkingen of bezwaren indienen. Deze
moeten tegen ontvangstbewijs aan het
loket van de dienst Stedenbouw afgegeven worden, of aangetekend naar volgend
adres verstuurd worden: Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening,
p/a Gemeentebestuur Koksijde, dienst
Stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670
Koksijde.
Ten slotte wordt over dit GRUP een informatie-avond georganiseerd op donderdag 5 juni om 19 u. in de Delvauxzaal op
niveau -1 van het gemeentehuis, Zeelaan
303 te Koksijde.
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De vrolijke herintrede van
Manneke Pis in de Senegalese Wijk

Een postkaart van 85 jaar geleden met het
beeldje van Manneke Pis in de Oasisstraat bij
de villa “Ma Tocade”.

Wist u dat de Senegalese Wijk in de jaren
1920 werd opgevrolijkt door een Manneke
Pis? Het verhaal doet in de wijk de ronde
dat dit idee afkomstig was van de eigenaar
van de villa “Ma Tocade”, een Brusselse
kolonel. Manneke Pis kreeg een plaats in
een nisje naast het tuinpoortje van de
villa, op de hoek van de Zandstraat en de

Oasisstraat. Op de sokkel stond te lezen:
“Le nouveau bourgeois de Coxyde -16
aout 1923”. In de Senegalese Wijk kwamen
dan ook veel Brusselaars op vakantie, zoals
de familie Wielemans van de gelijknamige
brouwerij. De Koksijdenaars spraken alras
van de “Wijk Manneke Pis”. De ongehuwde
buurvrouw van de kolonel, die in die tijd de
eigenares was van villa “L’Ermitage”, kon niet
lachen met het guitige beeldje. De afsluiting tussen de beide tuinen werd lichtjes opgeschoven. Het Manneke Pis werd
later (wie weet wanneer?) vervangen door
een Mariabeeldje. Dit Onze-Lieve-Vrouwtje
werd aanvankelijk regelmatig door de
vakantiegangers in de bloemetjes gezet.
Sinds de opmaak van de inventaris van het
bouwkundig erfgoed in het kader van het
Cultuurbeleidsplan 2003-2007 doet het
gemeentebestuur heel wat inspanningen
om zowel inwoners van Koksijde als toeris-

ten de smalle kronkelpaadjes en de Engels
getinte cottages in de Senegalese Wijk te
laten ontdekken. Zo verschenen het boek
“Koksijde, een bewogen architectuurgeschiedenis” en de brochure “Koksijde-Bad
vanuit de ogen van de Zoeaven”. Tijdens de
vakanties vinden er geleide erfgoedwandelingen plaats in de tuinwijk.
In het kader van de ontsluiting van de
Senegalese Wijk besliste het gemeentebestuur onlangs om het Mariabeeldje opnieuw
te vervangen door een Manneke Pis. Deze
blijde herintrede zal plaatsvinden op
zaterdag 21 juni om 12 u., in aanwezigheid
van de heren Edmond Vandenhaute en dr.
Yvo Peeters namens de
Orde van Manneke Pis.
Speciaal voor de gelegenheid komt de Orde
met een grote delegatie
naar Koksijde.

Het
“schaamteloze”
Manneke Pis werd lang
geleden
vervangen
door een Mariabeeldje.
Maar op 21 juni 2008
zal Manneke weer zijn
plaats innemen…

Oproep subsidiereglement voor de socioculturele verenigingen
Sinds 1 januari 2003 beschikt het
gemeentebestuur over een subsidiereglement voor de erkenning en de subsidiëring van socioculturele verenigingen.
Het subsidiereglement werd opgesteld in
het kader van het nieuwe decreet betreffende het stimuleren van een kwalitatief
en integraal cultuurbeleid. Indien u als
vereniging in aanmerking wenst te komen

voor gemeentelijke subsidies, vragen we
vriendelijk de formulieren voor aanvraag
van erkenning en subsidiëring uiterlijk
op vrijdag 18 juli correct ingevuld terug
te bezorgen aan het Abdijmuseum Ten
Duinen 1138, t.a.v. Valerie Vandamme,
Koninklijke Prinslaan 8.
Het subsidiereglement en de aanvraagformulieren kan u downloaden van

Voorstelling cultuurseizoen 2008-2009

de gemeentelijke website www.koksijde.
be of www.tenduinen.be. U kan ze ook
afhalen in het Abdijmuseum Ten Duinen
1138 bij Ann Dujardin (058/53.39.50).
Er wordt benadrukt dat enkel volledige
dossiers behandeld zullen worden (incl.
statuten, ledenlijst, verslag werkingsjaar
1 juli 2008–30 juni 2009).

Het team van cc CasinoKoksijde zal de nieuwe seizoensbrochure 2008-2009 op donderdag 19 juni om 19.30 u. voorstellen in
de feestzaal van het cultureel centrum. De medewerkers van het cc zullen graag een woordje uitleg geven over de bekende en
onbekende, nationale en internationale artiesten die volgend seizoen het cultureel centrum bezoeken. Uiteraard worden alle
bezoekers in de watten gelegd en krijgen ze een krakend verse brochure mee naar huis.
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Dansen met de dood
Het skelet in de schijnwerpers
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Bijzondere tentoonstelling met diverse topstukken
In het kader van het jaarproject Ars Moriendi van de gemeentelijke diensten Cultuur,
Toerisme, Jeugd, Musea enz., loopt in het Abdijmuseum Ten Duinen van 7 juni tot en
met 19 oktober de tentoonstelling “Dansen met de dood – het skelet in de schijnwerpers”. Dit is echt een groots opgezette tentoonstelling geworden, met topstukken uit
binnen- en buitenland!
Schedels, skeletten, knekels... symbolen voor de dood uit de middeleeuwen.
Vandaag vind je ze op kledingstukken
en gebruiksvoorwerpen. Realisme of fantasie? Uiting van geloof of teken van
rebellie? De tentoonstelling “Dansen met
de Dood” illustreert de houding van de
mens tegenover de dood, binnen en
buiten abdijmuren, van de 12de tot de
21ste eeuw.
Behalve skeletten uit het archeologisch fonds van de Duinenabdij toont
de expositie ook handschriften uit het
Grootseminarie Brugge en het Utrechts
Catharijneconvent, verder uitzonderlijke
objecten en grafisch werk van o.m. Wim
Delvoye, Pierre Alechinsky, Paul Delvaux,
Frans Masereel, James Ensor, Käthe
Kollwitz, Félicien Rops, Hans Holbein, e.a.
Toegang: 5 euro per persoon, 1 euro
voor 6- tot 18-jarigen, 10 euro voor
een gezinsticket, 3 euro per persoon in
groepsverband.

Rondleidingen en nocturnes op aanvraag, gratis tentoonstellingsgidsje
(Nederlands, Frans, Duits), catalogus
“Dansen met de dood” beschikbaar

RANDPROGRAMMA:

In de rand van de tentoonstelling zijn er
ook diversen activiteiten: lezingen, filmvoorstellingen en “theater”.
1. Lezingen, telkens om 19.30 u.
- woensdag 11 juni, Johan De Soete over
“Dansen met de dood. Een eerste kennismaking met de dodendans in boekvorm”
- woensdag
1
oktober,
Marit
Vandenbruaene en Kim Quintelier over
“Knoken in Koksijde. Een kennismaking met het skeletonderzoek van de
Duinenabdij”
- woensdag 15 oktober, Xavier Tricot
over “Het skelet in de kunst van de late
middeleeuwen tot vandaag”

2. Filmvoorstellingen, telkens om 19.30 u.
(reservatie aanbevolen)
- maandag 30 juni: The Seventh Seal
(Ingmar Bergman, 1957)
- maandag 22 september: Harold and
Maude (Hal Ashby, 1971)
- maandag 20 oktober: Limelight
(Charles Chaplin, 1952)
3. “Theater” Rouwkost - Improviseren
met de dood (reservatie aanbevolen)
- dinsdag 14 oktober om 14 u. in de
abdijhoeve Ten Bogaerde: een nietalledaagse kijk op diverse aspecten
van het rouwen, op de grens tussen
humor en sereniteit. Interactieve improvisatievoorstelling voor jongeren vanaf
13 jaar.
Info en tickets: abdijmuseum Ten
Duinen, Koninklijke Prinslaan 6-8
(tel. 058/53.39.50, info@tenduinen.be,
www.tenduinen.be).

Mathieu is de 250.000ste bezoeker van het abdijmuseum!
Op donderdag 17 april kreeg het
Abdijmuseum Ten Duinen zijn
250.000ste bezoeker over de vloer!
Die eer viel te beurt aan Mathieu
Vandermeeren van de Vrije Basisschool
De Ark in Koksijde. Samen met
zijn klasgenoten en meester Johan
Depotter werd Mathieu op woensdag
7 mei in de Kokpit van het gemeentehuis ontvangen. Burgemeester Marc
Vanden Bussche bedacht Mathieu
met een bijzonder boekenpakket, terwijl zijn klasgenoten ook een fijne
attentie kregen. Als afsluiter kregen
de leerlingen ook een drankje en een
wafel aangeboden.

Cultuur

Gewezen Koksijdenaar en auteur Paul Verhaeghen
behoort nu ook tot de top van de wereldliteratuur
Na een nominatie voor de Gouden Uil en de F. Bordewijkprijs in 2005, en de 3-jaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Proza (februari
2006), heeft de roman Omega Minor van ex-Koksijdenaar Paul Verhaeghen thans ook een internationale erkenning in de wacht
gesleept. Op maandag 8 mei werd Omega Minor van Verhaeghen in Londen immers ook de Independent Foreign Fiction Price toegekend, uitgereikt door de krant The Independent voor het beste buitenlandse fictieboek. In Vlaanderen werd hij al in één naam
genoemd met Gerard Walschap, Louis Paul Boon en Hugo Claus… Buitenlandse critici gaan nu nog een stap verder: ze vergelijken
Verhaeghen met niemand minder dan o.a. Nobelprijswinnaar Literatuur Günter Grass…

Gewezen Koksijdenaar Paul Verhaeghen wint
met Omega Minor nu ook de Independent
Foreign Fiction Price.

