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Uitnodiging
Beste inwoners van de gemeente Koksijde,
een anonieme bron bezorgde ons bovenstaand krantenartikel! Onze nieuwsgierigheid
was meteen gewekt! Een schelpenman in
onze gemeente?
We doken het gemeentelijk archief in en
vonden inderdaad een oude notule van het
college van burgemeester en schepenen van
8.12.1908 waarin stond:
“De reakties van onze inwooners over deze
mysterieuze schelpenman zijn in het algemeen
zeer positief. Indien iemand deze man kan
opspooren mag hij uitgenodigd worden op
het Gemeentenhuis van Coxyde”.
Nog volgens deze anonieme bron zou de
schelpenman slechts 1 maal per 100 jaar
opduiken…

Even snel rekenen… Dit betekent dus dat er
op 6.12.2008 van alles zou kunnen gebeuren!
Het gemeentebestuur is van plan een gepaste
ontvangst te verzorgen.
Noteer alvast 6.12.2008 in uw agenda!
Naast het mysterie van de schelpenman komt
ook de Sint naar Koksijde en staan er nog tal
van verrassingen op het programma!
Sinterklaas meldt ons dat hij om 14.00 uur
aanwezig zal zijn aan de horloge op de
Zeedijk in Koksijde.
14.00 uur
Ontvangst van de Sint
Verzamelen aan de horloge op de Zeedijk
15.00-18.00 uur
Ambiance op het Theaterplein
voor het gemeentehuis
20.00 uur
Shake that retro ass tijdens de K-dansant
(feestzaal c.c. CasinoKoksijde)
Fascinerend, inderdaad….
We zoeken alles verder uit en houden jullie
op de hoogte. Surf regelmatig eens naar de
website feestinkoksijde.be!

Administratie
4

Snippers uit de gemeenteraad van 15 september
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. De opgegeven bedragen zijn altijd BTW in, tenzij anders vermeld.

1. UNANIEM AKKOORD VOOR
VOLGENDE AANKOPEN

- Molokzakken - Vuilniszakken voor
de molokcontainers ten bedrage van
81.000 euro.
- Watercontainer met afzetslede Capaciteit 12.000 liter; voor de groendienst. Raming: 34.550 euro.
- Bomen en plantsoenen - Voor aanplanting bij de nieuwe parking Hoge
Blekkerbad en bij voetbalterrein 3.
Raming: 31.900 euro (bomen) en
7.172 euro (plantsoenen).
- Brandweer - a) kledij: 15 uniformen,
90 hemden met korte mouwen en 20
paar handschoenen (raming: 15.300
euro) / b) klein materiaal: 2 lichte
kettingzagen, 4 voorbeenbeschermers
en 2 draagbare multigas meet- en
waarschuwingsinstrumenten (raming:
5.400 euro) / c) meubilair en materiaal (kazerne) - Beamer/projector met
projectiescherm, whiteboard, 25 tafels,
50 stoelen, 1 vergadertafel en 10 stoelen (raming: 17.700 euro).
- Vleugelpiano - Aankoop van de piano
(Sauter 76732) en pianobank die
al enkele jaren gehuurd wordt. Prijs:
10.000 euro.
- Kerkmeubilair - Achthonderd comfortabele stoelen en enig ander meubilair voor
de Sint-Niklaaskerk (Oostduinkerke).
Raming: 55.021 euro.

2. UNANIEM AKKOORD VOOR
VOLGENDE PROJECTEN

- Saneren CV-installatie loods en kapel Ten
Bogaerde - De huidige installatie is volledig verouderd. Raming: 12.500 euro.
- Restauratie Vanneuvillehuis, aanstellen architect - Herstelling is nodig
van dak, schrijnwerk, elektriciteit.
Raming ereloon architect: 20.000
euro. Maximale subsidies worden aangevraagd aan Onroerend Erfgoed.
- Sportaccommodatie - Aanstellen ontwerper 2 voetbalpleinen in gras (op
het militair domein), hockeyveld en
atletiekpiste in kunststof (sportpark
Hazebeek). Raming ereloon ontwerper:
125.000 euro.
- Reinigen van straatkolken - Jaarlijkse
reinigingsbeurt. Raming: 35.000 euro.
- Rooien van bomen, aanplanten van
nieuwe - a) Marcel Demanlaan:
rooien van hinderende en schadelijke Oostenrijkse dennen, vervanging
door veldesdoorns. Raming: 27.548
euro / b) Galloperstraat: rooien van
Canadapopulieren uit veiligheidsoverwegingen, vervanging door linden.
Raming: 24.887 euro / c) begraafplaats
Koksijde-dorp: rooien van Italiaanse
populieren aan de achterzijde van de
Sint-Pieterskerk uit veiligheidsoverwegingen, vervanging door een andere
enkele of dubbele bomenrij. Raming:

16.335 euro.
- Drukwerk publicatie “60 jaar bebloemd
Koksijde” - Boekje over het 60-jarig
bestaan van het comité Koksijde in de
Bloemen en de gemeentelijke groendienst, geschreven door Willy Moons.
Raming: 10.000 euro.
- Diepe rioolaansluitingen - Om vijf huisaansluitingen dieper dan 1,2 m te laten
uitvoeren door een aannemer omdat de
gemeente niet beschikt over het nodige
gereedschap. Raming: 59.831 euro.

3. UNANIEM AKKOORD VOOR
VOLGENDE BEPALINGEN
REGLEMENTEN

- Straatnaamborden - In het algemeen
gemeentelijk politiereglement, hoofdstuk huisnummers, werd toegevoegd
dat eigenaars het gemeentebestuur
moeten toelaten straatnaambordjes
aan gevels te bevestigen.
- GRUP Sportpark Oostduinkerke - oostelijk deel - Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is goedgekeurd.
Het openbaar onderzoek leverde geen
bezwaren op, enkel twee adviezen.
- Westhoekacademie - Na het ontslag
van de h. Lander Van Hove heeft de raad
de h. Raymond van Duüren met 19 jastemmen bij 7 onthoudingen aangesteld
als nieuwe Open VLD-afgevaardigde in
de adviescommissie van de gemeentelijke Westhoekacademie.

Beter openbaar vervoer in 2009?
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt deelde schepen Daniel Van Herck onlangs mee dat de busverbindingen
tussen de deelgemeenten en de verbinding met het station van Koksijde en Veurne-centrum, in 2009 serieus zouden verbeteren.
De verbindingen tussen de deelgemeenten zijn momenteel niet optimaal. Ook een groot gedeelte van Sint-Idesbald wordt
slecht bediend, en de verbinding naar het station van Koksijde en het centrum van Veurne (o.a. naar de kliniek) is niet optimaal. Vorige initiatieven van het gemeentebestuur ter verbetering werden door De Lijn nauwelijks ondersteund.
Minister Van Brempt deelde schepen Van Herck, thans mee dat er in 2009 voorzien wordt in een ontdubbeling van de huidige busverbinding Veurne-Oostende in een bus die Nieuwpoort met Koksijde en Veurne zal verbinden. Daardoor zullen de
verbindingen tussen bijv. Koksijde-dorp, Oostduinkerke-dorp en Sint-Idesbald met een grotere frequentie kunnen gebeuren.
Ook de verbinding naar het station zal vanuit deze deelgemeenten vlotter verlopen. Het voorstel van de minister wordt verder
in overleg met de betrokken gemeenten uitgewerkt.
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Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones
neemt afscheid van de nationale politiek
Na een parlementaire loopbaan van bijna 20 jaar (aanvang 4 januari 1989) heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones
(NVA) eind september afscheid genomen van de nationale politiek. In Koksijde blijft hij uiteraard 1ste schepen namens de fractie stemNVA. In de Vlaamse Raad wordt hij opgevolgd door Gino De Craemer uit Brugge (die zijn plaats moest afstaan aan Geert
Bourgeois na zijn ontslag als minister).
Tijdens zijn parlementair leven was Jan
Loones (58) achtereenvolgens lid van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers
(1989 tot 1991), van de Senaat (1991
tot 1999) en het Vlaams Parlement
(1999 tot 2008). Hij was lange tijd
VU-fractievoorzitter in de Senaat en
bureaulid in het Vlaams Parlement.
Binnen de N-VA behoorde Jan Loones
tot de mandatarissen die zich nog
“Volksunie-er” voelden : eigenzinnigrebels en tegendraads, en liever progressief genoemd dan conservatief .
Evengoed was hij echter republikein,
Vlaams-radicaal en ‘independentist’.
De beste parlementaire herinnering
houdt Jan Loones over aan de operatie
rond het duinendecreet, waarvan hij de
eerste indiener was in 1991, met een
verwerking in het daaropvolgend Vlaams
regeerakkoord.
Recent was hij, samen met Luc Van den
Brande, de grondlegger voor het CD&V/
N-VA-projectontwerp van Vlaamse
grondwet.

Jan Loones op het spreekgestoelte in de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.

Binnen het partijleven kijkt hij tevreden
terug naar zijn bijdrage aan de vroegere congressen, in het bijzonder het

VU-congres in Brussel van 12 maart 1995
“Vitaminen voor Vlaanderen”, waarbij de
Volksunie eindelijk duidelijk koos voor
een Vlaamse staat binnen Europa.
Jan Loones heeft ook steeds meegewerkt
aan het internationale imago van de
volksnationalistische Vlaamse partij, met
verbindingen naar andere staatsvormende volkeren, zoals Palestijnen, Koerden,
Basken… Vele buitenlandse politieke
interesse en vriendschappen houdt hij
ook over aan de talrijke kieswaarnemingen en missies, o.m. in Zuid-Afrika,
Mozambique, Servië; Algerije, Burundi,
Turkije, Zimbabwe, Kroatië, Singapore,
Israel, Palestijnse Gebieden en Gaza.
Hij is vandaag mede-grondlegger van het
Gernikanetwerk van Baskenland en promotor voor de Vlaamse samenwerking
met Suriname, waarbij zijn gemeente
Koksijde een stedenband heeft afgesloten met de authentieke indianengemeenschap van Galibi/Albina.
Voor wie nog meer wil lezen over de 1ste
schepen: raadpleeg www.loones.be.

Geen obstakels op gelijkgrondse berm plaatsen
Het gebeurt niet zelden dat burgers op
de gelijkgrondse berm bij hun woning,
aldus langs de openbare weg, paaltjes
(of obstakels, of andere voorwerpen)
plaatsen die het verkeer hinderen of
onveilig maken. Het gemeentebestuur
wijst erop dat dit verboden is, eigendom of geen eigendom. Op strafrechtelijk gebied luidt de betichting dan als
volgt: “Het verkeer te hebben gehinderd of onveilig te hebben gemaakt
door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen
op de openbare weg te werpen, te
plaatsen, achter te laten of te laten

vallen, hetzij door er rook of stoom te
verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen.”
Onder gelijkgrondse berm moet worden
verstaan: het deel van de openbare weg,
meestal naast de rijbaan, op gelijke
hoogte van de rijbaan, maar er geen deel
van uitmakend, ofwel omdat het niet
ingericht is voor het voertuigenverkeer
(o.a. grasberm) ofwel omdat het door
een witte doorlopende lijn werd afgebakend.
De gelijkgrondse berm is dus een deel
van de openbare weg. Het is daarbij irre-

levant of de gelijkgrondse berm privéeigendom is dan wel publiek eigendom.
Weggebruikers mogen er trouwens op
rekenen dat de gelijkgrondse berm
normaal berijdbaar is. Immers, overeenkomstig artikel 15.3 van het Algemeen
Verkeersreglement mag elke bestuurder
de gelijkgrondse berm volgen, wanneer
het kruisen wegens de breedte van de
rijbaan niet gemakkelijk kan worden
uitgevoerd, op voorwaarde dat hij de
weggebruikers, die zich aldaar bevinden, niet in gevaar brengt.
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Bezoek aan Hulstse bezittingen Duinenabdij

Burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste schepen Jan Loones tijdens het werkbezoek aan de
vroegere Hulstse bezittingen van de Duinenabdij. Verder de ambtsgenoten van Hulst, aangevuld
met de besturen van het streekmuseum 4 Ambachten en de stichting Kerk in Klooster.

Op 8 oktober 2008 brachten burgemeester Marc Vanden Bussche, 1ste
schepen Jan Loones, conservator
Dirk Vanclooster en wetenschappelijk
medewerker Harry Van Royen van het
Abdijmuseum Ten Duinen een werkbezoek aan de relicten van de Duinenabdij
in de gemeente Hulst. In het stadhuis
van Hulst was er een kort overleg met
burgemeester Frans Mulder en wethouder Frank Van Driessche van Cultuur.

Geassisteerd door de beleidsmedewerker Cultuur, mevr. Sterra Van de
Walle, konden de bestuursleden van
het Oudheidkundig Museum de Vier
Ambachten en de Stichting de Kerk in
Klooster zich aan de Koksijdse delegatie
voorstellen.
Het bestuur van het Oudheidkundig
Museum, de hh. Piet Haegeman, Eric
Verstraeten en René Van den Elshout,
gaven uitleg over hun museum, dat

gehuisvest is in de vroegere refuge of
het stadshof van de Duinenabdij in het
centrum van Hulst, bekende stad in
Zeeuws-Vlaanderen.
Nadien werd het vroegere uithof Zande,
door de Duinenabdij in 1196 verworven,
bezocht. Geplaagd door de Tachtigjarige
Oorlog is de uithofkapel toch bewaard
gebleven. Het is een van de weinige
uithofkapellen die nog bestaan. De werkgroep cultuurhistorie binnen de kerkraad
van de protestantse kerk (de kapel wordt
nu gebruikt voor de protestantse eredienst sinds de confiscatie van 1645)
richtte een specifieke vereniging op. De
Stichting de Kerk in Klooster wordt vorm
gegeven door de heren Cor Crans en
Ger Groenewegen.
De informele contacten die in de loop
van het bezoek werden gelegd zullen een
verder vervolg kennen. Naast het bouwkundig patrimonium van de Duinenabdij
in Hulst werd recent de cultuurhistorische link tussen de site van Zande en het
Abdijmuseum en de gemeente Koksijde
verstevigd door de plaatsing van een
cultuurhistorisch informatiebord.

