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Snippers uit de gemeenteraad van 23 juni
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

- Muziekinstrumenten – Een basklarinet
en twee dwarsfluiten voor ’t Muwok.
Raming 7.441 euro (BTW in).
- Twee digitale schoolborden en twee
projectoren – Voor de gemeenteschool
Oostduinkerke. Raming 9.000 euro
(BTW in).
- Molokcontainers – Veertig molokcontainers (20 van 200 liter en 20 van
300 liter). Raming 40.000 euro (BTW
in).
- Twee schrobmachines - Eén voor het
abdijmuseum Ten Duinen en één voor
het visserijmuseum. Raming 10.000
euro (BTW in).
- Verlichtingspalen Ammanswallewijk –
Raming 40.352 euro (BTW in).
- Straalpijpen voor de brandweer – Het
betreft 19 pijpen van diverse types.
Raming 10.514 (BTW in).
- Perceel duingrond – In het kader van
natuurbehoud koopt de gemeente
jegens de familie Verlinden een perceel duingrond van 53 aren aan de
Elisabethlaan tegen de geschatte waardeprijs van 16.576 euro.

2. UNANIEM AKKOORD VOOR
VOLGENDE PROJECTEN

- Golf ter Hille – Vervolg van het geofysisch onderzoek van het archeologisch
terrein (32 ha) Hof ter Hille, noodzakelijk in het kader van de aanleg van
het golfterrein. Kostprijs 40.000 euro
(BTW in). Normaliter wordt in september het voorontwerp voor integratie
van golfaanleg in het polderlandschap
ingediend. De burgemeester hoopt op
de bouwvergunning einde dit jaar.

- Veiligheidsmodule voor pompstations
– Op het grondgebied van Koksijde
bevinden zich vijf pompstations:
Witte Burg, Dijkweg, Koningstraat,
Steenbakkerijstraat en IJslandplein. Bij
problemen in één van de pompstations
bestaat het alarm momenteel enkel uit
een knipperlicht op het station zelf.
Met deze nieuwe uitrusting wordt bij
een alarm in een pompstation één of
meer medewerkers van de technische
dienst automatisch verwittigd op hun
GSM-toestel. Kostprijs 16.000 euro
(BTW in).
- Wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Koningstraat–
Toekomstlaan – Bouwheer is de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen die 80% (of 100.940 euro,
BTW in) van de investering betaalt. Het
gemeentelijk aandeel bedraagt 20%
(of 25.235 euro, BTW in). Kostprijs
40.000 euro (BTW in).
- Vernieuwen
buitenschrijnwerk
gemeenteschool Koksijde – Raming
269.781 euro (BTW in). Er kan genoten worden van een speciale subsidie in
functie van energiebesparing.
- Renovatie Duinenhuis (fase 2) – Fase
1 is afgewerkt. Fase 2 begint na de
zomer en duurt tot volgende zomer.
Het betreft hoofdzakelijk binnenwerken.
Raming 478.977 euro (BTW in). Aan de
subsidiërende instantie (Kustactieplan
3, vzw Horizon) zullen maximale subsidies worden aangevraagd.
- Restauratie woonhuis abdijhoeve Ten
Bogaerde – Deze concessie is een
voltreffer. Verdere ontsluiting van de
accommodatie met vergader- en hotelaccommodatie op de 1ste verdieping

is nodig. Andere werken betreffen restauratie toren, daken en schrijnwerk,
topgevel, voegwerk, reiniging gevels,
zolders, beplantingen. Raming 455.621
euro (BTW in). Aan de subsidiërende instantie (Vlaamse Gemeenschap,
Onroerend Erfgoed) zullen maximale
subsidies en toelagen worden aangevraagd.
- Ondergronds brengen ICS-leidingen in
de Joststraat – Raming 8.037 euro (vrij
van BTW).
- Ontknekelen blok E kerkhof Koksijde –
Raming 43.136 euro (BTW in).
- Uitbreiding woonwijk Koningstraat:
ontwerp wegenis - De Sociale huisvestingsmaatschappij wil nog 8 woningen
realiseren op het braak stuk grond tussen de Courtensstraat, de Toekomstlaan
en de Koningstraat. De raad keurde het
wegenisplan goed. De uitvoering van
wegenis, riolering en openbare nutsvoorzieningen gebeurt voor 80% op
kosten van het Vlaams Gewest, op 20%
ten laste van de gemeente.

3. GEHEIME ZITTING

- Nieuw lid – Henk Ghyselen werd
door de raad eenparig aangesteld als
lid van de raad van beheer van cc
CasinoKoksijde in de plaats van beheerraadslid Rudy Boedts die ontslag nam.
- Nieuwe directeur - Met 24 stemmen
voor en 1 onthouding werd mevr.
Els Desmedt benoemd tot directeur op proef van de gemeentelijke
Westhoekacademie ter opvolging van
directeur Guy Van Beckevoort die de
pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt.
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Stortregen op 8 augustus 2007
erkend als algemene ramp
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De hevige stortregens op 8 augustus 2007 zijn in de gemeenten Koksijde en De Panne als algemene ramp erkend. Dat meldt het
koninklijk besluit dat op 26 juni 2008 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Gedupeerden hebben tot 30 september de tijd om een
dossier tot schadeloosstelling in te dienen (zie onderaan).

Sinds 1 maart 2007 is in alle brandverzekeringspolissen voor eenvoudige risico’s –woningen en kleine handelszakenverplicht de dekking opgenomen tegen
de wettelijk vastgestelde natuurrampen,
waaronder overstromingen. Die dekking
is verworven zonder dat de gebeurtenis
eerst als ramp moet erkend worden, en,
wat de overstromingsdekking betreft,
zonder dat er voor de neerslaghoeveelheid minima gelden. Dat betekent dat de
verzekeringsmaatschappijen de meeste
schade aan gebouwen en inboedel zullen
vergoeden.
Door de wet van 17 september 2005
komt het rampenfonds niet meer tussen
voor schade veroorzaakt door natuurrampen die verplicht is opgenomen in
de brandverzekering. Het rampenfonds
komt ook niet tussen voor zaken die de
verzekeringspolis uitsluit zoals franchises. Het rampenfonds kan wel tussenkomen voor personen die recht hebben

op een leefloon of op een gelijkwaardige
financiële hulp (attest OCMW) en die
geen brandpolis kunnen betalen. Alle
andere personen kunnen zich laten verzekeren. Als zij dat niet doen, dan komt
het rampenfonds niet tussen.
De goederen die in principe van een verzekeringsdekking zijn uitgesloten (wet
op de landverzekeringsovereenkomst)
komen alsnog in aanmerking voor een
schadevergoeding via het rampenfonds:
de niet-binnengehaalde oogsten, de
levende veestapel buiten het gebouw,
de bodem, de teelten, de bosaanplantingen. Ook op de openbare weg geparkeerde motorrijtuigen komen voor een
vergoeding van het rampenfonds in aanmerking (voor zover de autoverzekering
de schade niet dekt). Kunnen verder ook
in aanmerking komen: schade aan goederen, andere dan eenvoudige risico’s
(vb. industriële complexen) en goederen
die omwille van hun hoge waarde het

voorwerp uitmaken van een afzonderlijke en specifieke verzekeringspolis (vb.
kunstwerken).
De geteisterden die menen in aanmerking
te komen voor een eventuele vergoeding
door het rampenfonds hebben tot 30
september 2008 de tijd om een aanvraag
tot financiële tegemoetkoming in te dienen bij de gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen, dienst Rampenschade,
Provinciehuis Proosdij, Burg 2B te 8000
Brugge. De nodige aanvraagformulieren
en informatiebrochure liggen ter beschikking bij de gemeentelijke dienst Sociale
Zaken, Zeelaan 303 in Koksijde (coördinator Geert Beyens, tel. 058/53.30.45).
Aanvraagformulieren kan men ook
downloaden via de portaalsite van de
Belgische overheid: http://www.belgium.
be/nl/huisvesting/huisvestingsproblemen/natuurrampen/rampenfonds.

Conflictbemiddelaars: resultaten buurtonderzoek
Onze gemeente telt in zijn personeelsrangen enkele conflictbemiddelaars.
Hun hoofdtaak is het bemiddelen in
conflicten tussen jongeren onderling en
jongeren en volwassenen. Hierbij wordt
gestreefd naar verbetering, verhoging
of herstelling van de leefbaarheid.
Vanuit deze doelstelling werd van
het jaar van start gegaan met een
buurtonderzoek in Koksijde. Meer
bepaald de buurt rond de evenementenput (Kursaallaan, Boulognestraat,
F. Rofsweg, stuk Zeelaan, Blieckstraat
en Westendestraat). Via dit onderzoek
konden problemen gedetecteerd worden. Samen met het gemeentebestuur

en zijn diensten wordt gezocht naar een
constructieve oplossing om de leefbaarheid te verbeteren.
Door middel van een steekproef werden 142 vragenlijsten over de wijk verdeeld. De vragenlijst bevatte vragen over
spelmogelijkheden van jongeren, relaties
tussen jongeren onderling en volwassenen in de buurt. De ingevulde vragenlijst
kon bij verschillende diensten ingediend
worden, of aan de preventiedienst worden teruggezonden. Er werd ook een
buurtvergadering gehouden om de vragenlijsten toe te lichten en eventuele
vragen te beantwoorden.
De antwoorden leerden dat de verhou-

dingen tussen jongeren en volwassenen in de buurt goed verlopen.
De voornaamste vormen van overlast
waarmee de mensen in de bevraagde
wijk worden geconfronteerd waren:
- de beschadiging van openbare domeinen (vandalisme)
- achterlaten van vuilnis
Dit zou vooral in de vakantieperiodes
een probleem zijn. De antwoorden van
de vragenlijsten werden samengevat en
aan het college van burgemeester en
schepenen overgemaakt. De conflictbemiddelaars danken iedereen die aan
het buurtonderzoek heeft meegewerkt.
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Gemeentebestuur huldigt stichter-pionier
van 30-jarige werkgroep Kunst in Baaltje!
De artistieke werkgroep Kunst in Baaltje bestaat 30 jaar! Voor het gemeentebestuur was dat uiteraard een gelegenheid om de
stichter-pionier van de kunstkring, nl. dr. Raymond Van Duüren, met zijn echtgenote Annie Barat, tijdens een ontvangst op zaterdag 2 augustus in de Kokpit van het gemeentehuis in de bloemetjes te plaatsen. De sympathieke Raymond, die ereschepen en
ook cultureel ambassadeur van de gemeente is, liet zich de verdiende lofbetuigingen welgevallen.
Zoals Sint-Martens-Latem
Raymond Van Duüren:
heeft Sint-Idesbald ook
“De Keunekapel was nog
altijd een bijzondere aanzoiets dat stond te vertrekkingskracht op schilloederen. Het gebouwtje
ders, beeldhouwers en
werd opgericht door een
schrijvers uitgeoefend. Niet
rijke Brusselse familie,
alleen omwille van de rust,
om hun zoon-priester in
de sereniteit en de nog
de zomer de mogelijkheid
resterende natuur, maar
te bieden missen te celevooral ook om zijn prachtibreren. Later diende het
ge zeezichten, de bijzondenog als opvangtehuis voor
re luchten en het speciale
Nieuwpoortse oorlogslichtklimaat. Wie herinnert
slachtoffers. In jaren ’50
zich niet de grote meesters
en ’60 werd de kapel als
zoals George Grard, Paul De huidige werkgroep “Kunst in Baaltje” bestaat momenteel uit Raymond en Annie vakantiewoning verhuurd,
Delvaux, Taf Wallet, Walter Van Duüren, Jan Loones, Herwig Vollon, Greta Suber-Delie,Greta Bruynooghe, Bob tot ze plots niet meer de
Rossel, Valerie Vandamme en Monique Meganck.
Vilain, Willem Elsschot,
accommodatie bood om er
Herman Teirlinck, Karel Vande Woestijne geleefd de gevraagde artiesten. Al hun te resideren. Ik kende de Keunekapel van
en nog vele anderen..? Sommige kwamen ter beschikking gestelde werken werden in mijn jeugd. Dit typische gebouwtje
met vakantie, anderen verbleven hier het in één tentoonstelling gebundeld. Op moest volgens mij een kunsttempeltje
jaar rond. Bij Grard thuis organiseerden de eerste vernissage waren heel wat worden. Na onteigening en renovatie,
de artiesten elk jaar enkele zomerse bekende kunstenaars aanwezig: o.a. Paul kon ik via mijn vriend Karel Poma, toenreünies waarbij zelfs de beau-monde Delvaux, Gaston Burssens, familieleden malig minister van Cultuur, bewerkstelbetrokken was. Om maar te zeggen dat van Alfons De Ridder (Willem Elsschot). ligen dat de Keunekapel geklasseerd en
Sint-Idesbald in kunstenaarskringen een Zo namen in 1978 49 kunstenaars aan omgebouwd werd tot een tentoonstelbegrip was.
de expo deel, in 1980 waren er dat 80. lingsruimte. De groene omgeving werd
Raymond Van Duüren: “Maar ondanks Maar met het vorderen der jaren waren als een soort mini-Middelheim aangede aanwezigheid van deze grote figuren, meer en meer bekende kunstenaars legd. In de Keunekapel zitten we inmidgebeurde er op het gemeentelijk cultu- overleden. Raymond en Annie gooiden dels al aan de 90ste tentoonstelling, met
rele vlak weinig of niets in het toenma- het dan over een andere boeg. De Dominique van Osta.”
lige Koksijde. In 1978, als schepen van oplossing bestond erin de tentoonstel- Volgens de gevierde cultureel ambassaCultuur vond ik dat beschamend. Er ling uit te breiden over de grenzen van deur Ray Van Duüren heeft de cultuur in
waren wel straatnamen naar deze arties- Koksijde en te werken met een jaarlijks Koksijde en aan de Westkust de voorbije
ten genoemd, maar een ode brengen in thema om 100 deelnemers samen te jaren een grote inhaalbeweging gemaakt.
de vorm van een verrijkende tentoon- brengen. Maximaal bedroeg de lijst 102 Voor Raymond is cultuur het enige wat
stelling kon blijkbaar niet. Dat vond ik als deelnemers (schilders, beeldhouwers, eeuwig is en dat moeten de meeste meninwoner van Sint-Idesbald vernederend. schrijvers, dichters, enz.).
sen beseffen. “Velen hebben kritiek op
Toen vatten mijn echtgenote en ik het
cultuur, maar het is één van de middelen
idee op om “Kunst in Baaltje” uit de KEUNEKAPEL: INDIVIDUELE
in onze samenleving om de identiteit en
grond te stampen met in augustus een TENTOONSTELLINGEN
creativiteit van een volk te herkennen en
jaarlijkse expo in de Kerkepannezaal.”
De werkgroep “Kunst in Baaltje” orga- naar waarde te schatten. De gemeente
niseert sinds jaren ook individuele ten- biedt nu de vele opduikende kunsteKERKEPANNEZAAL:
toonstellingen in de typische Keunekapel. naars alle mogelijke faciliteiten om hun
GROEPSTENTOONSTELLINGEN Talrijke belangrijke kunstenaars met naam kunstwerken te promoten, al moeten we
Die eerste keer waren de kunstenaars en faam hebben daar intussen de revue voorzichtig zijn in het aanbod en selectief te werk gaan”, aldus Van Duüren.
die er hadden gewerkt, gewoond en gepasseerd.
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Zomerse naweeën met jazz en gospel
* In het kader van Jazz at Baaltje vindt op vrijdag 12 september om 20.30 u. in hotel Ruytingen in Sint-Idesbald een optreden
plaats van The TradSwing Quartet met muziek van Didney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ray Charles, Glenn Miller e.a.
The TradSwing Quartet bestaat uit Alain Marechal, Fabrice Castelain, Jean-Marie Delersnidere en Jean-Pierre Lepers, wonende in
Crochte bij Sint-Winkosbergen (Frans-Vlaanderen). De groep is door heel Frankrijk gekend. Toegang 10 euro vvk (058/51.30.50),
12 euro add. Info: R. Van Duüren (058/51.30.50), namens het willemsfonds en de Vrijzinnige Koepel Westhoek.