Paul Verhaeghen (42) is de zoon van
Maurice en Paula Meert, sinds 1979
wonende aan de Vissersstraat in Koksijde.

Afkomstig uit Aalst bracht zoon Paul zijn
laatste tienerjaren in Koksijde door. Na
zijn middelbare school studeerde hij psychologie in Leuven, waar hij in ’94 promoveerde tot doctor. Later werkte hij aan
de universiteiten van Leuven, Potsdam,
Berlijn en New York. Momenteel is hij
professor psychologie aan de Georgia
Tech-universiteit van Atlanta (USA).
Paul Verhaeghens roman Omega Minor
situeert zich in Berlijn, voorjaar 1995.
Een oude Joodse man heeft genoeg van
het leven en neemt een overdosis kinine.
In het ziekenhuis wordt hij wakker naast
een jonge Vlaming, Paul Andermans,
aan wie hij zijn levensverhaal begint te
vertellen. Hoe je als onderduiker de
verschrikkingen in oorlogstijd overleeft.
Hoe je de herinnering aan Auschwitz
te boven komt… Dertig kilometer verderop, in Potsdam, werkt een geleerde
aan een raadselachtig experiment dat de
oorsprong en toekomst van het heelal
zal bepalen…

In Vlaanderen en Nederland kreeg het
boek appreciaties zoals “Machtige ,
indrukwekkende roman”, “Omega minor
is de Grote Vlaamse Roman die de
twintigste eeuw ons nog schuldig was”,
“Kosmopolitisch en encyclopedisch”, “in
de beste modernistische traditie”, “een
machtig verhaal”, “weidse, met grote
panache geschreven roman”. Thans, in
de gezaghebbende buitenlandse tijdschriften Der Spiegel en Time, is de
bewondering analoog en zelfs nog sterker: Paul Verhaeghen wordt nu bij de
allergrootste auteurs op wereldniveau
gerekend!
De Independent Foreign Fiction Price,
-die eerder al toegekend werd aan 2 latere Nobelprijswinnaars: Josie Saramago in
1998 en Orhan Pamuk in 2006-, leverde
Paul Verhaeghen (die zijn boek trouwens
zelf in het Engels vertaalde) 12.500 euro
op. Zoals zijn vorige geldprijzen schenkt
hij die som aan de burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union.

“Wij willen uw foto’s!”
In het kader van het project “Kunstproject Straatmeubilair” nodigt het gemeentebestuur de inwoners uit tot
15 juni (markante) foto’s in te zenden voor de grote fototentoonstelling in het Koksijdse straatbeeld in juli
en september. De foto’s die voor deze tentoonstelling in aanmerking komen zullen op heel groot formaat in
grote en kleine straten van de gemeente geplaatst worden. De technische vereisten zijn: 75 dpi voor 2A0formaat (15 mpx-camera), en 100 dpi voor A0-formaat (12 mpx-camera). Dit merkwaardig gemeentelijk project wordt in het bijzonder uitgewerkt door de vrijwillige Slovaakse medewerker van ons bestuur, mej. Monika
Benova. Voor meer informatie kan men haar contacteren: foto.koksijde@gmail.com of bel 0488/24.24.24.

Op de drempel van de eeuwigheid
In de abdijhoeve Ten Bogaerde loopt van 7 juni tot 19 oktober de tentoonstelling “Op de drempel van de
eeuwigheid”. Reis van 1270 tot 1845 langsheen magistrale taferelen. Oude grafzerken zijn niet alleen van kunsthistorisch belang, maar vormen ook belangrijke bronnen voor de lokale geschiedenis, de kostuumgeschiedenis en de heraldiek. Historicus Ronald Van Belle toont de bezoeker wrijfprenten van vlakke grafmonumenten.
Verbazingwekkend hoe papier de contouren van vergeten grafplaten weer tot leven brengt. Open elke dag van
14 tot 18 u., gesloten op maandag.
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Nieuwe groteletterboeken in de bib
Voor mensen wiens zicht achteruit is gegaan
maar die toch nog graag lezen gaat heeft
onze gemeentelijke bibliotheek een uitgebreide collectie boeken in een grotere en
gemakkelijker leesbare letter: puntgrootte
18, dat is bijna twee keer zo groot als de
letters in gewone romans. Gevolg daarvan
is dat er nogal wat extra pagina’s nodig zijn
waardoor een grootletterboek gemiddeld
anderhalve keer zo dik wordt. De hele dikke
boeken verschijnen in twee banden.
De collectie grootletterboeken werd recent
met verscheidene populaire titels uitgebreid.
Het laatste jurylid (John Grisham)
Het plaatsje Clanton in de staat Mississippi
wordt opgeschrikt door een afschuwelijke
misdaad: de jonge weduwe Rhoda Kassellaw
wordt in haar huis verkracht en vermoord.
Danny Padgitt, telg uit een beruchte crimi-

nele familie, wordt snel opgepakt en met
spanning wordt uitgekeken naar zijn proces. Iedereen weet dat Danny’s familie er
niet voor zal terugdeinzen om de juryleden
om te kopen of te bedreigen.
De Da Vinci code (Dan Brown)
In Parijs mist professor Robert Langdon
een afspraak met de conservator van het
Louvre omdat die kort daarvoor is vermoord. Langdon is de belangrijkste verdachte, ook al omdat de man vóór hij stierf
zijn naam op de grond schreef. Hij beseft
dat de conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen:
symbolen die verwijzen naar het werk Mona
Lisa van Da Vinci.
Verloren (Nicci French)
Nina Landry woont met haar twee kinderen op een eiland. Nina wordt 40 en haar

Jaarlijkse expo’s Westhoekacademie

tienerdochter Charlie heeft een surpriseparty georganiseerd. Iedereen is aanwezig,
behalve Charlie zelf. Niemand weet waar ze
is. Bezorgdheid maakt al snel plaats voor
de ergste nachtmerrie van elke ouder. Wat
is er gebeurd?
De engelenmaker (Stefan Brijs)
Na een afwezigheid van twintig jaar keert
dokter Victor Hoppe terug naar zijn
geboortedorp Wolfheim. De bekrompen dorpelingen reageren argwanend
op zijn komst, zeker als blijkt dat hij
drie kinderen van een paar weken oud
bij zich heeft: een identieke drieling
met een schrikwekkende afwijking. Na
enkele bijzondere genezingen wordt de
dokter toch aanvaard en gestaag groeit
zijn populariteit. Zijn kinderen zijn echter zelden te zien en dat voedt de
geruchten…

!

In de loop van de maand juni, op het eind van het cursusjaar, stellen
de leerlingen van de diverse ateliers van de Westhoekacademie naar
traditie hun werken tentoon in kapel Ster der Zee.
* De middelbare graad bijt de spits af in het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 juni van 14 tot 17 u.
* De kinderen van de lagere graad komen op zaterdag 14 en zondag 15 juni aan bod van 14 tot 17 u.
* De volwassenen die afstuderen in de verschillende ateliers van de hogere graad en specialisatiegraad hebben hun
tentoonstelling voor de externe jury op vrijdag 20 juni, met aansluitende expo voor het brede publiek van zaterdag 21 tot
en met maandag 23 juni, telkens van 14 tot 18 u.
Tegelijk loopt in cc Taf Wallet (Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald), van zaterdag 21 tot en met maandag 23 juni (telkens
van 14 tot 18 u.) de expo van de middelbare graad Textiele Werkvormen, middelbare graad Digitaal Beeldende Vorming,
middelbare graad Initiatie Volwassenen, en de expo’s van alle ateliers Hogere en S pecialisatiegraad.

Thematentoonstelling “DOOD”
Tijdens de zomermaanden loopt in Ster der Zee onder leiding van Matthieu Lobelle de tentoonstelling “DOOD” van de gemeentelijke Westhoekacademie. Deze expo past in het kader van het project Ars Moriendi van de diensten van de afdeling Vrije Tijd.
Matthieu Lobelle selecteerde werken van leerlingen en docenten die het thema “dood” uitgewerkt hebben vanuit verschillende
ideeën en perspectieven én met een grote verscheidenheid aan materialen. De vooropening vindt plaats op vrijdag 27 juni. Open
tijdens de maanden juli en augustus.

Decanaat Veurne-Westkust heeft nieuwe site
Het decanaat Veurne-Westkust heeft z’n website volledig vernieuwd na een ingreep door websitebouwer Jochen Dewachter,
leerling van het Veurns college. Nieuwigheden op de webstek zijn de wekelijkse aanpassing van de hoofdpagina, het archief, de
kalender van misvieringen, concrete info per parochie, enz. Het geheel is een eigentijdse site, fris en overzichtelijk gestructureerd.
Belangstellenden surfen naar www.decanaatveurnewestkust.be.