Voorstelling boek “Funerair erfgoed” en expo
In navolging van het boek Koksijde, een bewogen architectuurgeschiedenis (Sarah Willems, 2006), waarin het Koksijdse bouwkundig
erfgoed in de kijker wordt geplaatst, pakt het gemeentebestuur
binnenkort uit met een uitgave over het funerair verleden van de
gemeente. Onder de titel Koksijde, tuinen van eeuwige rust brengt
cultuurfunctionaris funerair erfgoed Evy Van de Voorde dit boeiende
verhaal. Hiertoe baseerde de auteur zich op de in 2006 opgemaakte
inventaris van de in de gemeente bewaarde grafmonumenten, in uitvoering van het Cultuurbeleidsplan Koksijde 2002-2007.
Aan deze unieke publicatie, die op vrijdag 14 november in première
wordt voorgesteld, is ook een tentoonstelling Doodstil, stervensdruk
over het funerair erfgoed gekoppeld. Deze expo loopt van loopt
vanaf zaterdag 15 november tot en met zondag 4 januari 2009 in
het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koksijde. De tentoonstelling is
vrij toegankelijk voor de inwoners van Koksijde. Ook niet-Koksijdenaars kunnen met een museumticket deze expo gratis bezichtigen.
Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 u., weekends en
feestdagen van 14 tot 18 u., gesloten op maandag.
Info: Evy Van de Voorde, afdeling Vrije Tijd & Cultuur, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, T 058/513.34.09, E evy.vandevoorde@koksijde.be.
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Gemeenteraad unaniem voor behoud
van Duits bunkercomplex Waldersee
Tijdens de gemeenteraadszitting van 15 september hebben de
raadsleden unaniem en bij hoogdringendheid een tweede motie
goedgekeurd tot behoud van de
restanten van het bunkercomplex
Widerstandsnest (WN) Waldersee
op Groenendijk. Een eerste motie
daarvoor werd door de gemeenteraad al op 11 september 2006
aangenomen. De raad nam op 15
september 2008 opnieuw dit initiatief wegens urgentie: de grond
is immers eigendom van het
Vlaamse Gewest (ter discussie) en
een afbraak is dreigend. Nochtans
bewijst een studie van Hannes De
Zutter overtuigend het cultuurhistorisch belang van dit complex.
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Een gedeelte van het Widerstandsnest Waldersee op Groendijk: unieke restanten van de vroegere Atlantikwall…

Het WN Waldersee is het enige militaire
complex dat van de Atlantikwall tussen
De Panne tot de IJzer is overgebleven. Het is gelegen in de strandduinen
ten westen van het Koningin Elisabeth
Instituut. Hoewel grotendeels begraven onder het zand, is WN Waldersee
structureel zo goed als intact gebleven.
Momenteel werden er een 25-tal installaties gelokaliseerd, waaronder 9 bunkers en enkele honderden meter ondergrondse verbindingsgangen. De belangrijkste bunker betrof een geschutsbunker voor veldgeschut om het strand
en de havenmonding van Nieuwpoort
te beschermen. (Bron: “Herinneringen

aan beide wereldoorlogen”, Gemeentelijke
Archiefcommissie Koksijde, 2de druk,
oktober 2008).
De bevoegde minister meldde op 20
oktober 2006 dat het voorstel van de
gemeente voor bescherming zou onderzocht worden, maar op de bescherming zelf is hij niet ingegaan. Overigens
verwees burgemeester Marc Vanden
Bussche ter zitting op 15 september
naar een gesprek met ir. Deputter van de
afdeling Kust (van de Vlaamse gemeenschap). Die ingenieur stelde dat de
afdeling Natuur verder blijft aandringen op afbraak en opruiming. Er is
bovendien een discussie omtrent het

eigendomsrecht van dit deel van het
strand. De gemeente laat dit onderzoeken, maar als de restanten eigendom zijn
van de Vlaamse overheid, en niet van
het gemeentebestuur, dan ontstaat er
een acute dreiging van afbraak van deze
waardevolle restanten.
In de motie vindt de gemeenteraad
eenparig dat de overheid een voorbeeldfunctie op dat vlak zou moeten tonen,
gelet op het historische erfgoedbelang
van deze site. De burgemeester wil dat de
gemeenteraad een gemeentelijk afbraakverbod voor deze restanten uitvaardigt,
verwijzend naar het gemeentelijk beleid
op het vlak van bouwkundig erfgoed.

Tij-dingen
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Communicatie, Onthaal en Protocol
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Abonnement 2009
voor niet-gedomicileerden (11 nummers) 10 euro, te storten op rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan
303 te 8670 Koksijde met vermelding “Abonnement Tij-dingen 2009”)
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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Tweede druk van gemeentelijke brochure
herinneringen aan beide wereldoorlogen
geleden (10 november 2004)
voorgesteld als initiatief van de
gemeentelijke archiefcommissie
om de aandacht voor de oorlogsherinneringen in onze gemeente
levendig te houden. Samengevat
handelt het boekje over de
monumenten, herdenkingszuilen,
begraafplaatsen en straatnamen
die rechtstreeks verband houden met de Eerste of de Tweede
Wereldoorlog in Koksijde. De
nieuwe druk is aangevuld met
heel wat nieuw beeldmateriaal,
en er zijn enkele correcties in de
tekst doorgevoerd.
De rechtstreekse getuigen van
beide verschrikkelijke confrontaties tussen naties en volkeren,
met een grote invloed op de
toenmalige lokale bevolking, zijn
Het monument van de Geallieerde Vliegeniers op de schaars. Nochtans zijn er ook in
rotonde bij de Zuid-Abdijmolen. Naar goed gebruik vond Koksijde herinneringen aan deze
op zaterdag 11 oktober het jaarlijks eerbetoon aan het
troebele tijden: stille getuigen
monument plaats met neerlegging van bloemen, optocht
van wat zich in beide periodes in
en defilé.
onze gemeente en onze streek
Het gemeentebestuur heeft een twee- afspeelde.
de druk klaar van de merkwaardige Om die getuigen levend te houden achtte
brochure“Herinneringen aan zestig jaar onze archiefcommissie, op voorstel van
bevrijding Wereldoorlog ‘40-’44 / negen- wijlen Carlos Vanlouwe, het nuttig deze
tig jaar begin Wereldoorlog ‘14-‘18”. brochure samen te stellen. Het boekje,
Deze brochure (72 bl.) werd vier jaar rijkelijk geïllustreerd en voorzien van een

kaart, kan gebruikt worden als fiets- of
wandelgids doorheen de vier kernen van
de gemeente waarbij de geïnteresseerden zelf de route kunnen bepalen. Per
deelgemeente wordt een beschrijving
gegeven van de nog tastbare restanten
van ’14-’18 of ’40-‘45.
Samenstellers van deze oorlogsbrochure
zijn gemeentesecretaris Joeri Stekelorum,
archivaris Caroline Beele, Jozef Ameeuw,
ere-gemeentesecretaris Freddy Beun,
gewezen archivaris André Declerck, Willy
Moons, Luc Vanacker en wijlen Carlos
Van Louwe.
Joeri Stekelorum: “De huidige generatie
heeft in het algemeen nog slechts een
vaag vermoeden van de sporen die beide
wereldoorlogen in onze gemeente hebben achtergelaten. Nooit meer oorlog
was de kreet van de IJzersoldaten. We
hopen dat deze brochure dan ook mag
bijdragen tot een betere kennis van
beide oorlogen, vooral bij jongeren.”
Precies daarom bezoeken burgemeester
Marc Vanden Bussche en secretaris Joeri
Stekelorum op dinsdag 4 november de
Koksijdse scholen om de brochure bij
kinderen en jongeren toe te lichten.”
Deze tweede druk is tegen de geringe
prijs van 2,5 euro verkrijgbaar in de toerismekantoren van Koksijde, de bibliotheek en de gemeentelijke archiefdienst.

Cultuur
Dichtbundel Fernand Florizoone
Gevierd dichter en Koksijds cultureel ambassadeur Fernand Florizoone geeft een bundel met 26 gedichten uit ter gelegenheid
van de 80ste verjaardag (26 september) van zijn echtgenote Ida Demyttenaere, “het meisje van de Waterdam”, zoals hij haar
omschrijft. De bundel heet “Liefde heeft een zachte huid”. De opgenomen gedichten zijn met zorg geselecteerd uit zijn dichtwerk
van 1955 tot 2008. Men kan intekenen via overschrijving op 474-8355151-93 van Fernand Florizoone, Guldenvlieslaan 40 in
Koksijde. Prijs: 8 euro (+ evt. 2 euro verzending).

Hoe blijf je vrijwilligers motiveren?
De cultuurraad organiseert op donderdag 13 november om 20 u. in de Kerkepannezaal een interactieve voordracht met als
thema “Hoe blijf ik mijn vrijwilligers motiveren?” Iedereen die actief is in het verenigingsleven wordt vroeg of laat met die vraag
geconfronteerd. De avond wordt geleid door spreekster Joke Krekels van de stichting Lodewijk De Raet. Alle geïnteresseerden,
al dan niet actief in het verenigingsleven, zijn welkom. Gratis toegang.

Cultuur
Nele Vercoutter, vriend-aan-huis in cc CasinoKoksijde

“Ik geniet van de voorstellingen!”

Meer dan 600 mensen nemen jaarlijks een abonnement in het c.c. CasinoKoksijde. Samen staat dat garant voor héél wat culturele
uitjes. Heel wat van die mensen worden op die manier vrienden-aan-huis. Maar sommigen vrienden komen heel graag over de
vloer, zo blijkt.

Nele Vercoutter is een geboren en getogen “Veurnse Slaper”, aangespoeld in
Koksijde in de zomer van 1997. Haar
abonnement dit seizoen bevat liefst 12
voorstellingen, waar dan nog verschillende jazzconcertjes bijkomen. Reden
genoeg om haar eens op te zoeken.
Tij-dingen: “Nele, hoe ben je in het cultu-

reel centrum verzeild geraakt?”
Nele: “Ik werk in de gemeentelijke bibliotheek. Toen de bib samen en het casino
in 2000 openden, zat ik dicht bij de
bron. Ik geniet er van en meestal leer
ik ook nog nieuwe dingen en namen bij.
En het is een vrij goedkoop avondje uit
natuurlijk.”
TD: “Welk soort voorstellingen bekoren je
het meest?”
Nele: “Ik kom graag naar de optredens
van JazzLab Series. Ontspannend en
voor mij ook een nieuwe wereld die is
opengegaan na een concert van jazzpianiste Amina Figarova, enkele jaren
geleden. Nu nog neem ik af en toe de
cd van het concert mee uit de bibliotheek. Daarnaast hou ik wel van een
voorstelling met wat humor (Wouter
Deprez, Gino Sancti, Han Coucke) of
wat drama mag ook wel eens (Fimosis
van Theater Antigone, Het Gevolg, De
Pruimelaarstraat van ‘t Arsenaal).”
TD: “Zijn er bepaalde optredens die je na
jaren nog bijblijven, of die je echt aangenaam verrast hebben?”
Nele: “Wouter Deprez vind ik al 3 jaar
op rij goed, beter, best. Oscar en Mamie
Rose (Kopergietery) over een jongen
die kanker heeft en afscheid neemt van
het leven en zijn familie, heeft me erg
aangegrepen. Fred Delfgauw met een
poppenspel over het leven van Mozart
was heel sterk en Goddam, a tribute to
Nina Simone was voor mij een verrassing,
parels van songs.”

TD: “Welke minder bekende artiest/groep
zou je zonder blozen aan je vrienden kunnen aanraden?”
Nele: “Smaken verschillen en het is niet
zo makkelijk om een ander mijn keuzes
aan te raden maar voor het seizoen
2008-2009 pik ik er een drietal uit: Filip
Jordens & Les Chopins du p’tit Matin
(Hommage à Brel, 30 ans d’amour),
Catherine Delasalle (Je chante...), Ronald
Goedemondt (Dedication).”
TD: “Zijn er artiesten of voorstellingen die
je graag eens in het Casino zou zien?”
Nele: “Ik kijk ieder jaar uit naar de
nieuwe voorstellingen waar ik tot nu
toe iedere keer mijn goesting in vind.
Maar ik ben altijd extra geïnteresseerd
in “Hommages aan …”, waarbij artiesten het oeuvre van bekende zangers of
zangeressen herwerkt hebben en op hun
manier aan het publiek brengen. Verder
geniet ik ook erg van alle voorstellingen
waar iemand probeert klassieke muziek
en/of minder bekende muziekgenres op
een populaire manier aan de man of
vrouw te brengen.”
TD: “Dit seizoen werd het eenvoudiger
om je abonnement te bestellen. Beviel het
nieuwe systeem?”
Nele: “Meestal was ik op reis op 1
augustus zodat ik mijn abonnement nog
nooit zelf ingediend had. Dit werd altijd
gedaan door vrienden of ouders van
vrienden. Maar ik hoorde dat het systeem wel bevallen is bij diegene die mijn
abonnementen indiende. Om 8.15 u.
kreeg ik een sms dat alles al in orde was.
Vorige jaren kreeg ik dat bericht ergens
tegen de middag.”
TD: “Sedert enkele jaren worden er geregeld uitstappen naar andere culturele
centra georganiseerd. Ging je al eens mee
naar Duinkerke, Brugge of Kortrijk?”
Nele: “Vorig jaar ben ik naar een voor-

stelling geweest in Duinkerke, een spektakel van dans en hiphop, vol adrenaline.
Absoluut een aanrader en voor herhaling
vatbaar.”
TD: “Tot slot, nog tips of suggesties?”
Nele: “Voor wie moeilijkheden heeft om
het abonnement samen te stellen, kom
dan naar de voorstelling van de brochure in juni. Daar worden de bekende
en minder bekende namen voorgesteld.
Wanneer ik thuiskom, weet ik al dat ik
moet snoeien in het aantal voorstellingen of ik zou massa’s ticketjes “moeten”
kopen. Hoe goed de bekende namen
ook zijn, minder bekende namen zorgen
soms voor grote verrassingen. Het is het
soms waard een “risico” te nemen en een
ticketje te kopen op basis van de tekst in
het boekje.”

Nele Vercoutter, vaste klant van cc
CasinoKoksijde!
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Gemeentebestuur huldigt auteur en
Gewezen Koksijdenaar Paul Verhaeghen
Ons gemeentebestuur brengt op maandag 3 november hulde aan Paul Verhaeghen, professor psychologie aan de Georgia Techuniversiteit van Atlanta (USA) en belangrijk hedendaags schrijver. Met zijn letterkundig werk won Paul Verhaeghen (43) recent
drie grote literaire prijzen. Het gemeentebestuur huldigt hem omdat hij een gewezen Koksijdenaar is: hij bracht een deel van zijn
jeugd in onze gemeente door.
roman”…
Dat ontging ook diverse instanties
niet, want voor Omega Minor won Paul
Verhaeghen de F. Bordewijkprijs in 2005,
de 3-jaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor
Proza (2006) en de Independent Foreign
Fiction Price (GB, 2008).
Hij is dus een gewezen Koksijdenaar.
Zo getuigt zijn vader Maurice over zijn
zoon: “Pauls laatste tienerjaren waren
voor hem, als stadsjongen tot ’79 in
Aalst, een openbaring. Zijn terrein was
de Doornpanne, de ongerepte natuur,
de 136 soorten planten die hij er ont-

dekte en catalogeerde. In Koksijde vond
hij nieuwe vrienden met wie hij gitaar
speelde, en één van hen maakte hem vertrouwd met de schilderkunst. Zo hoopte
Paul in die jaren kunstschilder te worden. Het strand, de zee, de duinen, de
mensen in hun traditionele bezigheden
van paardenvisser tot nettenbreier…,
het moest allemaal op doek. Maar uiteindelijk werd hij schrijver, schilder met
woorden en gedachten.” Na de huldiging
op maandag 3 november volgt om 20 u.
een lezing in de bib. Gratis toegang. Info:
058/53.29.53.

Cursus digitale fotografie
Paul Verhaeghen is de zoon van Maurice
en Paula Meert, sinds 1979 wonende
aan de Vissersstraat in Koksijde. Na zijn
middelbare school studeerde Paul psychologie aan de Leuvense universiteit,
waar hij in ’94 promoveerde tot doctor
in de psychologie, specialisatie derde
leeftijd. Hij werkte aan de universiteiten
van Potsdam en Berlijn, werd docent
in New York, en is thans dus prof in
Atlanta.
In zijn vrije tijd is hij schrijver. Maar niet
“op zondag”. In De Standaard van 24
mei 2004 geeft criticus Herman Jacobs
hem meteen een ereplaats in de galerij
van grote namen zoals Gerard Walschap,
Louis Paul Boon en Hugo Claus… In zijn
artikel schreef Jacobs het volgende over
Verhaeghens toen recent verschenen
boek Omega minor: “Machtige , indrukwekkende roman (…), “Omega minor is
de Grote Vlaamse Roman die de twintigste eeuw ons nog schuldig was” (…),
“Kosmopolitisch en encyclopedisch”
(…), “in de beste modernistische traditie” (…), “een machtig verhaal” (…),
“weidse, met grote panache geschreven

Gezien de ruime belangstelling gaat de bib verder met de basiscursus digitaal
fotograferen: op dinsdag 18 en donderdag 20 november van 13.30 tot 16 u.
De cursus is vooral gericht op de praktijk: de camera beter leren kennen, nuttige
tips. Het is ook de bedoeling om de handleiding beter te kunnen raadplegen.
De tweede cursusnamiddag is vooral bedoeld om eventuele problemen verder te
behandelen. Vergeet niet handleiding en opgeladen batterijen mee te brengen (en
reservebatterijen). Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).
Info en inschrijvingen aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid,
1ste verdieping). Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling! Wil bij inschrijving
merk en type van uw digitaal fototoestel meedelen. Men moet ook lid zijn van de
bibliotheek.

