14e jaargang - verschijnt maandelijks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

tij-dingen
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september 2009

Intro

Getijden september-oktober
dag		 hoog water

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: college van
burgemeester en schepenen schepen van Communicatie Frederic Devos
Eindredactie: diensthoofd Communicatie,
Onthaal & Protocol: Ilse Chamon
Hoofdredactie: Jan Huyghe
Redactie: diverse gemeentelijke diensten
Fotografie en bewerking:
Dirk Van Hove - tenzij anders bij de foto
vermeld
Agenda: Anja Lensen (dienst Toerisme)
U wenst abonnee te worden?
Tij-dingen verschijnt 11 x/jaar
(niet in augustus)
Gratis voor inwoners van Koksijde
Niet-inwoners betalen 5 euro op
rek. 091-0175000-41 van het
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303,
8670 Koksijde, met vermelding
“Abonnement Tij-dingen - september tot
december”
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DOE MEE
EN WIN

laag water

di
1 12.15		
06.32 19.01
wo 2 00.40 12.55
07.20 19.42
do 3 01.16 13.27
07.56 20.16
vr
4 01.46 13.55
08.24 20.46
za
5 02.13 14.21
08.49 21.14
zo
6 02.39 14.49
09.18 21.45
ma 7 03.07 15.20
09.52 22.19
di
8 03.39 15.54
10.27 22.55
wo 9 04.14 16.31
11.03 23.31
do 10 04.53 17.12
11.40
vr 11 05.36 18.00
00.11 12.21
za 12 06.28 19.02
00.59 13.16
zo 13 07.49 20.31
02.06 14.43
ma 14 09.24 22.01
03.22 16.07
di 15 10.45 23.19
04.39 17.34
wo 16 11.47		
06.05 18.43
do 17 00.17 12.34
07.06 19.32
vr 18 00.59 13.14
07.51 20.15
za 19 01.40 13.53
08.31 20.54
zo 20 02.18 14.32
09.09 21.34
ma 21 02.59 15.13
09.48 22.13
di 22 03.40 15.55
10.26 22.52
wo 23 04.23 16.38
11.04 23.31
do 24 05.08 17.23
11.42
vr 25 05.55 18.13
00.11 12.23
za 26 06.53 19.15
00.56 13.22
zo 27 08.01 20.31
02.00 14.46
ma 28 09.18 22.00
03.11 16.03
di 29 10.39 23.18
04.27 17.23
wo 30 11.37		
05.54 18.24
Referentieplaats is Nieuwpoort.
De gegevens zijn in zomertijd meegedeeld.

Foto van de maand
Aurélie Beghin uit Koksijde nam bijgaande prachtige spiegelfoto van een eenzame
wandelaar op ons strand, ongeveer ter hoogte van het Koningin Elisabethinstituut
op de grens met Nieuwpoort. De wedstrijdjury zag in haar beeld een zeer
gestileerd spel van opeenvolgende kleurrijke lijnen, bovendien extra weerspiegeld
in het strandwater. Dus zeker een beloning waard, en daarom krijgt Aurélie de
fotoprijs van de zomermaand juli-augustus. Proficiat!
Wilt u ook uw foto hier? Zend ze ons via foto@koksijde.be tot uiterlijk 10 september.
Uw inzending moet Koksijde-gebonden zijn.

Hulp- en wachtdiensten

Ambulance 112
Dokters
weekendwacht Koksijde Sint-Idesbald: 058 51 84 94
weekendwacht Oostduinkerke Wulpen: 058 51 78 68
Deze nummers verbinden u
automatisch door met een dokter van
dienst. Wachtdiensten lopen tijdens
weekends (za 8 u. tot en met ma 8 u.)
en officiële feestdagen (8 u ‘s ochtends
tot en met volgende dag 8 u.)

Gemeente info

Apotheken

Gemeentehuis

Wachtdiensten lopen tijdens weekends
(za 9 u. tot en met ma 9 u.) U vindt een
lijst op internet: www.apotheek.be
Per telefoon:
9 - 22 u.: telefonische wachtdienst
0900 10 500
22 - 9 u.: bel de politie
058 53 30 00
De wachtdiensten zijn regionaal
georganiseerd. Er is één wachtdienst
voor de gemeenten Veurne, Koksijde en
De Panne.

Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T 058 53 30 30
F 058 53 30 31
info@koksijde.be

Voor meer info over de gemeente
Koksijde
www.koksijde.be
Voor al uw vragen over gemeentelijke
diensten, openingsuren enz., belt u het
algemeen telefoonnummer. Daar helpen
we u verder of verbinden u door met de
dienst die u verlangt.
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Inhoud

Onze 100ste Tij-dingen
Ja, het is zover! U hebt het honderdste
nummer van Tij-dingen vast! We blikken
even terug op de evolutie. Schepen van
Communicatie Fre Devos zwaait de
loftrompet en hoofdredacteur Jan Huyghe
vertelt hoe het blad elke keer opnieuw
ontstaat. En een cadeautje voor vlugge
lezers..!

8 - 10
Extra katern David
De opnamen voor de VTM-telenovella zijn
volop bezig. Wat meer is, de eerste van de
tweehonderd afleveringen komt weldra op
het scherm. Op dinsdag 15 september vindt
in c.c. CasinoKoksijde de premiere plaats. U
kan erbij zijn (zie bl. 10). Lees verder alles
over David in ons extra katern!

23 - 26
En verder:

Koninklijke Baan

Bestuur

De N34 of de Koninklijke Baan krijgt tussen
Koksijde-bad en de grens met De Panne
een echte facelift. Grootscheepse werken
die zullen duren tot maart 2012. Er komen
voetpaden, fietspaden, veilige tramhaltes en
veilige tramdoorsteken.

De burgemeester aan het woord
05
Snippers uit de gemeenteraad
06-07
Pleintje surfclub wordt
“Eugène Debongnieplein
11
Aanwervingen jobstudenten
12
Noord- en Interventieplan is klaar
13
GRUP 2 Schipgat-Doornpanne goedgekeurd
13

In de gemeente

28 - 29
September: kermismaand
September is de kermismaand bij uitstek in
onze gemeente: in Oostduinkerke,
Sint-Idesbald en op Groendijk. Uitsmijter
in Oostduinkerke is het afscheid, na
38 jaar, van de legendarische frietboer
William Pauwels, alias Keizer Friete van de
Gezondheidsapotheek.

40 - 41

Paardenvissers in triomf op
Aachense paardensport-topper!
Leve de gratis boodschappentas
Burgerlijke stand
Jeugd
Sport
Proficiat aan onze jubilarissen
De voorbije maand in beeld

4
22
31
32
34-35
36-38
39

Cultuur
WAK: de kunstenaar sluimert in iedereen
15
Lezing archeologisch onderzoek
op de abdijhoeve
17
Bibliotheek
18, 20
Nieuw boek over Vlaamse visserij
in de zuidelijke Noordzee
19

Evenementen
Open Monumentendag		
Rasacteur Johan Heldenbergh
in c.c. CasinoKoksijde
Agenda
Bal van de Gemeente

42
44
45-47
48
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In de gemeente Ambassadeurs

Paardenvissers in triomf op
Aachense paardensport-topper!
De Oostduinkerkse paardenvissers hebben eens te meer bewezen dat zij waarachtige ambassadeurs van onze
gemeente zijn. Van maandag 29 juni tot woensdag 1 juli verbleven zij in het Duitse Aachen om er in vol ornaat te
paraderen op CHIO-Aachen, een jaarlijks wereldfeest van de paardensport.

De paardenvissers in vol ornaat tijdens hun triomfantelijke parade…

De Aachense organisatie
nodigt elk jaar een gastland uit
om het feest op te luisteren.
In 2009 viel deze uitnodiging
binnen bij Vlaams ministerpresident Chris Peeters die er
beslist geen dovemansoren
naar had. Hij inviteerde
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o.m. de Oostduinkerkse
paardenvissers om Vlaanderen
er te vertegenwoordigen.
Ons gemeentebestuur ging
uiteraard onmiddellijk op die
invitatie in, en aldus trokken
acht paardenvissers naar
Aachen.

Op maandag 29 juni werden
de deelnemende Vlaamse
groepen ontvangen op de
Markt en in het stadhuis van
Aachen. Er waren ongeveer
2.000 aanwezigen. Onze
Paardenvissers waren er de
bijzondere eregasten van
het Aachense stadsbestuur.
De visbakkers van
Oostduinkerke trakteerden
er 250 genodigden op hun
lekkere gebakken pladijs, in
aanwezigheid van ministerpresident Peeters.
Op dinsdag 30 juni vond voor
duizenden toeschouwers in
het hoofdstadium van het
Rennverein Laurens dan de
grote openingsceremonie
plaats. Onder massaal applaus
namen de paardenvissers er
in indrukwekkende kolonne
deel aan de parade, terwijl
de commentator rijkelijk
toelichting gaf bij hun

unieke verschijning. Eerste
schepen Jan Loones, officieel
vertegenwoordiger van ons
bestuur, was er een gelukkige
getuige van.
Voegen we er nog aan toe
dat de winkeletalages in het
Aachense centrum overvloedig
met foto’s van onze
paardenvissers opgesmukt
waren! Op woensdag 1 juli
was er nog een kort optreden
vóór de prijsuitreiking van
de jumping, waarna de
groep huiswaarts reed. Een
prestatie die de aanvraag om
tot Unesco-Werelderfgoed
uitgeroepen te worden alvast
duidelijk onderstreept!
De kosten voor deze imagotrip werden vergoed door
de Vlaamse gemeenschap.
Onze gemeente nam de
transportkosten voor zijn
rekening.

Interview met de burgemeester

De burgemeester aan het woord
over Tij-dingen, wegenwerken,
David en school!

Tij-dingen: “Burgemeester, we zijn in een
feeststemming! Dit is immers de 100ste Tij-dingen! Het
infoblad werd door u bijna 14 jaar geleden ingevoerd.
Het eerste nummer verscheen begin maart 1996!”
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat klopt, het was
toen één van onze programmapunten om met een vast tijdschrift
voor de inwoners van start te gaan. Nu is dat gekend in alle
steden en gemeenten, indertijd was dat minder gebruikelijk.
Toenmalig schepen van Communicatie Jan Loones stond mee aan
de wieg van ons infoblad. Dit ging gepaard met het aanwerven
van een infoambtenaar, met name journalist Jan Huyghe. Jan
is bovendien nog steeds hoofdredacteur. Hij kreeg de taak om
een fijne naam te zoeken voor het tijdschrift en ook de redactie
ervan te verzorgen. Het blad verscheen tweemaandelijks
met onmiddellijk gedegen artikels, waar de mensen naar uit
keken. Het bleek info te bevatten die inwoners niet vonden bij
andere kanalen. Als notaris zag ik Tij-dingen steeds prominent
aanwezig in de living bij de mensen. Het bleek een onmisbaar
boekje! In de eerste Tij-dingen stonden zelfs “gemeentelijke”
kruiswoordraadsels, en later andere typische gemeentegebonden
wedstrijden. Sommige deelnemers bleken echte specialisten, we
zagen dikwijls dezelfde kampioenen of winnaars terug (lacht).
De 50ste editie van Tij-dingen, mei-juni 2004, betekende een
ommekeer: vanaf dan verscheen Tij-dingen volledig in kleur.
Een belangrijke mijlpaal was ook 1 januari 2006. Vanaf dat jaar
verschijnt ons gemeentelijk infoblad elke maand! Ondertussen
blijft Tij-dingen maar evolueren en is het een heel modern en
stijlvol magazine geworden. Deze restyling kwam er onder
leiding van de huidige schepen van Communicatie Fréderic
Devos. Het doel blijft uiteraard om de inwoners zo goed en
correct mogelijk te informeren.”
T-d: “In september gaan ook grote wegenwerken van
start in de Koninklijke Baan?”
Burgemeester: “Inderdaad, we willen ons bij voorbaat
verontschuldigen voor het ongemak. Deze ingrijpende

werken, -en dan vooral de verbinding tussen Koksijde en SintIdesbald-, zullen veel last teweegbrengen. De lezers vinden
een gedetailleerde duiding van de werken verder in dit blad.
Achteraf zal de Koninklijke Baan uiteraard veel mooier en vooral
veiliger zijn en zal de link tussen Koksijde en Sint-Idesbald nog
beter in elkaar overvloeien.”
T-d: “De VTM telenovelle David komt vanaf eind
september op het scherm. Iets om trots op te zijn?”
Burgemeester: “Klopt! Ondertussen zijn we al wat vertrouwd
met David in Koksijde. De ploegen zijn de afgelopen zomer
al actief geweest, ze zijn hier gemiddeld 6 dagen per maand.
Ze filmden zelfs al onze schepenzaal (lacht). Het is een
enthousiaste ploeg. Als dit enthousiasme terug te vinden zal
zijn in het feuilleton, zal dit een niet te missen tv-programma
zijn ter eer en glorie van Koksijde!”
T-d: “En september, we kunnen er niet omheen, het
einde van de vakantie…”
Burgemeester: “Het begin van een nieuw schooljaar
inderdaad. We zijn volop bezig met de plannen voor de nieuwe
gemeentelijke kleuterschool in Oostduinkerke. En ook de
gemeenteschool van Koksijde gaat een bijzonder jaar in, want
Gilbert Rommelaere start er zijn laatste jaar als directeur. Daar
moet gedacht worden aan de aflossing van de wacht…”
T-d: “Wil u nog iets kwijt aan de inwoners?”
Burgemeester: “Zeker! Alle inwoners worden uitgenodigd op
het “bal van de gemeente Koksijde” op zaterdag 26 september
in het c.c. CasinoKoksijde! Dit bal komt er ter vervanging
van het jaarlijkse “bal van de burgemeester”. We wensten
dit namelijk uit te breiden naar heel de gemeente toe. Voor
wie zin heeft in een hapje en een drankje is er om 20 u. een
walking dinner. Om 22 u. is iedereen welkom op de dansvloer
met DJ Wim Rommens. Kaarten zijn te verkrijgen bij de dienst
Toerisme en bij alle gemeenteraadsleden!”
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Snippers uit de gemeenteraad
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.