Gemeentelijke Westhoekacademie: directeurswissel
In de gemeentelijke Westhoekacademie begint het 37ste schooljaar. Na een rijk gevulde carrière gaat het boegbeeld, directeur
Guy Van Beckevoort, met pensioen. Het roer komt in handen van Els Desmedt, die vol enthousiasme deze bloeiende en gerenommeerde academie zal leiden. Met respect voor al wat vroeger reeds werd verwezenlijkt, zal zij de WAK met een blik naar de
toekomst verder uitbouwen. Nog heel de maand september kan er ingeschreven worden tijdens de lesuren, op het secretariaat
of in de filialen in Alveringem, De Panne, Nieuwpoort, Veurne, en in de Noordduinen te Koksijde. Op vrijdagnamiddag worden
nu ook lessen georganiseerd in de vrije en gemeentelijke basisscholen van Koksijde en Oostduinkerke. Ook daar kan men tot 30
september inschrijven. Voor info en inschrijvingen: secretariaat WAK, Liliane Desaever en Dorien Vandenbussche, Veurnelaan, 109
in Sint-Idesbald, tel. 058/51.65.27, fax. 058/52.27.72, e-mail westhoekacademie@koksijde.be.

“Met veertien aan tafel”: artistiek kookboek!
De afdeling Vrije Grafiek van de gemeentelijke Westhoekacademie presenteert op woensdag 24 september in de hotelschool Ter
Duinen een artistiek kookboek met als titel “Met veertien aan tafel”! Het smakelijk kunstboek zag het levenslicht onder leiding
van docent Rik De Keyzer. Er zijn 25 exemplaren.
Het thema van het academiejaar 2007-2008 was “aan tafel”. Het maken van een artistiek kookboek waarvoor elke cursist een
eigen recept koos en verrijkte met een artistieke prent, was een uitdaging. De kunstwerken werden overwegend met basisproducten uit de onmiddellijke nabijheid van de zee of het platteland ontworpen. Uiteindelijk hebben veertien artistieke keukenpieten
een recept gekozen en een grafisch werk gemaakt. Het zijn: Bert Bijnens, Albert Bouwen, Hedwige Debuck, Florette Delobelle,
Filip Devos, Magloire Dornez, Jens Faust, Nelly Huys, Michel François, Leo Rabaey, Christine Saintes, Kateline Van Werveke, Eddy
Veeckman en Walter Willems. Meer info in de gemeentelijke Westhoekacademie, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.

Oudste paardenvisser René Goens overleden

In memoriam

In de gezegende ouderdom van 91 jaar en 6 maanden overleed op 24 juli in Veurne de h. René Goens. Hij was de oudste paardenvisser op rust van Koksijde. René was zowat de laatste vertegenwoordiger van een generatie paardenvissers voor wie deze
typische manier van garnaalvisserij een noodzakelijke aanvulling op het inkomen was.
René Goens werd op 31 januari 1917 in een landbouwersgezin in Booitshoeke geboren. Hij huwde met Maria Vieren, ging wonen
in een kleine doening langs de Koksijdesteenweg en startte een bedrijfje als voerman, met een fors boerenpaard. Later nam hij de
kolenhandel van Notebaert uit Oostduinkerke-dorp over, kon zich een vrachtwagen veroorloven en schakelde met zijn zonen over
op de distributie van mazout. Op de wijk Zevekote waar hij woonde, huisden heel wat paardenvissers o.a. Karel T’Jaecke (Legein),
Marcel Pieters, Engel Plaetevoet, Jan en Louis Vermoote, Jerome Pylyser, Engel
Hiele en David Danneel. Samen met de paardenvissers van de wijk Westhinder
(Oostduinkerke) en de wijk Galloper (Koksijde) kwamen ze bijeen om over een
zandweg door de Schipgatduinen naar zee te trekken. Omdat ze dicht tegen
de polders woonden werden ze de “butterboeren” genoemd, terwijl de paardenvissers van de Groenendijk, met wijlen boegbeeld Amandus Vanbillemont,
als “poretboeren” (preiboeren) werden afgedaan. René Goens maakte nog de
tijd mee dat de garnaalvisserij als hoofdberoep niet te harden was. De meesten onder hen waren dan ook voerman of handelaar of kleine landgebruikers.
Ze leefden in elk geval niet in grote luxe. René Goens heeft de paardenvisserij beoefend tot ca. 1975. Onder groot medeleven van de bevolking werd
René Goens op zaterdag 2 augustus na een dienst in de Sint-Niklaaskerk te
Oostduinkerke bijgezet in de familiegrafkelder aldaar. De oudste paardenvisser
op rust is nu Henri Jules Durant, 91 jaar geworden op 31 juli.
Wijlen paardenvisser René Goens, in vol ornaat op zijn
trotse paard, in die tijd nog met de schee.

Abdij Ten Duinen
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Schapen bij de abdij zoals eeuwen geleden!
De duinenweide bij de
Gladiolenlaan behoort tot het
natuurdomein bij de abdijsite
Ten Duinen. Oorspronkelijk
zouden hier ezels rondlopen.
Uiteindelijk staan er nu schapen op. Natuurpunt Westkust
heeft er 24 Scottish blackface
schapen te grazen gezet. Zij
dienen het terrein te “maaien”
en zullen nadien vervangen
worden door een inheems ras,
het Vlaamse schaap. Hierdoor
ontstaat er een ideale link met

de abdijsite en het abdijmuseum. De Duinenabdij vergaarde
in de 12de en 13de eeuw ooit
het begin van zijn rijkdom door
de teelt van schapen en de
import van wol van Engelse
en Schotse cisterciënzerabdijen
voor de wevers van Veurne,
Diksmuide en Ieper. Er komt nog
een schuilhok voor de schapen
en een informatiebord.
Zoals eeuwen geleden grazen weer
schapen bij de abdij. Misschien
volgt weer rijkdom en weelde, zoals
vroeger..?

Museumjaarboek: middeleeuwse baksteen
De lezingen van het derde internationaal colloquium dat het abdijmuseum
Ten Duinen tussen 24 en 27 oktober
2007 organiseerde zijn gebundeld in
het 7de museumjaarboek. Twintig bij-

WBK

dragen, goed voor 329 pagina’s, over
de middeleeuwse baksteengeschiedenis,
o.a. van de Duinenabdij, geven een evoluerend beeld over de impact van de cisterciënzermonniken op het gebruik van

baksteen als bouwmateriaal. De focus
van de bijdragen is zowel internationaal
als regionaal. Te bestellen via boekhouding@tenduinen.be of te bekomen aan
de balie van het abdijmuseum.

Hulde aan Koksijds wereldmodel Elise Crombez

Elise Crombez, rechtstaand tweede van links, naast haar broer, haar ouders en
burgemeester Marc Vanden Bussche. Gehurkt haar beste vriendinnen.

Op zaterdag 2 augustus heeft het college van burgemeester en schepenen in de Kokpit van het gemeentehuis hulde
gebracht aan wereldmodel Elise Crombez die uit Koksijde
afkomstig is. De Koksijdse haalde inmiddels liefst 13 keer
de cover van Vogue, het wereldvermaarde modemagazine.
Elise Crombez werd in 2000 ontdekt door Dominique
Models op een Miss Mannequinwedstrijd in Roeselare. Ze
won toen ook die wedstrijd. Twee jaar later krijgt ze een
eerste contract in New York te pakken en vertrekt naar The
Big Apple. Opmerkelijk is dat dit de eerste vlucht in haar
leven was! In datzelfde jaar staat Elise al in de top 5 van
meest gevraagde modellen ter wereld!
In de jaren die daarop volgden deed Elise o.a. campagnes
voor Prada (5x), Versace, Helmut Lang, Valentino, Ralph
Lauren, Jil Sander(2x) en Eres. In 2003 was ze ook het gezicht
voor een campagne van H & M. Ze werkte voor de grootste modebladen: Vogue (Italië, Verenigd Koninkrijk, Parijs,
Duitsland, Spanje, USA), Harper’s Bazaar, Allure, Mixte, Elle…
Elise liep modeshows voor grote namen als Giorgio Armani,
Jean-Paul Gaultier, Calvin Klein en Dior (ontwerper: John

Galliano). In 2006 staat ze op de cover van het boek “Koksijde”.
Burgemeester Marc Vanden Bussche stak niet onder stoelen of banken dat het gemeentebestuur bijzonder trots op Elise
is, temeer ze in elk interview verklaart dat Koksijde nog steeds in haar hart ligt! Als blijk van erkentelijkheid kreeg ze van de
gemeente een indrukwekkende kader met een afdruk van alle covers van Vogue en van de cover van het boek Koksijde, waarop
ze figureert!

Ars Moriendi
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Graven spreken: een unieke belevenis!
Op zaterdag 27 en zondag 28 september wordt het een drukte van jewelste rond de Sint-Pieterskerk en het kerkhof van Koksijdedorp. In het kader van het project “De Ultieme Afspraak - Ars Moriendi” kan men er genieten van Graven Spreken, een unieke
belevenis. Het programma omvat volgende activiteiten.

VRIJDAG 26 SEPTEMBER:

Hanneke Paauwe niet alleen oog voor
de donkere en zwarte kant van verlies,
maar ook voor troost.
Tekst, concept en regie: Hanneke
Paauwe / Spel: Janne De Smet, Marijke
Pinoy, Hans Van Cauwenberghe, Jonas
Leemans / Naar een idee van Fons
Dejong

- 20 u., Koksijde-dorp, Sint-Pieterskerk,
causerie door Alex Vandebril,
“Vroegchristelijke Romeinse catacomben getuigen over leven en dood
–Lapides clamabunt”, gratis toegang.

Alex Vandebril gidst al jaren in de catacombe van San Callisto te Rome. In de
prachtige neogotische Sint-Pieterskerk
dompelt hij de luisteraar onder in de
wereld van de christelijke catacomben
van Rome. Hij vertelt o.a. over de
betekenis, de locaties, de structuur, de
symboliek en het belang van catacomben en illustreert dit met sprekend
fotomateriaal. Na de lezing gelegenheid
tot een natje en een vraagje in ’t Oud
Schooltje.

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28
SEPTEMBER:

- Van 17 tot 19 u.: Rendez-Vous, een ervaring om u tegen te zeggen. Jij bent het
publiek, jij alleen. Een kwartier lang.
Een one-on-one performance, telkens
15 minuten per persoon op het SintPieterskerkhof.
Spel door Amara Reta, Clara van den
Broek, Janne Desmet, Kirsten Pieters of
Celia Fechas / Concept, tekst en regie
van Hanneke Paauwe / Kostuum van
Sara Dykmans / Compositie: Ton de
Wit

Kan jij je herinneren hoe je geboren
werd? Kan jij je voorstellen hoe je gaat
sterven? Rendez-vous is een uitnodiging.
Voor een onmogelijke ontmoeting. Tussen
wieg en graf. Tussen welkom en vaarwel.
Tussen twee mensen. Een intiem moment
op het dunne koord van je levenslijn.
Enkel mogelijk zolang jij aanwezig bent.
- 19 u., Graven Spreken,
SintPieterskerkhof

Concept, coördinatie, interviews: Veerle
Decroos en Alex Vandebril / Regie:
Josette van Hooydonck / Spel: Liliane
Ballaux, Ilse Chamon, Pol Dehullu, Johan
Depotter, Georgette Hinderyckx, Nicole
Leys / Muzikale omlijsting: Stedelijke
Academie voor Muziek en Woord, afd.
Koksijde en Veurne.