Feminisme in de Turkse literatuur
Op dinsdag 9 december spreekt professor Johan Soenen om 14 u. in de Willem
Elsschotzaal van de bib over “Het feminisme in de Turkse literatuur”. Gratis
toegang. Professor Soenen (°1935, Oostakker) studeerde Germaanse filologie
aan de rijksuniversiteit van Gent en promoveerde tot doctor in de Vergelijkende
Literatuurwetenschap aan de Technische Hochschule van Aachen met een studie
over het vertalen van lyrische poëzie. Hij gaf tientallen voordrachten in binnen- en buitenland. In zijn vrije tijd engageert hij zich in het sociaal-cultureel en
vrijzinnig verenigingsleven. Hij schreef een aantal dichtbundels, kortverhalen en
twee romans, publiceerde verder over vertaalproblematiek, imagologie en sinds
kort ook over Turkse literatuur in Nederlandse vertaling. In 1956 won hij met het
kortverhaal “De kleine jongen en de boom” de eerste prijs voor Nederlands proza
van het Algemeen Nederlands Congres in Amsterdam. Over Soenen als literator
getuigt professor Ada Deprez: “Hij is een speels en gevat dichter en prozaïst.”
Meer info: www.johansoenen.be.
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DigiLeen: gratis muziek op je eigen pc
De gemeentelijke openbare bibliotheek
startte half oktober een nieuwe dienstverlening: DigiLeen. Elke DigiLeengebruiker
kan vanaf heden 100 muziekjes per week
afhalen en 7 dagen beluisteren op de pc
thuis. Een en ander is mogelijk geworden dankzij de samenwerking van de
Vlaamse bibliotheken met de Centrale
Discotheek van Rotterdam (de grootste
muziekbibliotheek van Europa).
Het aanbod omvat iets meer dan 10.000
cd’s met vooral klassiek, jazz en wereldmuziek van o.a. de labels Challenge,
Chesky, Naxos, ECM, Pentatone, Dox,
Music & Words en Harmonia Mundi
France. De muziekcatalogus van onze
eigen bibliotheek wordt hiermee in één
klap uitgebreid met 10.000 albums en
meer dan 163.000 tracks. De muziek
kan gratis digitaal uitgeleend worden

via te downloaden software. Zo kan
de DigiLeengebruiker van thuis uit 100
tracks per week uitlenen (downloaden)
en gedurende 7 dagen beluisteren op de
eigen pc. Daarna worden die downloads
automatisch gewist van de harde schijf.
Het doel van deze nieuwe service sluit
naadloos aan bij de opdracht van de

bibliotheek, want DigiLeen wil de bibliotheekgebruikers vooral minder commerciële muziek laten (her)ontdekken en
gratis uitproberen. Op de website van de
Koksijde (luik bibliotheek) vind je bij het
onderdeel collectie AVM-afdeling alle
praktische informatie en de link naar de
gratis installatiesoftware van DigiLeen.

Fototentoonstelling Marie Jeanne Smets
Vanaf de geboorte is de mens uitgenodigd om te sterven. Ondertussen proberen
wij de dood, die als een schaduw bij het leven hoort, te misleiden, te negeren, of
herdenken wij hem met carnavaleske feesten, gedichten, verstilde beelden, baldadige getuigenissen enz. Uit die tragische samenhorigheid van leven en dood koos
Marie Jeanne Smets enkele fotografische beelden die onze verdwijning moeten
bevriezen, acceptabel maken, en zelfs ook voor onbepaalde tijd misschien kunnen
tegenhouden.
Deze expo loopt in de bibliotheek van maandag 3 tot en met zaterdag 29 november, van 10 tot 12 u., en van 16 tot 19 u. op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u.

Muziek
Opnieuw prijzen voor El Fuerte (Kids)

Op zondag 21 september heeft de Koksijdse
drumband El Fuerte Kids de eerste prijs
behaald op het provinciaal kampioenschap in
Otegem. De kids kregen van de professionele
jury een score van maar liefst 83% toegekend! De tamboer-majoor Ruben Deprez
(13) haalde een score van 82%. Omwille
van deze puike prestatie mag El Fuerte Kids
op 19 oktober deelnemen aan het nationaal kampioenschap in Zwevegem. De grote
drumband (adolescenten en volwassenen)
werd eveneens provinciaal kampioen, al voor
de 4de keer op rij, maar deze keer in de reeks uitmuntenheid: een eerste prijs met 88% en onderscheiding.
In 2005 werd El Fuerte Kids opgericht als oplossing voor het toenemende aantal kinderen en jongeren die zich wilden aansluiten
bij de Koksijdse Drumband El Fuerte. El Fuerte Kids werd de leerschool voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 15 jaar wat op
zich al uniek is in Vlaanderen. Met een 30-tal kids namen ze zondag 21 september deel aan het provinciaal tornooi te Otegem
en met succes! Ze behaalden maar liefst 83% en hiermee ook een eerste prijs in de 1ste afdeling.
De leden repeteerden urenlang om op 21 september te kunnen tonen wat ze waard zijn. Ze gingen samen op weekend met hun
lesgevers An Ghysel en Bruno Vandicke en kregen lessen van externe lesgever Gwenn Demeester. Al hun inspanningen werden
beloond met de ongeziene 83% die ze behaalden. Daarbovenop behaalde tamboer-majoor Ruben Deprez, slechts 13 jaar, een
schitterende score van 82%. Het tornooi werd georganiseerd door Vlamo West-Vlaanderen en stond open voor alle drumbands
uit West-Vlaanderen. De slagwerkers van El Fuerte Kids brachten het nummer Sensu al marcherend en Sambal Oelek stilstaand.
Zowel op vlak van marching als op muzikaal vlak presteerden ze erg hoog. Op zondag 19 oktober mogen ze nu deelnemen aan het
Nationaal Tornooi in Wevelgem. Daar zullen ze het opnemen tegen drumbands uit heel Vlaanderen. Ook de volwassenengroep
neemt op 19 oktober deel aan het Nationaal Tornooi.
Info: www.elfuertekids.be of contacteer An Ghysel via an.ghysel@gmail.com of 0499/10.93.42.
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Poppenkast en Sint-Maartensstoet
Op maandag 10 november vindt in
Koksijde-dorp de jaarlijkse folkloristische
Sint-Maartensstoet plaats. Maar in de
namiddag is er eerst gratis poppenkast
voor alle kinderen van 3 tot 10 jaar!
Poppentejater Den Andjoen brengt dan
om 14 u. in zaal ’t Oud schooltje een

voorstelling van “De Tovervogel”. De
toegang is gratis en alle kinderen krijgen
een drankje.
Om 18 u. is het dan op het Louise
Hegerplein verzameling geblazen voor
de Sint Maartenstoet die om 18.30 u.
vertrekt voor zijn traditionele rondgang

in het dorp. Na de verbranding van Pietje
Pek deelt Sint-Maarten snoep, koeken en
fruit uit aan alle kindjes. Het feestcomité
Koksijde-dorp schrijft twee wedstrijden
uit: voor de mooiste echte bietenlampion en voor de mooist ingekleurde
tekening.

19de hobbyfestival Gouden Handen
Het feestcomité van Koksijde-dorp organiseert op zaterdag 15 en zondag 16
november in de gemeentelijke sporthal
van Koksijde-dorp de 19de editie van het
jaarlijks hobbyfestival “Gouden Handen”.
Er zijn al een 50-tal deelnemers ingeschreven. Zij demonstreren hun hobby

en stellen hun gemaakte werkjes voor. Er
zijn nog plaatsen vrij!
Het festival vindt plaats op zaterdag van
14 tot 19 u., en op zondag van 10 tot 18
u. Gratis toegang!
Op zondag, van 10 tot 15 u., organiseert
het feestcomité ook de tweede Indoor

Rommelmarkt voor Kinderen. Deze rommelmarkt vindt plaats in de zaal voor
vloersporten, en is er enkel voor en door
kinderen van groot Koksijde tot 14 jaar.
De deelname en toegang zijn gratis.
Inschrijvingen en bijkomende info: Frank
Geerts, gsm 0473/506242.

Sint-Hubertusviering op 16 november
De 2de Sint-Hubertusviering van de
Club Westhoek Ruiters (CWR) vindt
plaats op zondag 16 november met volgend programma:
- 10 u., eucharistieviering in de SintNiklaaskerk in Oostduinkerke.
- 10.45 u., zegening van paarden en ruiters, honden en hun baasjes, iedereen

is welkom
- 11.15 u., Sint-Hubertusoptocht, aangevoerd door de jachthoornblazers te
paard uit Lembeek (de jachthoornblazers blazen rijdend te paard, ze
zijn stilaan een unicum in Belgie); vorming van de optocht in Ter Duinen
in de Guldenzandstraat, naar de Sint-

Niklaaskerk en via de Leopold II-laan
naar de Zeedijk; de jachthoornblazers
spelen aan de kerk, aan de zomerkapel
en op de Zeedijk, verder hier en daar
korte stukken al rijdend; vervolgens
Sint-Hubertusrit op het strand
- 13.30 u., Sint-Hubertusdrink- en eetfestijn in manege Ter Duinen

euro. Dat is een initiatief van het provinciaal toeristische bedrijf Westtoer in
samenwerking met diverse partners.
Eén van de geselecteerde restaurants is
‘t Wa anders van chef Thijs Wortmann
(Polderstraat 116 in Oostduinkerke). Zijn
selectie bewijst niet alleen zijn deskundigheid maar ook dat fairtrade (eerlijke

handel) en regionale producten leven
bij de jongeren. En ontzettend gesmaakt
worden.
Alle deelnemende restaurants, de jonge
chefs en de uitgelezen menu’s ontdek
je op de site www.westvlaanderenlekkerland.be.

Jong keukengeweld
Nog tot en met zaterdag 15 november
kunnen jongeren van 18 tot en met 29
jaar genieten van de max in topgastronomie. In 20 West-Vlaamse toprestaurants,
waar jonge chefs de keuken onveilig
maken, kunnen ze terecht voor een gastronomisch driegangenmenu (inclusief
aangepaste wijnen en waters) voor 45

Daguitstap: naar de kerstsfeer in Parijs
De dienst Toerisme organiseert op vrijdag 12 december een daguitstap naar de
prachtige lichtstad Parijs in romantische
kerstsfeer.
Opstapplaatsen: om 8 u. op de parking
van de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijdebad; om 8.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp;
om 8.20 u. parking Sint-Niklaaskerk in
Oostduinkerke
Programma: (onder voorbehoud, wij-

zigingen mogelijk door onvoorziene
omstandigheden):
- korte ontbijtstop (croissant met koffie) in een Assevillers, en aankomst in
Parijs om 12.30 u. “Cour la Reine”, vrije
lunch, er is ook een geleide wandeling
voorzien
- 19.30 u., rondrit over de prachtige
verlichte Champs-Elysees
- vertrek uit Parijs rond 20.30 u., thuiskomst omstreeks 00.30 u.

Prijs: 34 euro per persoon (busreis, ontbijt, gids en drinkgeld inbegrepen)
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).

Infrastructuur

Grote werkzaamheden gepland langs
de Koninklijke Baan en omgeving
Na de zomer van 2009 zullen grote
herinrichtingwerken starten langs de
Koninklijke Baan (tussen de grens met
De Panne en de Kursaallaan). Naast de
aanleg van voetpaden (over nagenoeg
het hele traject) en fietspaden zal de
Vlaamse overheid van de gelegenheid
ook gebruik maken om de hemelwateropvang aan de zuidkant volledig te
vernieuwen. De gemeente zal bijkomend
ter hoogte van de zijstraten grote bufferputten voorzien, zodat het water dat via
de oppervlakte toch nog in de zijstraten
terechtkomt, kan opgevangen worden
en vertraagd kan infiltreren in de zandgrond. Ook tal van nutsvoorzieningen
worden vernieuwd.
Over een beperkt gedeelte, wordt er ook
nog riolering voorzien.
Daarnaast worden alle tramdoorsteken
met veilige zebrapaden uitgerust.
Tegelijk met deze werken worden ook
de tramdoorsteken ter hoogte van de
Gilles Scottlaan en de Dewittelaan in
Oostduinkerke beveiligd, op aandringen
van het gemeentebestuur.
De VVM De Lijn zal bovendien in het

voorjaar ook starten met het vernieuwen
van alle sporen langs dit traject (apart
dossier)
Het hele dossier werd in oktober aan de
gemeenteraad voorgelegd om nog in dit
najaar aan te besteden. De aannemer zal
echter pas in het voorjaar 2009 gekend
zijn. Van zodra de aannemer en de planning gekend is, zal voor de betrokken
aangelanden nog een infovergadering
georganiseerd worden.

PERSLEIDING - BEZINKPUTTEN

De NV Aquafin heeft ook laten weten dat
de persleiding die komt van pompstations aan de Zeepannelaan en Myriamweg
en die via de Christiaenslaan aangesloten is op de collector in de Koninklijke
Baan, zal vernieuwd worden. De gemeente zal van deze werkzaamheden gebruik
maken om bijkomend ook nog een aantal
bezinkputten te plaatsen. Deze werken
zullen vermoedelijk pas in 2010 uitgevoerd worden.
Beide bovenstaande dossiers zullen
ervoor zorgen dat de wateroverlast, die
nu vaak optreedt bij hevige regenval
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in de omgeving van de Myriamweg,
grotendeels zal opgelost worden. Ook
van de particulieren zal een inspanning
gevraagd worden om hun hemelwater af
te koppelen en niet naar de riolering af
te voeren.

Nieuwe rioleringsdossiers
De Vlaamse Milieumaatschappij heeft
een 2-tal rioleringsdossiers in Koksijde
opgenomen op haar subsidiëringsprogramma. Dit betekent dat voor volgende
straten, de langverwachte riolering in de
loop van 2010 zal aangelegd worden:
a) Leeuwerikstraat, Generaal Notermanlaan (vak Leeuwerikstraat-Vinkeweg),
de Vinkeweg, Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat
b) Karthuizerduinenstraat (vak Duinparklaan-Westdiephelling),
Kruinweg
(vak
Duinparklaan-Oostdijkweg),
Nieuwe Ydelaan (vak DuinparklaanStuifduinenweg), Konijnepijpweg, Stuifduinenweg, Ter Duinenwijk, Waterplasweg
en Spelleplekkeweg
Eerst dient nog een administratief traject afgelegd te worden.

Milieu
Maak je tuin klaar voor de winter
In de herfst bereiden planten zich voor
op de winter. Eenjarige planten vormen zaad en meerjarige planten laten
hun kwetsbare delen afsterven. Sommige
planten trekken zich terug tot onder de
bodem, andere laten alleen bladeren
vallen. Wat overblijft wordt beschermd
door een stevige schorslaag of een extra
geïsoleerde knop.
In de herfst gebruik je best geen meststoffen. Meststoffen geven planten
een extra groeistoot, waardoor twijgjes ontstaan die onvoldoende kunnen
beschermd worden. De vorst krijgt vrij
spel, wat leidt tot afgestorven takken en
insluipende ziektes.

Je gebruikt beter extra bodemverbeteraars, zoals compost van bij de professionele producent. Compost houdt het
humusgehalte in de bodem op peil. Door
compost in de herfst toe te dienen, kan
de humus gedurende vele maanden de
bodem indringen en door het bodemleven “verwerkt” worden. Een laagje opengeharkte compost in het gazon verdwijnt
na enkele regenbuien in het bodemoppervlak. Rond struiken, fruitbomen, in
de borders en in de moestuin mag een
dikkere laag komen.
Behalve op gazon laat je de afgevallen
bladeren of dode stengels zoveel mogelijk liggen. Dit dood materiaal vormt een

beschermende winterjas voor alle plantjes die eronder leven. Planten die sterk
vorstgevoelig zijn, bescherm je met een
extra laag bladeren en stro. Zorg ervoor
dat alles luchtig blijft. De combinatie
van koude en vochtigheid is voor vele
planten dodelijk. Gebruik daarom enkel
doorlatende plastic.