Zitting van 29 juni
1. Aankopen
- Lastafel en toebehoren - Deze
aankoop kadert in de verhuis van de
smederij naar een ander lokaal.
Raming 8.700 euro. Unaniem.
- Praattafels, plooistoelen en karren
Noodzakelijk gezien de steeds
toenemende activiteiten waarbij een
beroep wordt gedaan op de gemeente.
Raming 20.000 euro. Unaniem.
- Zitbanken - Nodig ter vervanging van
oude zitbanken. Raming 20.000 euro.
Unaniem.
- “Rare Vogel” - Naar aanleiding
van de openluchttentoonstelling
van Piet Florizoone op de Zeedijk in
Oostduinkerke en ter gelegenheid
van zijn 70ste verjaardag, koopt de
gemeente het bronzen beeldhouwwerk
“Rare Vogel” (+ sokkel).
Kostprijs 12.500 euro. Unaniem.

- Onroerend goed - De gemeente koopt
jegens de consoorten Stockelynck en
Delbarge, voor de prijs van 526.410
euro, een weiland
6

(6a 89ca), een tuin (6a 27 ca), en een
hoeve (3a 95 ca), gelegen Dorpsstraat
5 in Oostduinkerke. Dat gebeurt om
reden van openbaar nut, meer bepaald
in het kader van de dorpsontwikkeling
en de uitbreiding van het gemeentelijk
sportpark in Oostduinkerke. Unaniem.

2. Projecten
- Pylyserlaan en Van
Maldeghemstraat - Rioleringswerken
en heraanleg. Raming 2.847.389 euro,
waarvan 730.478 euro mogelijke
subsidies van de Vlaamse overheid.
Unanieme goedkeuring. Voor de inhoud
van de werken, zie bl. 29.
- Sportaccommodatie - Ter vervanging
van de gehuurde lokalen in Ameubla
(einde contract half aug. 2010) zal
achter de sporthal in Oostduinkerke
accommodatie gebouwd worden voor
petanque (12 binnen- en
20 buitenvelden), duivensport
en scrabble. Centraal wordt een
gemeenschappelijke cafetaria voorzien.
Raming: 1.287.668 euro. Unaniem.
- IJsbaan - Huur van een ijsbaan
bij herhalingsopdracht aan de
firma Ice-World Benelux voor de
eindejaarsperiode 2009-2010.
Raming 52.000 euro. Unaniem.
- Grafkelders - Er worden 11
enkele grafkelders geplaatst op de
erebegraafplaats in Koksijde en
24 dubbele op de begraafplaats
Oostduinkerke. Raming 18.000 euro.
Unaniem.

- Zouavenlaan - Raming
345.066 euro. Unaniem. Voor de
inhoud van de werken, zie bl. 29.
- Gasterie Duinenabdij - De gasterie
wordt ingericht als cafetaria, met
bijhorend sanitair. Lot technieken,
CV en sanitair, raming 63.342 euro.
Lot elektriciteit, raming 35.996 euro.
Unaniem.
- Rioleringswerken - Het betreft de
Strandjutterslaan, Zeemansdreef,
Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi
Verbijflaan en Narcissenlaan. Raming
859.185, euro, waarvan 246.281 euro
betoelaagd. Unaniem.
- Ter Duinenlaan - Heraanleg
van de Ter Duinenlaan vanaf de
Koninklijke Prinslaan tot de Jaak Van
Buggenhoutlaan inclusief heraanleg van
de Markt en aanleg van een fietspad
tot de Gladiolenlaan. Omschrijving:
gescheiden rioleringsstelsel; rijweg,
Markt en fietspaden in asfalt;
voetpaden en parkeerstroken in
kleinschalig materiaal. De groenstrook
wordt heraangeplant als buffer
tussen rijweg en wandel/fietspad.
Houten zitbanken, een waterpartij en
een kunstwerk verwijzend naar de
Duinenabdij. Onthouding van de CD&Vraadsleden. Raming 2 963 173 euro,
waarvan 618.634 euro betoelaagd.
- Diverse wegen - Het dossier omvat
13 werken van kleine omvang.
Unaniem. Zie bl. 29.
- Rozenlaan en omgeving Ondergronds brengen LS- en OV-net.
Raming 126.456 euro. Unaniem.
- Koninklijke Baan en Strandlaan Aanleg kerstverlichting en wegnemen
sturingskasten. Raming 10938 euro.
Unaniem.
- Zeedijk Koksijde - Vervangen van
40 palen en armaturen.
Raming 208.472 euro. Unaniem.
- CC CasinoKoksijde - Installatie mobiele
wand (raming 26.327 euro), onthouding
van de CD&V / aanpassingswerken aan
de bars in het foyer en in de feestzaal
(raming 60.334 euro), onthouding van de
CD&V en het Vlaams Belang.

3. Varia
- Eervol ontslag - Kapitein-dienstchef
Werner Tyteca van de gemeentelijke
brandweer heeft zijn aanvraag
ingediend voor eervol ontslag als
korpschef per 1 januari 2010. Unaniem
aanvaard.
- Ontslag - Brandweerman Dries Laplasse
heeft zijn ontslag aangeboden als vrijwillig
brandweerman. Unaniem aanvaard.
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Zitting van 3 augustus
1. Aankopen
- Terrasmeubilair Estaminet De
Peerdevisscher - Noodzakelijke
aankoop gezien de slechte toestand van
het huidige meubilair, kadert bovendien
ook in de volledige heraanleg van de
omgeving van het visserijmuseum.
Raming 25.000 euro. Het college van
burgemeester en schepenen verdedigt
de tussenkomst van de gemeente ten
belope van de helft of 12.500 euro als
tegenprestatie voor de investeringen
die door de uitbater zijn gebeurd op het
vlak van vernieuwing van elektriciteit
in het Estaminet. Deze kosten vielen
normaal ten laste van de gemeente.
De meubels die door de gemeente
worden gekocht, zullen eigendom
blijven van het gemeentebestuur en
zullen gemerkt worden. De opleg zal
gebeuren door de uitbater. Onthouding
van de CD&V en Vlaams Belang.
Gemeenteraadsvoorzitter Luc Deltombe
stemde niet.
- Herstel mobiele wand Witte Burg Het railsysteem is volledig uitgesleten.
Raming 17.000 euro. Unaniem.
- Permanente valbeveiliging
gemeentehuis - Deze werken zijn
noodzakelijk omdat zowel binnen
als buiten het gemeentehuis niet
overal de noodzakelijk levenslijnen
zijn voorzien. Om veilig te kunnen
werken (wassen van ruiten, uitvoeren
herstellingswerken enz.) is dit dossier
belangrijk. Raming 50.000 euro.
Onthouding van de CD&V en Jos
Boons (Vlaams Belang). Herman
Vandenberghe (Vlaams Belang) stemde
tegen. De minderheid argumenteerde
dat dit initieel moest voorzien worden.
De burgemeester repliceerde dat op
veiligheid niet kan bespaard worden.

- Glascontainers - Op 7 plaatsen
worden 16 opvangsystemen voor
glas ondergronds geplaatst omdat
ze bij de omwonenden bij gebruik en
lediging voor geluidshinder zorgen. Er
is ook vervuiling van het straatbeeld.
De betrokken plaatsen zijn: voortaan
Konzplein i.p.v. Vanhouttelaan,
Viooltjesperk, Zeewierplein,
Deweerdtlaan/Zeelaan, voortaan
hoek Tenierslaan i.p.v. Blanchardlaan,
Europaplein en G. Scottlaan. Raming
148.104 euro. Unaniem.
- Verdeelapparaten
hondenpoepzakjes - Dispensers, bij
voorkeur met anti-misbruik systeem.
Raming 14.974 euro, subsidie van
6.750 euro mogelijk.
- Halfzware autopomp 4 x 2 Noodzakelijke aankoop voor de
brandweer afdeling Oostduinkerke
want het huidig voertuig is 35 jaar oud.
Raming 265.000 euro. Unaniem.

2. Projecten
- Voetbalplein - Aanleg van een
voetbalplein op het militair domein.
Raming 205.469 euro. Unaniem.
- Tribune en voetbalveld 1 in
Koksijde - De tribune en hoofdterrein
1 zijn dringend aan vervanging toe. De

gemeente verleent de vzw KVVC een
erfpacht van 27 jaar op het betrokken
terrein tegen een jaarlijkse vergoeding
van 500 euro. KVVC mag het goed
enkel bestemmen voor afbraak van
de huidige tribune, bouw van een
zittribune en aanleg van een semikunststof voetbalveld. De vzw wordt
ook een eenmalige investeringssubsidie
van maximaal 1.500.000 euro
toegekend om in staat te zijn deze
accommodaties te verwezenlijken.
Unaniem.

3. Varia
- Bodemonderzoek - Verplicht
oriënterend bodemonderzoek op de
werf Farazijnstraat, wegens de opslag
van oxyderende, schadelijke, corrosieve
en irriterende stoffen.
Raming 12.500 euro. Unaniem.
- Eervol ontslag - Catharina Pylyser,
vast benoemd onderwijzers aan de
gemeenteschool Oostduinkerke, wordt
eenparig eervol ontslag verleend per 1
september 2009 wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd.
- Brandweer - Frédéric De Ridder
werd eenparig aangesteld als stagiairbrandweerman.

Gewezen schepen Jean-Pierre
Castelein overleden
Op donderdag 13 augustus overleed
onverwacht gewezen schepen JeanPierre Castelein (57) in zijn woning in
Veurne. Jean-Pierre Castelein was drie
legislaturen gemeenteraadslid van onze
gemeente: van 9 mei ’89 tot eind 1994
(PVV), van 1995 tot eind 2000 (VLD), en
van 2001 tot eind 2006 (onafhankelijk
raadslid).
Hij was ook twee legislaturen (1989 tot
eind 2000) schepen, o.a. van Financiën,
Middenstand, Toerisme en Relaties met
de Strijdkrachten. Hij was verder 6 jaar

OCMW-raadslid: in de legislatuur
1983-1988.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2000 was hij lijstduwer voor de VLD,
behaalde 825 voorkeurstemmen, maar
zetelde daarna als onafhankelijk raadslid.
Beroepshalve was hij werkzaam in de
horeca, o.a. als uitbater van restaurant
Castello in de Zeelaan. Hij was vader
van drie kinderen. De begrafenis vond
plaats op woensdag 19 augustus na een
dienst in de OLV-kerk van Wulveringem
(Veurne).

Gewezen schepen Jean-Pierre Castelein
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In de gemeente Communicatie

Jan Huyghe, hoofdredacteur
Tij-dingen: “Elke maand een creatieve
uitdaging!”
Jan Huyghe (53) is al bijna 14 jaar de persoon achter het gemeentelijk
informatieblad Tij-dingen. Vanaf 1996 een nieuw tweemaandelijks blad en
sedert januari 2006 maandelijks, heeft hij zijn handen (bijna) vol met de
redactie en de opvolging van de druk. Zijn motto is “integrale kwaliteitszorg”
op alle vlakken: taal en stijl, inhoud, foto’s en illustraties, drukwerk. Het
geeft hem in elk geval veel arbeidsvreugde te weten dat Tij-dingen bij de
Koksijdse burgers een geliefd en veelgelezen infomagazine is. Maar de
samenstelling van elk nummer blijft anderzijds keer op keer een heuse
uitdaging.

Eerste cover: maart 1996

Jan Huyghe, afkomstig
uit Veurne, studeerde
Germaanse filologie in
Leuven, en was daarna 15
jaar beroepsjournalist voor
diverse media. Als journalist
won hij in 1986 de Nationale
Persprijs van het
Gemeentekrediet met
een artikelenreeks over
de Vlaamse zeevisserij.
Vòòr hij op 1 januari
1996 in dienst kwam
van het Koksijdse
gemeentebestuur
was hij ook 7 jaar
halftijds parlementair
medewerker van Vlaams
volksvertegenwoordiger
Jan Loones.
T-d: “Van de
journalistiek naar de
ambtenarij… wat een
ommekeer!?”
Jan Huyghe: “Ja
en nee. Ik prijs me
gelukkig dat ik geen
ambtenaar ben in
de echte betekenis
van het woord. Mijn
opdracht is hoofdzakelijk
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het schrijven
van teksten,
interviews,
toespraken.
Als dusdanig
word ik in de
dagelijkse praktijk
echt weinig
geconfronteerd
met wetgeving,
formulieren en
administratie. Dat
is overigens geen
spek voor mijn
bek. Ik mag dus
creatief schrijven,
zoals vroeger,
en daar ben ik blij om want
schrijven is altijd een beetje
scheppen. Mijn huidig werk
is een verlengstuk van mijn
journalistieke tijd.”

feb. 1997

Cover van mei-juni 1996 tot jan.-

Jan Huyghe: al honderd keer groene vlag voor het gemeentelijk
infoblad Tij-dingen

T-d: “Vroeger kon
je schrijven wat
je wilde… Nu niet
meer?”
Jan: “Niet juist
en heel relatief.
Vroeger, bij de
krant , moest
je ook binnen
de lijnen van
de politieke
en levensbeschouwelijke
code van de
uitgever blijven.
Vandaag, bij de
gemeente, is Tijdingen de officiële
spreekbuis van

het gemeentebestuur. Tijdingen deelt mee wat het
bestuur van plan is en heeft
beslist, en wat de gemeentediensten aanbieden en
organiseren. Tij-dingen is dus
géén krant, géén “gazet”. In
Tij-dingen komen dus géén
discussies. Want het is het
officieel gemeentemagazine,
noch min noch meer. Mijn
taak, en die van mijn collega’s,
is dus het blad ‘vol nieuws
uit het gemeentehuis’ zo
aantrekkelijk, duidelijk,
objectief, enz. mogelijk te
brengen voor jan en alleman.
We proberen er altijd iets
moois van te maken.”