Prachtige levensverhalen en stemmige
muziek evoceren Koksijdse “groten en
kleinen”. Met gevoel voor hun historische, artistieke of maatschappelijke
context vertellen Koksijdenaars levensechte verhalen over bekende of boeiende
mensen uit het verleden die veel voor de
Koksijdse bevolking hebben betekend.
Verhalen en anekdotes uit het leven
van zuster Treesje, het kruidenvrouwtje Rosalie Billoot, pastoor Lootens,
burgemeester Van Buggenhout en een
Algerijnse soldaat uit WO I…
- 20 u.: na de voorstelling Graven Spreken,
begrafenismaaltijd van toen… u wordt
uitgenodigd voor een goede homp
brood, een kom warme soep…
- 22 u., In Memoriam, Sint-Pieterskerkhof
Vader, moeder en een kind vertellen
hoe ze het verlies van hun zoon en
tweelingbroertje proberen te verwerken. Dat doen ze in een monoloog,
elk bij een ander “engelengraf ” op
het kerkhof. In deze voorstelling heeft

(Citaat uit DE STER: Luguber of eng
was In Memoriam echter totaal niet.
Indrukwekkend en emotioneel toneel,
dat is wat de toeschouwers voorgeschoteld kregen. Elke monoloog is even emotioneel als herkenbaar. De eenvoud van
de teksten maakt het geheel nog indrukwekkender. Voeg daarbij een decor van
grafstenen, kaarsjes en een volle maan
en de impact van het stuk mag duidelijk
zijn. Een kerkhof vol kippenvel.)

TENTOONSTELLING “GRAVEN
SPREKEN”

De Koksijdse jeugd creëerde naar aanleiding van het theaterproject mooie
kunstwerken. Een must voor iedereen
die wil zien hoe jongeren op een kunstzinnige manier omgaan met leven en
dood. Doorlopend van 27 september
tot 13 oktober van 10 tot 17 u. in de
Sint-Pieterskerk (niet op zondagmorgen), gratis toegang.

PRAKTISCH

Tickets vanaf 1 september: 22 euro
voor een combiticket (Graven Spreken,
maaltijd en In Memoriam) / 4 euro voor
Rendez-vous (apart te reserveren). Bij
slecht weer vinden de voorstellingen
binnen plaats.
Info: cc CasinoKoksijde, Casinoplein 11, tel.
058/53.29.99, e-post cc.casino@koksijde.
be, webstek www.casinokoksijde.be.

Erfgoed
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Erfgoedborden voor markante gebouwen!
Het cultuurbeleidsplan 2003-2007
legde in onze gemeente de grondslag
voor de uitbouw van een gefundeerd en
doordacht erfgoedbeleid. Diverse acties
en initiatieven bewijzen de bekommernis
van het gemeentebestuur om de zorg
voor het bouwkundig patrimonium bij
bewoners en bezoekers te stimuleren.
Die acties waren/zijn o.m.: de inventaris
van het bouwkundig erfgoed en het
boek “Koksijde, een bewogen architectuurgeschiedenis” (Sarah Willems), de
brochures met erfgoedwandelingen, de

erfgoedfietsroute, de mogelijkheid om
subsidies te krijgen voor verbouwingen
aan architecturaal waardevolle woningen,
de opmaak van de inventaris van het
funerair erfgoed (Evy Vande Voorde),
de i-pod wandelingen, enz. Deze reeks
acties werd begin juli uitgebreid met
alweer een nieuwe actie: erfgoedborden!
Op vrijdag 4 juli werden 5 nieuwe erfgoedborden geplaatst.
Het doel van een erfgoedbord is de
aandacht van voorbijgangers te vestigen op het belang van een bepaald

gebouw. De geselecteerde gebouwen
verdienen bijzondere aandacht omwille
van hun architectuur, het verhaal van
hun bewoners of om andere redenen. De
borden zijn luchtig opgevat, de tekstuitleg is 4-talig opgesteld en de illustraties
van oude postkaarten werken beeldversterkend t.o.v. het beeld van het reële
hedendaagse gebouw.
Op de volgende locaties werden erfgoedborden geplaatst:
- Mon Foyer (F. Ropsweg 7, Koksijdebad)
- De Mijn (hoek Kerkstraat/Massartstraat
4, Koksijde-dorp)
- De Zomerkapel (Leopold II-laan 250A,
Oostduinkerke)
- Mieke Hill (Dumontlaan 4, SintIdesbald)
- Le Carbet (Zeepannelaan 49, SintIdesbald).
Dit is slechts het begin van het verhaal
van de Koksijdse erfgoedborden. In de
komende jaren worden er nog meer
geplaatst, zo bv. 8 nieuwe in het voorjaar
2009.
Info: mevr. Ann-Sofie Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd en cultuurbeleidscoördinator (tel. 058/53.30.30 – e-mail annsofie.beun@koksijde.be) of op de dienst
Cultuur (tel. 058/53.34.27 – e-mail : cultuur@koksijde.be).

Open Monumentendag op 14 september
In heel Vlaanderen vindt op zondag 14
september de 20ste editie van de Open
Monumentendag Vlaanderen plaats.
Uiteraard dus ook in Koksijde. De jubileumviering staat in het teken van deze
verjaardag met als thema “20ste editie,
20ste eeuw”. Daarmee wordt de vorige
eeuw grondig onder de loep genomen en
dat hebben ze in Koksijde goed begrepen.
Enkele beschermde monumenten Cottage
Ravensteen, boothotel Normandie, De
Mijn (hotelschool Koksijde), villa Le
Carbet en voormalig hotel Excelsior worden uitzonderlijk opengesteld voor het
publiek. Alle info op 058/51.29.10 of
toerisme@koksijde.be.

Villa Le Carbet, samen met nog andere beschermde gebouwen toegankelijk voor bezoekers op de
Open Monumentendag op 14 september.

Afscheid van een monument:

60ste en laatste Bebloemde Praalstoet ter
Verheerlijking Vlaamse schilderkunst!

Op zondag 7 september trekt de Bebloemde
Praalstoet ter Verheerlijking van de Vlaamse
Schilderkunst (in de volksmond gekend als de
Bloemenstoet) voor de allerlaatste keer door de
straten van Koksijde en Sint-Idesbald. Op die dag
wordt met 60.000 bloemen afscheid genomen van
60 jaar bloemenstoet. Ook de Groendienst viert in
2008 zijn 60-jarig bestaan. Bij de vele medewerkers
ligt de lat dan ook hoog om van deze laatste editie
een spraakmakende en onvergetelijke gebeurtenis
te maken.

één van de drijvende motors achter de praalstoet.
Met duizenden bloemen bracht deze dienst elk jaar
bekende schilderijen tot leven.

Wat in 1948 startte als een folkloristische stoet
rond de IJslandvaart werd in 1958 omgedoopt tot
de Praalstoet “Hulde aan de Vlaamse Schilderkunst”.
Vanaf de beginjaren was de groendienst, eerst
onder leiding van Ward Leys en sedert zijn
pensionering onder leiding van zijn zoon Ides Leys,

De stoet vertrekt om 15 u. in Koksijde-dorp en
legt volgend traject af: Zeelaan in Koksijde-dorp
– rotonde De Poort – Zeelaan in Koksijde-bad –
Zeedijk links tot in Sint-Idesbald – Strandlaan en
ontbinding aan de Kerkepannezaal.

De stoet is een eerbetoon aan onze Vlaamse kunstenaars van Breughel tot Delvaux. Het is een feestlint met een 60-tal groepen, wagens, figuranten
in kostbare kostuums, muziekgroepen uit binnenen buitenland, straatartiesten en choreografische
groepen. Een twee uur durend spektakel voor jong
en oud.

Kermis
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Kermisprogramma Oostduinkerke-dorp
DONDERDAG 11 SEPTEMBER:

- 14 u., Witte Burg, herfstontmoeting
seniorendans met tussendoor dansdemonstraties (org. dansgroep De
Golfbrekers)

VRIJDAG 12 SEPTEMBER:

* 19.30 u., café Leopold, kermisprijskamp
golfbiljart t.v.v. de Leopoldsvrienden,
inschrijving tot 20.30 u. (org.
café Leopold Dorpstraat 29, gsm
0473/53.55.46 of 0474/88.11.05)

ZATERDAG 13 SEPTEMBER:

- 15 u., wielerwedstrijd voor eliterenners
zonder contract & beloften, Grote Prijs
Garage Marc Vansteenland
- 18 u., ontvangst van de genodigden in
cafetaria Sportpark Hazebeek
- 18.30 u., feestelijk inwandelen vernieuwde dorpskern via de Schoolstraat
naar parking Vrijheidstraat onder begeleiding van de harmonie Vrienden van
de Brandweer
- 19 u., parking Vrijheidstraat, officiële
inhuldiging vernieuwde dorpskern
- 19.30 u., wandeling doorheen de kermis van de Vrijheidstraat tot het oudgemeentehuis
- optreden van dansgroep de OudIJslandvaarders en officiële opening
van de kermis door burgemeester Marc
Vanden Bussche

- 20 u., Estaminet In de Peerdevisscher,
accordeonavond met accordeonist
Mark Muys tot 22 u.

DINSDAG 16 SEPTEMBER:

ZONDAG 14 SEPTEMBER:

WOENSDAG 17 SEPTEMBER:

64ste verjaardag van de Bevrijding van
Oostduinkerke
Aan de inwoners wordt vriendelijk
gevraagd hun huizen te willen bevlaggen.
- 9.15 u., plechtigheid op de gemeentelijke begraafplaats met bloemenhulde
- 10.15 u., plechtige herdenkingsmis in
de Sint-Niklaaskerk, opgeluisterd door
de herenschola Cum Jubilo uit Watou
- 11.15 u., bevrijdingsstoet en bloemenhulde aan de herdenkingsplaten in de
Vrijheidstraat en Dorpsstraat
- 13.30 u., café Leopold, open vogelpikwedstrijd t.v.v. de Leopoldsvrienden,
inschrijven van 13 tot 14.15 u. en
start om 14.30 u. (org. café Leopold
Dorpstraat 29, gsm 0473/53.55.46 of
0474/88.11.05)

MAANDAG 15 SEPTEMBER:

- 10 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige herdenkingsdienst voor de overleden
parochianen (jaargetijde)
- 18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen, inschrijving & uitbetaling
in café ’t Visserswelzijn (org. WTC De
Meeuw)

- 16.30-22 u., avondmarkt in Oostduinkerke-dorp

- 16 u., binnenplein van het Nationaal
Visserijmuseum, wedstrijden voor de
schoolgaande jeugd (org. feestcomité
Oostduinkerke-dorp)

DONDERDAG 18 SEPTEMBER:

- 9 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige vissersmis, na de eredienst bloemenhulde op het erepark van het Nationaal
Visserijmuseum
- 11 u., gezellig samenzijn voor de vissers en de vrienden van de visserij in
café ‘t Visserswelzijn, aangeboden door
het feestcomité Oostduinkerke-dorp
- 15 u., wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften, 25e
Grote Prijs Autohandel Vanoverbeke en
Legein

ZATERDAG 20 SEPTEMBER:

- van 10.30 tot 11.30 u. kampioenschap voor vrouwelijke kruwers (org.
kruwersclub De Spanjaardbank)

ZONDAG 21 SEPTEMBER:

- van 10.45 tot 12.15 u., kampioenschap voor mannelijke kruwers (org.
kruwersclub De Spanjaardbank)

Groendijkkermis
ZATERDAG 6 SEPTEMBER:

- van 14 tot 15 u., Canadahoeve,
springles voor gevorderden (org. de
Canadaruiters)
- van 15 tot 16 u., Canadahoeve, rijles voor half-gevorderden en beginners door Michel Van Eygen (org. de
Canadaruiters)
- van 17 tot 19 u., Canadahoeve, gra-

tis initiatie paardrijden klassiek en
western voor jong en oud (org. de
Canadaruiters)
- 18 u., officiële opening van Groendijkkermis met start aan de Paardenhoeve,
om 18.30 u. aan de Canadahoeve, om
19 u. aan café De Zoeten Inval, met
medewerking van Mieke Garnaal, de
harmonie Vrienden van de Brandweer en

de dansgroep Oud- IJslandvaarders
- 20 u., herberg De Zoeten Inval, dansavond

ZONDAG 7 SEPTEMBER:

- 17 u., herberg De Zoeten Inval, visbakken door Groendijkvrienden
- 20 u., herberg De Zoeten Inval, dansavond

Kermis
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(vervolg v. blz. 10)
Kermisprogramma Sint-Idesbald
VRIJDAG 5 SEPTEMBER/

- 16 u., hotel Ruytingen, boter- en camembertkaarting, info in hotel Ruytingen

ZATERDAG 6 SEPTEMBER:

- 19 u., Grardplein, optocht met de
gemeentelijke harmonie, de reuzen en
de genodigden door de Strandlaan
- 20 u., Kerkepannezaal, officiële opening van de kermis door de burgemeester, gevolgd door een receptie voor

de genodigden met drankje en hapje
verzorgd door d Visbakkers, om 20 u.
optreden van het orkest Gino & friends
(gratis toegang)
- 22 u., kermisvuurwerk en om 22.30 u.
gratis vat aangeboden door het feestcomité Sint-Idesbald

ZONDAG 7 SEPTEMBER:

- 10 u., kerk Sint-Idesbald, dienst voor de
gesneuvelde Canadese soldaat Charles
Richards en de overleden parochia-

nen, gevolgd door bloemenhulde en
optocht met de gemeentelijke harmonie
en de vaderlandslievende verenigingen.

MAANDAG 8 SEPTEMBER:

- 14 u., Kerkepannezaal, ontspanningsnamiddag voor de senioren van SintIdesbald met gratis optreden van het
showgezelschap Paul Bruna (inschrijven
noodzakelijk)

Toerisme
Daguitstap naar Reims en de champagne
DONDERDAG 11 SEPTEMBER: OP ONTDEKKING IN REIMS EN PROEVEN VAN CHAMPAGNE
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
(brandweer); om 6.50 u. parking SintNiklaaskerk
Programma: (onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):
- onderweg ontbijtstop in Assevillers
- ca. 11 u., aankomst in Reims: een oude
stad met Romeinse relicten; een machtige gotische kathedraal (13de eeuw)

- ca. 11.30 u. bezoek aan het champagnehuis Pommery Brut Royal, op loopafstand van het centrum; klasrijke champagne uit de groep Vranken-Pommery,
de 2de grootste producent en geleid
door Paul-François Vranken, afkomstig
uit Sint-Truiden; proeven en uitleg; er
is geen lift maar er zijn wel 116 trappen….
- middagmaal
- namiddag: richting Epernay, langs de
Basilique St.-Rémi en de wijnheuvels,
eindeloze wijnvelden

- ca. 18.30 u. aanvang terugreis, thuiskomst rond 22.30 u.
Prijs: 40 euro per persoon
Inschrijven: 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: Koksijdebad (058/51.29.10), Oostduinkerkebad (058/51.13.89), Sint-Idesbald
(058/51.39.99).