M
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval
De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou
de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
woensdagen 12 en 26 november
Ophaaldata papier en karton: woensdag 19 november

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
donderdagen 13 en 27 november
Ophaaldata papier en karton: donderdag 20 november

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
vrijdagen 14 en 28 november
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 21 november

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN

Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen):
vrijdagen 14 en 28 november
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 18 november

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op zaterdag 1 en dinsdag 11 november.

Huishoudelijke energiescans: gratis energiebegeleiding in uw woning!

✂

De energieprijzen stijgen. Dat zult u ongetwijfeld al hebben gemerkt aan uw energiefactuur. Maar wat kunt u eraan doen? Veel!
Alleen al door uw gedrag wat aan te passen, bespaart u gemakkelijk tot 15% per jaar op uw energieverbruik. Zonder aan comfort
in te boeten. De gemeente en de distributienetbeheerder Gaselwest helpen u daarbij dankzij de bijzondere actie “Energiescan”.
Belangrijk: alles is gratis! Een energiescanner komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek naar nutteloos energieverbruik.
Sluit de koelkast nog voldoende? Staat lampen vervangen door de juiste spaar- ledig rapport met alles wat u concreet
je video en tv-toestel dag en nacht in lampen, een reflecterende folie beves- kunt doen om minder energie te verstand-by? Op welke manier verwarm je tigen achter de radiatoren, een gewone bruiken.
de kamers van je woning?
douchekop vervangen door een spaar- Wie dus een energiescanner aan huis wil,
De energiescanner plaatst waar nodig douchekop.
kan dit maten weten via onderstaande
ook gratis materialen die je energiever- Laat uw huis gratis nakijken, om te zien strook. De energiescanner zal u contacbruik doen dalen! Bevoorbeeld: gloei- waar het beter kan. En u krijgt een vol- teren om een afspraak te maken.
Neem deel aan deze actie en bespaar energie!
Bezorg deze uitnodiging aan de gemeentelijke milieudienst (t.a.v. Heidi Vollon), Zeelaan 303.
Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken.
Naam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handtekening en datum
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Duurzaam gebruik van water:
water besparen is centen vergaren
Kleine lekken hebben dure gevolgen…
- Begin met regelmatig lekken op te
sporen. Neem de stand van de watermeter op bij het begin van een periode
waarin geen water verbruikt zal worden
en controleer op het einde. Er mag geen
verschil zijn. Hou de stand van de watermeter regelmatig in de gaten.
Let ook op de kranen - Vervang het
afsluitveertje of -rubbertje als het versleten is. Vervang de hele kraan als ook de
behuizing slijtage vertoont. Let ook op
de doorspoelbak van het toilet. Ga de
dichting van de sluitklok na, controleer
of het water niet zachtjes blijft lopen en
voorkom dat de vlotter gekneld geraakt.
Druppende kraan - Een druppende kraan
verbruikt zo’n 4 liter water per uur of 35
kubieke meter per jaar! Een dun waterstraaltje is goed voor 16 liter per uur of
140 kubieke meter water per jaar. Een slecht
werkende doorspoelbak van het toilet is
ook een dure zaak: 25 liter per uur of 219

kubieke meter water per jaar. Een waterstraaltje jaagt al gauw 63 liter water per uur
door de leiding of 552 kubieke meter per
jaar. Vermenigvuldig deze volumes aan verspild water met de prijs per kubieke meter
en u zal merken dat de rekening snel enkele
honderden euro’s kan bedragen.
Een simpele draai aan de kraan - Elke
Vlaming verbruikt gemiddeld 120 liter
water per dag, waarvan drie liter om te
drinken en eten te maken. Toch is het
perfect mogelijk om minder water te
verbruiken, zonder aan comfort in te
boeten. Enkele éénvoudige tips:
- Laat kranen niet lopen terwijl u uw tanden poetst, uw handen wast, u inzeept
onder de douche of de afwas doet.
- Zet een spaarkop op de douche, op de
kraan van de wastafel en in de keuken.
Zo bespaart u water en energie.
- Installeer een toilet met een dubbele
spoelknop, voor groot en klein volume.
U kan ook de inhoud van de spoelbak

verkleinen door de vlotter te verlagen
of er een volle fles in te leggen.
- Neem eens vaker een douche in plaats
van een bad: met de hoeveelheid water
van één bad kan u drie keer douchen.
- Let bij de aankoop van toestellen (bv.
wasmachine) op het waterverbruik: de
verschillen zijn soms groot.
- Start de wasmachine pas bij een volle
trommel, zonder te overladen.
- Gebruik bij het wassen van de auto
liever enkele emmers of een gieter dan
een (waterverslindende) tuinslang.
- Niet voor alle toepassingen heeft u
drinkwaterkwaliteit nodig. Regenwater
kan u in het huishouden gebruiken voor
het sproeien van de tuin, het wassen
van de auto, schuren en dweilen, het
spoelen van het toilet…
Ons gemeentebestuur geeft trouwens een
premie voor de installatie van een regenwaterput bij bestaande woningen. Meer info
bij Katrien Driesse tel. 058/53.34.63.

Planadvies duurzaam (ver) bouwen
Sinds februari 2008 werken de provincie West-Vlaanderen en onze gemeente samen met vzw ZonneWinDT om van uw woning
een duurzame én energiezuinige woning te maken. Ze bieden namelijk een duurzaam planadvies of duurzame raad bij u thuis
aan. Zo’n planadvies vraagt u best aan voor u begint te verbouwen of voor u uw plan bij de dienst Stedenbouw ter goedkeuring
indient.
ZonneWinDT ontstond in de schoot plan. De gemeente zendt een kopie oriëntatie van de woning, compact bouvan BeauVent cvba, een coöperatieve van uw plan naar ZonneWinDT, dat een wen, (ecologische) bouwmaterialen, isodie hernieuwbare energie produceert. schriftelijk advies opmaakt. Dit advies latie, soort ramen en glas, ventilatie, verZonneWinDT heeft een adviserende rol op wordt met u op een zitdag besproken. warmingsinstallatie, verwarmingselemenvlak van energiebeheer en duurzaam (ver) U betaalt 15 euro aan ZonneWinDT en ten en energiebron, gratis zonneenergie,
bouwen. Hun team van vier deskundigen krijgt het schriftelijk advies mee naar subsidies en belastingvoordelen.
(waarvan twee architecten) begeleidt toe- huis. U komt na afspraak. Meer info over De voorstellen of suggesties verplichkomstige (ver)bouwers op hun weg naar de zitdag bij de milieudienst.
ten u tot niets. Maar op korte termijn
een duurzame woning met o.a. planadvies, Formule B: duurzame raad ter plaatse bespaart u fiks op uw energiefacturen. U
energiescreening, workshops. Een archi- voor verbouwingen
draagt uw steentje bij in de strijd tegen
tect en medewerker van ZonneWinDT Hebt u geen uitgetekend plan, maar wel de vervuiling en uw investeringen zijn
geven je persoonlijk advies van 3 uur. Dit duurzame verbouwingsdromen? Dan kan winstgevend op langere termijn. Uw huis
kan volgens 2 formules: op basis van uw de deskundige van vzw ZonneWinDT ook wordt meer waard. Dit zijn levenslange
plan of ter plaatse bij u thuis.
bij u thuis langskomen. Bij de milieudienst voordelen waar u niet naast kan kijken.
Formule A: duurzaam planadvies voor vult u daartoe een aanvraagformulier in. Wie meer wil dan een planadvies (15
een nieuwbouw of verbouwing
ZonneWinDT zal u contacteren voor een euro) of plaatsbezoek (25 euro), kan
Hebt u een duidelijk plan (van een archi- afspraak. Ze komen bij u thuis en geven opteren voor een uitgebreid advies. Dat
tect), ga dan langs bij de milieudienst suggesties voor een duurzame verbouwing. kost dan 45 euro per extra uur en de
met een kopie ervan. Doe dat vòòr uw U betaalt 25 euro en het schriftelijk advies vervoerskosten van de deskundige.
plan definitief is, zodat de architect nog wordt u binnen de 2 weken gezonden.
Info: milieudienst, Heidi Vollon, tel.
rekening kan houden met de duurzame Het plan- of verbouwadvies biedt sug- 058/53.34.64, e-mail heidi.vollon@
suggesties bij het finaliseren van het gesties en antwoorden in verband met koksijde.be.
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Richtlijnen gratis inzameling asbestcement
in gebonden vorm op het containerpark
Sedert 1 januari 2008 heeft de particulier de mogelijkheid om zich via de
gemeentelijke containerparken legaal van
asbestafval te ontdoen. Containerparken
zijn voor particulieren nog steeds de
veiligste weg om hun asbestafval te
verwijderen. Daar is uiteraard de Vlaremreglementering van toepassing waarin
o.a. wordt gesteld:
- cementafval en ander afval waarin
asbest in gebonden vorm aanwezig is,
moet gescheiden van de rest van bouwen sloopafval worden opgeslagen
- er mag geen enkele bewerking op dit
afval worden uitgevoerd; alle maatregelen moeten worden genomen om
verspreiding van asbestvezels te voorkomen
De kans op het vrijkomen van asbestvezels op een containerpark mag niet overschat worden. Dat blijkt uit metingen
die zelfs bevestigen dat, als er activiteit
is rond de asbestcontainer (deponeren van asbestcementplaten, vegen), de
concentratie aan vezels in de lucht ver
onder de norm blijft.
De inzameling van asbestcement op de
containerparken is belangrijk. Het is een
goede manier om deze afvalstroom op
een professionele en veilige manier af te
voeren. Risico’s liggen niet zozeer op de
containerparken, maar wel bij de burger

thuis, als deze bv. de asbestplaten die
al jaren op het dak van het kippenhok
lagen, afbreekt, in stukken breekt of
verzaagt. Voor de particulier is het ook
niet altijd vanzelfsprekend na te gaan
of er al dan niet asbest in een materiaal
aanwezig is. Dit neemt niet weg dat een
bijkomend aantal beperkingen in volume
en voorzorgsmaatregelen bij de manipulatie van dit gevaarlijk afval noodzakelijk
is om stofverspreiding maximaal te vermijden. Daarom zal de asbestcontainer
slechts beperkt bereikbaar zijn en zal
enkel de parkwachter de toegang ertoe
vrijmaken.

MAATREGELEN

1. Aanvoer uitsluitend door particulieren
met uitsluiting van alle bedrijfsafval of
aanvoer door aannemers of klusjesmannen.
2. Hoeveelheid strikt beperkt tot asbest,
cementafval in gebonden vorm (cementplaten, cementbloembakken of -potten, cement dakleien en/of platen…).
Ongebonden asbestafval wordt niet aanvaard.
Opgelet! Asbest of -stof, dat vrijkomt
door het breken of verzagen van vaste
materialen in de aanhangwagen, zal
geweigerd worden wegens overmatige
vezelconcentratie in de lucht bij het

storten. Breng dus uitsluitend ongebroken materialen naar het containerpark.
3. Maximaal 1 m3 of 10 golfplaten per
jaar per gezin. Dus niet de volledige
afbraakwerken van een dak of loods.
Dergelijke hoeveelheden moeten door
een erkend aannemer/vervoerder in
gesloten big bags afgevoerd worden.
4. Aanvoer uitsluitend op: donderdag en
zaterdag van 9 tot 10 u.
5. Voorafgaande inschrijving op de
milieudienst is verplicht. Alle aanvoer
wordt ingeboekt op naam. Alleen op vertoon van deze inschrijving kan asbestafval worden aangevoerd. Het storten van
asbest in de puincontainer of in gelijk
welke andere container zal beschouwd
worden als een zware sluikstorting en zal
beboet worden.
6. De aanbrenger moet zich aanbieden
bij de parkwachter. Op vertoon van de
toelating door de milieudienst zal de
asbestcontainer geopend en gesloten
worden. Bij het vervoeren naar het containerpark moet het asbestafval verneveld en afgedekt worden.
7. De aanbrenger legt het afval zelf in de
container. Asbesthoudende materialen
worden in de containers gelegd. Gooien,
breken of bewerkingen uitvoeren is verboden!

Compostactie: 2 halen = 1 betalen!!!

Nog tot 30 november kan men op
sommige West-Vlaamse containerparken
(zie lijst) terecht om goedkoop compost te kopen: twee zaken halen, slechts
één betalen! De kostprijs bedraagt: 1

euro per zak (zakken
zelf meebrengen), 7
euro per aanhangwagen
enkele as, 14 euro per
aanhangwagen dubbele
as + tegoedbon voor
gratis dezelfde hoeveelheid! Meer info, bestellingen en thuislevering:
057/23.08.80.
- Ieper (composteringsinstallatie), Bargiestraat 6: elke werkdag
van 8.30 tot 16.45 u., op zaterdag van
8 tot 11.30 u. (enkel tijdens actie)
- Ieper (containerpark), Pilkemseweg
107: dinsdag, donderdag en vrijdag

van 9 tot 17 u., woensdag van 9 tot 18
u., zaterdag van 9 tot 12 u.
- Veurne (containerpark), Albert I-laan
36: dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot
16.45 uur, zaterdag van 8 tot 13.45 u.
- Vleteren (containerpark), Elzendamme
5b: dinsdag tot vrijdag van 13.30 tot
16.45 u., zaterdag 9 tot 12.45 u.
- Poperinge (containerpark), Vlaanderenlaan 16: maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot
17.30 u., dinsdag van 13.30 tot 17.30
u., woensdag van 10 tot 17 u., zaterdag
10 tot 14 u.

Milieu
Op zaterdag 15 november: 30 jaar
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Dag van de Natuur in Oostvoorduinen
De provincie West-Vlaanderen organiseert samen met de Gezinsbond, Natuurpunt
en de Regionale Landschappen zijn jaarlijkse natuurwerkdag Dag van de Natuur.
Op deze dag steken duizenden vrijwilligers al voor de 30ste keer in heel WestVlaanderen de handen uit de mouwen voor actief natuurbeheer. Meer dan 60
activiteiten over 64 gemeenten tonen aan dat de natuur onze zorg verdient! Tal
van unieke projecten verwachten een helpende hand. Een breed gamma, gaande
van het aanplanten van hagen of houtkanten, het uitvoeren van maaiwerk en het
aanbrengen van nestkastjes… Actief natuurbeheer van de vele vrijwilligers helpt
de verscheidenheid van planten en dieren in de natuur en de steden te behouden, te herstellen én te bevorderen.
In Oostduinkerke kan je deelnemen aan: het maaien van ruige graslanden door
Natuurpunt Westkust in samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos
en de milieu- en groendienst van Koksijde. De activiteit vindt plaats op zaterdag 15 november van 9 tot 16 u. in de Oostvoorduinen (bij de bergaafplaats,
Kerkhofstraat). Ook wie zich maar enkele uurtjes kan vrijmaken is welkom. Stevige
kledij, werkhandschoenen en stevig schoeisel meebrengen. Drank is verkrijgbaar
ter plaats, alsook broodjes voor wie ’s middags blijft. Info: Walter Wackenier (gsm 0476/87.70.93, walter.wackenier@scarlet.be)
of bij de gemeentelijke milieudienst (058/53 34 39). Overzicht van de West-Vlaamse activiteiten op www.west-vlaanderen.be/
dagvandenatuur.

Waar naartoe met uw bouw- en sloopafval?
Bouw- en sloopafval is verantwoordelijk voor één van de grootste afvalstromen. In Vlaanderen bedraagt dat volume tussen
6,6 en 8 miljoen ton. Ter vergelijking: alle Vlaamse huishoudens samen produceren 3 miljoen ton huishoudelijk afval. Onder
bouw- en sloopafval verstaat men alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en
constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen.
Sorteren van bouw- en sloopafval is
dan ook van groot belang. Momenteel
wordt meer dan 85% van het ingezamelde bouw- en sloopafval hergebruikt
als secundaire grondstof. Steenachtig
materiaal of puin is de belangrijkste
component van bouw- en sloopafval.
Deze verzamelnaam voor resten beton,
metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en
keramiek staat voor 90% van het ingezamelde bouwafval. Puinafval wordt
naar een puinbreekinstallatie afgevoerd,
die het zal breken en zeven. Dit breekpuin kan dan opnieuw gebruikt worden
als grondstof in de bouwsector (bv.
grondfundering van opritten, terrassen, wegenbouw enz.). U kiest het
best voor breekpuin met een COPROgarantielabel. Dan beschikt u zeker over
gerecycleerd puin dat voldoet aan de
kwaliteitseisen. Ook houtafval, kunststof, glas en metaal kunnen makkelijk
gesorteerd en gerecycleerd worden.