In de gemeente Communicatie
T-d: “Heb jij de naam ‘Tijdingen’ bedacht?”
Jan: “Ja, in januari ’96. Ik
wilde een creatieve naam in
plaats van iets banaals zoals
‘Info Koksijde’ of zo. ‘Tijdingen” is een woordspeling.
Een ‘tijding’ is een oud
woord voor ‘bericht’. Met een
koppelteken ertussen heb je
twee delen, ‘tij’ en ‘dingen’,
of ‘dingen van het tij”, of
‘dingen van eb en vloed’, of
Cover van maart-april 1997 tot
maart-april 2004

Sedert ruim een jaar waakt een redactieraad over Tij-dingen. Vlnr fotograaf Dirk Van Hove, schepen van
Communicatie Fre Devos, diensthoofd Communicatie Ilse Chamon en hoofdredacteur Jan Huyghe.

uiteindelijk ‘berichten
van de zee’, en
aangezien Koksijde
aan zee ligt, klopt de
naam als een bus.”
T-d: “Elke maand
een 40-tal
bladzijden, dat
lijkt wel een hels
ritme? Anderzijds,
stof genoeg?”
Jan: “Elke maand
is inderdaad
heel frequent.
Zeker als je naar
hoge kwaliteit
streeft. Maar
het is doenbaar
omdat het mijn
hoofdopdracht

is. Ik schrijf zelf veel, maar
uiteraard leveren ook de
diensten teksten aan die
ik dan redactieklaar maak.
Sedert ruim een jaar is het
Koksijds communicatieteam,
nu onder leiding van Ilse
Chamon en onder de
bestuurlijke bevoegdheid van
schepen Fre Devos, groter
geworden, en kan ik gelukkig
ook rekenen op de hulp van
collega’s indien nodig. Er
is nu ook een redactieraad
die beslist bij vragen en
problemen. Kopij is er altijd
genoeg, want Koksijde is
toch een heel dynamische en
vooruitstrevende gemeente!
Het blijft wel vechten tegen

7-8

tij-dingen

juli-augustus 2009

14e jaargang - verschijnt maandeli

jks - afgiftekantoor Koksijde

infoblad voor
de inwoners van
Koksijde
Oostduinkerke
Sint-Idesbald
Wulpen

mber 2008

Cover van mei-juni 2004 tot nove

r 2008

Huidige cover sedert decembe

deadlines. Vooral de dagen
tussen de 10de en de 15de
van elke maand, behalve juli,
zijn zeer hectisch want rond
de 15de moet al het materiaal
aan de drukker geleverd
worden.”
T-d: “Tij-dingen is dus nog
niet klaar als de teksten
geschreven zijn?”
Jan: “Natuurlijk niet! Vanaf de
15de zorgt de drukkerij voor
de lay-out, de opmaak. Na
een dag of vijf krijgen we het
ontwerp. Ilse en ik lezen na op
fouten, herschikken eventueel
artikels. De drukkerij past aan
en bezorgt ons een tweede
ontwerp, desnoods een derde,
tot het magazine goed is voor
druk. Dan blijven er nog drie à
vier dagen over om de stapel
te drukken, bijna 13.000 ex.
Dan bliksemsnel naar De Post
ermee zodat ze hopelijk op
de 1ste van de maand gebust
zijn. En tegelijk, op die 1ste
van die maand, begin ik
weer aan de redactie van het
volgend nummer…”
T-d: “In elk geval
gefeliciteerd met die
honderd Tij-dingen… Ter
afronding: schrijf je ook in
je vrije tijd?”
Jan: “Wel, ik heb vanaf mijn
20ste een 140-tal gedichten
en liederen bijeengeschreven.
En twee boeken: in 1991 De
hel(d) van het noorden over de
kasseienkoers Parijs-Roubaix,
en in 2007 De Rosten Durang
vertelt z’n peerdeleven over
paardenvisser Henri ‘Jules’
Durant. En ik wil zeker nog wel
iets proberen…”
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In de gemeente Communicatie

Schepen van Communicatie Frederic Devos:

“Tij-dingen is het speerpunt in
onze communicatie naar de burger”
Dik twee jaar geleden nam Frederic Devos het communicatieroer over van schepen Jan Loones. Samen met de dienst
Communicatie, Onthaal en Protocol (ComOP), werd meteen werk gemaakt van een nieuwe generatie Tij-Dingen.
Nieuw concept, nieuw formaat, nieuwe huisstijl. Kortom: een gewaagde zet. Gewaagd, maar... geslaagd!
“Tij-dingen was al vanaf het allereerste
nummer een schot in de roos”, zo oordeelt
schepen Fre Devos. “Tot op vandaag wordt
het druk gelezen én sterk gewaardeerd
door onze inwoners. Ons gemeentelijk
infoblad is bovendien toegankelijk voor
iedereen: van huisman tot zakenvrouw,
van junior tot senior. Met andere woorden:
Tij-dingen is het speerpunt in onze
communicatie naar de burger. Veel mensen
vertellen mij dat het hun favoriete wcliteratuur is. Wel, ik beschouw dat als
een compliment. Tij-dingen lees je op ’t
gemak. Letterlijk en figuurlijk!” (lacht)
T-d: “Met de invoering van de nieuwe
gemeentelijke huisstijl onderging
Tij-dingen een ware metamorfose.
Vanwaar deze beslissing?”
Frederic Devos: “Vooreerst zaten
we met enkele praktische problemen.
Onze hoofdredacteur Jan Huyghe kreeg
zijn pakken informatie niet altijd op
een A4-formaat geperst, waardoor
foto’s moesten verkleind worden tot op
postzegelformaat. Da’s niet aantrekkelijk.
We wilden het graag iets luchtiger.
Bovendien leven we in een beeldcultuur.
Mooie foto’s en illustraties zijn heel
belangrijk. Onze gemeentefotograaf Dirk

Schepen van Communicatie Frederic Devos: “Ik denk
dat we best fier mogen zijn op ons infoblad. Er zijn
weinig gemeenten die het ons op die manier nadoen.”

dingen. Met andere woorden: dit was het
ideale moment om het spreekwoordelijk
geweer van schouder te veranderen.”
T-d: “Nieuw is ook de oprichting van
een redactieraad?”
Frederic Devos: “Inderdaad. Elke
maand gooien we onze ideeën samen,
wat heel inspirerend werkt voor onze
redacteur Jan. Zijn taak bestaat erin om
zoveel mogelijk te zeggen met zo weinig
mogelijk woorden. Geen makkelijke
opdracht, maar Jan doet het telkens
weer. Diensthoofd Ilse Chamon zorgt
dan weer voor een flinke creatieve
meerwaarde: een leuk thema, een toffe
titel, een origineel katern-idee, noem
maar op. Ilse is de benzine die de motor
draaiende houdt.”

Van Hove levert op dat vlak trouwens
schitterend werk. Er zat ook wat sleet op
de huisstijl van de vorige generatie Tij-

T-d: “Om af te sluiten: gefeliciteerd
met het 100ste nummer van TijDingen!”
Frederic Devos: “Dank u wel. Ik denk
dat we best fier mogen zijn op ons
infoblad. Er zijn weinig gemeenten die
het ons op die manier nadoen. Tips en
ideeën om het nòg beter te maken, zijn
trouwens altijd welkom. Stuur gerust een
mailtje of een brief...”

“Tij-dingen 100” feest…en u feest mee!
Ga gratis naar de premiere van David
dankzij de gemeente Koksijde, VTM & Eyeworks!
Bij een feestelijke editie van ons infoblad horen uiteraard cadeaus. De gemeente Koksijde, VTM & Eyeworks
willen de inwoners van Koksijde en de trouwe lezers van Tij-dingen verrassen!
Wat? U kan gratis de eerste 2 afleveringen van David op groot scherm bewonderen in de theaterzaal van het
c.c.CasinoKoksijde. Bovendien zullen ook enkele acteurs “live” hun opwachting maken….! Een unieke kans
want deze afleveringen komen pas eind september op het VTM- scherm!
Wanneer? dinsdag 15 september 2009 om 19.30 u. of om 20.30 u.
Waar? Theaterzaal, c.c. CasinoKoksijde.
Wat hoeft u te doen? Simpel! U haalt vooraf uw kaartjes af aan de balie van het c.c.CasinoKoksijde,
Casinoplein 10-11. Het is niet mogelijk om telefonisch te reserveren. Maximum 4 kaarten per persoon.
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In de gemeente Bestuur

Pleintje bij surfclub Windekind
wordt “Eugène Debongnieplein”
In zitting van 29 juli heeft de gemeenteraad er principieel mee ingestemd om het pleintje bij de Surfclub Windekind
(omgeving Zuidenwindhelling / Dewittelaan) de naam Eugenie Debongnieplein te geven. Dat gebeurt omdat Edouard
Eugène Debongnie in die buurt, op Groenendijk, een vliegtuigfabriek probeerde op te richten, en aldus in Vlaanderen
een belangrijke bijdrage leverde tot de ontwikkeling van luchtvaarttechnieken.
Met deze beslissing komt de gemeenteraad terug op
een eerdere beslissing van 20 april om de straatnaam
Oostenwindhelling te wijzigen in Eugène Debongniestraat. Na
het openbaar onderzoek bleek dat de huidige bewoners en 2de
verblijfhouders van de Oostenwindhelling hiertegen bezwaar
maakten.
Hun mening is te begrijpen want er zijn 4 straten in
deze omgeving naar de 4 windstreken genoemd nl.
Oostenwindhelling, Westenwindhelling, Noordenwindhelling
en Zuidenwindhelling. Ze stelden zelf voor om het pleintje bij
surfclub Windekind “Eugène Debongnieplein” te dopen. Daar
zou ter ere van die man dan ook een gedenkplaat of zelfs een
monumentje opgericht kunnen worden. Het college had daar
oren naar en de gemeenteraad keurde dat voorstel unaniem
goed.

Eeuwfeest van de luchtvaart
De vraag voor een straat of plein naar Eugène Debongnie ging
aanvankelijk uit van Yvo Peeters, coördinator van het Nationaal
Comité voor het Eeuwfeest van de Luchtvaart in Vlaanderen
(1908-2008).
Edouard Eugène Joseph Ghislain Debongnie is geboren te
Tourcoing (F) op 16 november 1883. Hij was ingenieur van
opleiding. Op 6 oktober 1911 huwde hij in Oostduinkerke met
Marie-Hélène Spreutels (geboren te Schaarbeek op 7 juli 1881).
Op 11 september 1912 werd in Oostduinkerke hun dochter
Helena Marie Marguerite geboren. Op 12 september 1913
verhuisde het gezin naar Sint-Agatha-Berchem.

Maar Debongnie kreeg met problemen af te rekenen en vroeg
in december 1909 verlenging. Eens zijn toestel op punt, wou
Debongnie zich ruimer installeren. Dit werd hem weer mogelijk
gemaakt door vader Henri Crombez. Rond 1910 stichtte hij dan
ter hoogte van de Kinderlaan Les Etablissements Debongnie
à Nieuport-Bains (Groenendijk). Hij legde zich vooral toe
op het maken van vliegtuigschroeven en het monteren van
eendekkervliegtuigen. In die periode vond op het strand van
Groenendijk ook de eerste vliegtuiglanding plaats.
Edouard Eugène Debongnie leverde dus niet alleen een
belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Oostduinkerke en
Nieuwpoort, maar schreef vooral geschiedenis op het vlak van
de ontwikkeling van de luchtvaarttechnieken.
Naar aanleiding van deze herdenking organiseerde het
Nationaal Comité voor het Eeuwfeest van de Luchtvaart
in Vlaanderen op zaterdag 20 juni een bijzondere
postafstempeling in het strandsportcentrum Windekind.
(Bron: thesis door Peter Gordts in 1984, en gemeentearchief)

Vliegtuigfabriek
In 1910 probeerde Eugène Debongnie te Nieuwpoort-Bad met
hulp van Henri Crombez sr. een vliegtuigfabriek uit de grond
te stampen, wat wellicht door oorlogsomstandigheden niet
helemaal is gelukt. Hij was een goede vriend van de familie
Crombez. Debongnie verbleef vermoedelijk al sinds 1908 in
Nieuwpoort-Bad, in Hotel du Phare. In 1908 was hij al volop
aan een vliegtuig aan het sleutelen. Daartoe had Henri Crombez
sr. hem in januari 1909 de lokalen van de oude Gazomètre ter
beschikking gesteld.

Een unieke postkaart uit 1909 (aangewend voor de bijzondere postafstempeling
op 20 juni 2009) met ir. Eugène Debongnie in zijn eendekkervliegtuigje op het
strand van Groenendijk.

Spring mee in zee!
Spring je
mee in zee!
e
Cultuurraad Koksijd
Informatieve folder

C

Word lid van de cultuurraad!
Zin om mee
uw stempel te
drukken op het
cultuurbeleid
van de
gemeente?
Dan is de
cultuurraad
uw ding! De
cultuurraad
geeft

(verplicht) advies aan het schepencollege
en de gemeenteraad over alle culturele
materies. Bevoorbeeld: de aankoop van
een kunstwerk, het plaatsen van een
kunstwerk in het straatbeeld, de opmaak
van het cultuurbeleidsplan,…
Hierdoor kan de cultuurraad het lokale
beleid stimulansen geven en de kwaliteit
ervan verbeteren. De cultuurraad is
dus niet hetzelfde als de cultuurdienst.
Deze laatste is een gemeentelijke dienst

bestaande uit ambtenaren.
Alle info over de cultuurraad werd
gebundeld in een gratis attractieve
folder die u kan bekomen aan de balie
van het gemeentehuis.
Lidmaatschap of meer info: dienst Cultuur,
Zeelaan 303 - T 058 53 34 40 - F 058 53 30 94 cultuur@koksijde.be. Contactpersonen: Ann-Sofie Beun
(afdelingshoofd Vrije Tijd & Cultuur & cultuurbeleidscoördinator) of Nathalie Martens (secretaris cultuurraad & medewerker afdeling Vrije Tijd en cultuur)
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Het gemeentebestuur van Koksijde werft aan
jobstudenten buiten seizoen: herfst- en kerstvakantie / weekends / feestdagen 2009
• Schoonmaker zwembad (niveau E)

• Monitor buitenschoolse kinderopvang

Doel van de functie: de schoonmaker heeft tot taak opdrachten uit
te voeren die voornamelijk betrekking hebben op reinigingstaken.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Geen diplomavereiste
Bruto uurloon: 10,23 euro

(niveau E)

• Redder zwembad (niveau E)