Kermis
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Kermis in Koksijde-dorp
ZONDAG 1 JUNI:

ZONDAG 8 JUNI:

- 16 u., oprit containerpark, vinkenzetting, inschrijving en prijsuitdeling in
café De Welkom (met medewerking van
het feestcomité Koksijde-dorp)

- Oostduinkerke, zaal Ameubla (Leopold
II-laan), duivenvlucht Clermont (oude
duiven, ereprijs ondervoorzitter feestcomité Koksijde-dorp P. Rottiers) - duivenvlucht Clermont (jaarlingen, ereprijs
voorzitter feestcomité Koksijde-dorp +
brouwerij Houtsaeger) - duivenvlucht
Arras (jonge duiven, ereprijs feestcomité Koksijde-dorp)
- 15 u., café De Welkom, dartstornooi
van de Lustige Welkompikkers, inschrijving vanaf 13.30 u.
- 16 u., wandelconcert door fanfare
Hoger op uit Woumen, “40 jaar”

VRIJDAG 6 JUNI:
- 20 u., café ’t Botteltje, karaoke, gratis
toegang

ZATERDAG 7 JUNI:
- 15 u., wielerwedstrijd interclub nieuwelingen Grote prijs brouwerij Houtsaeger
- inschrijving, start, aankomst en prijsuitdeling bij café De Welkom
- 18 u., café Sportcentrum, verzameling voor de rondgang naar de opening van de kermis o.l.v. de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie
- 18.15 u., verzameling op de parking van
de politie - officiële opening van de
kermis door de gemeentelijke overheid
met optreden van de dansgroep oudIJslandvaarders in bijzijn van de reuzen
en Mieke Garnaal
- 18.45 u., de optocht stapt verder naar
café ‘t Eindeloos Begin in de Robert
Vandammestraat - uitdelen drankbonnetjes en toastjes met verse garnalen
door de Spanjaardbank (org. feestcomité Koksijde-dorp)
- 19.15 u., de stoet stapt verder langs
de kermis op het Hegerplein naar het
Sint-Pietersplein, alwaar officiële opening van dit nieuwe plein en inhuldiging van het kunstwerk Uomini 1 van
Dolores Previtali, gevolgd door een
receptie aangeboden door het feestcomité Koksijde-dorp
- 20 u., zaal ’t Oud Schooltje, jaarlijkse
kermisbarbecue (10 euro per persoon,
drank inbegrepen, vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk: gsm
0498/10.69.03
- 21 u., café De Welkom, kermisfeest
- Oostduinkerke, zaal Ameubla (Leopold
II-laan), inkorven duiven voor vluchten
van zondag 8 juni

MAANDAG 9 JUNI:
- 10 u., Sint-Pieterskerk, eredienst met
het Beauvarletkoor voor de overleden parochianen (jaargetijde), daarna
receptie in ‘t Oud Schooltje aangeboden door het feestcomité Koksijdedorp
- 13.30 u., gemeentehuis (Zeelaan 303),
geleide erfgoedwandeling voor senioren “Vanuit de ogen van de Zoeaven”,
daarna frisdrank aangeboden door
feestcomité Koksijde-dorp (org. sportraad en seniorenraad)
- 18.30 u., intermaatschappijen en kroegentocht, rondgang naar verschillende
café’s in Koksijde dorp waar verscheidene volksspelen worden beoefend door
de Koksijdse verenigingen (inschrijving
vooraf noodzakelijk)

DINSDAG 10 JUNI:
- 14 u., zaal ’t Oud Schooltje, ontspanningsnamiddag voor alle mindervaliden van Koksijde, opgeluisterd door
orgelist Danny Saelens, gratis toegang
+ koffie en taart (org. feestcomité
Koksijde-dorp)

WOENSDAG 11 JUNI:
- 14 u., zaal ’t Oud Schooltje, kindernamiddag voor alle kinderen tot 12

jaar met optreden van Mister Roullart
– programma “Aoei – Aoei”, gratis
toegang + drankje en verrassing (org.
feestcomité Koksijde-dorp)
- 14 u., vloersportenzaal, start van geleide fietstocht van 30 km, bij aankomst
drankje aangeboden door het feestcomité Koksijde-dorp (org. sportraad en
seniorenraad)
- 19.30 u., voetbalterrein hotelschool,
voetbalmatch tussen de Koksijdse supportersclub Anderlecht en Brugge

DONDERDAG 12 JUNI:
- 17 u., avondmarkt in de Zeelaan en de
Noordstraat

ZATERDAG 14 JUNI:
- Officiële inhuldiging van de brandweerkazerne “Erecommandant Oscar
Vandamme” met volgend programma:
om 17.30 u. onthaal in het clublo
kaal van KVVC / om 18 u. stoetsgewijs naar de brandweerkazerne, korte
hulde aan het oorlogsmonument op
het Hegerplein, gevolgd door officiële
inhuldiging van de vernieuwde kazerne
met toespraken door burgemeester
Marc Vanden Bussche, door directeur
BVV Guy Van Gaer en door KWVBvoorzitter Donald Witdouck

ZONDAG 15 JUNI:
- van 5 tot 18 u., centrum Koksijdedorp, 25ste Grote Rommelmarkt (info,
inschrijven: gsm 0479/63.19.01)
- 8.30 u., Kerkepannezaal Sint-Idesbald,
9de Motortoertocht, startmogelijkheid
tot 12 u. (info: sportdienst)
- 10 tot 17 u., opendeur in de brandweerkazerne met static show

Pe rs o n e e l
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Aanwervingen
Aanwervingen (m/v)
Het gemeentebestuur werft volgende functies aan in contractueel dienstverband (m/v):

ADJUNCT HOOFD DIENST PATRIMONIUMBEHEER (niv. B)

- coördineren van de werkzaamheden uit te voeren door de leider Technici en de leider Technisch Onderhoud
- bestuderen, analyseren, voorstellen en na goedkeuring, uitvoeren van alle onderhoudswerkzaamheden om de instandhouding
van het gemeentelijk patrimonium te verzekeren
- coördineren van alle administratieve taken binnen de cel uitvoering, de cel tekenbureau en het GIS in relatie met de cel administratie patrimoniumbeheer
- hij/zij fungeert ook als energieambtenaar; hij/zij coördineert de dossiers met betrekking tot overheidsopdrachten.
Diplomavereiste: houder zijn van een diploma, HOKT graduaat elektromechanica of gelijkwaardig

ADJUNCT HOOFD DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN PLANNING (niv. B)

- bijstaan van de stedenbouwkundig ambtenaar in al zijn/haar taken
- coördineren van de dienst ruimtelijke ordening en planning
Diplomavereiste: houder zijn van een diploma HOKT van architect-assistent of van gegradueerde in de binnenhuisarchitectuur
of van gegradueerde in de industriële wetenschappen en technologie optie bouw of optie vastgoed of gelijkwaardig
* Opgelet: laatstejaarsstudenten (m/v) die afstuderen in het schooljaar 2007-2008 worden eveneens ten zeerste uitgenodigd
hun kandidatuur te stellen.
* U kan zich kandidaat stellen voor deze functies tot en met 20 juni 2008 door middel van een brief met curriculum vitae:
- schriftelijk: Zeelaan 303, 8670 Koksijde
- via e-mail: personeelsdienst@koksijde.be

Toerisme
Figuranten voor
laatste praalstoet
gezocht!
Op zondag 7 september trekt
de Bebloemde Praalstoet ter
Verheerlijking van de Vlaamse
Schilderkunst voor de laatste keer
door de straten van Koksijde en
Sint-Idesbald. Het wordt een erezaak voor de gemeentelijke diensten
om van deze stoet een niet te missen evenement te maken. Regisseur
John Verhaeghe is nog op zoek naar
figuranten, vooral mannelijke…
Choreograaf Hugo Persyn mist daarentegen nog 15 engelen. Voor deze
dansgroep zoekt de dienst Toerisme
meisjes tussen 13 en 16 jaar.
Info en inschrijvingen:
Christiane Moncarey (dienst Toerisme,
tel. 058/51.29.10 of
toerisme@koksijde.be).

Jeugdkamp van
22 tot. 31 juli

De jumelagewerkgroep Oostduinkerke
staat dit jaar in voor de organisatie
van het jaarlijks terugkerende jeugdkamp
dat telkens in één van de vijf jumelagegemeenten plaatsvindt. Jongeren
tussen 9 en 14 jaar uit de gemeenten Biedenkopf, Neustadt, Wépion, La
Charité en Oostduinkerke nemen van
22 tot 31 juli aan deze jeugdverbroederingsfeesten deel.
Het jeugdkamp staat bijna volledig in
het teken van “oorlog en vrede”, gezien
de negentigste verjaardag van het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog. De
activiteiten houden verband met herinneringen aan deze eerste wereldbrand in
onze regio. Het kamp kreeg dan ook de
toepasselijke naam “In Flanders Fields”.
Thema-activiteiten zijn o.m.: bezoek
aan de Basis Koksijde, aan het
Albertmonument en sluizencomplex in
Nieuwpoort, aan de IJzertoren en de
Dodengang in Diksmuide, aan het Duits

studentenkerkhof in Langemark, aan
het Brits soldatenkerkhof Tyne Cot in
Passendale, aan de Menenpoort in Ieper.
Andere activiteiten zijn: zoektocht en
strandspelen, bezoek aan de duinenabdij, molen, vismijn, waterwinningsgebied,
visserijmuseum, enz.