Voor de aanvang van de sloopwerken
bereidt u dus best al de selectieve
inzameling voor. Extra containers op
de werf zorgen wel voor een meerkost,
maar de afvoerkosten verminderen aanzienlijk. Verwerking van gemengd afval is
immers enorm duur. Selectief ingezameld
bouwafval is een pak goedkoper dan een
mengelmoes van materialen. Kleinere
hoeveelheden kunt u ook via bigbags
verzamelen en aanbieden. Afhankelijk
van de hoeveelheid kunt u met bepaalde
fracties ook terecht op het containerpark.
Zorg alvast minstens voor de gescheiden
inzameling van volgende fracties:
* Steenpuin (bakstenen, beton, …) - Hoe
zuiverder, hoe eenvoudiger om te recycleren in puingranulaten.
* Gyproc (zowel witte als groene platen)
- Worden verwerkt tot gipspoeder voor
productie nieuwe gipsplaten.
* Vlak glas (vensterglas, spiegels gelaagd

glas, …) - Wordt gesmolten en verwerkt
in de aanmaak nieuw glas.
* Asbestcementafval – Wees voorzichtig bij het verwijderen van asbestcementplaten: ze mogen niet breken!
Dan komen de vezels vrij die gevaarlijk
zijn. Op alle containerparken is er sinds
begin dit jaar hiervoor een specifieke
container. Asbestcementplaten belanden daarna op een specifieke stortplaats die ook moet voldoen aan strenge milieunormen. Asbestcementplaten
komen enkel nog voor in oude woningen.
* Gevaarlijk afval - Hou batterijen,
verfrestanten, olie, solventen, spuitbussen, teerhoudend afval enz. apart.
* Inert afval - Alle zaken die uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar
glas zijn gemaakt (cellenbeton, lavabo,
wc, bad, ovenschotels, etc.). Kan niet
meer herbruikt worden en belandt op
een stort.

Milieu

Groeiende natuurwaarden
rond de Zelte en Labeurhoek
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Bij landbouwer Charles Verdievel bracht een koppel bruine kiekendieven twee jongen Het dochtertje van Ronny Galle: apetrots met een piepjong
groot in een graanveld.
torenvalkje!

Het zal u wel al opgevallen zijn, als u
door het Zouavenpad fietst of wandelt, het landschap wordt daar steeds
groener en gevarieerder. Een en ander
is te danken aan afdeling Natuur van de
Vlaamse gemeenschap maar ook aan de
inspanningen van zakenman/landbouwer
Eric Markey die zijn eigendommen zodanig beheert dat de diversiteit van fauna
en flora er enorm is toegenomen.
Dat de afdeling Natuur van het Vlaamse
gewest zijn gronden zo inricht is vanzelfsprekend. Maar dat iemand als Eric
Markey dat doet is minder vanzelfsprekend maar des te lovenswaardiger. Zijn
gronden zijn omzoomd met streekeigen

hagen, sommige zijn ingezaaid als bloemenweiden en andere stukken liggen
er vaak braak of afgeplagd bij. Kortom,
er is een landschap ontstaan dat heel
gevarieerd is, en met als gevolg een
toename van verschillende dier- en plantensoorten. Het roofvogelbestand in de
onmiddellijke omgeving van Zelte en
Labeurhoek bevestigt dit, want het is dit
jaar weer goed.
* Van het jaar werden weer twee broedgevallen van de zeldzame bruine kiekendief opgevolgd. Een eerste koppel
bracht vier jongen groot in een rietveld
van Eric Markey en een tweede koppel
bracht twee jongen groot in een graan-

veld van Charles Verdievel (zie foto).
* Verschillende koppels torenvalken
waren succesvol met als topper het
koppel dat 6 jongen grootbracht bij
Ronny Galle (zie foto)
* In het Hannecartbos waren er zekere
broedgevallen van buizerd en boomvalk
die hun voedsel kwamen zoeken in het
genoemde gebied.
* Ook nieuw van het jaar was de meermaals waargenomen jagende volwassen
slechtvalk in het gebied (broedlocatie
onbekend).
De torenvalken bij Ronny Galle en de
bruine kiekendieven werden geringd met
een wetenschappelijke ring.

Voordracht: hemelwater voor dagelijks gebruik
Op donderdag 13 november organiseert VELT Westkust–Veurne om 20 u. in ’t Oud Schooltje in samenwerking met de
gemeentelijke milieudienst een informatieavond over ‘hemelwater voor dagelijks gebruik’. De waterfactuur stijgt maar klimatologen voorspellen meer regen in onze regio. Wat zijn de mogelijke toepassingen van regenwater? Hoe passen we dat in de
praktijk toe? Hoe voelt een regenwaterdouche aan? Hoe voorkomen we dat regenwater ruikt? Spreker is Kris Bruneel, zaakvoerder van Bbouwadvies in De Panne.

Duinenhuis leidt natuuranimatoren op
Op maandag 3 november start Horizon Educatief de vernieuwde cursus voor animatoren. De cursus richt zich naar creatieve
natuurliefhebbers die willen meestappen in de begeleiding van kinderen en jongeren op het vlak van natuurbeleving aan onze
kust. Daarbij komen alle aspecten aan bod: algemene en bijzondere ecologie van zee, strand, duinen, overgangszone duinenpolders enz. Ervaringsgericht werken staat voorop! Deze boeiende cursus loopt over tien maandagen van 9.15 tot 11.45 u.
in het Duinenhuis in Koksijde. De prijs bedraagt 20 euro. Op het einde van een succesvol parcours krijgt elke deelnemer een
getuigschrift. Inschrijven kan telefonisch (059/32.21.83) of via e-post info@horizoneducatief.be. Vermeld je naam, adres en
telefoonnummer. Info: Nathalie Haentjens, Milieudienst Koksijde (058/53.30.97, e-post nathalie.haentjens@koksijde.be)

Welzijn
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Blijf uit de greep van griep!
Vorig jaar riep het Vlaamse Griepplatform mensen met diabetes jonger dan 65 jaar op om zich te laten vaccineren tegen griep. Dat
was nodig, want amper één derde van hen krijgt jaarlijks een griepvaccin. De oproep viel in goede aarde. In 2007 werden 5.300
meer griepvaccins aan mensen met diabetes onder de 65 jaar toegediend. Dat is een stijging met 17%.
Het Vlaams Griepplatform blijft de volgende twee jaar mensen met diabetes in
het vizier houden. “We streven naar een
toename met één derde van het aantal
griepvaccinaties bij mensen met diabetes
onder de 65 jaar” zegt dr. Baeten, die
het Vlaams Griepplatform coördineert.
“Uiteindelijk zouden zoveel mogelijk diabetici een griepvaccin moeten krijgen,
want griep lokt ook bij jonge gezonde
mensen met diabetes verwikkelingen uit
waarvoor hospitalisatie nodig is. Een
jaarlijkse griepvaccinatie biedt hen de
beste garantie om het griepseizoen zonder kleerscheuren door te komen.”

GRIEPVACCINATIE OOK VOOR U!

Het is niet omdat het Vlaams
Griepplatform zich nu op mensen met

diabetes richt dat ze andere mensen
vergeten. In oktober en november is het
voor iedereen met een ziekte van longen,
hart, lever of nieren en voor alle 65-plussers erg nuttig om zich tegen griep te
laten vaccineren. Veel 65-plussers die
zich gezond en fit voelen denken nogal
eens dat griepvaccinatie voor hen niet
nodig is. Niets is minder waar. Omdat de
natuurlijke weerstand afneemt met de
leeftijd is bescherming tegen influenza,
door vaccinatie, voor iedereen ouder
dan 65 jaar belangrijk.

FEITEN OVER GRIEPVACCINATIE

Bij heel wat mensen, die zich niet laten
vaccineren, leven misvattingen over
griepvaccinatie. Ze denken dat het vaccin griep uitlokt! Maar dat is onmoge-

lijk! Het griepvaccin bevat geen levend
influenzavirus en kan dus geen griep veroorzaken. Het griepvaccin werkt alleen
tegen de “echte” griep, veroorzaakt door
het influenzavirus. Het heeft helemaal
geen invloed op het al dan niet krijgen
van een gewone verkoudheid of een
bronchitis. Dat mag u er niet van verwachten. Het vaccin is veilig en heeft
weinig bijwerkingen. Allergische reacties
komen zelden voor. Soms treedt rond de
inspuitplaats wat roodheid, zwelling of
pijn op, maar die ongemakken verdwijnen na enkele dagen.
Behoort u tot de doelgroep, speel dan
op zeker en haal in oktober of november
uw griepvaccin. Blijf uit de greep van
griep. Meer info: www.griepvaccinatie.be
of bij uw huisarts en apotheker.

Fietspaden niet in orde? Surf naar Meldpuntfietspaden.be!
Vlaanderen telt honderden kilometers fietspaden die onderhouden worden door verschillende instanties: de
gemeenten, de provincies en de Vlaamse
overheid zelf. Ze proberen te voorzien
in comfortabele en veilige fietspaden
voor iedereen en investeren in de aanleg
en het onderhoud. Maar die instanties
kunnen bepaalde gebreken niet altijd
onmiddellijk overal zien.
Eigenlijk zijn het de fietsers zelf die het
beste zicht hebben op de kwaliteit van
het onderhoud van de fietspaden. Maar
vaak weten ze niet precies tot wie ze
zich moeten richten als er zich een probleem voordoet. Dat is de reden waarom de Vlaamse minister van Mobiliteit
het “Meldpunt Fietspaden” in het leven
geroepen heeft: www.meldpuntfietspaden.be. Via deze gebruiksvriendelijke

website kunt u alle mogelijke problemen
melden. De website maakt gebruikt van
een gigantische databank met meer dan
80.000 wegen. Elke weg is gelinkt aan
een bevoegde instantie, zodat uw klacht
altijd bij de juiste persoon terechtkomt.
De gegevens worden permanent up-todate gehouden en er wordt op toegezien
dat u een reactie krijgt.
Kent u een abnormale situatie die gevaar
oplevert voor fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vergt? Help uw medefietsers (en de
betrokken instanties) en laat het weten
via het Meldpunt Fietspaden, www.meldpuntfietspaden.be.
De bevoegde instantie krijgt uw melding
automatisch toegezonden. U mag op
uw beurt een reactie verwachten. Geef
de wegbeheerders even de tijd om het

probleem te analyseren. Soms zullen
zij u een ontvangstbewijs toesturen in
afwachting van een gedetailleerd antwoord. Anonieme meldingen worden niet
gevolgd.
Met opmerkingen over toeristische fietsnetwerken (bv. ontbrekende signalisatie)
kunt u terecht bij de provincie: www.
westtoer.be/westtoer/routechirurg.aspx.
Voor lange-afstandfietsroutes: lf-routes@toerismevlaanderen.be.
Opgelet: Meldpunt Fietspaden is niet
bedoeld voor algemene klachten (bv.
fietspad ontbreekt of auto’s rijden te
snel). Bent u niet zo’n computerfanaat?
Geen probleem: u kunt uw klacht ook
gewoon via de gemeente doorgeven, per
telefoon of aan het loket.
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Vijfde drempelprijs voor boetiek De Westhoek!

Op onze foto laureaat Yves Roose van boetiek De Westhoek in gezelschap van het college van burgemeester en schepenen en de leden van de
andersvalidenadviesraad.

In aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen en genodigden werd op maandag 20 september in de Kokpit
van het gemeentehuis de vijfde drempelprijs van de gemeente Koksijde uitgereikt. De prijs, 500 euro en een diploma, werd
toegekend aan boetiek “De Westhoek”, Zeelaan 275 in Koksijde-bad (uitgebaat door de h. Yves Roose), omwille van belangrijke
investeringen voor het beter toegankelijk maken van de accommodaties voor mindervaliden.
vlak van toegankelijkheid geconfronteerd
De Drempelprijs is een prijs voor eige- denadviesraad.
naars of huurders van een publiek niet- De gemakkelijke toegankelijkheid van vele met bepaalde tekortkomingen: nu eens
openbaar gebouw die zich verdienstelijk gebouwen voor andersvaliden is nog veel is de lift onvoldoende breed voor een
hebben gemaakt om hun gebouw ècht gevallen een dode letter, zowel bij bestaan- rolstoelgebruiker, dan weer is een toilet te
toegankelijk te maken voor personen de gebouwen als na nieuwbouw, zowel in hoog, of er is een onoverbrugbaar hoogmet een handicap. Het betreft een ini- de openbare als in de privé-sector. Altijd teverschil, of een gevaarlijk obstakel... Het
tiatief van de gemeentelijke andersvali- opnieuw worden andersvaliden op het is dus van belang dat de gehandicapten
(lees verder op blz. 21)

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Onder zijn vele diensten telt het gemeentebestuur ook een PWA of een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. In de PWA
kan men voor diverse dienstverlening terecht: o.a. om een PWA-beambte aan te vragen voor huishoudelijke klusjes, om zelf
PWA-beambte te worden.
Iedere privé-persoon, ongeacht financiële-, gezondheids - en gezinstoestand, kan van de PWA-diensten gebruik maken. Ook
scholen, gemeente en verenigingen kunnen voor welbepaalde taken een aanvraag voor hulp indienen. Er kunnen aanvragen
ingediend worden voor beperkt tuinonderhoud, ruimen van sneeuw en bladeren, kleine herstellings-en onderhoudswerken,
administratieve hulp, opvang en begeleiding van kinderen en zieken. (Scholen, gemeenten, verenigingen en vzw’s kunnen nog
steeds genieten van de PWA-poetsdiensten.)
Een jaarlijks inschrijvingsrecht kost 6,20 euro. Voor de uitvoering van de klusjes zelf betaalt u per uur 6,20 euro met een
naamloze cheque, of met cheques op naam die u recht geven op 30 tot 40% belastingsvermindering. De reële kostprijs na
aftrek ligt dan tussen de 4,46 en 5,21 euro per uur. Personen ingeschreven in de ziekenbond als WIGW genieten vrijstelling
van inschrijvingsrecht en betalen 4,95 euro/uur.
1. Neem tijdig contact op met de PWA-beambte voor uw aanvraag. Let wel er is een heel grote wachtlijst.
2. Inschrijven kan pas na goedkeuring aanvraag en het vinden van een geschikte kandidaat.
3. U bestelt de cheques en betaalt de werkloze per uur met één PWA-cheque.