Doel van de functie: de redder houdt continu toezicht
in de eigenlijke zwembadruimte en onmiddellijk bij het
zwembadwater en treedt zonodig actief op teneinde een sfeer
van veiligheid, orde en voldoende rust te helpen verzekeren en
deskundige hulp te kunnen bieden bij een eventueel ongeval.
Leeftijdsvoorwaarde: min. 17 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste: Houder zijn van het Hoger Reddersbrevet van
het BLOSO of van een gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd
door het BLOSO en een geldig (max. 1 jaar oud) bewijs leveren
van een door het BLOSO erkende bijscholing. De cursus van het
Bloso Hoger Reddersbrevet en de verplichte bijscholing kunnen
gevolgd worden in het Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker te
Koksijde. Data en info op www.bloso.be.
Bruto uurloon: 10,23 euro

Algemene voorwaarden voor alle vacatures:
1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met
de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren (daarvoor
wordt na de aanstelling een uittreksel uit het strafregister
opgevraagd).
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
N.B.: De gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in
bestuurszaken zijn van toepassing.
Dit houdt in dat enkel het Nederlands gebruikt wordt en
als een kandidaat zijn diploma niet in het Nederlandstalige
onderwijs heeft behaald, alleen SELOR bevoegd is om de
taalkennis vast te stellen.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen
maandag 5 oktober 2009 worden in aanmerking genomen
voor de eerste aanstelling voor de herfstvakantie. De
sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen
maandag 23 november 2009 komen in aanmerking
voor de eerste aanstelling voor de kerstvakantie. Om
te solliciteren voor weekends en feestdagen, dient u de
betreffende rubriek op het sollicitatieformulier in te vullen
en in te dienen tegen maandag 14 september 2009 om
in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling tot
de herfstvakantie. De formulieren die ingediend worden
tegen maandag 12 oktober 2009 komen in aanmerking
voor de eerste aanstelling tot de kerstvakantie. Alle
kandidaturen blijven geldig tot 15 februari 2010.
Kandidatuurstelling:
Het sollicitatieformulier kan u downloaden op
www.koksijde.be (Bestuur > Gemeentediensten >
Personeelsdienst). U dient dit terug te bezorgen op
volgend adres: Gemeentebestuur Koksijde - dienst
Personeel - Zeelaan 303 te 8670 Koksijde.
Het sollicitatieformulier kan ook op de personeelsdienst
worden verkregen of telefonisch of via e-mail worden
aangevraagd: 058/53 34 18 - evelien.maes@koksijde.be.
Info: Elly Depotter - 058/53 30 90 - elly.depotter@koksijde.be (monitoren) of
Evelien Maes - 058/53 34 18 - evelien.maes@koksijde.be (badinrichtingen)
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Doel van de functie: buitenschools opvangen en begeleiden van
kinderen volgens pedagogische visie van de organisatie.
Leeftijdsvoorwaarde: minimum 18 jaar bij indiensttreding
Diplomavereiste:
Een diploma of certificaat van het beroepssecundair onderwijs:
- het derde jaar van de derde graad ‘kinderzorg’ (en diploma’s
hiermee gelijkgesteld),
- de opleiding ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ van het
volwassenenonderwijs,
- het derde jaar van de vierde graad ‘verpleegkunde’.
Een diploma of certificaat van het technisch secundair
onderwijs:
- het tweede jaar van de derde graad ‘sociale & technische
wetenschappen’, ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’ (oude
benaming: ‘bijzondere jeugdzorg’), ‘gezondheids- en
welzijnswetenschappen’ (oude benaming: ‘verpleegaspirant’),
- het derde jaar van de derde graad ‘internaatswerking’,
‘leefgroepenwerking’,
- de opleiding ‘jeugd- & gehandicaptenzorg’ van het
volwassenenonderwijs.
Een diploma of certificaat van hoger of universitair onderwijs:
- hoger onderwijs van een of meer cycli,
- hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type,
- universitair onderwijs van een of meer cycli,
- bacheloropleiding - masteropleiding.
Studenten die het eerste en tweede studiejaar van de opleiding
kleuter- of lager onderwijs of graduaat orthopedagogie gevolgd
hebben, die minstens 60 studiepunten hebben behaald, komen
ook in aanmerking.
Bruto uurloon: 10,23 euro
Bij wijze van uitbreiding kan de gemeente ook contractuelen
aanwerven mits ze voldoen aan één van boven- of onder
vermelde diplomavereisten:
- Een attest van de cursus ‘verantwoordelijke kinderopvang’,
georganiseerd door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
ondernemen (VIZO) in Syntra-centra, op voorwaarde dat de
module ‘begeleider buitenschoolse kinderopvang’ geïntegreerd
is in de cursus,
- Een titel van beroepsbekwaamheid ‘begeleider buitenschoolse
Opvang’ (een ‘ervaringsbewijs’) zoals vermeld in het decreet
van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van
beroepsbekwaamheid,
- Een attest van de opleiding ‘begeleider buitenschoolse
Opvang’, gefinancierd door VDAB, gegeven door een door
Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie: VCOK, VDKO.
Bruto jaarwedde: 20.223,00 euro

In de gemeente Preventie

Nood- en Interventieplan
goedgekeurd door
gemeente en provincie

Kom er alles over te weten!

De elektronische
identiteitskaart

Op dinsdag 29 september komt u in c.c.CasinoKoksijde
alles te weten over de elektronische identiteitskaart. Wat
is het nut van zo’n kaart? Waarvoor kan ik die concreet
gebruiken? Is het gebruik ervan veilig? Hoe kan ik op
mijn PC een kaartlezer installeren? Wat met de kidsID? De infosessie en demo’s starten om 19 u. Na afloop
kan u nakaarten met een drankje en krijgt u een gratis
kaartlezer cadeau. Toegang is gratis. Vooraf inschrijven
is niet nodig.
In de loop van 2009 zullen alle meerderjarige Belgen hun
elektronische identiteitskaart in ontvangst hebben genomen.
Hoog tijd dus om alle burgers te informeren over de
functies van hun eID, over de gebruiksvoordelen die deze
identiteitskaart met chip kan bieden, zowel beroepsmatig
als in het privéleven. Daartoe wordt een eID community
event opgericht. Doel is ervoor te zorgen dat de burger zijn
elektronische identiteitskaart ook effectief gaat gebruiken, door
hem te tonen welke praktische voordelen en tijdswinst deze
hem kan opleveren.

Programma

Hanne Declerck, adviseur nood- en interventieplanning

De gemeente hecht veel belang aan de veiligheid van zijn
burgers. Een grote brand, overstroming, een gaswolk
die vrijkomt, men staat er waarschijnlijk niet bij stil
maar ook in onze gemeente kunnen er zich dergelijke
noodsituaties voordoen. Het is belangrijk dat we met
deze gevaren rekening houden en dat we voorbereid zijn.
Daarom werd het verouderd gemeentelijk rampenplan vervangen
door een nieuw Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP).
De burgemeester heeft grote inspanningen gedaan om zijn
verantwoordelijkheid op te nemen wat noodplanning betreft.
Door middel van het ANIP wil de gemeente Koksijde zich
voorbereiden op mogelijke noodsituaties en de burgers op die
manier beschermen. In het ANIP worden afspraken gemaakt in
verband met taken, coördinatie en communicatie. Dat gebeurt
in samenwerking met alle hulpverleningsinstanties: brandweer,
medische sector, politie, logistieke en technische diensten,
communicatie. Samen vormen zij ze zogeheten vijf “disciplines”.
Het ANIP brengt de risico’s binnen de gemeente in kaart en legt
de nodige procedures vast om deze risico’s maximaal te kunnen
beheersen.
Voor bepaalde manifestaties en gebeurtenissen die een bijzonder
risico inhouden voor de gemeente zoals de Airshow, de Vlaamse
Duinencross en de grieppandemie wordt een Bijzonder Nood- en
Interventieplan opgesteld. Dit plan legt dus vast wat er concreet
moet gebeuren bij een specifieke noodsituaties of ramp.
Het grote ANIP is inmiddels klaar en al goedgekeurd door de
gemeenteraad en het provinciebestuur.
Info: Hanne Declerck, adviseur nood- en interventieplanning van de

- 19 u.: expo/demo, van 19 tot 22 u., organisaties en bedrijven
demonstreren hun toepassingen
- 20 u.: infosessie waar aanwezigen op losse, informele wijze
geïnformeerd zullen worden over alle aspecten van de eID,
d.m.v. acteurs die het scenario “dragen”, afgewisseld met
korte presentaties en bestaande demofilms
- 21 u.: afsluitende receptie aangeboden door het
gemeentebestuur
- 22 u.: einde
Het eID community-event is een organisatie van FOD
Binnenlandse Zaken, Fedict, dienst Administratieve
Vereenvoudiging, Agoria, eID-werkgroep, Living Tomorrow,
TMAB Business Events en de gemeente Koksijde.

Een eID apparaat met een eID erin op de
dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

GRATIS
TOEGAN
G EN
GRATIS
KAAR TLE
ZER !

politiezone Westkust, T 058 53 30 32, E hanne.declerck@koksijde.be
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In de gemeente Bestuur

Rechtszekerheid voor zonevreemde constructies

GRUP 2 Schipgat-Doornpanne
goedgekeurd
Op 18 juni heeft de bestendige
deputatie van onze provincie
het Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan voor zonevreemde
constructies, GRUP 2 SchipgatDoornpanne, definitief goedgekeurd.
Tegelijk keurde de deputatie ook een
gedeeltelijke herziening van GRUP 1
Noordduinen goed.
In het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan (GRS) engageert
het gemeentebestuur zich om
binnen haar grondgebied een plan
op te maken waarin een uitspraak
wordt gedaan over de toekomstige
bouwmogelijkheden van zonevreemde
constructies. Binnen het bestaande
wettelijke kader hadden eigenaars van
zonevreemde woningen, bedrijven,
enz. immers vaak moeilijkheden om
een stedenbouwkundige vergunning
te krijgen om uit te breiden, te
renoveren, te herbouwen of om een
milieuvergunning te verlengen. Wegens
de grote variatie binnen de gemeente
werd het plangebied onderverdeeld in 8
deelzones, waarvoor telkens een apart
plan wordt opgemaakt.

die slechts kan slagen mits nauw
overleg tussen alle betrokken partijen
en instanties. Het gemeentebestuur
heeft hierbij geprobeerd voor iedereen
het onderste uit de kan te halen. Klein
minpunt is dat de deputatie, in weerwil
van de visie van het gemeentebestuur,
enkele deelaspecten van het plan van
goedkeuring heeft onthouden.

Vierde plan klaar

GRUP Noordduinen gedeeltelijk
herzien

Na het landbouwgebied, de Duinpolderovergang en Noordduinen
is Schipgat-Doornpanne thans het
vierde grote aaneengesloten openruimte-gebied waarvoor dergelijk
plan is opgemaakt en goedgekeurd.
Het opmaken van dergelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan is een intensieve oefening

Voor GRUP 1 Noordduinen werd
overgegaan tot een gedeeltelijke
herziening omwille van een materiële
fout bij het omzetten van een deel
van BPA Maartenoom in het GRUP. Het
betreft een beperkt aantal percelen.
De goedkeuring van dit plan door de
Deputatie is ook niet onvoorwaardelijk:

Openbaar onderzoek
deelbekkenbeheersplan
IJzerbekken
Op 15 augustus startte het openbaar onderzoek over
de deelbekkenbeheersplannen van het IJzerbekken. Het
betreft de gebieden Bergenvaart-Ringsloot, LangeleedBeverdijkvaart (waartoe onze gemeente behoort), GistelAmbacht, Hoppeland, Ieper-Ambacht, Blankaart en
Handzamevallei.
De ontwerpen van deze plannen liggen tot 15 oktober ter
inzage bij de betrokken gemeentebesturen. Iedereen kan tot
15 oktober schriftelijk opmerkingen indienen bij het college
van burgemeester en schepenen. Op 10 september vindt om
14 u. in het Esenkasteel (Woumenweg 100 in Diksmuide) een
info- en inspraakvergadering plaats.
De plannen zijn ook te raadplegen op
www.west-vlaanderen.be/NL/Leefomgeving/water.

14

één perceel werd uit de wijziging
geweerd. Voor dat perceel blijft het
eerste GRUP 1 Noordduinen van kracht.

Meer mogelijkheden
Globaal gezien is het gemeentebestuur
tevreden met de goedkeuring. Het nieuwe
plan biedt voor eigenaars van constructies
binnen het plangebied immers meer
mogelijkheden. Tegelijk wordt de procedure
voor het afhandelen van aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning een stuk
eenvoudiger. Aanvragen die voldoen aan
de voorschriften van het plan kunnen
nu rechtstreeks door het college van
burgemeester en schepenen worden
vergund, zonder voorafgaand advies van de
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
van het Agentschap RO Vlaanderen.
Meer info: dienst stedenbouw, T 058 53 34 38

“Billijke Vergoeding” soms
betaald door Vlaamse
overheid

Sinds 1999 moet er Billijke Vergoeding worden betaald
wanneer opgenomen muziek weergegeven wordt buiten de
familiekring. Deze vergoeding is bestemd voor de uitvoerende
kunstenaars en de muziekproducenten en is complementair
aan de vergoeding die betaald wordt aan Sabam. Recent
besliste de Vlaamse overheid om de betaling van de Billijke
Vergoeding op zich te nemen voor activiteiten die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Om daarvan te kunnen genieten, moet
de organisator de activiteit registreren via www.vlaanderen.be/
billijkevergoeding of www.ikgebruikmuziek.be/vlaanderen. deze
registratie moet ten laatste 5 dagen voor de activiteit gebeuren.
Evenementen die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen
sinds kort worden aangegeven via www.ikgebruikmuziek.be.
Zo worden boetes wegens niet- of laattijdig aangeven op een
eenvoudige manier vermeden.