Gezocht: getuigenissen over vakantiekolonies
Vanaf het einde van de 19de eeuw zetten
liefdadigheidswerken zich in om zoveel
mogelijk kinderen uit de grote Belgische
steden te laten genieten van een verblijf
aan zee. Na de Eerste Wereldoorlog
werden de kolonies vooral door mutualiteiten georganiseerd. Voorbeelden van
vakantiekolonies zijn: De Blauwe Distel
in De Panne, De Sinjoorkens en RTT

Home in Oostduinkerke, Kindervreugde
in Nieuwpoort, enz. Het Amsab-Instituut
voor Sociale Geschiedenis voert thans
een onderzoek naar vakantiekolonies
aan de Vlaamse kust. Archieven leveren
wel de feitelijke kennis over de vakantiekolonies, maar geven weinig informatie
over hoe de kinderen die vakanties zelf
beleefden. In het kader van het project

zoekt men getuigenissen, foto’s, filmpjes,
uniformen, postkaartjes geschreven naar
het thuisfront, enz. De onderzoeksresultaten worden in 2010 voorgesteld in een
publicatie, een interactieve website en
een bezoek aan enkele nog resterende
kolonies. Contacteer martine.vermandere@amsab.be of bezoek www.vakantiekolonies.be voor meer informatie.

HET NATIONAAL VISSERIJMUSEUM VAN OOSTDUINKERKE

NU AL EEN SUCCESVERHAAL!
Het vernieuwde museum werd op 28 juni 2008 officieel heropend.
Ondertussen bezochten al meer dan 20.000 mensen de nieuwe
cultuurparel.
Op deze pagina’s kan u de sfeer van het museum opsnuiven!

TOEGANG GRATIS VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE!
(op vertoon van de identiteitskaart)
Openingsuren
Week: 10 tot 18 uur
Weekend en feestdagen: 14 tot 18 uur
Maandag: gesloten
Sluitingsperiode: 25/12 en 01/01, januari (na kerstvakantie)

Pastoor Schmitzstraat 5 | 8670 Oostduinkerke
tel. 058 51 24 68 | fax 058 51 08 17 | info@visserijmuseum.be
www.visserijmuseum.be • www.koksijde.be

Bibliotheek
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Cursussen in de bibliotheek
BASISCURSUS: HOE WERKT
EEN COMPUTER?

Deze reeks, op maandag 6 en vrijdag
10 oktober van 13.30 u. tot 16 u., is
bedoeld voor wie interesse heeft voor
de pc maar nooit de kans kreeg om het
te leren. De eerste handelingen worden aangeleerd: aanzetten van computer, klikken met de muis, uitleg scherm
en bediening knoppen, kennismaking
met klavier, muis, computer als apparaat, documenten opmaken, bewaren,
opvragen en afdrukken. Deze cursus is
de ideale start voor een echte beginner, ook een goeie basis voor wie later
wil internetten. Kostprijs 8 euro (cursus
inbegrepen).
CURSUS WORD 2 (vervolg op basiscursus)
De lessen vinden plaats op dinsdagen
7 en 14 oktober van 13.30 tot 16 u.
Volgende zaken worden aangeleerd: een
feestelijk document maken (vb. voor

een uitnodiging), in kolommen werken,
opsommingtekens, kop en voettekst,
paginanummers, naamkaartjes maken.
Kostprijs : 8 euro (cursus inbegrepen).

PRAKTISCH GSM-GEBRUIK

De GSM is niet meer weg te denken
uit het straatbeeld. Ook veel senioren
krijgen er ééntje cadeau van hun familie.
Maar wat kan je er mee aanvangen, hoe
werkt een GSM? Hoe verstuur je een
berichtje? Uitleg daarover op dinsdag
28 oktober en dinsdag 4 november van
13.30 u. tot 16 u. De prijs bedraagt 8
euro (cursus inbegrepen).

BASISCURSUS DIGITAAL
FOTOGRAFEREN

Gezien de ruime belangstelling gaat de
bib verder met de basiscursus digitaal
fotograferen. Er zijn nog twee lessen op
dinsdag 21 en donderdag 23 oktober van
13.30 u. tot 16 u. De cursus is vooral

gericht op de praktijk: de camera beter
leren kennen en vlot kunnen omgaan met
nuttige tips. Betere resultaten betekenen
ook meer plezier beleven aan het foto’s
maken. Het is ook de bedoeling om later
de handleiding beter te kunnen raadplegen. De tweede cursusnamiddag is
vooral bedoeld om eventuele problemen
verder te behandelen. Niet vergeten:
handleiding meebrengen en opgeladen
batterijen. Het is wenselijk reservebatterijen mee te brengen. Kostprijs 8 euro
(cursus inbegrepen).

VOOR ALLE BOVENSTAANDE
CURSUSSEN GELDT:

* info en inschrijvingen vanaf woensdag
3 september aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op de
1ste verdieping). Inschrijvingen zijn pas
geldig na betaling!
* lid zijn van de bibliotheek is noodzakelijk om te kunnen deelnemen.

Nieuwe regeling voor klaskaarten
Vanaf 1 september kunnen leerkrachten weer gebruik maken van de voordelen van een klaskaart. Het aantal
leerkrachten dat in de bibliotheek een
klaskaart heeft neemt gestadig toe. De
bib is blij met dat grote succes. Het is
een bewijs dat de leerkrachten van de
bib gebruik maken om de lessen boeiender te maken.
Om de dienstverlening te optimaliseren
is een aangepast uitleensysteem met
speciale voorwaarden nodig. Die voorwaarden zijn nu bepaald.
- Elke leerkracht (kleuter- en basisonderwijs) kan een klaskaart aanvragen
wanneer hij/zij een betalende volwassenenkaart van de bibliotheek heeft.
De klaskaart wordt gratis aangeboden.
- Als de boeken te laat worden teruggebracht, worden de kosten van de

maningsbrieven (0,50 euro per brief)
aangerekend. Na 4 maningsbrieven
volgt een aangetekende zending (kostprijs is 6,20 euro).
- Verlengen kan telefonisch of via de
website van Koksijde (www.koksijde.
be).
- Max. aantal van 30 jeugdboeken en
5 AVM-materialen per kaart voor een
periode van 4 weken. Maximale uitleenperiode van de materialen is 9
weken.
- Men kan de AVM-materialen gratis uitlenen, maar ze zijn enkel bestemd voor
gebruik in klasverband, niet voor privégebruik.
- In klasverband wordt er regelmatig
gewerkt rond bepaalde thema’s. Het is
voor de leerkrachten dan ook interessant om boeken rond dat thema bij
de hand te hebben. Nochtans wordt

vaak vastgesteld dat boeken over één
bepaald thema allemaal op één klaskaart geconcentreerd staan. Wanneer
kinderen of andere leerkrachten dan
iets zoeken rond dat onderwerp
komen ze van een kale reis terug.
Daarom doet de bib een beroep op
de solidariteit van de leerkrachten om
zich te beperken tot een 5-tal boeken
rond éénzelfde thema.
- Tijdens de zomervakantie (van 1
juli tot 25 augustus) kunnen geen
boeken, cd’s, cd-roms en dvd’s op
klaskaarten ontleend worden, behalve voor instellingen die tijdens de
zomervakantie open zijn.
Leerkrachten die van een klaskaart
gebruik willen maken, moeten aan de
balie een formulier aanvragen waarbij
ze verklaren akkoord te gaan met de
voorwaarden.

Milieu

Vermijd plastiekwinkelzakjes
Actie “afvalarm winkelen - boodschappentas”
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Wegens het enorme succes van de voorbije jaren gaat de gemeentelijke milieudienst van Koksijde dit jaar weer van start met de
actie “afvalarm winkelen”. Doel hiervan is de afvalberg te doen slinken door het gebruik van plastiekwinkelzakjes tijdens het
winkelen in te perken. Hét wapen in deze strijd is de verstevigde “boodschappentas” ! De campagne loopt van 13 oktober tot en
met 1 december.

* Volle spaarkaarten kunnen gedeponeerd worden in de urnen (milieudienst,
bibliotheek en toerismekantoren) tot 16
u. op 1 december. Met volle spaarkaarten maakt u kans op mooie prijzen.
* De prijzen worden in december verloot.
Alle winnaars worden persoonlijk gecontacteerd en worden zowel in Tij-dingen

als op de gemeentelijke website bekendgemaakt.
* Wat na de actie? Verban
uw boodschappentas na de
actie niet naar de zolder, maar
maak er verder gebruik van.
Zo werkt u aan een beter
leefmilieu. Vanaf januari tot
en met augustus 2009 wordt
elke maand iemand gespot die
zijn/haar boodschappen met
de boodschappentas doet. En
dat kan alweer een mooie prijs
opleveren. Bij de vorige actie
werden 8 mensen gespot en
met een mooie prijs beloond.
Zo werd in de maand juli de
h. Marc Dehullu met de boodschappentas gespot (foto
rechts) en in augustus was het de beurt
aan de h. René Vandenberghe (foto links).
Beide winnaars wonnen aankoopbonnen
van plaatselijke handelaars. De milieudienst wenst hen van harte proficiat!
Info: Dorine De Coster of Catherine
Deweirdt (tel. 058/53.34.39 – e-mail:
milieu@koksijde.be).

BON TER WAARDE VAN 1 BOODSCHAPPENTAS(*)

✄

Hoe neem je deel? Met
onderstaande bon kunnen
alle inwoners van Koksijde
vanaf 15 september een gratis boodschappentas afhalen
bij de milieudienst (gemeentehuis, 2de verdieping). Voor
deze campagne betreft het
overigens een gloednieuw
type boodschappentas, volledig in jute uitgevoerd! Wees
er snel bij, want de voorraad
is beperkt. Knip de bon uit en
vul in hoofdletters uw naam
en adres in. De boodschappentas van vorig jaar mag
natuurlijk ook verder gebruikt
worden om aan de actie deel
te nemen.
* Vanaf 13 oktober krijgt u in de deelnemende handelszaken een stempel op uw
spaarkaart, telkens u de boodschappentas gebruikt in plaats van een plastiek
draagtas. Spaarkaarten zijn te bekomen
in alle deelnemende handelszaken, alle
toerismekantoren, de bibliotheek en de
milieudienst.

(Gratis afhalen op de gemeentelijke milieudienst vanaf 15 september
van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u., op maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 u.)
Naam en voornaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Opnieuw mooie voordelen in de kring(loop)winkels voor studenten

Ook van de zomer is er zoals vorige jaren een kringloopactie voor studenten. Bij voorleggen van hun studentenkaart genieten ze
in de periode tot 1 oktober 20% korting op alle artikelen. Alle studenten zijn welkom, maar er wordt vooral gemikt op laatstejaars
uit het secundair onderwijs die van plan zijn om volgend schooljaar op kot te gaan. Zij vinden in een kring(loop)winkel zeker
allerhande leuke en budgetvriendelijke spulletjes. Bij aankoop krijgen studenten tijdens de actieperiode ook een verjaardagskalender met cartoons van Lectrr mee als gadget.
Meer info: www.west-vlaanderen.be/kringloopcentra of tel. 050/40.34.91.

✄

(*) Maximaal 1 boodschappentas per gezin, zolang de voorraad strekt
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Inventarisatie eikelmuizen aan de Westkust
De eikelmuis of “fruitratje” of “duneratje” is met zijn schattige snoetje, zwart zorro-masker en lange pluizige staart zonder twijfel
één van de meest herkenbare en aaibare knaagdieren uit onze Vlaamse natuur. Als leefgebied verkiezen ze vooral loofbossen,
bosranden, hoogstamboomgaarden en brede houtkanten.
Hun voorliefde voor fruit en hun eigenpen in kaart brengen van de eikelmuis.
aardige gewoonte om de wintermaanden
Daarom wordt een oproep gedaan aan
slapend door te brengen op beschutde inwoners van onze gemeente. Hebt
te plaatsen brachten de eikelmuizen al
u zelf eens een eikelmuis gezien in de
gauw in de woonomgeving van de mens.
regio, recent of in het verre verleden,
Verwaarloosde schuurtjes, zolders en
dan kunt u de werkgroep helpen door
tuinhuisjes bieden een ideale slaapdeze waarneming door te geven.
plaats. Vaak komen ze net vóór het begin
Bel of mail en vermeld de juiste locatie
van hun winterslaap hun buikjes nog vol
en de datum van waarneming van de
eten met fruit en noten, die vroeger op
eikelmuis. Contactpersonen zijn Bram
geen enkel boerenerf ontbraken en ook De eikelmuis is zonder twijfel één van de meest Conings (bram.conings@hotmail.com),
herkenbare en aaibare knaagdieren uit onze
in vele particuliere tuintjes groeiden.
Diederik D’Hert (0497/24.91.19, diedeVlaamse natuur.
Hun aanwezigheid heeft echter ook altijd
rik_dhert@hotmail.com), Rika Driessens
gemengde gevoelens opgeroepen bij overal sterk achteruit. Door de lokale (058/53.38.33, rika.driessens@telenet.
de mensen die hen op bezoek kregen. Zoogdierenwerkgroepen van Natuurpunt be), Eric Schoofs (0477/28.36.31),
Enerzijds vond men het jammer dat deze en door het provinciebestuur wordt naar- Patricia Van Ransbeeck (patricia.van.
fruitrovers met een deel van de oogst stig gewerkt aan het in kaart brengen van ransbeeck@skynet.be). Of op de webaan de haal gingen, maar anderzijds de verspreiding van de eikelmuis. Hier en site www.eikelmuis.be kan men een folder
beleefde men vaak heel mooie momen- daar worden ook de eerste bescher- over de eikelmuizen downloaden. De
ten als men van deze nachtelijke char- mingsmaatregelen genomen. Een aantal folder is ook te bekomen bij de milieumeurs een glimp kon opvangen.
enthousiaste mensen aan de Westkust dienst.
De eikelmuizen gaan momenteel wenst zich mee in te zetten voor het hel-