ZELF PWA-ACTIVITEITEN VERRICHTEN

Als u 2 jaar of langer werkloos bent, kunt u zich bij de PWA inschrijven, om zelf PWA-activiteiten te verrichten (voor werklozen +45 jaar na 6 maanden). Wie 24 maand werkloos waren gedurende de laatste 36 maand, en wie een bestaansminimum
ontvangt kan zich ook vrijwillig inschrijven. Dat geldt ook voor oudere werklozen, om familiale reden of wegens het volgen
van een beroepsopleiding.
In het bezit van het prestatieformulier en de PWA-arbeidsovereenkomst)? Dan mag u aan de slag voor max. 45 uren per
maand. U bent automatisch verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Per gepresteerd uur ontvangt
u een PWA-cheque die u via uw uitbetalingsinstelling inruilt. U blijft ingeschreven als werkzoekende. Wie op regelmatige
basis actief is in de PWA, wordt vrijgesteld van eventuele schorsing wegens langdurige werkloosheid (na het presteren van
180 uren gedurende max. 6 maanden). Info: PWA Koksijde vzw, Koninklijke Baan 161 in Nieuwpoort (tel. 058/53.20.77, fax
058/53.20.79, e-post pwa.koksijde@skynet.be) / Open elke weekdag van 9 tot 12 u.
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(vervolg v. blz. 20)
als sociale groep er blijven op hameren
dat ook zij op een normale manier aan het
maatschappelijk leven willen deelnemen.
De prijs is niet uitgeschreven voor openbare besturen, maar wel uitsluitend voor
eigenaars/huurders van privé-gebouwen
met een openbaar karakter. In onze
gemeente zijn er dat honderden: hotels,
restaurants, cafés, winkels, vrijetijdscentra, enz. Als ze voor de prijs in aanmerking willen komen, dan moeten ze kunnen
aantonen dat in hun gebouw de faciliteiten voor andersvaliden aanzienlijk uitgebreid zijn. Een 7-koppige jury beoordeelde na plaatsbezoek de kandidaturen

en kende vervolgens de prijs toe.
Vier kandidaten namen in 2008 aan
de wedstrijd deel: horecazaak De
Golfbreker, kledingzaak Aspetto, handelszaak De Westhoek en schoenenwinkel Pillini. De jury riep uiteindelijk
boetiek De Westhoek uit tot laureaat.
De zaak onderging in september 2006
ingrijpende veranderingen op het vlak
van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor andersvaliden. Over het
concept van de nieuwbouw werd blijkbaar goed nagedacht. De zaakvoerder
heeft alles gedaan ten voordele van het
comfort van zijn klanten met mobiliteits-

problemen De doelstelling van de drempelprijs is hier duidelijk bereikt: namelijk
drempelverlagend zijn zowel in letterlijke
als figuurlijke zin.
Yves Roose ontving uit handen van burgemeester Marc Vanden Bussche de prijs:
500 euro en een diploma. Op zijn gevel en
in zijn briefwisseling mag de laureaat voortaan ook de vermelding gebruiken “Laureaat
Drempelprijs 2008 gemeente Koksijde”.
Voor meer info: secretaris van de
Koksijdse andersvalidenadviesraad
Marleen Verslype, Schoolstraat 9 in
Oostduinkerke (tel. 058/51.81.80 of
e-post marleen.verslype@telenet.be).

Groot seniorenfeest op 19 en 20 november

INSCHRIJVINGSSTROOK

Gelieve deze strook tot uiterlijk 21 november terug te bezorgen aan het OCMW Koksijde, Leopold II-laan 2 te 8670
Oostduinkerke. Maximum 2 inschrijvingen per strookje.
Naam en voornaam

geboortedatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verklaart woonachtig te zijn op bovengenoemd adres en wenst in te schrijven voor
O woensdag 19 november of
O donderdag 20 november
En betaalt ……….............. x 10 euro

✂

Het jaarlijks groot seniorenfeest van het OCMW vindt plaats op woensdag 19 en donderdag 20 november. Inderdaad een
belangrijke nieuwigheid: het feest wordt twee keer gehouden (dezelfde show)! U wordt op het inschrijvingsformulier gevraagd
door aanstipping te kiezen voor één dag! Daarnaast is er nog een belangrijke vernieuwing: plaats van het gebeuren is niet meer
de sporthal van Koksijde-dorp, wel cc CasinoKoksijde. Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn op het feest welkom.
Men dient wel ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Koksijde en woonachtig te zijn in Koksijde, SintIdesbald, Oostduinkerke of Wulpen. Gelieve dus uw identiteitskaart mee te brengen.
Op beide dagen begint het feest om 14 u. (deuren open om 13 u.). Het feestmenu vermeldt volgende gangen:
- 14 u., opening van het feest door OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie en door burgemeester Marc Vanden Bussche
- 14.15 u., optreden van Katrien Gallez en clown
- 16 u., muzikaal intermezzo met orgelist-zanger Luc Acke
- 16.45 u., optreden van Luc Steeno
- 17.30 u., warm avondmaal (ham aan ’t spit met groentenpuree en saus), muzikale omlijsting
- 18.30 u., optreden van het eigen OCMW-personeel “Talent van Eigen Bodem”
- 19 u., muziek en dans met het orkest The Sparrows
- 22 u., einde van het feest
De deelname in de kosten bedraagt 10 euro per persoon. Kaarten in voorverkoop zijn uitsluitend te verkrijgen aan de balie van
het Sociaal Huis (OCMW, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke) en aan de balie van de dienst Toerisme (gemeentehuis, Zeelaan
303 in Koksijde). Volgend jaar, 2009, zal inschrijving nog enkel mogelijk zijn via Tij-dingen!!!
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Anonieme Alcoholisten vieren
50 jaar West-Vlaamse werking
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Tijdens de Week van het Alcoholisme vindt op zaterdag 22 november vanaf 14 u. met als thema “AA redt!” in cc CasinoKoksijde
de viering van het 50-jarig bestaan van AA West-Vlaanderen plaats. AA staat voor Anonieme Alcoholisten. De viering bestaat uit
een namiddag met referaten en getuigenissen, een filmvoorstelling, een alcoholvrije receptie en een banket. Iedereen is op deze
viering welkom en de toegang is gratis (behalve banket).

Het brede publiek “kent” wel de AA, maar
voor de gelegenheid kan een precieze
omschrijving geen kwaad. Anonieme
Alcoholisten is een gemeenschap van
mannen en vrouwen die hun ervaring,
kracht en hoop met elkaar delen om hun
gemeenschappelijk probleem (drank)
op te lossen. De enige vereiste voor
AA-lidmaatschap is een verlangen om op
te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen, AA is niet gebonden aan politiek, godsdienst of levensvisie. Hoofddoel is nuchter blijven en
andere alcoholisten helpen nuchterheid
te bereiken.
AA, in juni 1935 opgericht door twee

Amerikanen in de staat Ohio, telt nu
meer dan twee miljoen leden over heel
de wereld en is aanwezig in 180 landen. In België werd de eerste groep in
1956 gesticht. In onze provincie vond
AA zijn oorsprong in 1958 in Kortrijk.
Vandaag zijn er ca. 350 AA-groepen in
heel Vlaanderen, waarvan een 130-tal
in West-Vlaanderen, o.a. ook in Koksijde
en buurgemeenten. De nood aan
AA-hulpgroepen blijft zeer groot: volgens een onderzoek in 2006 zou België
800.000 probleemdrinkers tellen…
AA telt ook twee nevenorganisaties:
Al-Anon en Alateen. Ze worden ook
familiegroepen genoemd. Al-Anon is de
vereniging die bestaat uit familieleden
van drankverslaafden. Deze leden trachten oplossingen te vinden voor de angsten, de spanningen in relatie tot de
alcoholist. Alateen is dan de hulporganisatie voor kinderen en adolescenten die
lijden onder de drankzucht van ouders,
inwonende volwassenen, enz.
Op zaterdag 22 november wordt de viering in cc CasinoKoksijde geopend door
burgemeester Marc Vanden Bussche in
aanwezigheid van West-Vlaams bestendig afgevaardigde van Jeugd, Huisvesting
en Welzijn Dirk De fauw. Het programma
van de viering vermeldt verder: voorlichtingsvergadering in de theaterzaal om

14 u. met getuigenissen van AA, Al-Anon
en Alateen, filmvoorstelling “Jongeren
in AA”, alcoholvrije receptie en avondbanket (koud en warm buffet, 15 euro,
op inschrijving bij Hannelore Creus,
057/33.64.53 of hannelore.creus@skynet.be). In de feestzaal van het cultureel
centrum kan men vanaf 13 u. en heel
de namiddag frisdranken, koffie en taart
verkrijgen.
Bent u nieuwsgierig wat AA precies doet?
Aarzel dan niet om deze viering bij te
wonen. U zult er op heel wat vragen een
antwoord krijgen uit de getuigenissen
van zowel AA’ers, Al-Anon of Alateen.
Het thema van de viering “AA redt!” is
meteen het bewijs dat AA zijn doel niet
heeft gemist. Dit zult u beslist kunnen
opmaken uit de getuigenissen waaruit
blijkt dat AA heel wat hopeloze drankverslaafden heeft geholpen om nuchter
te worden en dit te blijven. AA maakt
het voor vele mensen mogelijk om een
compleet nieuw en beter leven uit te
bouwen, weliswaar voor sommigen met
vallen en opstaan..!
Info: www.aavlaanderen.org of op het algemeen AA telefoonnummer 03/239.14.15
(24 u. per dag, 7 dagen per week) of per
e-post info@aavlaanderen.org.
Er zijn wekelijks verscheidene vergaderingen in Koksijde en omgeving.

KOKOS & WULLOKS: gratis exotisch feest
KOKOS & WULLOKS, de gemeentelijke adviesraad internationale en ontwikkelingssamenwerking, nodigt elke belangstellende
uit op haar open vergadering op zaterdag 8 november in het cc CasinoKoksijde. Dan wordt een gratis feest aangeboden zodat
u deze boeiende adviesraad op een ontspannen en ludieke manier kan ontdekken.
Op het programma staat een optreden van Cool Banana. De Caraïbische muziek heeft een speciale vertakking in Suriname en
iedereen zal versteld staan bij het horen van deze delicieuze Caraïbische ritmes. Cool Banana is een groep met exotische en
warme arrangementen, die met een magistrale uitvoering zorgt voor een echte “noche de fiesta”. Deuren open om 19 u., kort
informatief gedeelte om 19.30 u., gevolgd door optreden van Cool Banana.
Info: voorzitter Cyriel Caudron (cyriel.caudron@pandora.be, 058/52.01.93) of www.koksijde.be/dIS.
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“Nacht van de Ziel” op 1 november
Op zaterdag 1 november wordt van 22.30 tot 1.30 u. een “Nacht van de Ziel” georganiseerd op de begraafplaats van Oostduinkerke.
Dat gebeurt in het kader van het jaarproject Ars Moriendi. 2008 kaarsjes zullen de begraafplaats en alle zielen over de hele
wereld verlichten. Een bijzondere manier van afscheid nemen van de doden: grenzen, religie en overtuiging overschrijdend. De
toegang is uiteraard gratis

Vlaggetjes met het portret van overleden dierbaren worden tussen de bomen gehangen. In
het gefluister van de wind is het alsof ze met
je spreken…

De dienst Internationale Samenwerking
organiseert deze Nacht van de Ziel
in samenwerking met de Nederlandse
dood- en levenskunstenaar Mary Fontaine die enkele jaren ervaring heeft met
dergelijke nacht in Almere (Nl). Om de
link naar Vlaanderen te maken wordt
deze nacht gehouden als de graven er
het mooist bij liggen: op AllerheiligenAllerzielen.

De Nacht van de Ziel is geïnspireerd op
de Mexicaanse dodendagen. Het is een
avond van licht en afscheid nemen van
de doden op een eigen, gevoelige en
mondiale manier. De begraafplaats wordt
intiem, sfeerrijk en smaakvol verlicht
gegeven door 2008 winddichte kaarsjes
die de mensen verbinden en die doen
denken aan de geliefde doden. Zachte
klanken weerklinken vanuit diverse hoeken: Tibetaanse klankschalen, didjeridoo… Een Marokkaanse theetent op je
weg, gezellige warme vuurkorven en sterretjes om berichtjes te laten branden en
te laten vervliegen in de hemel.
Op de begraafplaats komt een kunstwerkje dat eveneens in Almere stond. Dit
kunstwerkje is een extra afscheid van een
Nederlandse dame aan haar gestorven
baby’tje.
Gezien de stedenband met Albina en
Galibi in Suriname, zullen op deze feeërieke avond ook Surinaamse elementen

verweven worden. In Suriname is er niet
één ritueel rondom de dood, er zijn er
heel veel. Het is voor de Surinamers
erg belangrijk om lang, diep en goed
afscheid te nemen. Zo kan de ziel van de
overledene rustig de wereld verlaten en
kunnen nabestaanden verder leven.
Afscheid nemen is in Suriname ook een
kleurrijke en muzikale belevenis. Oeroude
tradities, het vieren en verzorgen van de
dode en het ophalen van leuke anekdotes en herinneringen staan centraal. Een
bekend Surinaams gezegde is dan ook:
‘Waar de dood is, moet ook gelachen
worden”. Want de dode was geliefd.
Info:
- dienst Internationale Samenwerking (Fien
Leerman, Leopold II-laan 2 Oostduinkerke, tel. 058/51.08.92, fien.leerman@
koksijde.be, www.koksijde.be/dIS)
- ook op de site www.nachtvandeziel.nl
en met e-post info@maryfontaine.nl

Grote ontbijtactie voor goed doel!
De serviceclub Ronde Tafel De Panne organiseert op zondag 16 november een ontbijtactie ten voordele van de vzw See and
Smile, een vereniging van Vlaamse plastisch chirurgen en oogartsen die in talrijke derdewereldlanden. operaties uitvoeren.
Op zondag 16 november zullen de leden van de Ronde Tafel tussen 7.30 en 10 u. ontbijtpaketten aan huis leveren in Koksijde,
Oostduinkerke, Sint-Idesbald, De Panne, Nieuwpoort, Veurne, Middelkerke, Diksmuide, Alveringem en Oostende.
Het overheerlijke ontbijt wordt samengesteld in samenwerking met kwaliteits-bakkerij Espero uit Oostduinkerke. Het pakket
bevat: 2 boterkoeken, 4 pistolets en 2 sandwiches, een assortiment kaas en vleesbeleg, boter, confituur, chocopasta, luikse
stroop, smeerkaas, koffie en thee, suiker en melk, speculoos, peperkoek, fruit, honing en honingkoek, ontbijtgranen, chocolade, fruitsap, Het Wekelijks Nieuws.
Er is keuze uit een Basis Ontbijtpakket voor 2 personen thuis geleverd aan 25 euro, en een Champagne Ontbijtpakket voor 2
personen thuis geleverd aan 45 euro. Er kan ook een kinderpakket toegevoegd worden aan 5 euro per kind.
De opbrengst van deze actie gaat dus naar de vzw See and Smile. Dat is een vereniging van Vlaamse plastisch chirurgen
en oogartsen die ook actief zijn in ontwikkelingslanden. Zo bezocht plastisch chirurg Bob De Frene, lid van Ronde Tafel De
Panne én vrijwilliger bij See and Smile, vorig jaar Birma (Myanmar) waar hij verschillende oog- en aangezichtsoperaties (ter
behandeling van o.a. cataract, open verhemeltes,…) bij Birmaanse kinderen en volwassenen uitvoerde. Meer info op www.
seeandsmile.com.
Bestellingen en info: Wannes Vandaele, Hugo Verriestlaan 33 in Oostduinkerke (gsm 0478/46.76.28).
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11.11.11 regio voert actie
voor “Waardig Werk”
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Waardig werk, -een fatsoenlijk loon en sociale bescherming-, is de hefboom om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling
te realiseren. Daarom voeren ngo’s en vakbonden de komende twee jaar samen campagne voor waardig werk wereldwijd. Het
beste middel tegen armoede is waardig werk. En dat begint met een fatsoenlijk loon. Dat lijkt evident, maar toch verdient de helft
van alle werkende mensen in de wereld minder dan 1,50 euro per dag. Werken en straatarm blijven, dat klopt niet.
Zonder werk vallen in de derde wereld
is rampzalig. Wie zwanger, ziek of oud is,
staat op straat zonder inkomen. Rechten
van werknemers staan overal ter wereld
onder druk. Werknemers worden al te
vaak als een onkost beschouwd, iets
waarop je kan besparen als het te duur is.
Werknemers worden dus steeds kwetsbaarder en krijgen in vele landen niet
het recht om hun stem te laten weerklinken en het onrecht aan te klagen.
Internationale solidariteit is broodnodig
om ook in het Noorden goede lonen en
arbeidsvoorwaarden te kunnen blijven
afdwingen. De eisen van de Campagne
Waardig Werk: 1. Waardig inkomen uit
waardig werk voor iedereen / 2. Waardig
werk centraal in het internationaal beleid
/ 3. Garanderen van de sociale rechten
wereldwijd / 4. Reguleren van de privé
sector.
De Campagne Waardig Werk is een breed
Belgisch samenwerkingsverband van de
twee grote vakbonden ACV en ABVV, de
Vlaamse ngo’s Wereldsolidariteit, FOS en
Oxfam-Solidariteit en de twee koepels
van de Noord-Zuidbeweging, 11.11.11
en CNCD-Opération 11.11.11.