Daguitstappen van
de dienst Toerisme

In juni zijn er twee daguitstappen van de
dienst Toerisme:
- op donderdag 5 juni: “Ontdek Parijs op
het water”
- donderdag 19 juni: “Boeiende wandeling in de bruisende big city Londen”
Meer uitleg over deze dagtrips in het
nummer van mei.
Bij het verschijnen van dit nummer is het
mogelijk dat er op de bus nog enkele
plaatsen vrij zijn.
Inschrijven:
Koksijde-bad (058/51.29.10),
Oostduinkerke-bad (058/51.13.89),
Sint-Idesbald (058/51.39.99)

Milieu

Nieuwe brochure, voorgesteld op voorbeeldhoeve
in Wulpen:“Milieuzorg op het landbouwbedrijf”
De Provincie West-Vlaanderen leverde de afgelopen jaren heel wat inspanningen om vernieuwende en toekomstgerichte
projecten op het platteland te ondersteunen. Deze projecten kunnen onderverdeeld worden in twee grote kaderprojecten, nl.
‘Stimulatie van verbreding in de landbouw’ en ‘Milieuzorg in de landbouw- en tuinbouw’. Binnen dit laatste project, ook wel
‘Ankerpunt Milieuzorg’ genoemd, werd op woensdag 30 april op het bedrijf van Jos en Els Depotter in Wulpen een voorstelling
gegeven van de nieuwe brochure ‘Milieuzorg op het landbouwbedrijf’. Dit bedrijf werd uitgekozen als plaats van voorstelling
omdat het een voorbeeld is op het vlak van milieuzorg in de landbouw.
In de brochure wordt niet alleen beschreven wat milieuzorg allemaal inhoudt, ook
worden aan de hand van getuigenissen
van landbouwers tien realisaties voorgesteld. De brochure biedt enerzijds
inspiratie voor collega-landbouwers, en
toont anderzijds aan buitenstaanders de
inspanningen die landbouw doet rond
milieu.
Vier strategieën
Milieuzorg kunnen we in de landbouw best
omschrijven als de dagdagelijkse kleine en
grote inspanningen om met respect voor
de omgeving de producten marktklaar te
krijgen. Het project “Milieuzorg in land- en
tuinbouw” heeft sinds 2004 honderden
landbouwers geholpen bij het informeren,
het bewust maken en het realiseren van
ideeën en plannen omtrent milieu op een
landbouwbedrijf. Dit gebeurt op vier
manieren.
1. De eerste manier is via een regionaal
aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt staat
klaar om advies te geven en een oplossing te bieden op allerhande vragen rond
milieu. Het aanspreekpunt organiseert
ook vormingen en studiebezoeken rond
dit thema.
2. Een tweede manier is de milieudoorlichting. Hierbij wordt een screening
van het landbouwbedrijf gemaakt: alle
milieuaspecten worden behandeld en er
worden adviezen en tips aan de landbouwer meegegeven.
3. Er wordt ook ondersteuning gegeven aan landbouwers met vernieuwende
projecten: deze bedrijven bieden een
voorbeeldfunctie voor hun collega-landbouwers. Enkele van deze projecten zijn
terug te vinden in de 10 getuigenissen.
4. Een laatste, niet onbelangrijk aspect
is de beleidsondersteuning door het
ankerpunt milieuzorg. Dit is een manier

om de problemen van landbouwers naar
het beleid door te spelen en aan te
pakken.
Veel informatie
Het project mag een succes genoemd
worden. Door het organiseren van zo’n
35 voordrachten, al dan niet in samenwerking met lokale organisaties, werden meer dan 700 bedrijven bereikt.
Daarnaast werden bijna 200 milieudoorlichtingen uitgevoerd en werden
heel wat landbouwers telefonisch verder
geholpen. Het succes van het project is
toe te schrijven aan het ruime pakket van
informatie die de medewerker kan aanbieden rond het thema milieu, waardoor
de sterk versnipperde informatie rond
dit thema voor de landbouwer gebundeld wordt.
Het bedrijf van Jos en Els Depotter,
waar de brochure voorgesteld werd
door West-Vlaams gedeputeerde van
Landbouw Bart Naeyaert, kwam onlangs
nog in het nieuws door het behalen van

het Diploma van Gouden Medaille in
de wedstrijd bedrijfsbeplanting 2007
van het Provinciaal Onderzoeks- en
Voorlichtingscentrum voor Land- en
Tuinbouw (POVLT) in Beitem. Het bedrijf
Depotter geldt als een voorbeeld voor
de sector. Alle administratie is tot de
puntjes in orde, de opslag van gevaarlijke
stoffen gebeurt voorbeeldig, alle regenwater wordt opgevangen en hergebruikt
en er is een afspuitplaats voor tractoren
waar het afvalwater wordt gezuiverd via
een olie-afscheider.
Voor onze regio kan de brochure verkregen worden via Streekhuis Esenkasteel,
Woumenweg 100 in 8600 Diksmuide,
tel. 051/51.93.50. Dit Leader+ project wordt medegefinancierd door de
Europese Unie en het departement
Landbouw en Visserij van de Vlaamse
Overheid.
Info:
projectmedewerker milieuzorg in de
landbouw, e-mail bart.masquelin@
west-vlaanderen.be of 051/27.55.64.
Landbouwers Jos en Els Depotter stellen op hun hoeve de provinciale brochure
“Milieuzorg in de Landbouw” voor. Achter hen
de provinciale medewerkers aan dit boeiend
milieuproject.
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Doe de bioweek: proef 1.001
soorten smakelijke energie!
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Van 7 tot 15 juni kan je in heel Vlaanderen volop genieten van bio. Overal is het feest: op de boerderij, in de winkel of op het
marktplein. Bio is puur, lekker en gezond. Trek het erf op, pak je fiets of vlei je neer in een malse wei. Geniet van het groen, want
bio is goed voor natuur en milieu. Proef, ontdek en beleef. Kortom, doe de Bioweek
Boeren, bedrijven en winkels, kortom de
hele biosector, nodigen jong en oud uit
om te genieten van de natuurlijke smaak
en de authentieke geuren en kleuren
van de biologische landbouw. Kijk op de
kalender op de website www.bioweek.be
voor een bioplein, bioproeverij, boerderijbezoek, fietstocht, bio-ontbijt, in jouw
buurt!
Vijf redenen om bio te kiezen:
1. Goed voor je lijf!
Onderzoek toont aan dat bioproducten
vaak meer vitamines en mineralen bevatten. En ook meer antioxidanten. Die
spelen een belangrijke rol in de strijd
tegen kanker.
2. Lekker puur
In biovoeding vind je veel minder kunstmatige toevoegingen en bewaarmiddelen. Bio verkiest vooral natuurlijke middelen of houdt het puur. Groenten en

fruit krijgen tijd om te groeien, in hun
natuurlijke omgeving tijdens het juiste
seizoen. Bioproducten smaken daardoor
heerlijk en dat proef je.
3. Meer schone akkers
Bioboeren gebruiken geen chemische middelen om onkruid en schadelijke insecten te
bestrijden. En er komt ook geen kunstmest
aan te pas. De biologische teelt verloopt in
evenwicht met de natuur.
4. Vriendelijk voor dieren
Geen enkel landbouwsysteem hanteert
zulke strikte normen voor dierenwelzijn. In
de biologische teelt krijgen de dieren de
zorg en de aandacht die ze verdienen.
5. Mijn natuur!
Op en rond biobedrijven floreert de
natuur. Je vindt er meer wilde planten
en dieren. De bioteelt produceert ook
minder koolstofdioxide, de belangrijkste
boosdoener bij de opwarming van de
aarde.

KIES VOOR BIOGARANTIE®
Wie een product mét Biogarantie®-label
koopt, kan ervan op aan dat het biologisch geteeld werd. De overheid bepaalt
namelijk dat dit label alleen mag gedragen worden door producten die volgens
de Europese normen voor biolandbouw
en –voeding geproduceerd en verwerkt
werden. Alle telers, verwerkers, verdelers
en handelaars die biologisch werken,
moeten aan deze voorwaarden voldoen.
Dat wordt streng gecontroleerd door
officieel erkende controle-instanties. Elk
bioproduct wordt in elke schakel van
de keten gevolgd, van het veld tot op
het bord. Pas als het product voldoet
aan de regels van het lastenboek, kan
het ook daadwerkelijk het Biogarantie®label krijgen!
Meer info: www.bioweek.be,
www.biotheek.be,
www.biogarantie.be

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 11 en 25 juni
Ophaaldata papier en karton: woensdag 4 juni

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 12 en 26 juni
Ophaaldata papier en karton: donderdag 5 juni

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27 juni
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 6 juni

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 13 en 27 juni
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 3 juni

Milieu

Mededeling van het voedselagentschap aan
hobbykwekers van schapen, geiten of hertachtigen
Het Voedselagentschap FAVV startte in mei de vaccinatie tegen de blauwtongziekte. Elke veehouder kan via zijn dierenarts kosteloos
over het vaccin beschikken. Regel is wel dat enkel dieren, die correct geïdentificeerd zijn, gevaccineerd mogen worden. Het FAVV wil
daarom iedereen in gelegenheid stellen om zich in orde te stellen met de reglementering omtrent identificatie en registratie.
Het KB terzake verplicht elke houder
(ook hobbyhouder) van één of meer
schapen, geiten of hertachtigen, zich te
laten registreren in de databank Sanitel.
De houder van de dieren moet daartoe
een melding voor een nieuw beslag met
schapen, geiten of hertachtigen richten
aan Dierengezondheidszorg Vlaanderen
(DGZ). Deze organisatie registreert de
gegevens in Sanitel en kent het beslag
een identificatienummer (beslagnummer)
toe. Het registratieformulier is te bekomen worden via www.dgz.be of via de
helpdesk van DGZ (tel. 070/22.00.23).
Schapen en geiten dienen ten laatste bij
het spenen of op de leeftijd van 6 maanden of voor het verlaten van het geboortebeslag geïdentificeerd te worden met
twee plastieken oormerken.
Sancties - Hobbykwekers van schapen,
geiten of herten, die zich nog niet geregistreerd hebben, maar die nu alsnog
hun aanvraag doen, zullen van het FAVV
geen sancties krijgen.
Kosten registratie en identificatie - De
jaarlijkse bijdrage voor DGZ is vastge-

legd op 12,50 euro per beslag dat actief
is voor schapen, geiten of hertachtigen. Deze som dekt het beheer van de
gegevens per beslag (opstart, wijziging,
stopzetting e.d.) en de organisatie van
de jaarlijkse telling (de zogenaamde 15
december-telling).
Heffing van het FAVV (sector primaire
productie) - Om niet aan de jaarlijkse
heffing van het FAVV onderworpen te
zijn (en dus beschouwd te worden als
hobbykweker voor schapen, geiten, hertachtigen en andere kleine herkauwers)
mag het aantal vrouwelijke dieren van
meer dan 6 maanden oud op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan dat
waarop de heffing betrekking heeft, niet
groter zijn dan 10. Houders met meer
dieren betalen een jaarlijkse heffing van
193,51 euro aan het FAVV.
Heffing van het Begrotingsfonds voor de
gezondheid en kwaliteit van de dieren
- Elke houder, die minder dan 5 ooien
houdt, is vrijgesteld van een heffing aan
het Begrotingsfonds. Indien meer ooien
gehouden worden, bedraagt de heffing

15 euro per beslag en 0,30 euro per
aanwezig vrouwelijk dier dat ouder is dan
6 maanden.
Vaccinatie van dieren tegen blauwtong
- De vaccinatie is verplicht voor alle
schapen en runderen in België. Voor
geiten en hertachtigen is de vaccinatie
vrijwillig.
Enkel correct geïdentificeerde dieren
mogen gevaccineerd worden.
Het FAVV betaalt voor elk in 2008 correct gevaccineerd beslag een tegemoetkoming van 20 euro in de operationele
kosten van het eerste bedrijfsbezoek
van de dierenarts en de vaccinatie van
de eerste 13 schapen, geiten of herten.
Het Fonds betaalt voor elk beslag waar
in 2008 meer dan 13 schapen, geiten
of herten correct worden gevaccineerd
een forfaitaire vergoeding van 1,50 euro
per dier vanaf het 14de schaap, geit of
hert. De vergoedingen zullen worden
berekend op basis van de vaccinatierapporten die door de dierenarts worden
geregistreerd bij het FAVV.