Leven Kunst

De gemeentelijke Westhoekacademie:
de kunstenaar sluimert in iedereen…
Lijnen, vormen, kleuren…, tekenen, schilderen, boetseren… Al jaren spreekt dit tot je verbeelding. Al jaren wil je de
stap zetten, maar je twijfelt. Je twijfelt of je wel voldoende talent hebt, welk atelier je zou kiezen, of je wilt eerst
overal eens van proeven? Wat ook je motivatie is: vrijetijdsbesteding, een nieuwe uitdaging, een late roeping, of een
onweerstaanbare drang, elke cursist kiest voor een professionele begeleiding en kunstzinnige achtergrond en duiding…

Algemeen - De gemeentelijke
Westhoek Academie Koksijde
heeft een aantal sterke troeven
in huis. Welk atelier je ook
kiest: het aanbod is gevarieerd,
gaande van traditionele metiers
tot hedendaagse multimedia.
En dit zowel overdag, ‘s avonds
als in het weekend. Er is een
kwaliteitsvolle omkadering
in goed uitgeruste ateliers.
Alle cursisten worden sterk
individueel begeleid door
professionele lesgevers/
kunstenaars. Naast de eigen
atelierpraktijk en de lessen
kunstgeschiedenis kan je
ook vrijwillig deelnemen aan
kunstlezingen, workshops
en begeleide bezoeken aan
tentoonstellingen in binnen- en
buitenland. In de Gaanderij, de

expo-ruimte van de academie,
wordt continu werk getoond van
cursisten en afgestudeerden.
Kinderen - Het aanbod voor
kinderen (van 6 jaar tot
12 jaar) omvat algemeen
beeldende vorming. Ze
ontdekken de wereld van
vorm, kleur en compositie in
aangepaste kindvriendelijke
opdrachten. Via diverse
technieken ontwikkelen zij
hun motorische vaardigheden.
De kids kunnen kiezen
voor de academiewerking
op woensdagnamiddag,
vrijdagnamiddag of
zaterdagvoormiddag, telkens 2
uur per week.
Algemeen beeldende
vorming - Ben je tussen 12 en
18 jaar oud? Dan kan je in de

WAK 4 uur per week ‘algemeen
beeldende vorming’ volgen.
Hier word je met alle disciplines
van de kunst geconfronteerd.
Het is bovendien een prima
voorbereiding voor wie later een
studierichting aan het hoger
kunstonderwijs wil volgen.
Digitale beeldende vorming
Je bent 14 of ouder en je
interesse gaat vooral uit naar
camera, beeldverwerking, film,
sound, storyboard,… Dan is
de richting digitale beeldende
vorming iets voor jou. Je krijgt
initiatie in programma’s als
Photoshop, Flash, Final Cut
Studio Pro, e.a.
Textiele werkvormen
Je bent een creatieve durver
met kledij en je wil wel zelf
beleven hoe je je eigen
modebeeld kunt bepalen, dan is
de richting textiele werkvormen
en mode zeker een optie. In het
atelier, voor iedereen vanaf 14
jaar, wordt het accent gelegd op
het creatieproces, ondersteund
door een compacte basis in
techniek.
Initiatiecursus - Voor
volwassenen (vanaf 18 jaar) is
er een unieke initiatiecursus:
4 uur per week, gedurende 2
jaren. Door de diversiteit aan
mogelijkheden en technieken
kan je je eigen interessepunten
binnen de beeldende kunsten
gaandeweg ontdekken. Een
aanrader voor wie op zoek is

naar een basiscursus of voor wie
twijfelt welk atelier te kiezen.
Zelfstandig - Wie als
volwassene les volgt in de
hogere- en specialisatiegraad
legt een weg af, doorloopt een
proces. Alle ateliers evolueren
van sterk gestuurd naar begeleid
zelfstandig werken. Uiteindelijk
werk je naar volledige
zelfstandigheid toe, waarbij je je
persoonlijke inhouden beeldend
uitdrukt en kiest voor die
techniek die het best je artistiek
verhaal ondersteunt.
Ateliers - Er zijn 8 ateliers:
tekenkunst, vrije grafiek,
schilderkunst, beeldhouwkunst,
keramiekkunst, monumentale
kunst, mode- en
theaterkostuumkunst en textiele
kunst.
NIEUW! Vanaf september start
er een atelier monumentale
kunst voor mensen met een
mentale beperking.
Voor alle inlichtingen en
inschrijvingen… Kom, telefoneer
of mail naar het secretariaat van
de hoofdschool. Een bezoek aan
een atelier en een verkennend
gesprek met de leraar is steeds
mogelijk. Tot eind september
kan er nog ingeschreven
worden: secretariaat telkens
van 14 tot 17 u.
Info: Gemeentelijke Westhoek Academie
Koksijde, Veurnelaan, 109 in Koksijde,
T 058.51 65 27, E westhoekacademie@
koksijde.be, www.koksijde.be

Het laatste doek voor de Kokkels

De Toneelvereniging De Kokkels, die in 1994 van start ging met een reeks sketches en die vervolgens elk jaar
traditiegetrouw een nieuw stuk op de planken bracht, legt er na 15 jaar het bijltje bij neer. “Pak de pizzajongen”
zou de productie voor 2009 worden. Maar een aantal problemen, o.a. het wennen aan een nieuwe regisseur en het
afhaken van enkele spelers halfweg en later nog een paar, heeft het bestuur noodgedwongen doen beslissen de
voorstellingen af te blazen.
Het bestuur had al sinds geruime tijd laten weten dat er opvolging nodig was, maar hiervoor ontbrak het de overige leden aan vrije
tijd of enthousiasme… Zo begon de sfeer gaandeweg een beetje zoek te raken.
Bestuurslid Veerle Janssens: “Er wordt altijd gezocht naar een reden of een oorzaak. Het vuur dat stilletjes dooft, het
enthousiasme dat verstomt, leden die de groep verlaten of net niet die personen vinden die de fakkel willen overnemen. Er zijn
duizend redenen of één grote oorzaak voor het heengaan van een vereniging. In elk geval, ook amateurtheater is echt wel meer dan
een toneeltje spelen op een podium en na het applaus weer huiswaarts gaan… Toch mogen we het hoofd hoog houden en met trots
beweren dat wij allen ons steentje bijgedragen hebben. Wij wilden iets leveren voor onszelf, voor de leden van de groep, voor ons
publiek, de bevolking van Koksijde en zelfs voor de cultuur.
De Kokkels hielden van lachen, van entertainment, van mensen, van Koksijde.” De Kokkels mogen hoe dan ook fier zijn op hun
inzet en hun inspanningen om de mensen vertier te brengen. Ze hebben veel energie gestopt in hun 15 avondvullende producties.
Het was mooi, het was tof. Ze hopen dat het ook voor de Koksijdenaars fijn is geweest om hen al die jaren te ontmoeten in het c.c.
CasinoKoksijde, dat hen steeds ter beschikking stond en waarvoor ze een laatste keer hun dank betuigen.
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Prinses Astrid bezoekt op
Wij zoeken nog een
29 september het Koningin kapitein
Elisabeth Instituut!
z

Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Astrid brengt op
dinsdag 29 september om
10 u. een bezoek aan het
Koningin Elisabeth Instituut
aan de Dewittelaan in
Oostduinkerke. Ze was hier
vorig jaar in april al te gast
ter gelegenheid van de viering
van 50 jaar KEI, maar kon
toen het ziekenhuis zelf niet
bezichtigen. Daarom komt
ze speciaal terug om kennis
te nemen van de werken
van de zorginstelling. Ons
gemeentebestuur verleent zijn
volledige medewerking aan
Prinses Astrid, op 29 september weer
het protocol.
in Oostduinkerke.
Hieronder vermelden we het
programma van het bezoek, evenwel onder voorbehoud, omdat
de definitieve regeling pas beslist wordt op een vergadering met
de protocoldienst van het Hof op dinsdag 8 september.
De prinses zal op dinsdag 29 september om 10 u. aankomen
op het Debongnieplein (plein surfclub Windekind). Ze zal
er begroet worden door provinciegouverneur Paul Breyne,
burgemeester Marc Vandenbussche en KEI-directeur Marc
Vanmeenen. Een delegatie van de paardenvissers, in vol ornaat,
zal er ook aanwezig zijn om haar garnalen te overhandigen.
Daarna zal ze via de Dewittelaan naar het ziekenhuis stappen,
geflankeerd door een haag van kinderen en bewoners die haar
toewuiven. De harmonie zal het Belgisch volkslied uitvoeren.
Om 10.15 u. gaat dan de rondleiding in het ziekenhuis van
start, georganiseerd door de KEI-directie zelf.
Onze inwoners zijn uiteraard vriendelijk uitgenodigd om Prinses
Astrid bij haar aankomst en vertrek te verwelkomen!

Wij zoeken nog een kapitein!

Iets voor jou? Word onthaalouder!

Meer info: dienstverantwoordelijke Nathalie Leleu, Leopold II-laan 4 in Oostduinkerke.
T 058 51 80 74 (zitdag op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag) of
www.ikwordonthaalouder.be

Daguitstap van de dienst Toerisme
Donderdag 10 september: “in het spoor van vrouwen” historische stadswandeling in Kortrijk en
Vauban-wandeling in Rijsel
Opstapplaatsen: om 8 u. op de parking van de OLV-terDuinenkerk in Koksijde-bad; om 8.10 u. ter hoogte van het
oud-gemeentehuis in Koksijde-dorp; om 8.20 u. parking SintNiklaaskerk in Oostduinkerke
Programma: (onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk door
onvoorziene omstandigheden):
- stadsverkenning van hartje Kortrijk in het teken van
“De vrouwen van Vlaanderen” van vroeger en vandaag;
proevertjes aan de hand van een degustatiepas
- vrij middagmaal in Rijsel
- boeiende wandeling in de omgeving van de Vaubanversterkingen, tot aan de citadel; na de wandeling nog een
“lekkere” verrassing
- thuiskomst omstreeks 21 u.
Prijs: 33 euro per persoon (inbegrepen busreis, gids,
degustatiepas en proevertjes, drinkgeld)
Tijdig inschrijven is absoluut aan te raden. Beperkt aantal plaatsen.
Enkel inschrijven in het hoofdkantoor van de dienst Toerisme, Zeelaan 303
(T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be). Niet meer inschrijven in de bijkantoren!
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Cultuur Geschiedenis

Lezing over archeologisch onderzoek
op de abdijhoeve Hof ter Hille
De vzw Familiares de Dunis organiseert op zondag 20 september om 10.30 u. u. in de Abdijhoeve Ten Bogaerde een
lezing door gemeentearcheoloog Alexander Lehouck over de stand van zaken van het archeologisch onderzoek op
het domein Hof ter Hille waar het gemeentelijk golfterrein zal komen.
In voorbereiding tot de aanleg van Golf Hof ter Hille in
Oostduinkerke is vorig jaar gestart met archeologisch
onderzoek. Zonder veel graafactiviteiten aan te wenden
werden diverse moderne methoden gebruikt om menselijke
sporen uit vervlogen tijden (zoals nederzettingen) zo goed
mogelijk te lokaliseren. Die resultaten hebben geleid tot
een heel nieuw inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling
van het (middeleeuwse) landschap in het duingebied en
de aangrenzende polders. De archeologische sporen in het
plangebied worden heel binnenkort ook echt opgegraven.
In het plangebied van ongeveer 85 ha werden twee
verdwenen nederzettingen in kaart gebracht die volgens
de aardewerkvondsten hoogstwaarschijnlijk in de periode
van de 11de tot de vroege 13de eeuw gedateerd kunnen
worden. Twee andere woonplaatsen zijn jonger en horen
in de late middeleeuwen thuis. Het zijn wellicht woningen
van vissersboeren, die aan de periferie van het vissersdorp
Oostduinkerke leefden, om in de polders aan landbouw te kunnen
doen. Het golfterrein omsluit ook het Hof ter Hille, een grafelijk
leen dat medio 14de eeuw door de abdij Ten Duinen werd
aangekocht en van dan af als pachthoeve werd uitgebaat. Op die
aloude hoeve zal onder meer het golfclubhuis worden ingericht.
In de middeleeuwen lag het vissersdorp van Oostduinkerke
aan een belangrijke getijdengeul die deel uitmaakte van
het mondinggebied van de IJzer. Dit inzicht heeft ook geleid
tot de herlokalisatie van de oudste abdijsite van Koksijde,
waar onderzoekers al bijna een eeuw naar op zoek zijn. De
ontdekking van Ten Duinen II (1128-1214) onder de huidige
abdijruïnes, die aan dezelfde getijdengeul was gelegen, is het
bewijs dat de wetenschappers nu een beter inzicht hebben in
het historische landschap.

Een middeleeuwse hoeve en erf zoals ook Hof ter Hille er in het midden van de
14de eeuw er zou hebben kunnen uitgezien…

In de lezing gaat archeoloog Alexander Lehouck in op de
methode en de uitgebreide resultaten die het onderzoek tot nog
toe heeft opgeleverd. Vooral de middeleeuwse periode komt
aan bod, maar ook de impact van latere tijden zoals het
17de-eeuwse wel en wee en de wereldoorlogen.
Toegang: 3 euro voor leden Familiares de Dunis, 4 euro voor
niet-leden.
Meer info: gemeentearcheoloog Alexander Lehouck, abdijmuseum Ten Duinen,
T 058 53 39 58, alexander.lehouck@koksijde.be.