GASTEN UIT ZUID- AFRIKA

Ook van het jaar komen bezoeksters uit
het Zuiden de campagne ondersteunen.
West-Vlaanderen ontvangt twee vrouwen
uit Zuid- Afrika. Ze komen getuigen
over de acties die de landarbeidsters uit

de buurt van Kaapstad voeren om hun
arbeidssituatie te verbeteren.
Een van de gasten is Wendy Pekeur,
algemeen secretaris van Sikhula Sonke.
Dat betekent “wij groeien samen” en dat
doet deze jonge vakbond. De leden ervan
zijn landarbeidsters die werken op grote
wijn- en fruitplantages in de buurt van
Kaapstad. Sikhula Sonke werkt aan de
arbeidsrechten van haar leden. Zo staat
de organisatie haar leden bij voor de
arbeidsrechtbank. De organisatie neemt
verder thema’s op als huisvesting, onderwijs, alfabetisering en verkrachting.
De andere bezoekster, Glynis Rhodes,
is verantwoordelijk voor het gezondheidsprogramma van Women on Farms.
Veel landarbeidsters die al generaties
lang wonen en werken op boerderijen
van blanke eigenaars, ondervinden nog
maar weinig voordeel van het einde
van de apartheid. Op vlak van gezondheid zijn huiselijk geweld, alcoholisme
en hiv/aids belangrijke actiepunten.
Een groot probleem blijft het contact
met pesticiden. De tijdelijke arbeidsters
krijgen vaak geen beschermkledij. Dat
belet de werkgever niet om te laten
sproeien terwijl de vrouwen op het veld
of in de wijngaard aan het werk zijn.
Ademhalingsproblemen en eczeem zijn
frequente klachten, ook bij kinderen. Via
gezondheidsteams probeert Women on
Farms hun collega’s op de boerderijen
te informeren en te mobiliseren om hun

rechten af te dwingen.
Beide gasten zullen van 7 tot 12 november in Veurne verblijven. Op zondag
9 november zullen ze om 11 u. in zaal
Mardijk getuigenissen brengen over de
situatie in Zuid-Afrika en hun strijd voor
“waardig werk”, dit in een panelgesprek
samen met Peter Roose ( SPa-ABVV),
Peter Debaenst (ACV) en Ellen Lingier
(ACW-Wereldsolidariteit)
- 11 tot 13 u., aperitief en panelgesprek,
ook workshop en animatie voor de kinderen
- 13 tot 14 u., Afrikaanse maaltijd
- 14 tot 16 u., koffietafel en wereldwinkelbar, infostands, kinderanimatie, optreden van het 11.11.11-kamerensemble
Gino Messiaen-Johan Boonaert.
Volwassenen betalen 5 euro (aperitief en
maaltijd), kinderen 2,5 euro. Inschrijven
kan via mail: 11.11.11.veurne@skynet.
be.

FINANCIËLE ACTIE

Zoals elk jaar trekken vele vrijwilligers in
het weekend van 7 en 8 november de
straat op om sleutelhangers, potloden,
wenskaarten ten voordele van 11.11.11
te verkopen. Storten kan ook op rekeningnummer 375-1030033-69 .Giften
vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Meer info: 11.11.11-comité Veurne, tel.
058/31.29.92 of e-post 11.11.11.veurne@
skynet.be.

Jeugd
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In concert: Dollar Queen & The Agreement
Op zaterdag 15 november doet Jeugdhuis de PIT z’n live reputatie weer eer aan met 2 optredens
vanaf 20 u.
Dollar Queen is een band die pas anderhalf jaar jong is. Alle muzikanten hebben wel al hun strepen
verdiend in andere muziekgroepen. Hun muziek heeft een bluesachtige ondertoon en je hoort er
de invloeden in van The Doors, Led Zeppelin en Bob Dylan. Je kan hun nummers beluisteren op
www.myspace.com/dollarqueen.
The Agreement is ontstaan uit een aantal punkrock bands (Skool’s Out, Sincere and Unsure).
Ondertussen heeft de groep een eigen stijl ontwikkeld. De muzikanten combineren melodische
pop met heavy rock. The Agreement noemt het zelf “powerpoprock”. Kom het zelf ontdekken:
www.myspace.com/theagreementrocks.
Toegang 2 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Info: jocdepit@koksijde.be, www.depit.be
of www.myspace.com/jhdepit.

Nieuw in de uitleendienst: lichteffecten
De uitleendienst breidde onlangs uit
met een aantal lichteffecten:
- stroboscoop: het gekende lichteffect
dat de tijd lijkt te vertragen
- mirrorbal: een discobol waarbij je de
kleuren aan kunt passen
- datamoon: speciaal lichteffect, zoals
zonnestralen die door het wolkendek
breken. Een aanrader!

- klein statief met 4 spots: creëer een
disco in je woonkamer.
- een laser (groen) met 40 mogelijkheden
Binnenkort verschijnt de nieuwe folder. Haal hem af op de Jeugddienst of
stuur een mail met je naam en adres
naar jocdepit@koksijde.be. Meer info:
058/53.34.44

Stand up comedy met Bert Gabriëls:
“Pech voor dummies”
Op vrijdag 21 november is stand upcomedian Bert Gabriëls om 20 u. te
gast in de PIT met “Pech voor dummies”. Bert Gabriëls is niet meer aan zijn
proefstuk toe. Hij toert al sinds 2004 in
het comedy circuit en sleepte al enkele
prijzen in de wacht (o.a. de Culture
comedy-award, stand up-concours van
het Amsterdams Kleinkunstfestival). Hij

was ook al te zien op festivals: Gentse
Feesten, Humorologie, Dranouter Folk.
En op TV: Comedy Casino, De Bovenste
Plank, Spam en In de ban van Urbanus.
Toegang 2 euro voor leden en 4 euro voor
niet-leden. Meer info op 058/53.34.44
of jocdepit@koksijde.be en op www.
myspace.com/bertgabriels.

Creatief, maar geen geld? Projectsubsidies!
Ben je creatief, maar heb je geen geld?
Dan kun je een beroep doen op een
projectsubsidie voor jongeren, voor het
steunen van nieuwe projecten of initiatieven. Zowel individuen als verenigingen
kunnen een aanvraag indienen. Je project
moet iets extra’s betekenen voor de
Koksijdse jeugd. Een meerwaarde..!
- Maak een “dossier” op met uitleg over
je project. Denk aan de 5 w’s: wie, wat,
waar, wanneer, waarom?
- Vermeld een overzicht van je verwachte

kosten en opbrengsten.
- Vervolgens stel je je project voor aan
de jeugdraad.
- Als de jeugdraad je project goed vindt,
kan je een subsidie tot 1.000 euro
krijgen.
- Dat bedrag moet dan wel nog door het
schepencollege worden goedgekeurd.
- Achteraf bezorg je nog een overzicht
van alle inkomsten en uitgaven.
Info: Jeugddienst, tel. 058/53.34.44 of
e-post jocdepit@koksijde.be.

Jongereninformatienet
JIN

De jeugddienst heeft een aparte ‘winkel’ waar je terecht kan voor informatie over een hele reeks onderwerpen.
Naast de zichtbare folders en flyers
in de rekken, beschikt de jeugddienst
over nog meer info achter de toonbank: van informatie over het oprichten van een vzw tot handleidingen
rond het werken met vrijwilligers. De
dienst heeft de voorbije jaren ook
veel documentatie verzameld over
communiceren met kinderen en jongeren. Hapklare brokken voor wie
(verenigingen of individuen) zich hierin wil verdiepen.
Over vele thema’s liggen documentatiemappen in de rekken. Een greep uit
de ‘themamand’: blokken en blijven
leven, gezonde voeding, internetverslaving, festivals, emotionele intelligentie, lichaamstaal, …
Meer info: jocdepit@koksijde.be of
spring gewoon eens binnen
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Scholenveldlopen met 1 469 deelnemers
Op dinsdag 23 en woensdag 24 september organiseerde de gemeentelijke
sportdienst de jaarlijkse scholenveldlopen in samenwerking met Marathon
Atletiek Club Westhoek afdeling Oostduinkerke, S.V.S. en de sportraad van
Koksijde. Uit het lager onderwijs schreven zich 878 leerlingen uit 7 scholen
van eigen gemeente. Van het middelbaar onderwijs liepen er 591 leerlingen
uit alle scholen van de Westhoek.
Schepen van sport Dirk Dawyndt nam 6de leerjaar meisjes: 1. Cynthia
de honeurs waar om de podiumplaatsen Dierinck; 2. Laura Feys; 3.
Charlotte Luckx
een medaille te overhandigen.
Tijdens de afsluitende receptie dankte 6de leerjaar jongens: 1. Jens Schepen van Sport Dirk Dawyndt met de podiumplaatsen
de sportraadvoorzitter de deelnemende Desaever; 2. Jelle Neudt; 3. Dillen van het 4de leerjaar: Sies Hillewaere, Thibaud Verlinden
en Stef Defever!
scholen en hun respectievelijke school- Amelynck
sportgangmakers. Hieronder de uitslagen 1ste graad BLO jongens: 1. Yanis Janssens; 2. Laura Bossart; 3. Olivia Nottebaere
(telkens eerste drie). De volledige uitslag 2. Stephane Demol; 3. John Desmet
3de middelbaar jongens: 1. Charleskan men lezen op www.koksijde.be/sport 2de graad BLO meisjes: 1. Jolene Thibault Schamp; 2. Willem Waeyaert; 3.
Roose; 2. Melodie Deng; 3. Chayenne Kevin Warlop
onder de rubriek “je was erbij”).
1ste leerjaar meisjes: 1. Violette Blondeel; Vansteenkiste
4de middelbaar meisjes: 1. Elien Mercier;
2de graad BLO jongens: 1. Pieter 2. Ellen Vanhoorne; 3. Nele Van Onsem
2. Iman Alieva; 3. Janne Levecque
1ste leerjaar jongens: 1. Seppe De Kinder; Boudeweel; 2. Mike Vanacker; 3. Lionel 4de middelbaar jongens: 1. Dries
2. Lenny Bouassida; 3. Baptiste Delcroix
Dumortier
Mombert; 2. Kjartan Teerlynck; 3. Brian
2de leerjaar meisjes: 1. Maxima Ketels; 3de graad BLO meisjes: 1. Sofie Paccou; Serjooris
2. Merel Neyrinck; 3. Lien Delsaut
2. Brigitte Reyniers; 3. Stephanie 5de middelbaar meisjes: 1. Louise Goderis;
2de leerjaar jongens: 1. Ibrahim Meeuws
2. Laurence Bergman; 3. Kim Meel
Achtahanov; 2. Thomas Verhelst; 3. 3de graad BLO jongens: 1. Robin Vanden 5de middelbaar jongens: 1. Jos Van
Guillaume Huysmans
Abeele; 2. Brandon Dewulf; 3. Stefan Acker; 2. Niels Vandenberghe; 3. Floris
3de leerjaar meisjes: Lisa Geudens; 2. Masselies
Dezutter
Kiara Ebrecht; 3. Zaïche Verraes
1ste middelbaar meisjes: 1. Charlotte 6de middelbaar meisjes: 1. Miet
3de leerjaar jongens: 1. Gerbert Ghyselen; Defever; 2. Hege Michiels; 3. Justine Ryckbosch; 2. Caroline Joye; 3. Marloes
2. Maxime Maurau; 3. Alex Geens
Boeve
Porreye
4de leerjaar meisjes: 1. Clarice Hoste; 2. 1ste middelbaar jongens: 1. Anicet Ahima; 6de middelbaar jongens: 1. Joep Cambier;
Jana Ballieul; 3. Margaux Deltombe
2. Sander Deneve; 3. Hannes Matthys
2. Jan Devloo; 3. Wesley Butaye
4de leerjaar jongens: 1. Sies Hillewaere; 2de middelbaar meisjes: 1. Emma leerkrachten en ouders dames: 1.
2. Thibaud Verlinden; 3. Stef Defever
Zwaenepoel; 2. Marieke Dumon; 3. Goedele Vanneste; 2. Astrid Lambrecht;
5de leerjaar meisjes: 1. Alissa Lehouck; Delphine Recour
3. Heidi Vanacker
2. Jana Schevernels; 3. Jiense Tanghe
2de middelbaar jongens: 1. Stijn Arnaert; leerkrachten en ouders heren: 1. Dimitri
5de leerjaar jongens: 1. Dali Ballieul; 2. 2. Jonas Feys; 3. Bram Vanelverdinghe
Lamaire; 2. Tom Hauweele; 3. Stephan
Andreas Decock; 3. Gianni Vannecke
3de middelbaar meisjes: 1. Emma Umans; Flamand

Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De sport- en seniorenacademie, een organisatie van de sportdienst en sportraad, loopt nog tot 15 mei 2009. Elke vrijdag, niet
tijdens de schoolvakanties, kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van Koksijde-dorp voor volgend sportief programma: 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 is gratis ter beschikking. Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke
(tel. 058/53.20.01).

Vlaanderen wandelt in Koksijde
Op dinsdag 11 november organiseert Bloso de actie “Vlaanderen wandelt”. In onze gemeente wordt de mogelijkheid aangeboden om gratis deel te nemen aan Nordic Walking (voor gevorderden) onder deskundige leiding van Greet Ostyn. De afstanden
bedragen 10 en 14 km. Geïnteresseerden kunnen om 14 u. inschrijven aan de startplaats ter hoogte van het Koningin Elisabeth
Instituut, De Wittelaan 1 in Oostduinkerke.
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Programma 24ste Vlaamse Zwemweek
Van vrijdag 14 tot en met zondag tot en met zondag 23 november organiseert het Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker voor de
24ste keer de Vlaamse Zwemweek.