Federaal plan duurzame ontwikkeling 2009-2012
De bevolking heeft de kans om te reageren op het voorontwerp van federaal plan
inzake duurzame ontwikkeling 20092012. De doelstelling van deze raadpleging is het verbeteren van het voorontwerpplan. De Interdepartementale
Commissie Duurzame Ontwikkeling
(ICDO) zal alle opmerkingen onderzoeken en vervolgens het ontwerpplan
opstellen. Uiterlijk eind september zal
de federale regering het definitieve plan
vaststellen.
De inleiding kaart het opzetten aan van
een transitieproces naar een duurzame

ontwikkeling door de federale overheid.
Dit vereist de goedkeuring van een langetermijnvisie, het voorzien in operationele instrumenten en de wijziging van
duurzame productie- en consumptiepatronen.
Deel 1 behandelt de internationale context, de principes van duurzame ontwikkeling, de doelstellingen op lange termijn, de kwestie van de impact van onze
huidige levenswijzen en, ten slotte, de
antwoorden van het huidige overheidsbeleid hierop.
Deel 2 stelt drieëntwintig acties voor om

duurzame ontwikkeling te realiseren.
Deel 3 bevat een aantal richtlijnen voor
de opvolging van de uitvoering van het
definitieve plan.
Het voorontwerp ligt tussen nog tot 30
juni ter inzage van het publiek bij o.a. de
gemeentelijke milieudienst, gemeentehuis, Zeelaan 303, elke werkdag van 9
tot 12 u. Het voorontwerp is eveneens
raadpleegbaar via www.plan2009.be.
Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot en met 30 juni 2008 ingediend worden op een daartoe bestemd
reactieformulier (te bekomen op de
gemeentelijke milieudienst of via www.
plan2009.be), te richten aan Postbus
10009, 1000 Brussel City 2.
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Nieuwe sociale appartementen van het RSVK
Op dinsdag 22 april heeft het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust (RSVK) 5 gerenoveerde sociale appartementen, gelegen Zeelaan 101, ingehuldigd in aanwezigheid van een aantal prominenten waaronder West-Vlaams gedeputeerde Defauw.

Ondanks de topligging (rechtover de
Hoge Blekker) werd de eigenaar bereid
gevonden om de appartementen grondig te renoveren en deze te verhuren aan
een zeer sociale huurprijs aan het Sociaal
Verhuurkantoor Westkust. Dit project is
dan ook het resultaat van een samenwerking tussen lokale besturen (zowel
gemeente als OCMW), maar ook met de
steun van de Provincie West-Vlaanderen.
Het RSVK zorgt op die manier voor
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen aan
de kust. Het RSVK Westkust verhuurt
momenteel 140 woningen, appartementen of studio’s aan de kust, en dit allemaal aan zeer betaalbare huurprijzen.
De appartementen blijven dus eigendom
van een private eigenaar, maar worden
ingehuurd door het Regionaal Sociaal
Verhuurkantoor Westkust (RSVK). Door
deze verhuring kon de verhuurder aanspraak maken op zeer interessante premies, waardoor de appartementen aan
sociale huurprijzen verhuurd konden
worden. Het RSVK biedt daarenboven

nog een aantal extra garanties aan de
eigenaar:
- zekerheid van de opbrengst: de huur
wordt maandelijks betaald, ook al betalen de onderhuurders niet of staat het
appartement leeg
- toezicht op de woning : regelmatig
brengt een medewerkster van het RSVK
een bezoek aan de onderhuurders, om
hen op te volgen en te begeleiden
- technische bijstand en onderhoud: het
RSVK beschikt zelf over een technische
ploeg, die instaat voor het onderhoud
van de woningen
De appartementen in de Zeelaan zijn
ondertussen allemaal toegewezen, en
de laatste huurders nemen er hun intrek
op 1 juni.
Wil u meer wil weten over de werking en
de principes van het RSVK, dat zowel
voordelen biedt aan huurder (kwaliteitsvolle woningen aan haalbare huurprijzen
en begeleiding) als aan de verhuurder
(bovengenoemde garanties, maar ook
extra premies en begeleiding bij renova-

tie), neem dan contact op met het RSVK
Westkust, Arsenaalstraat 22 te 8620
Nieuwpoort (tel: 058/22.26.00, e-post
westkust@sociaalverhuurkantoor.be).

In dit huis heeft het RSVK vijf gerenoveerde
sociale appartementen gerealiseerd.

Opendeur Vrienden der Blinden
De vzw Vrienden der Blinden, -dat is het centrum voor opleiding van blindegeleidehonden aan de Ganzestraat 9 in
Oostduinkerke-, organiseert op zaterdag 7 juni een opendeur ter gelegenheid van het elfjarig bestaan. Het feest begint om
14 u. met volgende ingrediënten: demonstraties met geleidehonden voor blinden, bezoekmogelijkheid van de installaties en
accommodaties, muzikale omlijsting met live-optredens van Gunther Vandentroost, live-uitzending door Radio Extra Gold
van 14 tot 16 u., doorlopend tombola, tentoonstelling van slechtziende kunstenares, standjes van dierenasiel Ganzenweide
en van Licht in het Duister Rwanda…
Er is ook een breughelbuffet (12,50 euro) maar daar dient voor gereserveerd te worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rek. nr. 280-0778789-13 met vermelding van het aantal personen.

Voordracht over dementie
De vereniging Pandora organiseert op dinsdag 27 mei om 19.30 u. in het Welzijnshuis Mardyck in Veurne (Sporkinstraat
6) een voordracht door dokter Kathy Van Boeckel over “Dementie: loslaten in stukjes”. Als iemand in de familie of in de
omgeving lijdt aan dementie, dan moet men beetje bij beetje kunnen “loslaten”: afscheid nemen van de persoon die hij/zij
vroeger was. Bij dementie spreekt men immers van afscheid nemen tijdens het leven. Er zijn zoveel zaken die de dementerende na een tijd niet meer kan, zodat zijn familieleden of vrienden geleidelijk aan moeten “loslaten”. Na de voordracht gaat
de bar open en begint het café. De aanwezigen kunnen dan napraten over het thema of ervaringen met elkaar uitwisselen.
Gratis toegang.

Welzijn/veiligheid
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Politiezone Westkust vernieuwt wagenpark
De Politiezone Westkust heeft op woensdag 14 mei op het domein Ten Bogaerde
zijn vernieuwde vloot interventievoertuigen en motoren voorgesteld. Het wagenpark van zone Westkust telt thans in
totaal 41 voertuigen: 25 wagens met
de kenmerken van de zone, 9 anonieme
voertuigen en 6 motoren.
Recent mocht de politie een nieuwe
VW Touran en VW Transporter in ontvangst nemen. Beiden zijn uitgerust met
de nieuwste lichtsignalisatie met LEDtechnologie. Ook werd een nieuwe VW
minibus geleverd die hoofdzakelijk voor
ordediensten waaronder voetbalwedstrijden zal gebruikt worden. De motoren
BMW R1200 RT en Honda Pan European
worden door de verkeersdienst gebruikt.
De Politie Westkust streeft naar een
goed en vooral betrouwbaar wagenpark.
Van de zomer worden nog 3 voertuigen
vervangen door 2 VW Passat Break en
een SUV of VW Tiguan.

Hulp

Op Ten Bogaerde verwelkomde burgemeester Marc Vanden Bussche zijn collega’s Robert Butsraen
van De Panne en Roland Crabbe van Nieuwpoort, alsook zonechef Nicholas Paelinck en zijn medewerkers ter gelegenheid van de voorstelling van de vernieuwing van een deel van het wagenpark
van de politiezone Westkust.

Dokters en apothekers met wacht

Dokters juni
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 juni
(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

Welzijn
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13de familiemaal Cross to Romania
De werkgroep Cross to Romania organiseert op zondag 8 juni om 12 u. in zaal Witte
Burg in Oostduinkerke voor de13de keer het groot familiemaal ten voordele van de
adoptiedorpen Andreneasa en Borzia. Het menu vermeldt gebraiseerde ham met aardappel in de pel, zeer uitgebreid groenteassortiment en allerhande sausjes. Aperitief,
dranken en desserts aan matige prijzen. Deelnemen aan het familiemaal kost 10 euro,
kinderen beneden 10 jaar betalen slechts 5 euro.
Inschrijven kan bij volgende personen: Maurice Legein (Lingerie Bodice, tel.
058/51.53.49), Edgard Samyn (058/23.55.20), Andreas Cavyn (0479/94.58.49),
Rita Tillie (058/51.45.55), Rika Tillie (058/41.06.31).