Bijen op de abdijsite van Ten Duinen
De “tuinier” van de abdijsite, Philippe Vercammen van de gemeentelijke Groendienst, heeft een opmerkelijke
hobby. Als imker bekommert hij zich ook over bijen die uit het stuifmeel van bloemen was en honing maken.
Enkele van zijn bijenvolkeren komen nu de site bevolken. Elk volk huist in een bijenkast.
Deze “aanwinst” is conform het vroegere monastieke
bedrijfsbeheer. In onze middeleeuwse abdijen -ook in

de Duinenabdij- werden volop bijen gehouden. Op de
eigen velden en in de boomgaarden konden ze stuifmeel
verzamelen en in hun kasten was en honing produceren.
Beide waren gegeerde producten. Van was werden
kwaliteitskaarsen gemaakt om tijdens belangrijke vieringen,
zoals Pasen, te gebruiken. De honing was een gegeerd
product, zowel om voeding te bewaren als om spijzen zoeter
te maken.
Een bijzonderheid aan de relatie tussen bijen en
cisterciënzers is de bijnaam van Sint-Bernardus van
Fontaine, de abt-stichter van Clairvaux. Sint-Bernard zag
in bijen een zinnebeeld van de Heilige Geest, geduldig
werkend aan de verspreiding van het geloof. Zelf stond SintBernardus als vlot en charismatisch redenaar ook bekend als
“Doctor Mellifluus”, honingvloeiende of welbespraakte leraar.
Sint-Bernardus werd dan ook sporadisch als patroonheilige
van de imkers aanbeden in regio’s waar dochterabdijen van
Clairvaux actief zijn. De populairste patroonheilige van de
imkers bleef evenwel Sint-Ambrosius.
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Leven Bibliotheek

Leerkrachten in
de bib

-

-

Het nieuwe schooljaar is
gestart, de klassen zijn weer
volgelopen en de leerkrachten
kunnen weer pakken kennis
doorgeven. Leerkrachten
kunnen weer hun klaskaart
activeren, maar moeten
wel volgende voorwaarden
inachtnemen:
- de leerkracht moet lid zijn
van de bib en ook het lidgeld
moet vereffend worden
- er mogen max. 30
materialen uitgeleend
worden voor een periode
van 4 weken (verlengen is
mogelijk)
indien de boeken te laat worden teruggebracht, worden er
maningskosten aangerekend
AVM-materialen kunnen gratis geleend worden, maar zijn
enkel bestemd voor gebruik in klasverband
wees solidair met uw collega’s en neem niet alle boeken over
een bepaald thema mee
de kaart wordt geblokkeerd tijdens de zomervakantie (1 juli 25 augustus), behalve voor instanties die geopend zijn tijdens
deze periode
de materialen die in het begin van de zomervakantie nog op
de klaskaart staan, moeten teruggebracht worden voor 15 juli

Gespecialiseerde
museumbibliotheek

Lid van de KJV
via internet!
De Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen (KJV) is een jury
van kinderen en jongeren
tussen 4 en 16 jaar. Ieder
jaar bekroont de KJV per
leeftijdscategorie een boek.
Juryleden krijgen een lijst van
boeken om te beoordelen. Zij
lezen elk een boek en maken
daarvan een (kort) verslagje.
Als je als jurylid alle titels van
je leeftijdsgroep hebt gelezen,
dan mag je je eigen rangorde opstellen. Wat vond je het beste
boek, het tweede, enz. Dit is jouw stem! Alle stemmen van heel
Vlaanderen worden verzameld en geteld. En zo worden boeken
door de juryleden bekroond.
Er zijn zes leeftijdsgroepen: tot 6 jaar, van 6 tot 8 jaar, van 8
tot 10 jaar, van 10 tot 12 jaar, van 12 tot 14 jaar, vanaf 14 jaar.
Lid worden van de KJV kan via internet: www.kjv.be.
Vul je op het tabblad “De Internetjury” je e-mailadres en een
paswoord in. De boekenlijst met de te lezen boeken vind je op
de KJV-website.
Alle te lezen boeken kan je ontlenen in de bib. Vind je ze niet
onmiddellijk, dan kan je aan een bibliotheekmedewerker vragen
om de boeken voor jou opzij te houden. Je leest de boeken op
eigen houtje. Je verslagen maak je ook via de website.
Onthou dat je pas kan stemmen als je alle boeken gelezen
hebt! Stemmen kan tot 23 april 2010.
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De gemeentelijke musea, het Nationaal Visserijmuseum
en het Abdijmuseum Ten Duinen, beschikken over een
gespecialiseerde dienstbibliotheek. Dat is een noodzakelijk
werkinstrument voor het eigen personeel om studiewerk
te verrichten, tentoonstellingen voor te bereiden of om
informatie aan derden te verstrekken. Onderzoekers en
geïnteresseerden zijn evenwel ook welkom om zelf de
boeken en tijdschriften te raadplegen.
In het Abdijmuseum Ten Duinen ligt de focus op monastieke
geschiedenis en dan specifiek op diverse aspecten van de
geschiedenis van de Orde van Cîteaux, waar de Duinenabdij
zelf “lid” van was.
Niet alleen studenten maar alle geïnteresseerden die in hun
vrije tijd meer willen te weten komen of cisterciënzerabdijen
zijn welkom om in de enkele duizenden volumes te komen
snuisteren. Boeken kunnen niet ontleend worden, maar wel
in alle rust in het abdijmuseum geraadpleegd worden.
Elke woensdagnamiddag is de dienstbibliotheek open. Ook op andere dagen,
maar dan op afspraak via bibliotheek@tenduinen.be of 058 53 39 50

Leven Bibliotheek

Nieuw boek over Vlaamse visserij
in de zuidelijke Noordzee
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen heeft Guido Rappé, nu wetenschappelijk medewerker van het
Nationaal Visserijmuseum, in de periode 2007-2008 het project De Zee van Toen kunnen uitvoeren.
Van dit werk is onlangs een neerslag gepubliceerd in de vorm van een boek met dezelfde titel.

De auteur, zelf afkomstig van een
vissersfamilie van Heist, interviewt in
dit boek een aantal Vlaamse vissers
volgens de methode van de mondelinge
geschiedenis. De zegsmannen werden
gelijkmatig verspreid over de kust
gezocht, van de Oostkust (Heist,
Zeebrugge, Blankenberge) over
de Middenkust (Oostende) tot de
Westkust (Lombardsijde, Nieuwpoort,
Oostduinkerke). De betrachting was
om te vissen in het geheugen van oudvissers, om gegevens te registreren over
de oude vangsten en de toestand van de
zee. Deze invalshoek, van de visser in
zijn milieu, is origineel, want nooit eerder
toegepast in ons taalgebied. Boeken
over de visserij gaan meestal over de
menselijke bedrijvigheden, niet over
de echte hoofdrolspelers: de vissen en
de zee. In het boek worden de vissers
benaderd als de experts op zee.

Multidisciplinair
De verhalen over de evolutie in de
visserij en over de vangsten, passeren
de revue als uittreksels uit de interviews.
Respectievelijk komen een aantal
commerciële vissoorten aan bod, een
aantal minder frequente commerciële
soorten, minder gekende vissoorten,
zeezoogdieren en zeevogels en ten slotte
schaal- en schelpdieren. Ook andere
fauna die vaak voor overlast zorgt, wordt
behandeld, bv. kwallen. Steeds wordt
getracht zo dicht mogelijk bij het dialect
te blijven bij het uitschrijven, ook bij
het noemen van organismen (gullen,
staart, edelbut, bloars en hoar, blauwers,
vijfhoeks ...). Dit geeft de interviews
een filologische meerwaarde. Er zijn
trouwens veel facetten aan dit project:
het beweegt zich tussen geschiedenis
en ecologie, tussen heden en verleden,
tussen generaties, tussen wetenschap
en literatuur, tussen visser en vis, tussen
zee en kust. Het schetst tegelijk een
historisch beeld van de ecologie van de
zee en van de invloed van het zilte milieu
op de visserijpraktijk.

1980. De bepaling van de ondergrens
kwam van de verwachting dat er niet
veel verder in de tijd zou kunnen
achteruitgegaan worden (dat bleek in
praktijk 1928 te zijn). De bovengrens
werd arbitrair gekozen om een zekere
afstand in de tijd te behouden t.o.v. de
visserij van vandaag. Daarnaast was
het zo ongeveer de grens tussen de
grote vrijheid op zee en het opkomende
visserijbeheer met dwingende
maatregelen. De periode 1930-1980 mag
terecht gelden als de hoogtijdagen van
de Vlaamse visserij, even onderbroken
door, maar met veel elan heropgestart na
de Tweede Wereldoorlog.

Veranderlijk decor
De resultaten uit het onderzoek worden
geplaatst tegen de grote achtergrond
van de ecologie van de zee in de periode
1930-1980. De zee blijkt geen constante
te zijn, maar erg veranderlijk. Hebben de
vissers die veranderingen zien gebeuren
tijdens hun loopbaan? Temperatuur
en zoutgehalte kunnen variëren. De
basis van de voedselketen in zee, het
plankton, ondergaat zelfs de invloed
van atmosferische omstandigheden:
strenge winters bijv. of de sterkte van
lage en hoge drukgebieden. De instroom

van oceanisch water in de Noordzee
vertoont soms pieken. Klimaatwijzigingen
zijn niet nieuw. De visserijdruk op het
milieu nam ook gestaag toe, met een
noodgedwongen experiment van sterk
verminderde visserij tijdens de Duitse
bezetting. Wonderbare visvangsten
kort na de oorlog waren daarvan het
resultaat. Ook de grote exemplaren van
de vissen, de moederdieren, werden
steeds zeldzamer, terwijl grote soorten
zoals vleet en zee-engel volledig
verdwenen.
Uit dit alles komt een beeld tevoorschijn
van een veranderlijk visserijdecor. Het
boek eindigt met bespiegelingen over de
visserij door de oud-vissers zelf en een
pleidooi voor dit soort onderzoek.
Het rijk geïllustreerde boek is
verkrijgbaar in het Provinciaal
Informatiecentrum Tolhuis (Brugge), het
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke,
het museum van de Zwinstreek Sincfala
(Heist) en de betere boekhandel, voor de
spotprijs van 20 euro.

Guido Rappé (2009). De Zee van Toen, een historischecologische verkenning van de zuidelijke Noordzee
(1930-1980), uit de mond van Vlaamse vissers. Provincie West-Vlaanderen, Brugge, 463 p.

Een halve eeuw
Het project beperkte zich ruimtelijk tot
de zuidelijke Noordzee, de meest nabije
visgrond. In de tijd beperkt het zich
tot een periode van een halve eeuw in
het midden van de vorige eeuw: 1930-

Vlnr André Cavyn (voorzitter van de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum, die de in extremis
verhinderde schepen van cultuur Jan Loones verving), conservator Willem Lanszweert, de oud-vissers
Norbert Vercoutter (71), nestor Albert Declercq (90), René Coulier (74) en auteur Guido Rappé.
(Foto E. Fransen)
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Cursussen in de bibliotheek
Basiscursus computer

Internetinitiatie

Cursussen digitaal fotograferen

Deze cursus richt zich tot mensen die nog
nooit een pc gebruikten maar het altijd al
hebben willen doen.
De eerste handelingen worden
aangeleerd: aanzetten van computer,
klikken met de muis, uitleg scherm en
bediening knoppen. Kennismaking met
klavier, muis, computer als apparaat.
Teksten intypen in word, verbeteren,
bewaren, opvragen en afdrukken.
De reeks is de ideale start voor een echte
beginner die wil weten of een pc iets voor
hem of haar is en vormt een goede basis
voor die mensen die een cursus Word en/
of Internet overwegen, maar misschien
nog niet echt de stap durfden zetten.
Op maandag 26 oktober, donderdag
29 oktober, maandag 9 november van
13.30 tot 16 u. Kostprijs: 12 euro
(cursus inbegrepen). In de afdeling Beeld
en Geluid van de bibliotheek
(1ste verdieping).

Internet is hét hedendaagse medium.
Je krijgt toegang tot een schat aan
informatie. Vanuit de bibliotheek of
de huiskamer kan je alle informatie
opzoeken, de actualiteit volgen, een reis
voorbereiden, de krant lezen… Kortom:
de wereld op je scherm. Bedoeld voor
iedereen die al wat basiservaring met
computers heeft maar zich nog niet
waagde aan surfen op het Internet. Het
uitgangspunt van de internetinitiatie is
niet de techniek, maar het persoonlijke,
praktische gebruik. Na een korte
theoretische introductie wordt er heel
veel geoefend op de computer.
Op dinsdag 1 december, donderdag
3 december, dinsdag 8 december en
donderdag 10 december telkens van
13.30 tot 16 u. Kostprijs: 16 euro
(cursus inbegrepen). Plaats: afdeling
Beeld en Geluid van de bibliotheek
(1ste verdieping).

Voor de cursus basiskennis digitale
fotografie bieden zich steeds meer
kandidaten aan met een grote
verscheidenheid aan fototoestellen.
De camera’s evolueren zeer snel en
bieden steeds meer mogelijkheden
met een grotere moeilijkheidsgraad tot
gevolg. Daarom wordt het opzet van
deze cursus gewijzigd: er worden twee
groepen samengesteld, al naargelang de
aard van de camera’s. Elke cursus blijft
gespreid over twee namiddagen van
13.30 tot 16 u. (in de benedenzaal van
de bibliotheek).

Cursus praktisch GSM-gebruik

Voor
iedereen
die moeite heeft
met de vele knopjes,
toetsen en functies. Hoe zoek je een
opgeslagen nummer? Van wie komt de
gemiste oproep? Hoe kan je die persoon
eenvoudig terugbellen? Hoe lees je en
verstuur je een sms-bericht? Na één les
heb je het onder de knie.
Op maandag 28 september van 9 tot
11.30 en van 13.30 tot 16 u.
Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen).
Plaats: Willem Elsschotzaal
(1ste verdieping bibliotheek).

vanaf september

* Kleinere compacte Cyber-shot
camera’s
- 1ste cursus: dinsdagen 29 september
en 6 oktober
- 2de cursus: dinsdagen 10 en
17 november

* Spiegelreflexcamera’s en grotere
compacte Power-shot camera’s
- 1ste cursus: donderdagen 1 en
8 oktober
- 2de cursus: donderdagen 12 en
19 november
Vanaf nu kan men zich laten inschrijven
op de lijst “basiskennis digitale fotografie”
met opgave van uw telefoonnummer. De
bib belt u dan om te vragen met welk
merk en type camera u aan de cursus
wenst deel te nemen. Aan de hand van
de volgorde van inschrijving wordt u dan
meegedeeld welke cursus u kan volgen.
Het aantal deelnemers per cursus blijft
beperkt. Stel uw inschrijving dus niet uit.
Plant u de aankoop van een digitaal
fototoestel, dan is het misschien nuttig
om eerst de cursus (of een eerste les) te
volgen, om met meer kennis van zaken de
voor u meest geschikte camera te kopen.
Kostprijs: 8 euro (cursus inbegrepen)

Voor alle bovenstaande cursussen geldt:
*
*
*
*
*
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Inschrijven vanaf woensdag 2 september
Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek
Max. 10 deelnemers per cursus
Info en inschrijvingen aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op de 1ste verdieping)
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling.