ALGEMENE INFO

- openingsuren volgens de openingsuren tijdens het schooljaar
- voor het eerst valt de organisatie onder de vleugels van het autonoom gemeentebedrijf met ere-secretaris Freddy Beun als
voorzitter van het directiecomité, maar nog steeds ondersteund door sportschepen Dawyndt
- alle baden open vanaf 16 u. (zonder tijdslimiet tijdens de volledige zwemweek.)
- info zwembad: e-post www.zwembaden.koksijde.be, tel. 058/51.27.08, fax 058/52.08.77
- tienbeurtenkaart: voordelig toegangssysteem, niet persoonsgebonden

PRIJZENPAKKET

Het zwem- & recreatiebad Hoge Blekker is een belangrijke attractiepool in het toeristisch aanbod van onze gemeente en de
Vlaamse kust. Aan sociale toegangsprijzen geniet je van het 25-meterbad, het instructiebad, de kinderbaden, de duo-whirlpools
met verschillende aromakeuzes, het wildwaterbad, dat in verbinding staat met het buitenbad. De glijbaan met sterrenhemel en
afzonderlijke landingsplaats is een attractie op zichzelf.
Iedereen, die een toegangskaartje koopt, komt in aanmerking voor een prijs. Een hoofdprijs moet afgehaald worden op zondag
23 november tijdens de afsluitceremonie.
HOOFDACTIVITEITEN
- 14.15 tot 16.30 u., sensatie met de - 19 tot 19.30 u., zwemmarathon voor
Vrijdag 14 november:
redder-duikers van het 40ste Smaldeel
verenigingen (maximum 8 ploegen)
- 9 tot 9.30 u., whirlpoolpromo
Heliflight - De redder-duikers demon- Zaterdag 22 november:
- 8.45 u., aanvang zwemmarathon
streren en laten iedereen de materialen - 14 tot 16.30 u.: recreatiemateriaal in
Koksijdse lagere scholen – jaarlijkse
uitproberen. Wees op tijd, misschien
het 25-meterbad, gloednieuw materisportieve uitdaging onder de Koksijdse
valt er iets uit de lucht...
aal ter beschikking
lagere scholen - vergeten we niet dat Donderdag 20 november:
Zondag 23 november:
het gemeentebestuur het schoolzwem- - 19.45 u., initiatie voor strand- & paar- - voormiddag en namiddag, alle baden
men gratis aanbiedt
denvissers “Hoe overleef ik een val
open, geen tijdsbeperking op het
Zaterdag 15 november:
in het water met jekker en broek?”
zwemmen
- 7.45 u. tot 8.30 u., ontbijtzwemmen,
(voor alle liefhebbers van vissen en - 11 u., cafetaria, uitreiking hoofdprijzen
ontbijtbuffet (info en inschrijven in de
kruien in het strandwater op strand Voor het volledig programma:
cafetaria 058/51.60.03)
en zee, begeleiding door de duikclub surf naar www.zwembaden.koksijde.be
- 17 tot 18 u., aquaspinning: vier onderDiepzeeduivels, elke visser/kruier kan of haal een folder in het zwembad
waterfietsen ter beschikking, geniet van
het uitproberen)
of aan de balie van een
de innoverende vorm van lichaamsbe- Vrijdag 21 november:
toeristisch kantoor
weging (breng een zwemshort mee!)
Zondag 16 november:
- 7.45 u. tot 8.45 u., ontbijtzwemmen,
ontbijtbuffet (info en inschrijven in de
cafetaria 058/51.60.03)
- 11 u., cafetaria, aperohappening Jo
Arend in concert (info 058/51.60.03)
- 18 tot 18.30 u., hinderniszwemmen
25-meterbad
Maandag 17 november:
- de dag van de Alveringembewoners,
promotie voor het ruime aanbod
Dinsdag 18 november:
- 14 u., cafetaria, namiddag voor de
andersvaliden van Koksijde
- 16 u., zwemmen 55+ , promotie
- 20.45 u., zwemmarathon hotelschool
Koksijde
Woensdag 19 november:
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Worldcup Cyclocross: De Vlaamse Duinencross
Op zaterdag 29 november organiseert Veloclub De Verenigde
Vrienden in samenwerking met de sportdienst en de gemeente
een manche van de Worldcup Cyclocross, nl. de Vlaamse
Duinencross Tussen Robert Vandammestraat en vliegveld.
Wedstrijdprogramma:
- 9.45-10.15 u.: kampioenschap West-Vlaanderen voor nieuwelingen
- 10.30-11.10 u.: kampioenschap West-Vlaanderen voor juniores
- 11.30-12.20 u.: beloften (-23 jarigen)
- 12.30-13.00 u.: officiële training
- 13.15-13.55 u.: wereldbekerwedstrijd voor dames
- 14.30-15.30 u. wereldbekerwedstrijd voor eliterenners
Gratis toegang voor inwoners van Koksijde (op vertoon identiteitskaart). Meer info: sportdienst, Hazebeekstraat 11 in
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01) of bij VC Verenigde Vrienden (tel. 058/51.10.74).

Jeugdsportacademie
Het is reeds het tiende jaar dat de sportdienst en sportraad sportinitiaties in de sporthal Hazebeek te Oostduinkerke organiseren voor jongens en meisjes van het eerste tot het zesde leerjaar. De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen)
bedraagt 4,50 euro per lessenreeks.
In de tweede reeks die loopt op woensdag 12, 19 en 26 november staat atletiek op het programma met initiaties hordenlopen,
discuswerpen, verspringen, kogelstoten enz.
De activiteit vindt plaats van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot 3de leerjaar en 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
Vooraf in te schrijven bij de Sportdienst, Hazebeekstraat 11, Oostduinkerke of via www.koksijde.be/sport. Opgelet: de inschrijving is pas definitief na betaling.

Hulp
Dokters november
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 november
(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
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Burgerlijke stand: september-oktober
GEBOORTEN

Lola Van Isacker (Veurne, 3 september), dochter van Olivier en van Heidi Castelein uit Koksijde
Michelle Mestdagh (Ieper, 4 september), dochter van Filip en van Carla Terras uit Koksijde
Romi Coulier (Oostende, 12 september), dochter van Ronny en van Deborah Bouton uit Oostduinkerke
Milan Demuynck (Veurne, 18 september), zoon van Philip en van Chantal Casteleyn uit Koksijde
Mika Dobbelaere (Veurne, 16 september), zoon van Pascal en van Jennifer Lyonnaz uit Koksijde
Emma Ameije (Veurne, 18 september), dochter van Tom en van Katrien Trooster uit Oostduinkerke
Stan De Clercq (Oostende, 21 september), zoon van Steve en van Nele Bouquillon uit Oostduinkerke
Marie Stael (Veurne, 21 september), dochter van Alain en van Nathalie Syryn uit Oostduinkerke
Antoine en Alexander Demeulenaere (Roeselare, 26 september), zonen van Tony en van Ioulia Knych uit Oostduinkerke
Noor Demaeght (Brugge, 27 september), dochter van Wim en van Sofie Van Eygen uit Koksijde
Ellis Wittevrongel (Brugge, 1 oktober), dochter van Iain en van An Taillieu uit Koksijde

HUWELIJKEN

Rembert Dochy uit Knesselare en Céline Kindts uit Koksijde
Jan Borra uit Nederland en Barbara Trappeniers uit Nederland, voorheen uit Koksijde
Bert Groené en Charlotte Butstraen, beiden uit Koksijde
Marcus Dehullu en Rita Timmerman, beiden uit Koksijde
Jeroen Peussens uit Schilde en Sarah Van Eessen uit Koksijde
Willy Vanvinckenroye en Anna Stienen, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS

Anna Ryckman (87 jaar), echtgenote van Roger Dusart / Lucien Leroy (94 jaar), weduwnaar van
Elisabeth Deprey / Willy Vandenbroucke (74 jaar), echtgenoot van Monique Beschuyt / Claude Mestdag
(63 jaar), echtgenoot van Samira Jbara / Suzanne Florizoone (60 jaar) / Alicia Vercoutter (92 jaar), weduwe van Hektoor
Annys / Maurits Debruyne (90 jaar), weduwnaar van Maria Claus / Malvina Pirez (80 jaar), weduwe van Jean Bereaux / René
Casier (71 jaar) / Holger Krempa (64 jaar), echtgenoot van Hilde Bulté / Jean Coyette (75 jaar), echtgenoot van Flore Prat /
Luc Maes (55 jaar), echtgenoot van Karlijn Van de Zande / Martha De Bie (78 jaar), echtgenote van Gustaaf De Ridder / Alina
Matthys (88 jaar), weduwe van Palmer Ruysschaert / Jan Visser (90 jaar), echtgenoot van Josephina Van Looveren / Henri
Vandenbroucke (88 jaar), echtgenoot van Simonna Beernaert / Roger Banckaert (71 jaar), echtgenoot van Monique France
/ Maria Roodhooft (65 jaar), echtgenote van Freddy Santy / Viviane Loncour (71 jaar), weduwe van Louis Vandenberghe /
Jeanne Ergo (75 jaar), weduwe van Désiré Larivière / Maria Decreton (91 jaar), weduwe van Gilbert Blomme / Henri Claerhout
(86 jaar), weduwnaar van Christiana Billiet / Juliette Pieters (83 jaar), echtgenote van Daniel Leune / Kirsten Delanghe (23
jaar), ongehuwd / Jan Alleweireldt (29 jaar), ongehuwd / Marcel Vervacke (78 jaar), echtgenoot van Georgette Farvacques /
Robertus Hogie (87 jaar), weduwnaar van Renée Leye / Diana Devoldere (77 jaar), weduwe van Albert Scholier

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

hoogwater
02.28 en 14.41
03.00 en 15.15
03.33 en 15.50
04.07 en 16.27
04.48 en 17.15
05.46 en 18.33
07.04 en 19.54
08.23 en 21.09
09.33 en 22.07
10.24 en 22.52
11.08 en 23.33
11.49
00.14 en 12.30
00.55 en 13.13
01.38 en 13.57

laagwater
09.29 en 21.41
10.01 en 22.09
10.29 en 22.37
11.01 en 23.13
11.44
00.03 en 12.49
01.20 en 14.30
03.08 en 15.36
04.08 en 16.35
04.59 en 17.27
05.44 en 18.12
06.28 en 18.56
07.12 en 19.40
07.58 en 20.24
08.44 en 21.08

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

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

hoogwater
02.23 en 14.42
03.11 en 15.32
04.03 en 16.29
05.03 en 17.38
06.10 en 18.51
07.21 en 20.06
08.34 en 21.18
09.39 en 22.16
10.34 en 23.05
11.20 en 23.48
12.02
00.27 en 12.40
01.04 en 13.16
01.38 en 13.51
02.11 en 14.25

laagwater
09.32 en 21.53
10.21 en 22.40
11.13 en 23.31
12.12
00.31 en 13.19
01.46 en 14.34
03.12 en 15.56
04.28 en 17.00
05.21 en 17.48
06.04 en 18.28
06.42 en 19.03
07.20 en 19.38
07.58 en 20.13
08.36 en 20.47
09.13 en 21.20

De voorbije zomer in woord en beeld
1

1. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag en zijn 50ste jaar kunstenaarschap stelde Paul Baeteman uit Wulpen van 21 september tot 29 oktober zijn
prachtig beeldhouwwerk tentoon in de mezzanine van cc CasinoKoksijde. “Mijn
beeldhouwwerk is haast steeds en verheerlijking van de vrouw. Ik zou het durven
bestempelen als een surrealistisch symbolisme. Met abstracte kunst heeft het
alvast niets te maken, want ik wil geenszins vormen verdoezelen of wegsteken.
De vrouw inspireert mij als beeldhouwer tot een vloeiend lijnenspel. Het vrouwelijke vind ik ook terug in de zee, als levensbeginsel, als moeder van alles”,
aldus Paul Baeteman.
2. De afdeling Grafiek van de gemeentelijke Westhoek-Academie was fier bij
de voorstelling van het artistiek kookboek op woensdag 24 september in de
hotelschool Ter Duinen. Het kunstboek zag het levenslicht onder de leiding van
docent Rik De Keyzer en werd op 25 exemplaren gedrukt. Het thema van vorig
schooljaar was “aan tafel”. opteerde een heus artistiek kookboek te realiseren.
Elke cursist van de afdeling Grafiek koos een eigen recept met basisproducten
van de zee of het platteland en creëerde aan de hand daarvan een ets, of zeefdruk, of linosnede, enz. De 14 kunstwerken vormen samen het kookboek van
Bert Bijnens, Albert Bouwen, Hedwige Debuck, Florette Delobelle, Filip Devos,
Magloire Dornez, Jens Faust, Nelly Huys, Michel Francois, Leo Rabaey, Christine
Saintes, Kateline Van Werveke, Eddy Veeckman en Walter Willems.

2

3

4

3. Op vrijdag 10 oktober was er op het Theaterplein de plechtige vernissage van de openluchttentoonstelling “600 meter Elsschot”, die eerder op
het Mechelseplein in Antwerpen te bewonderen was. Schrijver Willem Elsschot
(1888-1960) woonde en werkte in Antwerpen, maar vond in Koksijde een
tweede thuis. De geïllustreerde “zeilen” genoten veel belangstelling. Ze toonden vergrote documentatie en fragmenten uit het leven en werk van de gevierde
schrijver.
4. In de gemeentelijke openbare bibliotheek presenteerde het Willem
Elsschotgenootschap van 11 tot 20 oktober een overzichtstentoonstelling
met alle vertaalde werken van Willem Elsschot. De excentrieke BV en tv-figuur
Marcel Vanthilt hield er op zaterdag 11 oktober, ter gelegenheid van de vernissage, een bloemlezing uit het werk van de schrijver.
5. Tot en met zondag 30 november kan men in de expozaal van het toerismekantoor op het Astridplein in Oostduinkerke, een bezoek brengen aan de
tentoonstelling met werken van Mary Fontaine. Als dood- en als levenskunstenares houdt deze Nederlandse zich bezig met het mysterie van het leven en
van de dood. Ze organiseert projecten zoals de Nacht en de Dag van de Ziel.
In haar werk gebruikt ze o.a. afbeeldingen van dode vissen en vogels, botten en
eierschalen. De werken die in Oostduinkerke geëxposeerd worden komen uit de
serie “Ritme van het Leven”. Info: www.maryfontaine.nl.

5

Feest
31

Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Lumen-Six

Diamanten palmen waren er op zaterdag 20 september voor de echtgenoten Luc Lumen (°Twee
Akren) en Andrée Six (°Moeskroen) die huwden op 3
september 1948 in Moeskroen. Luc werkte voor een
verzekeringsmaatschappij. Een afvaardiging van het
gemeentebestuur bracht hen een bezoek ten huize.
De jubilarissen hebben 2 kinderen.

Echtpaar Vannecke-De Coster

Het bekende echtpaar Charles Vannecke (°Koksijde) en Amanda De Coster (°Tielt) beloofde
elkaar 50 jaar geleden in Koksijde (4 oktober 1958) eeuwige trouw! Ter gelegenheid van die
mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 4 oktober een feestelijke ontvangst in het
gemeentehuis te beurt. Charles was onderwijzer en directeur van de Koksijdse gemeenteschool. Het gouden koppel, dat 3 kinderen en 10 kleinkinderen heeft werd door burgemeester
en schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Vanhauteghem-Anno

Zaterdag 4 oktober was een feestdag voor de echtgenoten Odile Vanhauteghem (°Heurne) en Julienne Anno (°Zingem), zestig jaar geleden gehuwd
op 1 oktober ‘48 in Zingem. Odile was tien jaar seizoenarbeider en daarna beroepsmilitair. Julienne werkte in een spinnerij. Het echtpaar heeft twee
dochters, drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het gemeentehuis,
en bood hen feestwensen en geschenken aan.

Echtpaar Van Tieghem-Steverlynck

Zaterdag 4 oktober was ook een gezellige
feestdag voor het echtpaar Marc Van Tieghem
(°Kaster) en Christiana Steverlynck (°Vichte) ter
gelegenheid van de viering van het diamanten
huwelijksfeest. Ze huwden 60 jaar geleden op
1 oktober 1948 in Vichte. Marc was huisarts in
Harelbeke. De trotse jubilarissen hebben 6 kinderen, 16 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Ze werden door burgemeester en schepenen hartelijk gefeliciteerd in het gemeentehuis,
met extra geschenken op de feestdis!

Echtpaar Vlassembrouck-Laurent

Vijftig jaar geleden, op 8 september 1958,
stapten Désiré Vlassembrouck (°Edingen) en
Colette Laurent (°Quaregnon) in Herchies in
het huwelijksbootje. Désiré was geneesheerspecialist, diensthoofd in het ziekenhuis van
Vilvoorde en stagemeester aan twee universiteiten. Het echtpaar heeft 4 kinderen en
10 kleinkinderen De jubilerende echtgenoten
werden op zaterdag 11 oktober gefeliciteerd,
ontvingen bloemen en geschenken.

KBC PRESENTEERT

Uurrooster-Horaires

Internationale
Vlaamse Duinencross

09u45
NIEUWELINGEN/DEBUTANTS
Kampioenschap West-Vlaanderen

10u30
JUNIOREN/JUNIORS
Kampioenschap West-Vlaanderen

KBC PRESENTEERT

Internationale
Vlaamse Duinencross

11u30
BELOFTEN/ESPOIRS
Kampioenschap West-Vlaanderen
13u15
ELITE VROUWEN
Wereldbekermanche

14u30
ELITE MANNEN
Wereldbekermanche
E
INTERNATIONALE
CR
VLAAMSE DUINENCROSS
Toegang 14 euro
Voorverkoop 12 euro
Inlichtingen: www.veloclubkoksijde.be
E

CR

Voorverkooppunten:
VVV-kantoren Koksijde & Sportdienst Koksijde
Kinderen tot 14 jaar gratis

Koksijde
29 november
2008