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 3 en 17 september
Ophaaldata papier en karton: woensdag 24 september

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
donderdagen 4 en 18 september
Ophaaldata papier en karton: donderdag 25 september

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
vrijdagen 5 en 19 september
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 26 september

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
vrijdagen 5 en 19 september
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 23 september
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Composteren hoort thuis in iedere tuin
Gezonde planten hebben een gezonde bodem nodig met een mulle kruimelstructuur die voedingsstoffen, water en lucht vasthoudt. Zo’n bodem bekom je enkel als je hem geregeld voedt met organisch materiaal. Composteren houdt in dat je je keuken- en
tuinresten door compostwormen en andere afbraakorganismen laat verwerken.
Leer de knepen van het vak - Composteren
is het niet, wat gebeurt er precies tijgespecialiseerd bezoekerscentrum in
is niet erg moeilijk. Nochtans loopt het
dens het composteringsproces en welke
Avelgem bekijk je de afbraakorganisbij heel wat mensen fout. Je moet met
organismen zijn er actief? Welk systeem
men van dichterbij, krijg je uitleg over
een paar basisregels rekening houden.
is het meest geschikt voor je tuin?
de mogelijke toepassingen van comEind september organiseert Vlaco i.s.m. * Praktijk: zaterdag 18 oktober van 9 tot
post en verneem je meer over andere
de afvalintercommunale IVVO en de stad
12 u. in de Kinderboerderij Nieuwpoort
vormen van afvalvoorkoming (versnipNieuwpoort een compostcursus. In drie
– Een ervaren lesgever demonstreert
perd snoeihout als bodembedekking,
lessen wordt op deze belangrijke punten
je de fijne kneepjes van het thuiscomecologisch gazonbeheer met de muldieper in gegaan.
posteren. Hoe zit een doeltreffende
chmaaier, nuttig gebruik van grof snoeiProgramma Compostcursus
compostbak in elkaar? Hoe belucht je
hout, enz.).
* Theorie: donderdag 25 september
de inhoud van een compostvat? Hoe Voor info en inlichtingen: contacvan 19 tot 22 u. in de Kinderboerderij
kan je zelf de kwaliteit van je compost teer je afvalintercommunale IVVO
Nieuwpoort - Wil je goed kunnen combepalen?
(057/23.08.80, compostmeester@ivvo.
posteren, dan moet je enkele vuistregels * Georganiseerd bezoek op zaterdag 11 be). Het aantal deelnemers is beperkt.
kennen: wat is composteerbaar, wat
oktober van 10 tot 12 u. - Op een Deelname (incl. documentatie) is gratis.

Winnaars van de compostnamiddag

Themadag “Meegroeiwonen – aanpasbaar bouwen”
Op dinsdagnamiddag 7 oktober worden
de deuren van provinciehuis Boeverbos
van 13.30 tot 17.15 u. opengezet
voor iedereen die meer wil weten over
meegroeiwonen en aanpasbaar bouwen.
Centraal op deze namiddag staat de ontwerpgids “Meegroeiwonen”. Deze nieuwe
gids richt zich naar het ruime publiek
(niet enkel naar ouderen of personen
met handicap enz.) en beklemtoont het
aanreiken van praktische middelen voor
zowel de particuliere bouwer als architecten.

De infonamiddag is opgebouwd rond
een aantal workshops:
- praktische tips voor de (ver)bouwer:
de ontwerpgids “meegroeiwonen” toegelicht (Enter vzw)
- toelichting bij de portaalsite “meegroeiwonen”: waar kan ik terecht voor premies, informatie …? (Mentor vzw &
Steunpunt woningaanpassing)
- film “langer thuis in eigen huis”: struikelblokken weg om levenslang te wonen
(Mentor vzw)
- goede praktijkvoorbeelden van VMSW

De compostnamiddag van 21 juni was
een overrompelend succes. Er kwamen
bijna 200 enthousiaste bezoekers opdagen. Voor klein en groot waren er leuke
activiteiten voorzien. Vijf bezoekers vielen in de prijzen. Eerste prijs: Henri
Saubain (waardebon van 50 euro bij
Aveve Wulpen); 2de prijs: Mundiglodie
Dialungana (waardebon van 30 euro
bij Aveve Wulpen); 3de prijs: Georges
Haelwyck (gratis abonnement 2009
voor een groencontainer van 240 liter,
waarde 24,80 euro); 4de prijs: Nele
Decorte (waardebon van 20 euro bij
Aveve Wulpen); 5de prijs: Kim Calcoen
(compostvat met beluchtingsstok, waarde 17,40 euro).

(Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen)
- duurzaam bouwen: tips en planadvies
(ZonnewinDT vzw)
- provinciale stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid voor publiek toegankelijke ruimtes (Provinciaal Steunpunt
Toegankelijkheid & Westkans vzw)
Meer info over de infonamiddag en
inschrijven: www.west-vlaanderen.be/
woonloket (vanaf 1 september) of
0800/20.021 (gratis nummer) of dienst
Welzijn, silvie.vanhoutteghem@westvlaanderen.be of 050/40.34.76.
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Natuurinrichtingsproject Noordduinen:
Inrichtingswerken in de Fluithoek
De Koksijdse Noordduinen zijn een bijzonder natuurgebied. Ze vallen onder de Europese Habitatrichtlijn. Dat wil zeggen dat ons
land maatregelen moet treffen om de toekomst van de natuur in de Noordduinen veilig te stellen. De Vlaamse overheid doet dit
via een natuurinrichtingsproject. De Noordduinen krijgen een opfrisbeurt zodat de waardevolle natuur hier in de toekomst gunstig kan evolueren. De eerste fase van de terreinwerken is al achter de rug. In een tweede fase, van augustus tot december 2008,
worden werken uitgevoerd in de Fluithoek. Aannemer De Witte uit Maldegem voert de werken uit in opdracht van de Vlaamse
Landmaatschappij. Het Agentschap voor Natuur en Bos, dat ook eigenaar en beheerder is van de Fluithoek, financiert.

Een mooie luchtfoto van een gedeelte van de Fluithoek, met links de rotonde Zeepanne en rechts de Robert Vandammestraat naar Koksijde-dorp.

Het landschap bewaren door populieren te kappen - Populieren horen niet
thuis in natuurlijke duinen. Ondertussen
bepalen ze echter voor een deel het
landschapsbeeld. Populieren en andere
exoten worden dus gekapt, zodat streekeigen soorten meer ruimte krijgen. De
vrij gekomen ruimte wordt beplant met
es en els.
De natuurwaarden versterken door
graafwerken - De bovenste grondlaag
wordt afgegraven. Op sommige plaatsen
wordt iets dieper gegraven. Het resultaat
zal een grasland zijn met enkele nattere
stukken waar zich afhankelijk van het
seizoen plassen vormen.
Graaszone - In de graaszone zullen

runderen het gras kort houden. Door
de afwisseling van kort gras, lang gras,
bomen en struiken zal dit een aantrekkelijke leefomgeving worden voor vogels en
kleine zoogdieren. Er wordt een omheining rond de graaszone aangebracht.
Om de dieren rust te bieden, wordt een
lage berm rond de graaszone aangelegd
die beplant wordt met een houtkant.
Vleermuizenbunker - Onder het zand
bevinden zich enkele bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog. Één ervan wordt
ingericht als vleermuizenbunker. Hiervoor
worden de kleine openingen afgesloten.
In de grote openingen wordt een deur
met een vliegopening aangebracht.
De recreatie geleiden met recreatieve

paden - Het ruitertracé blijft behouden.
Het pad wordt hier en daar heraangelegd. Aansluitend op bestaande paden
worden twee nieuwe paden voorzien:
één voor wandelaars en één voor mountainbikers.
Nieuw duin - De vrijgekomen grond van
de afgravingen wordt verwerkt in een
groot nieuw duin beplant met helmgras.
Dit duin zal in de jaarlijkse duinencross
geïntegreerd worden.
Meer info bij Siska Van de Steene, projectleider, Vlaamse Landmaatschappij,
Velodroomstraat 28 in 8200 Brugge
(tel. 050/45.81.36) of bij Guy Villeyn,
Agentschap voor Natuur en Bos (tel.
0479/89.01.16).
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Dokters en apothekers met wacht
Dokters september
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 september
(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

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

hoogwater
02.31 en 14.47
03.09 en 15.24
03.47 en 16.01
04.23 en 16.37
04.59 en 17.13
05.35 en 17.51
06.13 en 18.35
07.00 en 19.36
08.04 en 21.07
10.01 en 22.53
11.24 en 23.53
12.13
00.36 en 12.51
01.12 en 13.24
01.42 en 13.55

laagwater
09.29 en 22.00
10.05 en 22.37
10.41 en 23.11
11.15 en 23.42
11.47
00.12 en 12.19
00.43 en 12.55
01.22 en 13.47
02.41 en 15.51
04.27 en 17.07
05.38 en 18.17
06.37 en 19.10
07.22 en 19.50
07.58 en 20.24
08.32 en 20.59

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

hoogwater
02.13 en 14.27
02.46 en 15.02
03.22 en 15.38
04.01 en 16.17
04.42 en 16.59
05.27 en 17.47
06.21 en 18.48
07.33 en 20.16
09.00 en 21.49
10.30 en 23.12
11.39
00.12 en 12.29
00.56 en 13.10
01.34 en 13.46
02.10 en 14.22

laagwater
09.08 en 21.36
09.45 en 22.15
10.25 en 22.55
11.04 en 23.35
11.46
00.16 en 12.31
01.03 en 13.26
02.02 en 14.40
03.22 en 16.10
05.01 en 17.43
06.19 en 18.50
07.13 en 19.40
07.54 en 20.21
08.31 en 20.58
09.06 en 21.34

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
Eindredactie: 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 4 nummers van september tot en met december, 5 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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Nieuw: taxicheques voor Koksijdse jongeren!

Schepen Daniel Van Herck, jeugdconsulent Thierry Boonefaes en administratief medewerkster
Carine Baert bij de lancering van de nieuwe taxicheques.

Sedert maandag 28 juli kunnen Koksijdse
jongeren tussen 16 en 20 jaar (geboren
tussen 1992 en 1988) een pakketje
taxicheques afhalen op de Koksijdse
Jeugddienst. Elk pakketje is 25 euro

waard (5 cheques van 5 euro). Aan
de hand van die cheques kunnen de
jongeren (enkel) in het weekend en
op feestdagen (na 20 u. en vòòr 7 u.)
gebruik maken van Koksijdse taxi’s. In

2008 zullen 40 jongeren op een pakket
aanspraak kunnen maken.
De bedoeling van het project is om jongeren op een veilige manier naar huis te
laten terugkeren na een avondje uitgaan,
zonder dat vader of moeder daarvoor
uit hun bed moeten worden gelicht.
De deelnemende taxibedrijven staan op
elke cheque vermeld. Het project is
een samenwerkingsverband tussen de
Koksijdse taxibedrijven, het gemeentebestuur en vzw JOC de PIT. Wellicht
wordt het project in de toekomst uitgebreid.
Indien dit nog niet gebeurd zou zijn,
kunnen in aanmerking komende jongeren de taxicheques elke werkdag tussen
9 en 12 u. en tussen 13.30 en 16 u. bij
de Jeugddienst afhalen. Breng je identiteitskaart mee en een officieel document
waarop je adres staat vermeld.
Meer info: gemeentelijke Jeugddienst
(Kursaallaan 28), Thierry Boonefaes,
058/53.34.44 of jocdepit@koksijde.be

WASCO gaat de kermistoer op
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september
is WASCO terug in Koksijde. WASCO is
een organisatie van cc CasinoKoksijde,
JOC de PIT, de bibliotheek en de jeugdraad.
De tweedaagse gaat van start met een
familiequiz (voor het hele gezin) op
vrijdag 5 september om 20 u. De ploegen kunnen max. 4 personen tellen.

Inschrijven kan bij jeugdraadvoorzitter
Lies Ghysel of via jocdepit@koksijde.be.
Op zaterdag 6 september wordt het
Theaterplein in een kermisplein omgedoopt: voor alle leeftijden iets, voor
elk wat wils. Knettergekke botsauto’s,
volksspelen, geiten melken, steltlopen,
sumoworstelaars, ludieke boekenverkoop
enz. De festiviteiten starten om 14 u.

en duren tot 18 u. Er wordt op het
terras gezorgd voor een hapje en een
drankje.
Om 20 u. is er nog een optreden
gepland van disco-coverband Les
Truttes. Het optreden vindt wel plaats
in de feestzaal van cc CasinoKoksijde.
Aansluitend fuif met dj Burki.

Nieuwe lessenreeks bij De Muze
Het muziekproject De Muze is de ideale
“academie” voor wie direct een instrument wil leren bespelen. In september
start de Muze opnieuw met haar lessenpakket. Als cursist kan je kiezen uit gitaar
(elektrisch, akoestisch en bas), piano,
accordeon, drum, dwars- en blokfluit,
saxofoon en algemene muziekinitiatie. Het
aanbod staat open voor alle leeftijden.
Vorming op maat: je geeft zelf aan wat je

wil leren of de lesgever kijkt wat je al kan
en bouwt hierop verder.
Van september tot eind mei kan je op elk
moment met een lessenreeks starten.Een
cursus kost 80 euro (studenten) of 100
euro (niet-studenten) en bestaat uit 10
lessen van een uur. Je kan ook een gratis
proefles volgen. De begeleiding gebeurt
individueel. Meer info: jocdepit@koksijde.be, 058/53.34.44 of www.depit.be.
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Yamakasi … ook tijdens het schooljaar
De Yamakasi-werking blijft ook tijdens het schooljaar verder lopen. Op woensdagnamiddag kunnen jongeren in het jeugdhuis terecht voor een babbel, gezelschapsspelen enz. In samenspraak met de jongeren worden er ook activiteiten
gepland. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op www.depit/kalender of
op de netlogaccount: netlog.com/yamakasidepit. Meer info: www.depit.be, jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44. Vraag naar Henri of Brecht.