Cultuur Muziek

Koksijdenaar Peter Paelinck speelt
cd vol op didgeridoo van… ijs!
Met bijzonder veel bijval heeft Peter Paelinck (verbonden aan de Klusjesdienst van het Koksijdse Sociaal Huis)
op zondag 9 augustus op het folkfestival in Dranouter zijn nieuwe cd The Igloo Recordings voorgesteld. Deze cd
is op z’n minst gezegd een curiosum: het schijfje bevat immers melodieën die Peter speelt op een ijsdidgeridoo.
Inderdaad, een instrument van bevroren water.
Als primitief maar authentiek
blaasinstrument van de Australische
aboriginals is een didgeridoo op zich
al een buitenbeentje. Maar als die
didgeridoo gemaakt is van ijs, dan krijg
je al koude rillingen van het idee op zich.
Toch is het realiteit.
Peter Paelinck is wellicht de belangrijkste
didgeridoo-speler van ons land. Zijn
jongste cd The Igloo Recordings werd
onder extreme omstandigheden in
Noorwegen opgenomen
(www.icefestival.no).
Peter: “Door vroegere samenwerking met
de Noorse percussionist Terje Isungset
(www.isung.net) werd ik uitgenodigd
op zijn festival in Geilo in Noorwegen,
waar enkel ijs als bouwmateriaal voor
de muziekinstrumenten mag worden
gebruikt. De optredens vinden plaats in
en rond speciaal gebouwde iglo’s op een
bergtop, 1100 m hoog. Eigenlijk moet je
er geweest zijn om de dingen te kunnen
geloven en beleven.”
Peter Paelinck heeft drie jaar zitten
experimenteren om zijn ijsdidgeridoo
op punt te zetten. Toen was hij
waarschijnlijk nog de enige Vlaamse
speler. Ondertussen zijn er al meer
muzikanten bezig met ijs als geluidsbron.
In de winter van 2008 nodigde hij de
Noorse jazz-zangeres Eldbjørg Raknes
uit om 2 dagen opnames te maken in die
bewuste iglo’s (www.eldbjorgraknes).
Wat voor haar als een uitdaging begon,
veranderde in een bewust gevoel dat ijs

Peter Paelinck op het Folkfestival in Dranouter met een exuberant ijsje… Niet om aan te likken, maar om
muziek mee te spelen! (Foto: Luc Vanhoucke)

een levend materiaal is. Water leeft…
Waar zij op spelen, gaat de wereld rond
en kan jij morgen misschien opdrinken…
De cd The Igloo Recordings telt 9
songs met elk een verhaal. Door de
beperkingen van het ijs is er bij de
uitvoering creativiteit nodig. Negen
primitieve composities gemaakt met
ijsgongs, ijshoorns, en ijsdidgeridoo
en een vrouwenstem zingend in een

uitgevonden taal gemanipuleerd met live
sampling. Alles is in IJsland gemixed.
De cd is luxueus verpakt met
fotomateriaal en uitgebracht in eigen
beheer. Op You Tube is er ook een
promofilm te zien onder de naam
icemusic, moonmagic.
Info: www.myspace.com/paelinckpeter en
www.myspace.com/p7n, email p7n@skynet.be,
T 058 52 38 61

Cursus
Cubaanse Salsa
Lorenzo, specialist Zuid-Amerikaanse
dansen, start weer met een cursus
Cubaanse Salsa. De reeks bestaat
uit tien opeenvolgende weken, en
begint op maandag 14 september
om 20 u. in het ontmoetingscentrum
Noordduinen, Helvetiastraat 47 in
Koksijde-dorp. De prijs bedraagt
80 euro per persoon.
Inschrijving en info via
lorenzo.salsadecuba@gmail.com of
T 0473 76 13 73, website www.salsadecuba.be.

Koksijde in “Trefpunt” op focustv/wtv
Onze gemeente is vanaf september opnieuw maandelijks in al zijn facetten te
bewonderen op Focustv/Wtv in het programma “Trefpunt Koksijde”. Elke derde
donderdag van de maand wordt een ander aspect van de gemeente belicht (vrije
tijd, bevolking, technische zaken, milieu, ocmw, kinderopvang, politie westkust…).
Het programma wordt uitgezonden om 17.55 u. en dan telkens in lussen na het
nieuws. Trefpunt wil op een objectieve manier positieve informatie over Koksijde
brengen. De gemeente bepaalt samen met de zender de onderwerpen en de inhoud
van de uitzendingen. U kan alle afleveringen ook bekijken op www.koksijde.be via het
trefwoord “Trefpunt” of onder “diensten” klikken op communicatie, onthaal & protocol
en klikken op mediarelaties.
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In de gemeente Milieu

4de campagne Afvalarm Winkelen:

Verban allerlei plastic-zakjes…
Leve de gratis boodschappentas…
De gemeentelijke milieudienst organiseert voor de vierde zijn succesvolle actie “afvalarm winkelen”. Doel van deze
actie is de afvalberg te doen slinken door het gebruik van plastic draagtassen tijdens het winkelen in te perken.
Hét wapen in deze strijd is de “duurzame boodschappentas”. De campagne afvalarm winkelen loopt dit jaar van
12 oktober tot 30 november in de deelnemende handelszaken. Een overzicht van deze handelszaken leest u in Tijdingen van de maand oktober en op de gemeentelijke website.

Met onderstaande bon kan
elke inwoner van Koksijde
vanaf maandag 14 september
een gratis boodschappentas
afhalen bij de milieudienst
(gemeentehuis, 2de
verdieping). Ook van het jaar
zit de tas in een nieuw kleedje:
superhandig verstevigd model
in zwarte jute!

Hoe deelnemen?
Knip onderstaande bon uit en
vul in hoofdletters uw naam

✁

en adres in. Een duurzame
boodschappentas van een
vorig jaar blijft natuurlijk ook
geldig om deel te nemen.
Vanaf 12 oktober krijgt u bij
de deelnemende handelaars
een stempel op uw spaarkaart
telkens u de duurzame
boodschappentas gebruikt
in plaats van een plastic
draagtasje. Spaarkaarten
zijn te verkrijgen in alle
deelnemende handelszaken,
bij de milieudienst, in
de bibliotheek en in alle
toerismekantoren.
Volle spaarkaarten deponeert
u in één van de urnen in de
toerismekantoren, aan het
onthaal van het gemeentehuis,
op de milieudienst en in de
bib. De urnen staan er tot
maandag 30 november om
16 u., waarna de actie
definitief afgesloten wordt.

Wat kunt u winnen?
Wie vorige jaren tot de
gelukkigen behoorde, kan
getuigen dat de prijzen
talrijk en waardevol zijn,
met als hoofdprijs een
citytrip. In december worden

Gratis af te halen bij de gemeentelijke milieudienst vanaf
maandag 14 september 2009:
- van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 u.
- op maandag- en woensdagnamiddag ook van 13.30 tot 16 u.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...................................................................
...................................................................

Adres:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

...................................................................
...................................................................

(*) Maximaal één boodschappentas per gezin, zolang de
voorraad strekt…
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De boodschappentas het
jaar rond!
Verban uw boodschappentas
na de actie niet naar de
zolder, maar maak er het
hele jaar door gebruik van.
Van januari tot september
2010 spot de milieudienst
maandelijks een inwoner met
de boodschappentas, wat ook
deze winnaars alweer een
waardevolle prijs oplevert. Zo
werden de voorbije maanden
8 inwoners beloond voor het
gebruik van de duurzame
boodschappentas.
Info: milieudienst, Dorine of Catherine,
T 058 53 30 98 of 058 53 34 65,
E milieu@koksijde.be

Sedert 2003 is in België
het gebruik van de
wegwerpzakken met
80 procent gedaald. De
meeste warenhuizen geven
geen wegwerpzakken
meer en promoten
herbruikbare tassen die
de klant moet aankopen.
Ook diverse winkels
beperken het verbruik
van wegwerpzakken.
De verpakkingstaks
is gerelateerd aan de
CO2-uitstoot, nodig om
verpakkingen te maken.
De belasting werd geheven
op aluminiumfolie,
wegwerpbestek, plastieken
bekers, plastic folie
en plastic zakken (de
herbruikbare of bioafbreekbare uitgezonderd).
De producenten rekenden
de heffing door aan de
consument. Plastic zakken
worden beschouwd als
belangrijke vervuiler. Het
duurt namelijk erg lang
voor de natuur de zakken
heeft afgebroken.
(bron: Het Nieuwsblad,
juli 2009)

Winnaars boodschappentassen zomer

Bon ter waarde van 1 boodschappentas*

Naam en voornaam:

de winnende kaarten
getrokken uit alle geldige
volle spaarkaarten. Let wel:
aanvaard geen stempels van
handelaars die niet deelnemen
aan de actie, want dan wordt
uw spaarkaart ongeldig. Alle
winnaars worden persoonlijk
op de hoogte gebracht en
bekendgemaakt via Tij-dingen
en op de gemeentelijke
website.

Tijdens de maand juli werd Marcel Suys met de boodschappentas
in de hand gespot in de Strandlaan (foto links). In de maand
augustus was het de beurt aan Jean Slambrouck om met de
boodschappentas in de hand gespot te worden op het Guido
Gezelleplein. Beide heren winnen dankzij het gebruik van hun
duurzame boodschappentas aankoopbonnen bij plaatselijke
handelaars. De milieudienst wenst hen van harte proficiat!

Koksijde en David:
klaar om Vlaanderen te
veroveren!
De telenovelle David komt binnen enkele weken op het VTM-scherm! Het verhaal loopt tot in juni 2010 en speelt zich
volledig af in Koksijde. Als trotse inwoner moet u dus vertrouwd zijn met de personages, de locaties en het verhaal!
Na het lezen van deze David-special zal dat geen probleem meer zijn! Staat u nu al te popelen? Wenst u de eerste
afleveringen van de reeks als eerste te zien? Haal dan snel jouw gratis tickets voor de Koksijdse première van David
in het c.c. CasinoKoksijde op 15 september 2009 (keuze tussen 19.30 u. en 20.30 u.)!

Het verhaal!
De telenovelle David is een
romantisch liefdesavontuur.
David Verbeecke is de zoon
van de Vlaamse ingenieur
Christian Verbeecke en de
Amerikaanse schilderes Diane
White. Hij is een gevoelige
jongen die het schilderstalent
van zijn moeder heeft geërfd
en de schranderheid van
zijn vader. Als twaalfjarige
jongen slaat David tijdens
een exotische bootvakantie
overboord. Zijn familie zet
meteen allerlei zoekacties
op, maar tevergeefs. Ze
moeten aanvaarden dat
hun zoon verdronken is.
Alleen is dat niet zo. David,
die aan geheugenverlies
lijdt, is aangespoeld op een
onbewoond eiland. Daar
wordt hij vijftien jaar later
bij toeval ontdekt door Sofie,
Foto: VTM
een knappe, pittige vrouw van
zesentwintig. Als oudste kind
van de familie, heeft het al altijd in haar aard gelegen om te zorgen voor haar jongere zus Delphine en het nakomertje Tim. Ze is
een briljant neurologe/bio-ingenieur en heeft altijd met veel ijver in het Koksijdse bedrijf van haar vader, Herman, gewerkt. Ze is
al enkele jaren het lief van Pieter Wellens, een ogenschijnlijk charmante jongen (maar eigenlijk een opportunist) en zoon van een
concurrerend farmaceutisch bedrijf. In zijn ogen en dat van zijn ouders is het leven een “survival of the fittest”, anders gezegd “de
sterkste overleeft”...