Campagne “Verstandig zonnen”

De provincie West-Vlaanderen voert opnieuw de campagne “Verstandig zonnen” om te wijzen
op de gevaren van ondoordacht zonnebaden. Langdurige blootstelling aan de zon is immers
niet zonder gezondheidsrisico’s. Zonnebrand heeft al menig uitstapje of vakantie verknald. En
op termijn leidt de schade die de zon jaar na jaar opstapelt tot huidkanker. Verstandig zonnen
is dus de boodschap! Door een aantal tips onder ogen te nemen, neem je de zon tot vriend:
- zoek tussen 12 en 15 u. de schaduw op
- draag een zonnebril met goede UVA- en UVB-bescherming
- beweeg liever dan te bakken in de zon
- gebruik een zonnecrème die past bij je huidtype en met een voldoende hoge factor
Vooral kinderen en jongeren beneden de 15 jaar moeten zeer goed beschermd worden. Het dragen van een shirt en pet of hoedje is voor hen zeker aan te raden.
Info: www.verstandigzonnen.be.

Zee
dag
1 juni:
2 juni
3 juni:
4 juni:
5 juni:
6 juni:
7 juni:
8 juni:
9 juni:
10 juni:
11 juni:
12 juni:
13 juni:
14 juni:
15 juni:

hoogwater
11.37 en 23.57
12.26
00.45 en 13.14
01.33 en 14.01
02.20 en 14.49
03.09 en 15.38
03.59 en 16.28
04.54 en 17.22
05.52 en 18.17
06.53 en 19.16
07.55 en 20.19
09.03 en 21.27
10.09 en 22.30
11.06 en 23.26
11.57

laagwater
06.11 en 18.34
07.06 en 19.27
07.56 en 20.18
08.44 en 21.08
09.31 en 21.58
10.17 en 22.48
11.04 en 23.39
11.51
00.31 en 12.42
01.26 en 13.40
02.24 en 14.45
03.26 en 15.54
04.39 en 17.05
05.42 en 18.04
06.31 en 18.50

dag
juni:
17 juni:
18 juni:
19 juni:
20 juni:
21 juni:
22 juni:
23 juni:
24 juni:
25 juni:
26 juni:
27 juni:
28 juni:
29 juni:
30 juni:

Winnaar mei actie boodschappentas
In de maand mei werd Jean Hellings
gezien met de gemeentelijke boodschappentas in de hand! Meteen wint
hij een aantal aankoopbonnen van
plaatselijke handelaars. De milieudienst
wenst hem van harte proficiat!!

Getijdentafels juni
hoogwater
00.15 en 12.42
00.58 en 13.22
01.37 en 13.59
02.13 en 14.32
02.48 en 15.06
03.23 en 15.41
03.57 en 16.16
04.32 en 16.52
05.11 en 17.32
05.55 en 18.19
06.50 en 19.16
07.54 en 20.21
08.59 en 21.27
10.04 en 22.32
11.08 en 23.33

laagwater 16
07.12 en 19.33
07.49 en 20.13
08.26 en 20.53
09.03 en 21.32
09.39 en 22.10
10.15 en 22.49
10.51 en 23.26
11.27
00.04 en 12.06
00.45 en 12.49
01.31 en 13.39
02.23 en 14.39
03.22 en 15.46
04.28 en 16.57
05.37 en 18.07

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

Tij-dingen
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Abonnement 2008
voor niet-gedomicileerden: nog 6 nummers van juni tot en met december, 8 euro, te storten op rek. nr. 091-0175000-41 van
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde met vermelding “Abonnement Tij-dingen 2008”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Communicatie Frederic Devos, gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde
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Motortoertocht door Frans-Vlaanderen
Trofee der
sportverdienste
Op vrijdag 27 juni organiseert de
Sportraad in de zaal Witte Burg in
Oostduinkerke de uitreiking van de Trofee
der sportverdienste en de huldiging van
de sportlaureaten 2007. Aanvang om
20 u.
Info: sportdienst Koksijde, tel.
058/53.20.01, www.sport.koksijde.be.

Sportdriedaagse voor
Senioren
Op zondag 15 juni organiseert de
gemeentelijke Sportdienst in samenwerking met de sportraad en de feestcomités de 9de motortoertocht van
Koksijde. Dat is een tocht van 230 km
in Frans-Vlaanderen met als verste punt
Boulogne. Vorig jaar schreven er zich
704 deelnemers in. Deze toeristische
rondrit wordt verreden op roadbook,
met het zeer gebruiksvriendelijk bolletjepijltjesysteem. Er is ook mogelijkheid
om de route te downloaden op een
Garmin GPS voor versies 7, 8 en 9 en
NT 2008.

Inschrijven kan van 8.30 tot 12 u. in de
Kerkepannezaal, Strandlaan 128 in SintIdesbald. De prijs 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 en
consumptie bij aankomst; een reuzetombola met voor 5.000 euro aan prijzen;
een depannagedienst.
Bovendien krijgen de 3 motorclubs met
de meeste ingeschreven leden (met lidmaatschapskaart) een cheque van respectievelijk 300, 150 en 75 euro.

Gratis toegang, de wedstrijden worden
gespeeld tussen 10 en 18 u.

Op maandag 9, dinsdag 10 en woensdag
11 juni vindt opnieuw de sportdriedaagse
voor senioren plaats. De seniorenraad,
sportraad en het feestcomité Koksijdedorp dokterden volgend programma uit.
Maandag 9 juni om 13.30 u.: geleide wandeling - Vertrek bij de dienst Toerisme
aan het nieuw gemeentehuis in Koksijdebad voor de erfgoedwandeling “Vanuit de
ogen van de Zouaven” onder leiding van
een gids. Na de wandeling trakteert het
feestcomité van Koksijde-dorp met een
drankje.
Dinsdagnamiddag 10 juni om 14 u.:
petanquetornooi - Dit jaarlijks tornooi
vindt plaats op het terrein Ameubla in
Oostduinkerke-dorp (hoek Leopold-IIlaan/Demeyerelaan). Er wordt gespeeld
met ploegen van 3 spelers. Voorafgaande
inschrijving bij de deelnemende seniorenverenigingen.
Woensdagnamiddag 11 juni om 14 u.:
geleide fietstocht - Aankomst en vertrek
aan de vloersportenzaal (gemeentelijk
sportcentrum in Koksijde-dorp). Het parcours loopt over ongeveer 30 km. Er
wordt gefietst aan een rustig tempo en
onderweg wordt even halt gehouden voor
een verfrissing. Bij terugkeer vergast het
feestcomité van Koksijde-dorp de deelnemers op een drankje.

Info: sportdienst Koksijde, tel.
058/53.20.01, www.sport.koksijde.be.

Deelname aan de activiteiten is gratis.
Info 058/53.34.30.

Vlaanderen fietst te Koksijde: 1 juni
Bloso organiseert op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni de actie “Vlaanderen fietst”.
Schepen van sport Dirk Dawyndt, fervent wielertoerist, wil met de Sportdienst en
de wielertoeristenclub Coxy Cycling net als vorig jaar inspelen op deze nationale
actie.
Geïnteresseerde maar getrainde wielertoeristen kunnen op zondag 1 juni deelnemen aan de begeleide fietstochten van 110 km (start om 8 u.) en 85 km (start
om 8.30 u.). De start- en aankomstplaats is in het clublokaal van WTC Coxy
Cycling, nl. tearoom Siska, Tennislaan 48 in Koksijde. Meer info bij de Sportdienst,
tel. 058/53.20.01.

Peerdevisscher-zaalvoetbaltornooi
Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni
organiseert de sportraad met medewerking van minivoetbalploeg Mozart het
6de Peerdevisscher-zaalvoetbaltornooi in
de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke.

Jeugd
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Twee zomermaanden speelplein de Speelveugel
De gemeentelijke jeugddienst organiseert van de zomer opnieuw twee maanden lang het speelplein De Speelveugel op het
domein Noordduinen in de Helvetiastraat (Kokoksijde-dorp). Het speelplein is bedoeld voor kinderen van 6 tot 14 jaar, of geboren
tussen 1994 en 2002. De Speelveugel biedt avontuur, uitstappen en een uitzonderlijk groot terrein van duinen tot voetbalveld!
MONITOREN EN EVALUATIE
De kinderen worden dagelijks begeleid
door 13 ervaren monitoren die een cursus gevolgd hebben en het attest van
animator in het jeugdwerk behaalden.
De monitoren worden bovendien geselecteerd aan de hand van een sollicitatiegesprek. Een jury van minstens 4 personen beoordeelt hen. Op het speelplein
zelf worden ze door een hoofdmonitor
begeleid en opgevolgd. De hoofdmonitor heeft al enkele jaren ervaring op de
Speelveugel.
Alle monitoren worden op hun beurt ook
nog eens opgevolgd door de medewerkers van de Jeugddienst. Elke avond is er
tussen 17 en 18 u. een evaluatievergadering. De voorbije Speelveugeldag wordt
dan overlopen en de volgende wordt
voorbereid. Als er problemen waren, dan
worden die in die vergadering besproken.

Met vragen over de Speelveugel kan
men zowel voor als tijdens de zomer bij
Carine Baert of Thierry Boonefaes van
de Jeugddienst terecht.
OPENINGSUREN
In juli en augustus is de Speelveugel
elke weekdag open, maar niet op 21 juli,
15 augustus, 30 en 31 augustus. De
gewone openingsuren zijn van 9 tot 17
u. De uitgebreide openingsuren (vooren naopvang) zijn van 8 tot 17.30 u.
PROGRAMMA
Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag kunnen de kinderen zwemmen. Op
vrijdag vinden er telkens speciale activiteiten plaats. Dit kan gaan om een
groot themaspel of om een daguitstap.
Daarnaast staan nog enkele filmvertoningen en kindervoorstellingen op het
menu. Bij inschrijving, krijgt men een
kalender mee.