Ben jij artistiek? Doe mee aan Transcript!
JOC de PIT is voor het project Transcript
op zoek naar beeldhouwers, dichters,
schilders, fotografen, grafici … Kortom,
jong talent met artistiek geweld.
Transcript is een tentoonstelling waar
jongeren hun werk aan het publiek kunnen tonen. Alle kunstvormen zijn welkom.
Niets is te gek! De tentoonstelling loopt
van 18 tot 25 oktober. Aan de wedstrijd
is ook een prijs verbonden. De winnaar
krijgt een eigen tentoonstelling in de

mezzanine van het cultureel centrum. Dit
jaar houdt Transcript ook een deeltentoonstelling in het kader van het project
Ars Moriendi. Voor die tentoonstelling is
de jeugddienst op zoek naar werken die
het thema van de dood raken. De werken mogen ook over ziekte, rampspoed,
oorlog, … gaan. Zin om deel te nemen?
Geef je naam door aan jocdepit@koksijde.be of bel 058/53.34.44.

De jeugdbewegingen weer paraat
Bij de jeugdbewegingen is de tijd van de
inschrijvingen weer aangebroken.
* Scouts Zeedustra - Inschrijven op zondag 14 september, van 14 tot 17 u. in
de lokalen, Kerkstraat in Koksijde-dorp.
Contactpersoon: Charlotte Deltombe,
e-post charlotte181287@hotmail.com.
* Scouts Casa - Inschrijven op zaterdag 13 september van 14 tot 16 u.
Contactpersoon is John Wybo, e-post
johnwybo1@hotmail.com. De lokalen
zijn gevestigd in de Duinparklaan in
Oostduinkerke.

* KAJ Wulpen – De KAJ organiseert
activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar.
Er is geen vast inschrijvingsmoment. De
leiders gaan op huisbezoek. Bij het ter
perse gaan van dit nummer was de dag
van de startactiviteit nog niet gekend.
Lokalen: voorlopig in het gebouw
van de scouts Casa (Duinparklaan
Oostduinkerke). Contactpersoon: Nard
Devoghel, e-post narddevoghel@hotmail.com of 0472/45.30.17.

Stevapalooza @ jh de PIT
Op zaterdag 27 september vindt al de tweede editie van deze metalmeeting
plaats. Vijf bands voor vijf euro is het motto! De line up: Nasty, Trenchfoot, Urge
for Blood, Crossed the Line, The Burning Gallows. De eerste band start al om
19 u.

Rockcomedy: “Rock
meets stand up comedy”
Op vrijdag 12 september slaan de PIT en
cc CasinoKoksijde de handen in elkaar:
twee steengoede bands gaan zich meten
met twee stand up comedians. De bands
zijn Rye Jehu en Kawada. De comedians
zijn Geert De Wael en Roel Steeno. De
optredens vinden plaats in de zaal van
Joc de PIT, vanaf 20 u. Toegang 5 en 8
euro.
Rye Jehu behaalde in 2006 de derde
plaats in Humo’s Rock Rally. Geen beginnelingen meer dus. De band brengt
garagerock vol surfinvloeden. Na de AB
zullen ze zeker ook de PIT in extase brengen! www.myspace.com/ryejehu.
Kawada is een zeskoppige alternatieve
rockband uit Brussel. Dit is wat het
magazine Oor over hun liedjes schreef:
“… En wat te denken van de door
producer Pascal Deweze opvallend helder geproduceerde liedjes, die het midden houden tussen die van dEUS, Zita
Swoon, Absynthe Minded, eels en The
Frames …” Je kan hen beluisteren op
www.myspace.com/kawadamusic.
Geert De Wael is winnaar van de nationale comedywedstrijd 2007. Hij doolt
rond in de wereld en stoot op dingen
die hij niet goed snapt: Hoeveel hoeken
kan iemand kwijt zijn? Wat is er waar
aan vooroordelen en geldt dat ook voor
Azerbeidzjan? Hoe moet het nu verder
met de verborgen kangoeroes? Is de
dood van een boom belangrijk en is
liefde wel simpel? Zijn antwoorden zijn
even absurd als eerlijk.
Roel Steeno was al te zien op
Comedycasino en zakt nu af naar de PIT.
Roel is een begenadigd verteller die de
meest waanzinnige verhalen aan elkaar
breit, al dan niet verzonnen. Zo vertelt
hij je bijvoorbeeld hoe het komt dat hij
op zijn 24ste nog maar in het eerste
middelbaar zat. En hoe zijn ontmoeting
met de wereldrecordhouder barkrukzitten een keerpunt in zijn leven was.
Meer info: www.casinokoksijde.be of
www.depit.be.
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Viering van de sportlaureaten

De vele gelauwerde sportlaureaten e.a. in gezelschap van schepen van Sport Dirk Dawyndt, en sportraadvoorzitter Johan Provost.

Op 27 juni vond naar jaarlijkse goeie
traditie de viering van de Koksijdse sportlaureaten plaats. Bij de individuele sportbeoefenaars werd Mieke Deceuninck
(atletiek) uitgeroepen tot sportlaureate bij de dames, en Frank Dawyndt
(atletiek) tot sportlaureaat bij de heren.
Eervolle vermeldingen waren er voor
Joyce Poublon (judo) en Mathieu Calie
(budokai-do). In ploegverband ging de

titel van sportlaureaat naar de juniorenploeg van de Judoclub Koksijde. Een
eervolle vermelding was weggelegd voor
de voetbalploeg KVV Coxyde. Bij de mindervaliden werd de titel niet toegekend
aangezien er geen kandidaturen waren
ingediend. De trofee der Sportverdienste
werd geschonken aan Charles Borgonie
die 55 jaar bestuurslid is geweest van
de club De Verbroedering, ontstaan uit

De Kustvliegers en De Maatschappij
Oostduinkerke. Eervolle vermeldingen
waren er voor Charles Vanmassenhove
(stichter-voorzitter van Sportiva Heren),
en voor Gilbert Thybaut (een kwarteeuw
voorzitter van hondenafrichtingsvereniging Fidelia. Een extra huldiging was er
voor judoka Ulla Werbrouck die haar 6de
Dan-graad behaalde.

Veldlopen voor de
schoolgaande jeugd

Jeugdsportacademie

Sport overdag: sporten seniorenacademie

Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke sportdienst de jaarlijkse veldlopen
op het sportpark van Oostduinkerke, op
volgende data:
- op dinsdag 23 september van 13.30
tot 16 u. voor de kinderen uit het lager
onderwijs van Koksijde
- op woensdag 24 september van 13.30
tot 16 u. voor de leerlingen van het
middelbaar onderwijs van Koksijde, De
Panne, Nieuwpoort en Veurne
Tijdens deze tweedaagse zetten ca.
2.000 sportieve scholieren zowel letterlijk als figuurlijk hun beste beentje
voor… De inschrijvingen zijn gratis en
worden via de scholen geregeld.

In het lopend schooljaar organiseert de
Sportdienst in samenwerking met de
sportraad voor het tiende jaar jeugdsportacademies voor jongens en meisjes
van het lager onderwijs. Deze sportieve
academie vindt plaats op woensdagnamiddag (behalve tijdens de vakanties) in
de sporthal van Oostduinkerke. Dit jaar
komen o.a. rope-skipping en badminton aan bod: van 14 tot 15.15 u. voor
het 1ste tot 3de leerjaar, van 15.15 tot
16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
In de eerste reeks (woensdagen 8, 15 en
22 oktober) staat een initiatie hockey op
het programma. De deelnameprijs (4,50
euro, verzekering inbegrepen) bedraagt
1,50 euro per namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Vooraf inschrijven op de Sportdienst
(Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke,
tel. 058/53.20.01) of via www.sport.
koksijde.be. Opgepast men schrijft in
per reeks, en men is pas definitief ingeschreven na betaling.

De Sportdienst organiseert in samenwerking met de sportraad weer Sport
overdag (sport- en seniorenacademie).
Van 10 oktober 2008 tot 15 mei 2009
kan men iedere vrijdag (behalve tijdens
de vakanties) terecht in de sporthal van
Koksijde-dorp voor conditiegymnastiek,
tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek voor dames en heren van
10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u.,
initiatietraining badminton en tafeltennis
van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen)
kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis
ter beschikking gesteld. Meer info:
Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).
Vevolg op blz. 23
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Gemeente viert kampioenen van VOSK

Het gemeentebestuur bracht op zaterdag 2 augustus hulde aan VOSK
(Vriendenkring van oud-spelers van VV
Koksijde) die het voorbije seizoen kampioen speelde in de competitie Beker van
de Westkust. VOSK behaalde liefst 72 op
79 punten en speelde voor de 3e maal in
haar 39-jarig bestaan bestaan kampioen
(ook in 2005 en 2007)! Het kampioenschap werd uiteindelijk een nek-aan-nek
race met concurrent FC Sportacus van

De Panne dat op het eind van de rit
evenveel punten had. Uiteindelijk mocht
VOSK de champagne doen knallen na
een testmatch die met 2-0 gewonnen
werd. Het verschil zat niet zozeer in de
prestatie op zich. Maar vooral de hechte
vriendschap in de spelersgroep gaf die
match duidelijk de doorslag. Er werd flink
gefeest want tijdens de 3de time werd de
kampioenenmatch zelfs vergeleken met
“Mexico 86”……

Cursus Cubaanse Salsa-dansen!
Na vier opeenvolgende successen van het
Koksijde Latin Club-Salsafestival van 2005
tot 2008, telkens in juli op het strand in
Koksijde-bad, organiseert Salsa-specialist
Lorenzo Salsa de Cuba in het najaar een
cursus Cubaanse Salsa voor beginners. Deze

lessenreeks van 10 beurten begint op maandag 15 september om 20 u. in het ontmoetingscentrum Noordduinen, Helvetiastraat
47. De prijs bedraagt 75 euro per persoon.
Lorenzo zelf is leraar en organisator van
deze cursus. In deze 10-delige reeks leert

Burgemeester Marc Vanden Bussche
wenste de VOSK van harte proficiat.
Het is mooi meegenomen dat na grote
broer KVVC ook de oud-spelers een
kampioenentitel binnenrijven. Wie weet
breit VOSK volgend jaar een verlengstuk
aan deze titel als de ploeg in 2009
zijn 40-jarig bestaan viert. Immers in
’69 werd VOSK opgericht door o.a. de
toenmalige veteranen Roger De Clercq,
Charles Vannecke, Gerard Bruneel, André
Vandewoude en Richard Ackerman.
De aanwezige spelers waren: Bart Pieters,
Kristiaan Vandenbussche, Bruno Lemoine,
Hein Van Moen, Joris Lingier, Yves
Vandenberghe, Peter Vandenberghe, Wim
Morel, Alain Stael, Walter Clauw, Bruno
Vandamme, Bart Debusschere, Geert
Desaever, Jan Dewulf, Jeroen Mouton,
Patrick Mortier, Philippe Meersseman,
Wim Viaene, Kevin Vollon, Pieter
Dehaene, Danny Vanthournout, Olivier
Lemoine en, Dirk Sennesael. Uiteraard
waren ook voorzitter Theo Pieters en
trainer Godfried Luca op het appel
hij de basis van de Cubaanse salsa en een
aantal figuren in koppel. Ook de Rueda de
Casino komt aan bod. Voor meer info: website www.salsadecuba.be. Inschrijving en info
via e-post: lorenzo.salsadecuba@gmail.com

of tel: 0473/76.13.73.

Vervolg van blz. 22

Andere belangrijke sportmanifestaties
ZATERDAG 13 SEPTEMBER:

- Oostduinkerke-dorp, wielerwedstrijd
voor eliterenners zonder contract en
beloften, criterium van 17 ronden van
15 tot 17.30 u. (org. Kustsprinters, tel.
058/51.58.41)
- Groenendijk, surfclub Windekind,
Belgisch Kampioenschap kite en windsurf (info: 058/53.51.83)

MAANDAG 15 SEPTEMBER:

- Oostduinkerke-dorp,
wielerwedstrijd voor wielertoeristen, criterium

van 15 ronden van 4 km van 18 tot
19.30 u. (org. WTC De Meeuw, tel.
058/51.79.00, inschrijven vanaf 17 u.
in café Visserswelzijn)

DONDERDAG 18 SEPTEMBER:

- Oostduinkerke-dorp, wielerwedstrijd
voor eliterenners zonder contract en
beloften, criterium van 17 ronden van
15 tot 17.30 u. (org. Kustsprinters, tel.
058/51.58.41)

ZONDAG 21 SEPTEMBER:

- Koksijde, Keizer der Juniores, inter-

nationale wielerwedstrijd / A. Tijdrit
van 6 km bij het Dorpsplaats van
Wulpen van 9 tot 12 u. (2de rit)
/ B. Criterium (3de rit) van 15 tot
19.30 u. met start in Koksijde-dorp
en aankomst bij het gemeentehuis in
Koksijde-Bad (12 ronden, totaal 97
km), (org. KVC De Verenigde Vrienden,
tel. 058/51.10.74)
- 16 u., Wulpen, Criterium van de
Westhoek, wielerwedstrijd voor jonge
renners (15 tot 17jaar), (org. Wielerclub
Wulpen, tel. 0498/76.76.18)
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De dienst Poetskracht van het OCMW
Iedere particulier die in Koksijde woont
kan een beroep doen op de dienst
Poetskracht van het OCMW. Poetshulp
helpt u bij het gewone onderhoud van
uw woning. Men kan maximum 4 uur per
week van deze dienstverlening gebruik
maken, ofwel van 8 tot 12, ofwel van
13 tot 17 u. De betaling gebeurt met
dienstencheques: 1 per gewerkt uur.
Voor vier uur arbeid geeft u de poetskracht dus vier cheques.
Een dienstencheque kost 7 euro (1 cheque
per uur) en is fiscaal aftrekbaar. Een dienstencheque die u voor 7 euro aankoopt,
kost u in werkelijkheid slechts 4,90 euro.
Hoe dienstencheques bestellen?
- U dient zich in te schrijven bij de firma
Sodexo die instaat voor de verspreiding
van de dienstencheques
- U krijgt een inschrijvingsnummer waarmee u het nodige aantal diensten
cheques kunt bestellen

- U ontvangt de cheques binnen de 10
werkdagen na ontvangst van uw betaling
Opgelet:
- De dienstencheque is op naam van de
gebruiker
- U moet minimum 10 cheques bestellen
- De cheques zijn 8 maanden geldig
- U ontvangt van de firma jaarlijks een
fiscaal attest om bij uw belastingaangifte te voegen
Een inschrijvingsnummer kan u online
aanvragen via http://www.dienstencheques-rva.be of met een specifiek inschrijvingsformulier te verkrijgen aan de balie
van het Sociaal Huis – Leopold II-laan 2
in Oostduinkerke (tel. 058/53.31.70 –
info@ocmwkoksijde.be.
Het is aangeraden om te wachten met
het bestellen van cheques tot u zekerheid heeft over de start van een poets-

hulp: de cheques zijn immers slechts
beperkte tijd geldig.
Hoe een poetshulp aanvragen?
Op eenvoudig verzoek stuurt het OCMW
een aanvraagformulier. Op dit formulier
worden naast een aantal persoonsgegevens, en het aantal uren huishoudhulp
dat u wenst, ook uw inschrijvingsnummer
dienstencheques gevraagd. Na ontvangst
van dit nummer, kan u het aanvraagformulier aanvullen en zo snel mogelijk aan
het OCMW bezorgen.
Contactplaats: OCMW dienst Thuiszorg
(Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke),
elke werkdag van 8 tot 12 u. en van 13
tot 16.30 u., balie tel. 058/53.31.70 info@ocmwkoksijde.be
Contactpersoon: Nathalie Sarrazyn, tel.
058/53.31.76, e-mail: nathalie.sarrazyn@ocmwkoksijde.be.
Er kan ook iemand op bezoek komen
indien u dit wenst.

Internationale samenwerking
Vrouwenbesnijdenis: ook nog hier en nu!

Elk jaar worden wereldwijd duizenden meisjes voor het leven verminkt. Ook bij ons in de 21ste eeuw (!). Door de toenemende
immigratie zijn er nog altijd slachtoffers van vrouwenbesnijdenis. In ons land alleen al lopen ongeveer 550 meisjes tussen 0 en
14 jaar het risico dit barbaarse lot op basis van hun afkomst te ondergaan.
Op vrijdag 12 september om 20 u. heeft in cc CasinoKoksijde een informatieavond plaats. Prof. dr. Marleen Temmerman, dr. Els
Leye, Lorrie Vandeginste (SOLFA) en Khady Koita (auteur van het boek “Verminkt”) komen persoonlijk getuigen en uw vragen
beantwoorden.
De avond richt zich niet alleen tot volwassenen, maar vooral ook tot jongeren tussen 16 en 18 jaar omdat zij via hun vele contacten jongeren uit andere culturen kunnen overtuigen die mensonterende praktijk een halt toe te roepen.
Org.: Soroptimist International Veurne-Westhoek, in samenwerking met de gemeentelijke dienst Internationale Samenwerking.
Voor tickets en info: Marjan Florizoone (058/51.26.52), cc Casino en dIS Koksijde (Fien Leerman, 058/51.08.62, e-post fien.leerman@koksijde.be).

Zaterdag 1 november: Nacht van de Ziel

Ook de dienst Internationale Samenwerking neemt deel aan het project Ars Moriendi en brengt de dood even dichter in ons
midden en in ons hart. Op zaterdag 1 november zal de “Nacht van de Ziel” de begraafplaats van Oostduinkerke dichter bij ons
brengen, vol licht en interculturele elementen.
Indien u uw geliefde overledene die dag extra in de verf wil zetten of dichtbij je wil voelen, dan is de zielvlaggenlijn iets voor jou.
Op de Nacht van de Ziel kan je immers je zielvlaggetjes aaneenklikken tussen de bomen van de begraafplaats zodat onze doden
aanwezig lijken te zijn. De zielvlag beperkt zich niet tot de doden van deze begraafplaats, maar is universeel. Geïnteresseerd?
Surf dan naar www.nachtvandeziel.nl. Daar lees je alles over hoe je een vlag kan bestellen met de foto van je geliefde gestorvene.
Meer info: dIS, Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, 058/51.08.92, e-post fien.leerman@koksijde.be, webstek
www.koksijde.be/dIS.
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Burgerlijke stand juni-juli
GEBOORTEN

Christiano Dass (Veurne, 23 mei), zoon van Christopher en van Liezel Salalila uit Kokdsijde
Willem-Henri Schepers (Wilrijk, 6 juni), zoon van Jan en van Nathalie Vennekens uit Oostduinkerke
Juliette Vanaverbeke (Gent, 9 juni), dochter van Pieter en van Hannelore Vermoere uit Oostduinkerke
Arnaud Eeman (Aalst, 3 juni), zoon van Jean en van Iris Van Laere uit Oostduinkerke
Colette Van Cauwenberge (Veurne, 10 juni), dochter van Leendert en van Mieke Pyfferoen uit Koksijde
Yben Deschrevel (Veurne, 10 juni), zoon van Ollivier en van Melissa Rommelaere uit Wulpen
Hasse Dewilde (Leuven, 13 juni), dochter van Andy en van Ellen Van Eylen uit Oostduinkerke
Xian Geryl (Veurne, 15 juni), zoon van Gregory en van Evelyne Vanhove uit Koksijde
Beau Duforet (Veurne, 18 juni), zoon van Daan en van Vanessa Chaboteau uit Oostduinkerke
Fleur Duforet (Veurne, 18 juni), dochter van Daan en van Vanessa Chaboteau uit Oostduinkerke
Jason Jockmans (Veurne, 19 juni), zoon van Geoffrey en van Giusi Ramundo uit Koksijde
Elien Degroote (Veurne, 26 juni), dochter van Wim en Leen Moeyaert uit Wulpen
Vital Dawyndt (Veurne, 29 juni), zoon van Marc en Sofie Suber uit Koksijde
Dean Desmet (Veurne, 1 juli), zoon van Steven en van Magali Boetman uit Oostduinkerke
Marit Desaever (Oostende, 7 juli), dochter van Bart en van Sofie Beyens uit Koksijde
Lucas Cerpentier (Veurne, 13 juli), zoon van Jan en van Julie Plasman uit Koksiijde
Lore Diels (Veurne, 15 juli), zoon van Koen en van Ellen Vandenberghe uit Koksijde
Pieter De Decker (Torhout, 15 juli), zoon van Jan en van Kris Broeckaert uit Koksijde
Louis Coeman (Kortrijk, 20 juli), zoon van Frederik en van Miek Van De Velde uit Oostduinkerke
Febe Plysier (Oostende, 1 augustus), dochter van Pieter en van Katrijn Baetens uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN

Franz Vanderperen uit Leuven en Francine Zegers uit Koksijde
Alain Cossonnière en Patintong Thongmee, beiden uit Koksijde
John Lamiroy en Françine Hauet, beiden uit Koksijde
Iulian Dupon en Elena Shitikova, beiden uit Koksijde
Daniël Cattrysse en Fabrice Vérove, beiden uit Koksijde
Wim De Beuf en Guy Mortier, beiden uit Koksijde
Dieter De Smet uit Koksijde en Liese Goethals uit Gent
Roel Lepoutre uit Veurne en Roselien D’Haenen uit Koksijde
Christophe Morlion en Patricia Boedts, beiden uit Koksijde
Raphaël Sonneville en Darleen Verhaeghe, beiden uit Koksijde
Jawad Tackoen en Annelies Monbailliu, beiden uit Koksijde
Jeremy Rassalle en Vicky Van Ammel, beiden uit Koksijde
Said Ostadazim uit Wenen (Oostenrijk) en Liesbet Lesage uit Koksijde
Kris Dommecent en An Geuens, beiden uit Koksijde
Ruben Claeys en Sofie Vermeersch, beiden uit Koksijde
Johan Jacobs-Anseeuw en Benedikte Stals, beiden uit Koksijde
Geoffrey Nowé uit Alveringem en Marianne Schoolaert uit Koksijde
Danedjo Diallo Mamadou uit Laranjeiro (Portugal) en Diaraye Bah uit Koksijde

OVERLIJDENS

Leonie Debree (86 jaar), weduwe van Georgius Van Oost / Isa Horemans (90 jaar), weduwe van Auguste
Bekaert / Luciaan Plaetevoet (82 jaar), ongehuwd / Hannelore Willimsky (65 jaar), echtgenote van
Alphonse De Ceuninck / Roger Vienne (81 jaar), echtgenoot van Maria Swyngedouw / Paul Decooman (87 jaar), weduwnaar
van Denise Torfs / Caroline Willems (51 jaar) / Jeanine Roels (68 jaar) / Christiane Knops (70 jaar) / Mariette Vyvey (85
jaar) / Olivier Delsaut (41 jaar), echtgenoot van Magali Delicque / Marie-José Feys (78 jaar), weduwe van Roger Desaever /
Lucienne Vergnon (94 jaar), weduwe van Willy Baudoux / Georges Huez (77 jaar), echtgenoot van Renée Stevaux / Georges
Jude (79 jaar), echtgenoot van Denise Bosman / Denise Baveghems (81 jaar), echtgenote van Pierre Walckiers / Simonne
Vevolg op blz. 26
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Lemmens-Deschaumes

Het echtpaar Adolf Lemmens (°Brussel) en Juliette Deschaumes (°Brussel)
huwde op 7 juni 1958 in Brussel, 50 jaar geleden. Adolf was bankbediende en Juliette naaister en kledijverkoopster voor diverse zaken. Het
college van burgemeester en schepenen had voor hen op zaterdag 14 juni
felicitaties en geschenken in petto.

Echtpaar Lehon-Duhaut

Robert Lehon (°Schaarbeek) en Nelly Duhaut (°Lahamaide) beleefden
het geluk de 60ste huwelijksverjaardag (29 juni 1948, Lahamaide) te
kunnen vieren! Roger was beroepsmilitair. Het college van burgemeester
en schepenen feliciteerde de diamanten jubilarissen op zaterdag 21 juni
ten huize.

Echtpaar Van Rompaey-Pieters

Jacques Van Rompaey (°Etterbeek) en José Pieters (°Koksijde) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Koksijde (29 mei 1958) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 21 juni een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Jacques was hoofdinspecteur bij de politie, José verzorgde het huishouden. Het gouden koppel, dat twee kinderen en vijf kleinkinderen heeft werd door burgemeester
en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Govaert (83 jaar), weduwe van André Danneels / Xavier Redouté (57 jaar) / Maria Hollevoet (84 jaar),
weduwe van Aloysius Van Hoye / André Plaisir (89 jaar), weduwnaar van Magdalena Devisscher / Willy
Carron (67 jaar) / Maria Torreele (81 jaar), weduwe van Maurice Dewitte / Gaston Verschuere (96 jaar),
echtgenoot van Marie Degryze / Roger Descamps (83 jaar), weduwnaar van Jeanne Bouve / Daniel
Billiet (77 jaar), ongehuwd / Maria Daman (97 jaar), weduwe van Pascalis Decancq / Bart Lagrou (45 jaar), echtgenoot van
Annick Verhaeghe / George Coutteau (90 jaar), echtgenoot van Agnes De Burchgraeve / Maria Vermoote (88 jaar), weduwe
van Eduard Declercq / Josina Libberecht (85 jaar), weduwe van Georges Jonckheere / Nicole Sissau (66 jaar) echtgenote
van Urbain Decoussemaeker / Maria Cuveele (77 jaar), weduwe van Joseph Decostere / Anna Pays (91 jaar), echtgenote van
Ferdinand Baekelmans / Henriette Schmidt (96 jaar), weduwe van Walthère Frénay / Henri Pauwels (83 jaar), echtgenoot
van Agnès Vanden Abeele / Henri Sanders (83 jaar), echtgenoot van Elodie Duinslaeger / Maurice Roose (71 jaar), echtgenoot van Georgette Stubbe / Kristel D’hooghe (28 jaar), ongehuwd / Martial Dubois (88 jaar) / Lucien Decreton (92 jaar),
weduwnaar van Esther Dekoker / Margareta Deleu (91 jaar), weduwe van Omer Dorné / René Goens (91 jaar), weduwnaar
van Maria Vieren / Albert Verriest (72 jaar), weduwnaar van Bernadette Lust / Lucien Decreton (92 jaar), weduwnaar van
Esther Dekoker / Margareta Deleu (91 jaar), weduwe van Omer Dorné / René Goens (91 jaar), weduwnaar van Maria Vieren
/ Louis Maenhaut (94 jaar), weduwnaar van Simonne Roussel / Annette Rotier (61 jaar), echtgenote van Marcel Coppee /
Marie Vanwynsberghe (81 jaar oud) / André Quagebeur (94 jaar), weduwnaar van Magdalena Cuyle / Robert Lehon (81
jaar), echtgenoot van Nelly Duhaut / Monica Debacker (74 jaar), weduwe van Edmond Velghe / Coleta Vanden Berghe (91
jaar), weduwe van Albert De Winter.
Vervolg van blz. 25
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Echtpaar Delporte-Rayé

Zaterdag 21 juni was een ook feestdag voor de echtgenoten Albert Delporte
(°Berville, F.) en Marie-Josée Rayé (°Leuven), zestig jaar geleden gehuwd op 10 mei
’48 in Koksijde. Albert was officier in het leger. Het echtpaar heeft twee kinderen en
zes kleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis, en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Echtpaar De Ceuninck-Verweirder

Zaterdag 21 juni was een gezellige feestdag voor het echtpaar Willy De Ceuninck (°Aalst) en Liliane Verweider (°Diksmuide) ter gelegenheid van de
viering van het gouden huwelijksfeest (21 juni, Nieuwkapelle). Willy was militair, Liliane huisvrouw. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.
Het jubilerende echtpaar werd in het gemeentehuis hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.