SOCIAAL TARIEF
Voor gezinnen met een beperkt inkomen
is het mogelijk een sociaal tarief aan te
vragen, waarmee men 50% korting op
de Speelveugel krijgt. Wie dit tarief wil
aanvragen, neemt het best contact op
met de Jeugddienst (058/53.29.72 of
jocdepit@koksijde.be), waar de werkwijze zal worden uitgelegd.
INSCHRIJVEN
Kan al vanaf maandag 9 juni, zowel
in de Jeugddienst als in de BKO. De
betaling gebeurt door de aankoop van
Speelveugelkaarten (van 10 of 25 euro).
MAALTIJDEN
Maaltijden hoeven niet gereserveerd te
worden want ze zijn al in de prijs inbegrepen. Men moet op de speelveugelkaart enkel aanduiden of men al dan niet
een warme maaltijd wenst. Er is voor
iedereen een vieruurtje voorzien.

De Speeltrappers in de Silicowijk en in Voorduinen
De speeltrappers zijn twee monitoren van de Speelveugel die enkele keren per week naar de
wijken Voorduinen in Oostduinkerke en Silico in Koksijde trekken met een koffer vol spel
materiaal. Daar bieden ze de kinderen ter plaatse vele spelmogelijkheden aan!
Wijk Voorduinen: in juli en augustus elke maandag- en woensdagnamiddag op het
centrale binnenplein van 14.30 tot 16.30 u.
Wijk Silico: in juli en augustus elke woensdagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 u., en elke
dinsdag- en donderdagnamiddag van 14.30 tot 16.30 u. op het pleintje bij de overdekte
lummelhoek.

Yamakasi (vroeger: SWAP)
SWAP werd in een nieuw kleedje gestoken en kreeg direct ook een andere naam: Yamakasi.
Ook tijdens het schooljaar zullen er activiteiten plaatsvinden! Vandaar het onderscheid tussen Yamakasi Summer en Yamakasi Wednesdays.
Yamakasi Summer
- voor jongeren van 12 tot 16 jaar
- elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag vindt er een activiteit plaats; je moet je wel vooraf inschrijven en de prijs is afhankelijk van de activiteit.
- op www.depit.be en op nl.netlog.com/yamakasi_de_pit is het volledige programma terug te vinden en bij de jeugddienst kan je een
programmaboekje krijgen
- monitoren: de activiteiten worden telkens door twee ervaren monitoren begeleid.
Yamakasi Wednesdays (tijdens schooljaar)
- voor jongeren van 12-18 jaar
- instuif: elke woensdagnamiddag kan je vanaf 14 u. in het jeugdhuis terecht voor een babbel, een gezelschapsspel, maken van je huiswerk, enz.
- er worden ook regelmatig speciale activiteiten voorzien (zie de netlog account van Yamakasi en op www.depit.be)

Jeugd

Van roodwangschildpad tot harig monster... Pubers!
Vragen? JIN helpt je ervan af
Ben ik verliefd? Als je nog nooit verliefd
bent geweest, is het een beetje moeilijk
om dit uit te leggen. Voor iedereen is
dit ook een beetje anders. De een krijgt
kriebels in de buik, een ander zingt een
hele dag liedjes. Feit is dat je de hele dag
met hem of haar in je hoofd zit. Tijdens
alle lessen, tijdens het eten, op weg naar
huis, voor de tv, … Je concentreren is
niet gemakkelijk als je verliefd bent …
Waarom bloos ik zo veel? Een rood
hoofd krijg je altijd op het verkeerde
moment. Je lichaam reageert zo als je
je ongemakkelijk voelt. Blozen kan geen
kwaad. Blozen staat bij meisjes op plaats
2 in de toptien van gezondheidsklachten. Bij jongens “maar” op plaats 8. In

je puberteit ben je soms onzeker en dan
voel je je beschaamd. Perfect normaal.
Is de puberteit leuk? Tussen je negende
en je vijftiende verandert je lichaam.
Jongen wordt man. Meisje wordt vrouw.
Soms ben je angstig, soms twijfelachtig.
Het is allemaal een beetje verwarrend. De
puberteit start ook niet voor iedereen
op hetzelfde moment. Voor de een wat
vroeger, de ander wat later. Maar geen
nood. Alles komt goed. Praat erover.
Kan je hormonen zien? Hormonen zijn
een beetje de sms-jes of mailtjes van je
lichaam. Je ziet ze niet, maar ze brengen
wel voortduren boodschappen over. Je
hersenen sturen een boodschap naar de
borsten om te zeggen: borsten groei! De

haartjes in je oksels krijgen het bericht:
haar groei!

Fuiven aan Ster der Zee

optredens om swingend de zomer in te
zetten. Aanvang 21 u., toegang 2 euro voor
leden, 4 euro voor niet-leden.
Rye Jehu behaalde in 2006 de derde plaats
in Humo’s Rock Rally. Geen beginnelingen
dus. Rye Jehu brengt garagerock vol surfinvloeden. Na de AB zullen ze zeker ook de
PIT in extase brengen!
Salweno is een jonge groep uit Kortrijk die
poprock speelt met de nadruk op rock en
met invloeden uit jazz, electro en disco.
Salweno speelde al in het voorprogramma
van Absynthe Minded, Gorki en Mint.
Er zijn combitickets voorzien voor de Watdoe-je-na-de-examensfuif voor wie na het
optreden nog wil fuiven.
Info:
www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit.

Kinderfilm De
Aristokatten

Op vrijdag 27 juni is het weer fuiven
geblazen aan Ster der Zee. Vanaf 21 u.
vergast scouts Zeedustra het jonge volk
op muzikale vibes. DJ’s van dienst zijn:
Volta & Poireau (decadance, Gent), DJ
Ramzez (winnaar dj contest) en Tricky &
Tyler (Leffinge Leuren). Toegang 6 euro in
voorverkoop of 8 euro ter plaatse. Tickets
bij scoutsleden. Info: info@zeedustra.be of
www.zeedustra.be.

In concert:
Salweno en Rye Jehu

Op vrijdag 27 juni zorgt de PIT ervoor
dat de zomer muzikaal begint dankzij twee

Nog meer vragen en antwoorden kan
je vinden in het JIN, het Jongeren
Informatie Netwerk, wat een onderdeeltje van de Jeugddienst is. Stel je vraag aan
jocdepit@koksijde.be of spring eens
binnen.

Op maandag 30 juni wordt in de zaal
van JOC de PIT om 14.30 u. de kinderfilm
“De Aristokatten” (speciale editie) vertoond. In het Parijs van 1910 besluit de
vroegere operazangeres madame Adelaide
Bonfamille haar hele fortuin na te laten
aan haar geliefde kat Duchess en haar drie
kleintjes Marie, Toulouse en Berlioz. Haar
huisknecht Edgar zal de erfenis krijgen
als er iets met Duchess en haar kinderen
gebeurt. Edgar besluit daarom de zaak wat
te bespoedigen…
Toegang 2,50 euro, drankje inbegrepen.
Kaarten in voorverkoop bij de Jeugddienst
(tel. 058/53.34.44 of jocdepit@koksijde.be).

Nieuws
Wulpen heeft weer een afspanning…
Na lange tijd kan men op de Dorpsplaats in Wulpen de hongerigen weer spijzen
en de dorstigen weer laven. Dat is te danken aan het initiatief van Daevid en Els
Verstraete-De Smaels die op het plein de Brasserie d’oede Pastorie zijn gestart.
Aangezien het gebouw eigendom is van het gemeentebestuur investeerde ook de
gemeente gedeeltelijk mee in de verbouwing. Op de foto knipt burgemeester Marc
Vanden Bussche op woensdag 14 mei het openingslint in aanwezigheid van pastoor
Paul Dehullu, schepenen Daniel Van Herck en Greta Suber-Delie, en de uitbaters
Daevid en Els.
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Vandewiele-Demeulenaere
Het echtpaar Roland Vandewiele (°Moeskroen)
en Brigitte Demeulenaere (°Herseaux) huwde
op 11 april 1958 in Lowingen, 50 jaar geleden.
Roland was 42 jaar onderhoudsman bij Motte
Compagnie, waar Brigitte eveneens werkte. De
jubilarissen hebben een zoon en twee kleinkinderen. Het college van burgemeester en
schepenen had voor hen op zaterdag 19 april
felicitaties en geschenken in petto.

Echtpaar Calcoen-Bauwen

Georges Calcoen (°Koksijde) en Jeannine
Bauwen (°Veurne) beloofden elkaar 50 jaar
geleden in Koksijde (19 april 1958) eeuwige
trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 19 april
een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis
te beurt. Georges was eerst postbode, maar
daarna jarenlang de gekende bloemist van
de Hostenstraat. Jeannine hielp in de zaak.
Het gouden koppel, dat één dochter en vier
kleinkinderen heeft werd door burgemeester
en schepenen welgemeende felicitaties en
geschenken aangeboden.

Echtpaar Roelandts-Croonen

Zaterdag 19 april was ook een gezellige
feestdag voor het echtpaar Frans Roelandts
(°Antwerpen) en Mariette Croonen (°Antwerpen)
ter gelegenheid van de viering van het gouden
huwelijksfeest (12 april, Antwerpen). Frans was
politie-inspecteur in Antwerpen, Mariette was
naaister en huisvrouw. Het jubilerende echtpaar
heeft twee kinderen en één kleinkind. In het
gemeentehuis werden ze hartelijk ontvangen
door burgemeester en schepenen. Daar werden
ze feestwensen en geschenken aangeboden.

Echtpaar Pannecoucke-Kinnen

Vijftig jaar geleden, op 28 april 1958, stapten André Pannecoucke (°Bergen) en Solange
Kinnen (°Quiévrain) in Bergen in het huwelijksbootje. André was beroepsmilitair op de
Basis Koksijde, Solange was huisvrouw. Het
echtpaar heeft twee zonen en vijf kleinkinderen
De jubilerende echtelingen werden op zaterdag
26 april gefeliciteerd, ontvingen bloemen en
geschenken.
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Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar De Muynck-Audin:
65 jaar of briljant..!

Briljanten palmen waren er op zaterdag 26 april
voor het echtpaar Albert De Muynck (°Dour) en
Louisette Audin (°Dour) ter gelegenheid van
de 65ste huwelijksverjaardag (27 april 1943,
Dour). Waarachtig een zeldzame familiale verjaardag om “u” tegen te zeggen! Albert leidde
een groothandel in grafische kunst, Louisette
hielp in de zaak van haar man. Ze kregen in het
gemeentehuis een ontvangst aangeboden door
een delegatie van het gemeentebestuur met
overhandiging van felicitaties en geschenken.

Echtpaar Depotter-Dejaegher

Zaterdag 26 april was een feestdag voor de
echtgenoten Gerard Depotter (°Koksijde) en
Yvette Dejaegher (°Veurne), een halve eeuw
geleden gehuwd op 26 april ’58 in Veurne.
Gerard was zijn loopbaan lang postbediende in
Veurne, Yvette was bediende bij Het Wekelijks
Nieuws. Het echtpaar heeft vier kinderen en
negen kleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen
in het gemeentehuis, en bood hen feestwensen
en geschenken aan.

Echtpaar Louis-Dieu

Op zaterdag 3 mei was het de beurt aan de
echtgenoten Achille Louis (°La Bouverie) en
Francine Dieu (°Wasmes) om de 50ste verjaardag van hun huwelijksband te vieren (19 april
1958, Wasmes). Achille was aannemer. Ze hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

Echtpaar Adriaensens-Kellers:
65 jaar of briljant..!

Groot feest was er ook op zaterdag 3 mei voor
de familie en de vrienden van het echtpaar
Henry Adriaensens (°Algiers) en Agnès Kellers
(°Gentbrugge) die op zaterdag 10 mei hun
briljanten huwelijksverjaardag vierden (12 mei
1942, Aalst). Een zeldzame familiale verjaardag.
Henry was bediende bij de NMBS in Gent, zijn
echtgenote was kinderverzorgster. Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de briljanten jubilarissen in
het gemeentehuis.
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Echtpaar Desaever-Deprez

Op zaterdag 10 mei vierden Gerard
Desaever (°Ramskapelle) en Diane Deprez
(°Oostduinkerke) hun gouden bruiloft met
o.a. een ontvangst in het gemeentehuis. Ze
huwden op 10 mei 1958 in Koksijde. Samen
baatten ze eerst een voedingswinkel uit in de
Jordaensstraat, daarna een nieuwkuisbedrijf in
de Rouzéstraat. Het echtpaar heeft één dochter
en twee kleinkinderen.

Echtpaar Van Ongevalle-Pycke

Paul Van Ongevalle (°Ronse) en Jeannine Pycke
(°Ronse) smaakten ook op zaterdag 10 mei
het geluk de gouden bruiloft te kunnen vieren.
Paul was bedrijfsleider van een garenververij in
Ronse, Jeannine zorgde voor het huishouden.
De fiere jubilarissen werden door een delegatie
van het college van burgemeester en schepenen in het nieuw gemeentehuis ontvangen en
geschenken aangeboden.

Bevolking

Burgerlijke stand april

GEBOORTEN

Mathis De pelsmaeker (Veurne, 10 april), zoon van Stefaan en van Lindsey Gryson uit Oostduinkerke
Alexi De Meyer (Veurne, 16 april), dochter van Michel en van Elisabeth De Langhe uit Koksijde
Charlotte Paelinck (Veurne, 17 april), dochter van Nicholas en van Pascale Feys uit Koksijde
Warre Velle (Veurne, 18 april), zoon van Toon en van Sofie Neyens uit Koksijde
Estée Vandendries (Veurne, 21 april), dochter van Klaas en van Liselotte Rombaut uit Koksijde
Mats De Vlieger (Oostende, 24 april), zoon van Luk en van Daniëlla Smolders uit Oostduinkerke
Louis Nyssen (Gent, 25 april), zoon van Martin en van Hilde Govaert uit Koksijde
Tybeau Truwant (Koksijde, 29 april), zoon van Renzo en van Daisy Deckers uit Koksijde
Wout Landschoot (Veurne, 30 april), zoon van Kris en van Els Rotsaert uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Alain Senaeve en Vannessa Vanhove, beiden uit Koksijde
Harry Overmeire en Annelies Desnyder, beiden uit Koksijde
Hugo Goovaerts en Annie Buysse, beiden uit Koksijde
Christian De Bruyne en Jessica Egrise, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS

Anneliese Moser (85 jaar), echtgenote van André Verwaerde / Elisa Hallaert (78 jaar), weduwe van Henri Maes
/ Adolphine Nelissen (89 jaar), weduwe van Leon Reynaert / Marcel Tabery (86 jaar), echtgenoot van Renée
Buggenhout / Claudine Vercauteren (64 jaar), weduwe van Jean Snissaert / Wilfried Wuestenberg (52 jaar),
ongehuwd / Albertina Henderickx (94 jaar), weduwe van Robertus Heyndrickx / Daniel Casaert (88 jaar), echtgenoot van Yvonna
Salien / Gaston Byl (78 jaar), weduwnaar van Mathilde Peemans / Yvette Daniel (63 jaar), weduwe van Jacques Huart / Jacques
Brenet (72 jaar), echtgenoot van Nicole Demoustier / Dina Vandevelde (94 jaar), weduwe van Urbain Belaen

De voorbije maand in woord en beeld
3

1

1. De Landelijke Gilde van Wulpen bestaat honderd jaar. Reden
genoeg voor een plechtige ontvangst van de bestuursleden in het
gemeentehuis op zaterdag 19 april. Met raad en daad behartigt de
Landelijke Gilde al een eeuw lang de belangen van de landbouwers van
de bloeiende afdeling. Gemeenteraadslid en dijkgraaf Elie Depotter
met het LG-bestuur in aanwezigheid van het college van burgemeester
en schepenen.
2. Op maandag 28 april werd het gemeentebestuur drie kunstwerken
rijker. Kunstenaars Claude Vanhoutte en Claudine Rommelaere overhandigden burgemeester Marc Vanden Bussche respectievelijk de
werken “Salvador Dali” en “Zeezicht”, terwijl kleinzoon Eric Buyle het
pastelwerk uit 1945 “Jonge Vrouw” (zie foto) van zijn grootvader
Robert Buyle aan de gemeente schonk.
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3. Met het Europees gedachtegoed voor ogen organiseerde het
gemeentebestuur op woensdag 30 april een ontvangst voor alle
Nederlanders die in onze gemeente wonen. Een 50-tal personen ging
op de uitnodiging in en werd ten gemeentehuis een gezellig ontmoeting en receptie aangeboden. Burgemeester Marc Vanden Bussche,
gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe en raadlid Ivan Vancayseele
waren enthousiaste gastheren.
4. Dirk Van Tichelt, één der coryfeeën van de Koksijdse judoclub, behaalde in Lissabon recent de titel van Europees Kampioen
(gewichtsklasse -73 kg)! Zeker en vast een uitzonderlijke prestatie!
Schepenen Dirk Dawyndt en Daniël Van Herck hielden eraan hem op
vrijdag 2 mei hartelijk te feliciteren en een geschenk van de gemeente
te overhandigen.
5. Op maandag 12 mei werd het vernieuwde Willibrordusputje en
omgeving door pastoor Paul Dehullu plechtig ingezegend. Dat
gebeurde in aanwezigheid van schepenen Stefanie Anseeuw en
Frédéric Devos, gemeenteraadslid Paul Casselman en vertegenwoor
digers van de kerkfabriek.
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Composteren: kringlooptuinieren
centraal tijdens juni compostmaand
In zo’n 100 Vlaamse gemeenten maken de compostmeesters zich op voor de vijfde “Juni Compostmaand”. Samen
met de gemeente organiseren zij demonstraties, tentoonstellingen en andere activiteiten. Ook onze gemeente
neemt aan deze campagne deel met een bijzondere compostnamiddag op zaterdag 21 juni.
Dit jaar staat het thema kringlooptuinieren, -het zoveel mogelijk hergebruiken
van tuinresten-, centraal. Composteren,
snipper- en bladerwanden optrekken,
tuinpaden van hakselhout,… er zijn heel
wat kringlooptechnieken. Dat kan de
onervaren kringlooptuinier wat overrompelen. Daarom zoomt men voor de
eerste ‘kringloopeditie’ in op één aspect:
grasmaaisel. De compostmeesters zullen
praktische tips geven om een teveel aan
grasmaaisel te voorkomen én om het te
hergebruiken en als het ware te laten
“meewerken” aan een mooiere tuin. Maar
het blijft niet bij de demonstraties alleen:
alle deelnemers krijgen ook een gratis
tipboekje mee naar huis dat hen het
jaar rond van pas zal komen. Bovendien
maken de deelnemers kans op mooie
prijzen via een tombola. Meer informatie
over demonstraties en activiteiten vindt
u op www.koksijde.be.

COMPOSTNAMIDDAG 21 JUNI
Zin om meer te weten over composteren en/of deel te nemen aan tal van leuke activiteiten voor jong en oud? Kom dan op zaterdag 21 juni van 13.30 tot 16 u. naar het
gemeentelijk containerpark, Veurnestraat 11.
Het programma vermeldt:
* Voorstelling “Hoe te composteren – Kringlooptuinieren”, begeleid door Roger Van
Der Maelen
* Kriebelbeestjes onder de loep, begeleid door Frank Laleman
* Aan de slag met wilde planten en kruiden, begeleid door Catherine Deweirdt
* Knutselstand voor de kinderen: “Composteren is kinderspel”, begeleid door Katrien
Driesse
* Voor de allerkleinsten “Eendjes vangen”
* Dobbelsteenspel: “Wie lost de juiste antwoorden op en win één verrassingplantje!”
* Infostand composteren
* Gratis tombola met aantrekkelijke prijzen. Trekking om 15.45 u.
Om 16 u. krijgt iedere bezoeker een zakje compost mee naar huis. Een drankje wordt
aangeboden door het gemeentebestuur van Koksijde.
Er wordt gevraagd uw auto in de Kerkstraat te parkeren.