Echtpaar Corneillie-Beke

Diamanten palmen waren er op zaterdag 5 juli voor de echtgenoten Emiel Corneillie (°Oostduinkerke) en Bertha Beke (°Leffinge) die huwden op
26 juni 1948 in Leffinge. Emiel was 41 jaar vrachtwagenchauffeur bij de steenbakkerij van Isidoor en Alberic Florizoone. Berrtha was huisvrouw. De
jubilarissen hebben drie kinderen (één overleden), drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. In het gemeentehuis werden ze hartelijk ontvangen
door burgemeester en schepenen.

Echtpaar Guilleman-Clarys

Op zaterdag 12 juli vierden René Guilleman (°Oostduinkerke) en Madeleine Clarys (°Pervijze) hun diamanten bruiloft. Ze huwden op 20 mei 1948 in
Oostduinkerke. René was gemeentearbeider, Madeleine was bekend om haar uitstekende “boerebutter” van eigen makelij! Ze zijn de trotse stamouders van een dochter, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Burgemeester en schepenen feliciteerden hen in het gemeentehuis.
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Echtpaar Druart-Vermeersch

Vijftig jaar geleden, op 12 juli 1958, stapten Georges Druart (°Waterloo) en
Lydia Vermeersch (°Brussel) in Sint-Gillis in het huwelijksbootje. Georges
was buschauffeur in Brussel, Lydia was kassierster in een grootwarenhuis
in Brussel. Het echtpaar heeft twee kinderen en drie kleinkinderen De
jubilerende echtgenoten werden op zaterdag 12 juli gefeliciteerd, ontvingen
bloemen en geschenken.

Echtpaar Lauwers-Moens

Op zaterdag 19 juli was het de beurt aan de echtgenoten Jean Lauwers (°Zaventem) en Hortense Moens (°Brussel) om de 50ste verjaardag van hun
huwelijksband te vieren (17 juli 1958, Zaventem). Jean was drukker bij Het Laatste Nieuws, Hortense baatte een kruidenierszaak uit en was ook conciërge. Ze zijn de gelukkige (groot)ouders van twee kinderen en twee kleinkinderen. In het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.

Echtpaar Lepoint-Laurent

Zaterdag 26 juli was een gezellige feestdag voor de echtgenoten Yvon
Lepoint (°Jemappes) en Lise Laurent (°Jemappes) ter gelegenheid van de
viering van het gouden huwelijksfeest (Jemappes, 26 juli 1958). Beroepshalve
werkte Yvon bij De Post, Lise was kleermaakster. Ze hebben twee kinderen
en drie kleinkinderen. In het gemeentehuis werden de jubilarissen hartelijk
ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen
en geschenken aangeboden.

Echtpaar Vanhee-Desaever

Zaterdag 26 juli was ook een gezellige feestdag voor het echtpaar René Vanhee (°Ramskapelle) en Denise Desaever (°Steenkerke) ter gelegenheid
van de viering van het diamanten huwelijksfeest. Ze huwden 60 jaar geleden op 20 juli 1948 in Ramskapelle. Samen baatten ze een hofstede uit
in Ramskapelle. René was ook 6 jaar burgemeester. De trotse jubilarissen hebben 7 kinderen, 15 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Ze werden
door burgemeester en schepenen hartelijk gefeliciteerd in het gemeentehuis, met extra geschenken op de feestdis!
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Echtpaar Fol-Vandevelde

Karel Fol (°Lebbeke) en Gratienne Vandevelde (°Veurne) smaakten ook op zaterdag 26 juli het geluk de gouden bruiloft te kunnen vieren. Ze huwden op 12
juli 1958 in Sint-Gillis Dendermonde. Karel was directeur van het KTA in Evere, Gratienne kleuterleidster. De fiere jubilarissen, die 2 kinderen en 8 kleinkinderen hebben, werden door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen in het gemeentehuis ontvangen en geschenken aangeboden.

Echtpaar Delhier-Col

Het echtpaar Marcel Delhier (°Tertre) en Arlette Col (°Villerot) huwde op 26 juli 1958 in Tertre, 50 jaar geleden. Marcel was vrachtwagenchauffeur op
werven in heel België, Arlette was kuisvrouw. De jubilarissen hebben vijf kinderen, 11 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Het college van burgemeester en schepenen had voor hen op zaterdag 26 juli felicitaties en geschenken in petto.

Echtpaar Bouttelisier-Hauwel

Gilbert Bouttelisier (°Roeselare) en Ivette Hauwel (°Estaimpuis) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Luigne (2 augustus 1958) eeuwige trouw! Ter
gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 9 augustus een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Gilbert was
tapijtwever en hulpmetser. Ivette werkte in een wolspinnerij, was inpakster en kinderbegeleidster. Ze hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.
Het gouden koppel werd door burgemeester en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Verhaeghe-Deramaux

Zaterdag 11 augustus was een gezellige feestdag voor het echtpaar Eric Verhaeghe (°Izegem) en Denise Deramaux (°Etterbeek) ter gelegenheid van
de viering van het gouden huwelijksfeest (11 augustus 1958, Ploegsteert). Eric was verzekeraar en baatte tiercékantoren uit, samen met zijn echtgenote. Ze hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar werd in het gemeentehuis hartelijk ontvangen door burgemeester en
schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken aangeboden.

De voorbije zomer in woord en beeld
1

3

2

1. In de voorbije drie jaar heeft ons polderdorp Wulpen een echte gedaanteverwisseling
ondergaan. Dat gebeurde in drie fasen waarvan de voltooiing op maandag 16 juni met een
plechtig fotomoment bezegeld werd. Een eerste project omvatte de heraanleg van de dorpsplaats en omgeving, beëindigd in de lente van 2006. De tweede fase was de heraanleg van
de Dijk met de Kortestraat en de Oude Zeedijkstraat, aansluitend op de nieuwe dorpsbrug.
De derde fase ten slotte was de heraanleg van de Conterdijk en Nieuwstraat. Overal waar
nodig werden de rioleringen gesaneerd en voortaan worden de afvalwaters naar het waterzuiveringsstation afgevoerd. Ook Wulpen is de 21ste eeuw dus goed begonnen!
2. Op zaterdag 21 juni deed Manneken Pis officieel zijn blijde herintrede in Koksijde! Het
plasmannetje pronk er vele jaren geleden (vanaf augustus 1923) in al zijn glorie op de hoek
van de Zandstraat en de Oasisstraat als “Le Nouveau bourgeois de Coxyde”. Later werd de
blote deugniet door een OLV-beeldje vervangen. In het kader van de cultuurtoeristische ontsluiting van de Senegalese Wijk besliste het gemeentebestuur om opnieuw een Manneken Pis
te plaatsen, ditmaal op het Bad Schallerbachplein, niet ver van zijn oorspronkelijke plaats.
Dat gebeurde op de eerste dag van de zomer in aanwezigheid van de gemeentebestuurders
en van de hh. Edmond Vandenhaute en Yvo Peeters namens de Orde van Manneke Pis.

4

3. De serviceclub Ronde Tafel De Panne overhandigde op dinsdag 24 juni in de KYC te
Sint-Idesbald een gloednieuwe strandjutter aan het gemeentebestuur en aan de andersvalidenadviesraad. Een strandjutter is een bijzondere rolwagen waarmee mindervalide mensen
toch makkelijk op het strand en tot aan de waterlijn geraken. Ze worden verhuurd door
fietsverhuurders op de Zeedijk. Afgelopen zomer had Koksijde in totaal 5 strandjutters ter
beschikking (2 in Koksijde-bad, 2 in Sint-Idesbald en 1 in Oostduinkerke). Vòòr de vakantie
waren er dat maar drie. De grote vraag noopte de gemeente tot uitbreiding van de strandjuttersstal. Het gemeentebestuur kocht zelf een extra toestel aan, en het vijfde kreeg de
gemeente dus cadeau van de Ronde Tafel De Panne.
4. Ter gelegenheid van het jaarlijkse garnaalfeest tijdens het laatste weekend van juni vond
voor het eerst sedert vele jaren opnieuw een plechtige zeewijding plaats (zondag 29 juni).
Kruiers en garnaalvissers te paard, uiteraard in vol vissersornaat, namen aan dit religieus
gebeuren deel. Met een amfibieboot werd een eind in zee gevaren waar de Oostduinkerkse
pastoor Hans Devos de kwispel hanteerde. Natuurlijk waren ook Mieke Garnaal en eredames
van de partij.
5. De werken aan de Guldenzandstraat in Oostduinkerke zijn met stijl beëindigd! Dit heuglijke feit werd op maandag 30 juni tijdens een fotomoment ter hoogte van het kruispunt van
de Guldenzandstraat met de Sint-Andréstraat vereeuwigd. In de al genoemde straten maar
ook in de Zouterweg gebeurden rioleringswerken en verbeteringswerken.
6. Op vrijdag 4 juli vond op het strand ter hoogte van de Devoslaan de officiële opening
plaats van de nieuwe accommodatie van het SYCOD (Sand Yachting Club Oostduinkerke)
plaats. Toespraken werden gehouden door schepen van Sport Dirk Dawyndt, burgemeester
Marc Vanden Bussche en SYCOD-voorzitter Stefaan Vermast. Naast de centra in SintIdesbald en aan Groenendijk beschikt de gemeente nu over drie volwaardige gebouwen voor
een goede organisatie van de strandzeilsporten. De officiële opening werd met een gezellige
receptie en barbecue afgerond.
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7. De jaarlijkse gemeentelijke elfjuliviering vond plaats op zondag 6 juli met een officiële
elfjuliboodschap in zaal Witte Burg door diplomaat Axel Buyse, op dat moment uittredende
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering aan de Belgische ambassade van Den Haag, vandaag inmiddels vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij de Europese Unie in Brussel.
Aansluitend op de viering bracht de h. Buyse een bezoek aan het gloednieuwe Nationaal
Visserijmuseum. Op de foto de diplomaat naast 1ste schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones, mevr. Buyse en conservator Willem Lanszweert van het visserijmuseum.
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8. Tijdens hun reis naar de Democratische Republiek Congo nodigden de Koksijdenaars
mevr. Vande genachte-Deloose en Lucien Van Wijmelbeke de hulpbisschop van Kisantu en
tevens vicaris-generaal Donatien Manrefo N’Kuni uit een paar dagen in Koksijde door te
brengen. De hulpbisschop en zuster Philippe Rathé maakten daar gretig van gebruik. Begin
augustus verbleven ze in Koksijde. EH N’Kuni hielp overigens mee de openluchtmis celebreren in het puinenveld van de abdij op zondag 3 augustus. Op de foto v.l.n.r. zuster Philippe
Rathé, burgemeester Marc Vanden Bussche, hulpbisschop N’Kuni en mevr. Vandegenachte.
9. Op woensdag 30 juli bracht minister Vincent Van Quickenborne van Ondernemen en
Vereenvoudigen een werkbezoek aan onze gemeente in aanwezigheid van burgemeester Marc
Vanden Bussche, en de burgemeesters Monset en Landuyt van Blankenberge en Middelkerke.
10. Monica Benova heeft haar tijdelijke zending aan ons gemeentebestuur beëindigd.
Monica is een Slovaakse die een half jaar eerder als Europees vrijwilligster bij ons gemeentebestuur kwam werken. Zij realiseerde o.a. het project “ulic-ART”, een tentoonstelling
van 25 monumentale foto’s in de straten van Koksijde. Ze creëerde ook een wandelroute
langsheen de foto’s. Deze open galerij is nog een hele tijd te bewonderen aan de hand van
een gratis folder (dienst Toerisme). Bij haar afscheid aan onze gemeente werd de immer
goedgeluimde Monika door de burgemeester, de schepenen, de secretaris en haar diensthoofd een geschenk aangeboden.
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11. Jeugdconsulent Thierry Boonefaes en afdelingshoofd technische dienst Siska Stockelynck
brachten op dinsdag 12 augustus een bezoek aan enkele gemeentelijke speelpleintjes. Hun
bezoek kaderde in een enquête bij de kinderen naar hun bevindingen over de speelpleintjes.
Ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid ervan kwamen aan bod. De kinderen namen
foto’s, interviewden hun leeftijdsgenootjes en volwassenen. Uiteraard zal het gemeentebestuur rekening houden met de ideeën van de kinderen om de gemeentelijke speelpleintjes
nog beter te maken dan ze al zijn! Op de foto 18 “speelveugels”, ir. Siska Stockelynck,
jeugdconsulent Thierry Boonefaes, Aline Sennesael en Tiffanie Coffyn.
12. De Flanders Ladies Trophy werd van het jaar gewonnen door de 25-jarige Claudine
Schaul uit Luxemburg. Op zondag 17 augustus won ze in de Casinoput, voor liefst 1.500
toeschouwers, de bloedstollende finale van de 22-jarige Nederlandse Daniele Harmsen in
twee sets (telkens 7-6). Op de foto een stralende Claudine, met trofee van kunstenares
Jenny Reynaert, in gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche die overigens aankondigde dat het tennisfeest van volgend jaar opgewaardeerd wordt van een 10.000- naar
een 25.000-dollartornooi! Op het Theaterplein kreeeg het FLT-tornooi bovendien voor
de eerste keer een verlengstuk met de organisatie van het 1ste tornooi voor mannen, de
Ricoh Men’s Trophy.
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BAL
van de

BURGEMEESTER

Zaterdag 27 september 2008
CASINO KOKSIJDE
Programma:

Diner met Bal

19u30 Diner met pianovirtuoos, 3 gangenmenu + Bal : 37,50 euro
( inschrijving vooraf zie info onderaan)

Bal van de Burgemeester

22u30 Dansen op de gevarieerde muziek van “The Quality Sound”, die nationaal en internationaal zijn
strepen heeft verdiend. inkom Bal : 5 euro

de

editie

organisatie :
Comité van de Dag van de Burgemeester
INFO & RESERVATIE :
Hotel Apostroff - Luc Deltombe
Lejeunelaan 36 8670 Koksijde
tel 058/52 06 09 bank: 142-0532784-85

De opbrengst van het “Bal van de
Burgemeester “ gaat volgens de traditie naar
een goed doel. Dit jaar werd er gekozen
voor de Jeugdwerking van de lokale Judoclub
Koksijde.
Info stages en lessen: www.judokoksijde.be

crealine.be
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