David is als een onbeschreven blad dat onze wereld soms met
angstige, maar vooral met enthousiaste verbazing gadeslaat.
David haalt het leven van Sofie overhoop en het is aan haar om
er weer vat op te krijgen…
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David en Koksijde!
Luc Deltombe (gemeenteraadvoorzitter en VVV-ondervoorzitter) mag de “Koksijdse producer” van David genoemd
worden. Hij haalde niet alleen de telenovelle naar Koksijde, hij is ook centraal aanspreekpunt van productie, cast en
crew. We vroegen hem naar het verhaal van “David - achter de schermen”.
geen ‘aanstellerig gedrag’
de deelgemeenten! Zodat
opgemerkt zoals soms
Koksijde, Oostduinkerke,
van acteurs wordt verteld
Sint-Idesbald en Wulpen
(lacht). Elke avond trekt
aan hun trekken komen.
de hele bende er ook nog
Momenteel word ik
eens op uit in Koksijde:
samen met diensthoofd
ze doen een terrasje, ze
Communicatie Ilse Chamon
gaan op restaurant,… Hun
nog dagelijks overspoeld met
aanwezigheid zal dus ook
telefoons van de productie
de handelszaken van de
omtrent locaties, logistieke
ondersteuning, suggesties qua gemeente ten goede komen.”
T-d: “Heeft u al iets in
decor,… Onze gemeentelijke
petto om Koksijde volledig
diensten (technische dienst
in de Davidsfeer onder te
en groendienst) verzetten
dompelen?”
trouwens bergen werk om de
Luc: “Inderdaad, ik leid het
opnames zo vlot mogelijk te
David-comité -met daarin
laten verlopen.”
Ilse Chamon van de dienst
T-D: “Heeft u zelf ook een
Communicatie en Mieke
nauw contact met de cast
beslist om 200.000 euro te
T-d: “Hoe is de telenovelle
Ghesquiere van de dienst
en de crew?”
investeren in deze reeks; te
David in Koksijde beland?”
Toerisme-, dat in samenspraak
betalen in 2 schijven: 100.000 Luc: “Cast en crew slapen
Luc: “In november 2008
met VTM heel wat leuke
tijdens de opnames in
euro in 2009 en 100.000
zat ik samen met Erwin
initiatieven uitwerkt: Daviddag,
Koksijde steeds bij mij
euro in 2010. Doel van deze
Provoost (zie kadertekst)
Davidwandelingen, -fietstochten,
in het hotel Apostroff
investering is inderdaad om
aan tafel in mijn hotel. Een
avant-première, dernière,
(gesponsord). De groepsfeer
Koksijde-Oostduinkerke nog
vriendenbabbel. Hij was
gadgets,… Ook voor mij is dit
is echt super! Heel attente
meer naambekendheid te
bezig met een nieuw project,
project een hele uitdaging!”
en vriendelijke mensen, nog
bezorgen. Als de mensen aan
de opvolger van Sara en
de kust denken, moeten ze
LouisLouise. Maar dit keer
spontaan Koksijde voor ogen
werd gedacht aan de kust als
hebben! David moet Koksijde
decor. Ik spitste mijn oren en
Erwin Provoost: “Voor David zochten ze een mooie
en Koksijde moet David
ben vanaf die dag beginnen
kustgemeente. De keuze was snel gemaakt. Er is er maar
worden, nog meer dan we
lobbyen. Uiteraard waren
één: Koksijde!”
indertijd met de Windkracht
nog andere kustgemeenten
10-reeksen en -film bereikten.
geïnteresseerd, bovendien
Erwin Provoost hoopt op enthousiaste Koksijdenaren: “De
Alle mooie facetten van
wordt VTM reeds jaren
inwoners moeten zich massaal melden om te figureren! Op
de gemeente zullen aan
gelinkt aan Oostende
die manier komen ze in contact met hun favoriete acteurs,
bod komen: sport, cultuur,
en Blankenberge, ferme
en zien ze bovendien ook hoe het eraan toe gaat achter
architectuur, natuur,.. en dit
concurrenten dus. Ik
de schermen! Een unieke belevenis!”. Erwin is overtuigd
het hele jaar door. Er worden
onderhandelde mee over
dat het verhaal zal aanslaan maar blijft nuchter: “De liefde
200 afleveringen uitgezonden
de prijs die Koksijde
en de romantiek in David zullen scoren, maar we moeten
en alle buitenlocaties in de
zou moeten betalen en
realistisch zijn. Sara was een hype, David is de derde
reeks zullen herkenbare
zocht hoofdsponsors (De
telenovelle op rij, dat marcheert goed, maar een hype
Koksijdse plaatsen zijn. Op dit
Normandie, De Zandbank,
moeten we niet verwachten”.
ogenblik wordt er zes dagen
Rietveld projects, Hotel
per maand gedraaid in de
Apostroff, De Beauvoorder, À
Erwin Provoost groeide op in Koksijde
propos, Schollier, Veurne auto, gemeente. En dit gaat door tot
en studeerde aan de filmschool Rits
mei 2010.”
Ten Bogaerde, e.a.) die de
te Brussel. In 1981 richtte hij het
T-d: “Heeft u als gemeente
reeks helpen dragen. Dit alles
productiehuis MMG op dat nadien werd
ook inspraak wat betreft
heeft Erwin en VTM overtuigd
overgenomen door Eyeworks. Provoost is
locaties en verhaallijnen?”
om Koksijde te kiezen als
vooral bekend geworden door Flikken. Hij
Luc: “Toch wel! Samen
decor voor de reeks.”
was eerder ook producer van Windkracht
met de burgemeester,
T-d: “Toen de
10 (1997). Erwin Provoost produceerde
Erwin, de regisseur en
overeenkomst officieel
ook vele films waaronder:
de scenarist hebben we
werd, dacht je als
Dossier K. (2009), Ben
alle toplocaties binnen
ondervoorzitter van de
X (2007), Windkracht
de gemeente besproken.
VVV meteen ook aan de
10-Koksijde Rescue (2006),
Er werd ook een lijst van
impact van de reeks op het
De zaak Alzheimer (2003),
topevenementen doorgegeven
toerisme in Koksijde?”
Max (1994), Koko Flanel
Luc: “Met ons voorstel trokken aan de productie zodat deze
1990), Hector (1987)…
happenings eventueel in de
we naar de burgemeester
Hij woont in Gent, maar
verhaallijn geïmplementeerd
en de schepen van Toerisme
verblijft de helft van het
kunnen worden. We wilden
Stéphanie Anseeuw. Zij waren
jaar in Koksijde waar ook
vanuit het bestuur ook
beide meteen enthousiast! In
zijn moeder woont.
een duidelijk evenwicht in
het schepencollege werd dan
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Cast en crew over Koksijde!
*David Verbeecke - gespeeld door Jeroen Van Dyck
Het grote publiek kent hem vooral als Frederik -Free- Van Rooy uit Het Eiland en als Ruben
Lenaerts uit De Smaak van De Keyser.
“Ik vind Koksijde heel straf. Vooral de Abdijhoeve Ten Bogaerde is indrukwekkend. Ik ben een
echte stadsmens, naar de zee gaan was enkel voor bijzondere gelegenheden. Door David zal dat
zeker veranderen.”

*Sofie Klaerhout - gespeeld door Nathalie Meskens
Vlaanderen kent Nathalie Meskens voornamelijk als Kaat uit
de serie Kaat en Co. Ze was ook te zien als omroepster in het
komische Als ’t maar beweegt met Stany Crets en Peter Van
Den Begin. In 2007 huwde ze met Jeroen Van Dyck (David).

Foto: VTM

“Ik ken in Koksijde enkel het c.c. Casino waar ik al regelmatig
optrad met ’t Arsenaal. Sinds kort ga ik hier regelmatig lopen
met Jeroen en dat geeft me een heerlijk gevoel!”
*Pieter Wellens - gespeeld door Pieter Bamps
Pieter Bamps speelde de journalist Arne Jonckheere in
Wittekerke. Sindsdien nam hij rollen voor zijn rekening in
reeksen zoals Amika, Zone Stad, Thuis en Louislouise.
“Ik ken vooral Sint-Idesbald. Mijn moeder verblijft er dikwijls.
Vooral het Delvauxmuseum en de paardenvissers spreken mij
aan. De airshow zou ik ook graag eens meemaken.”

* Maarten Dieleman - gespeeld door Kürt Rogiers
Na Alexander de Lannoy in Sara, begint Kürt Rogiers nu
aan zijn tweede telenovelle-avontuur. Hij vertolkt de rol van
Maarten, de 30-jarige tuinman van de familie Klaerhout. Hij
woont in een bijhuis op het domein van de familie en was ooit
een beursgoeroe die bedrijven kon maken en kraken. Kürt
Rogiers doet ons denken aan de reeksen Wittekerke, Costa!,
De wet volgens Milo en Spoed. En de films Costa!, Phileine
Zegt Sorry, Vet Hard, Sl8N8 en Happy Together. Sinds vorig jaar presenteert hij ook een eigen
ochtendshow bij Q-music samen met Sven Ornelis.
“In Oostduinkerke kom ik het vaakst, ik ben ook fan van Windkracht 10 en bezocht ook al de
hotelschool Ter Duinen. Maar vooral het gemeentehuis met die fenomenale raadzaal is voor
mij top! Ik vind de opnames heerlijk. Ik ben immers een echt strandmens en bracht al heel
wat draaidagen aan zee en strand door. Ik hou van de zee en de sfeer die daar heerst. Het is
toevallig, maar bijna alle series waar ik in meespeelde bevonden zich aan de kust. Ongeveer
50% van al mijn draaidagen om precies te zijn. Zowel Costa! als Wittekerke waren echte
strandseries.”
* Hugo Van Laere, scenarist - Renaat Coppens, regisseur
Hugo Van Laere
Scenarist voor onder meer Sara, Dennis van Rita, 16+…
“Koksijde biedt mooie verborgen plaatsen. Een hele mooie plek vind ik
de duin Mieke Hill. Uniek is het Delvauxmuseum. Wat ook fijn is, is dat
je met de auto tot bijna op het strand kan rijden. Wat voor ons vooral
een grote uitdaging bleek, was een geschikt farmaceutisch bedrijf te
vinden, maar wij zijn hier met glans in geslaagd.”
Renaat Coppens
Regisseerde onder meer Ons Geluk, Rupel, De verlossing, Sara,…
Quote: “Met vier à vijf mensen van de ploeg toerde ik hier rond om te
kijken wat Koksijde allemaal te bieden heeft en ik moet zeggen Koksijde
heeft heel wat opportuniteiten!”
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David in Koksijde!
Onderstaande locaties zul je alvast herkennen…! Ze duiken permanent op in de reeks. Daarnaast komen alle
belangrijke Koksijdse locaties aan bod : Zeedijk, musea, surfclubs, zwembaden, hotelschool Ter Duinen, scholen,
strand, pleintjes, straten, …

Abdijhoeve Ten Bogaerde
Ten Bogaerdelaan 12 in Koksijde
In de serie: Villa Klaerhout - woning van
de familie Klaerhout (Sofie, Delphine en
Herman). Rechtover de Villa Klaerhout, in
het bijhuis, wonen David en de tuinman
Maarten

Villa La Belvédère, La Charitéstraat
12 in Oostduinkerke
In de serie: Villa Wellens - woning van
de familie Wellens

Oud-gemeentehuis Oostduinkerke,
Leopold II-laan 2
In de serie: Restaurant Barresto

De Zeebries, Strandjutterslaan in
Oostduinkerke
In de serie: Klaerhout Pharmaceutica

Residentie Periscoop,
Strandjutterslaan 14 in
Oostduinkerke
In de serie: appartement van Andrea en
zoon Sander

Oud tramgebouw van De Lijn,
Dorlodotlaan in Koksijde
In de serie: Galerie Lot 40

Heb je altijd al eens op een filmset
willen rondneuzen? Kijk je er naar
uit een dag lang jouw favoriete
acteur/actrice van nabij aan het
werk te zien? Grijp dan nu je kans
en figureer in David! Stuur een
mailtje met je naam, leeftijd, GSMnummer, adres en enkele fotootjes
naar figuratiedavid@gmail.com.
Excelsior,
Hotellaan 10 in Sint-Idebald
In de serie: rusthuis
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Appartement boven Unex, Leopold
II-laan in Oostduinkerke
In de serie: penthouse van Tim (jongere
broer van Sofie)

Meer info over David:
www.koksijde.be & www.vtm.be

In de gemeente Openbare werken

Openbare werken: stand van zaken
Diverse kleine werken
Verscheidene kleinere projecten werden gebundeld in één aanbestedingsdossier. Deze werken zullen ook op 21 september
aanbesteed worden en vermoedelijk in 2010 uitgevoerd worden. Raming 920.651 euro. Een overzicht:
1. Schoolomgeving Fastenaekelslaan - Tussen de Japans Paviljoenstraat en de Borléestraat wordt de school beveiligd met
verhoogde busopstapplaats, een kiss- and ridezone aan de schoolingang, kleurrijke octopuspalen, voetpaden van de school tot
de Zeelaan, groenvoorzieningen.
2. Veurnestraat - Hier worden de rioleringen verlengd zodat de verst gelegen huizen ook op het rioolnet kunnen aangesloten
worden.
3. Moulinstraat - Aanleg van een stukje weg tussen de Strandlaan en de Dageraadstraat, riolering inbegrepen.
4. Myriamweg - In het kader van de wateroverlast wordt deze straat heraangelegd en voorzien van bezinkputten en
waterdoorlatende verharding.
5. Pieterlaan - Het laatste oud gedeelte voetpad wordt heraangelegd.
6. Kruispunt Sloepenlaan-Koninginnelaan - Het vijfstratenkruispunt wordt beveiligd door de aanleg van een rotonde.
7. Parking Koninginnelaan - Aansluitend op het reeds vernieuwd gedeelte worden vijf parkeerplaatsen heraangelegd.
8. Kunstenaarsstraat - Uitbraak en heraanleg.
9. Struikenstraat - Het gedeelte tussen de Vlaanderenstraat en de Onagrastraat wordt nu ook van riolering voorzien.
10. Arthur Frerelaan - Gedeelte tussen de boei en Schoonverblijfstraat wordt heraangelegd om wateroverlast te vermijden.
11 en 12. Delen van de Schoonverblijfstraat: 11) tussen Kon. Baan en Arthur Frerelaan, 12) tussen Guldenvlieslaan en
Luipaardstraat: heraanleg om wateroverlast te vermijden.
13. Lucionplein - Rond het plein worden de resterende voetpaden in dallen vervangen door glinstergrijze betonstraatstenen,
aansluitend met het heraangelegd gedeelte van de Zeedijk.

Rioleringsdossier
Strandjutterslaan,
Zeemansdreef, Baron
Empainlaan, Relaislaan, Mooi
Verblijflaan en
Narcissenlaan
De heraanbesteding vindt plaats
op 7 september. Daarna volgt de
aanstelling van de aannemer en de
coördinatievergadering. In elk geval
zal dit project niet kunnen beginnen
zolang er aan het kruispunt G. Scottlaan
gewerkt wordt in functie van het N34project (zie verder).

Pylyserlaan - Van
Maldeghemstraat
Het dossier werd door de hogere
overheid goedgekeurd op 10 juli. De
gemeenteraad keurde het lastenboek en
de wijze van gunnen goed in zitting van
29 juni.
Beschrijving van het project: gescheiden
rioleringsstelsel, een rijwegverharding
in asfalt met fietssuggestiestroken
en kantafboordingen (watergreppel
en borduur), verharde zijstroken in
grasbetontegels om te parkeren, groene
bermen (grasmatten), voetpaden
waar mogelijk (bv. deel tussen
Zeelaan en Vissersstraat), opritten
in betonstraatstenen, aandacht voor
natuurwaarden.

Het project gaat op 21 september in
aanbesteding. In een volgend nummer
zal, na de aanstelling van de aannemer
en de coördinatievergadering, de
planning bekendgemaakt worden. In
elk geval wordt er in de loop van 2010
gewerkt tussen de Zeelaan (Koksijde) en
het einde van de Van Maldeghemstraat
ter hoogte van het kruispunt met de
Roelsstraat in Oostduinkerke. Uiteraard
zal dit in verscheidene fasen gebeuren,
rekening houdend met optimaal
mogelijke toegankelijkheid.

Heraanleg Zouavenlaan
De werken omvatten de heraanleg van
de Zouavenlaan vanaf de Koninklijke
Baan tot aan het Bad-Schallerbachplein
met volgende inhoud: gescheiden
rioleringsstelsel met infiltratie van
het hemelwater via bezinkputten,
volledige uitbraak van de bovenbouw,
heraanleg rijweg in asfalt, dubbele
parkeerstrook in het midden, voetpaden
en parkeerstroken in kleinschalig
materiaal. Op het Bad-Schallerbachplein
wordt een vast plaatsje voorbehouden
voor het beeldje van Manneken Pis.
Ook dit project wordt op 21 september
aanbesteed, en zal vermoedelijk in 2010
aanvangen.

Fietsers-bypass Pelikaanstraat
Het fietspad aan de noordzijde van de
Nieuwpoortvaart wordt ter hoogte van de
Pelikaanbrug via een bypass verbonden
met het Zouavenpad. Dit is een belangrijke
beveiliging en ideale fietsontsluiting
voor het gebied tussen Oostduinkerke,
Groenendijk en omgeving Pelikaanbrug.
Dit werk wordt uitgevoerd door het Vlaams
Gewest in het kader van de wegwerking
van de zogeheten “zwarte punten”.

Omgevingswerken Nationaal
Visserijmuseum
Integrale aanpak van het binnenplein
en omgeving. Er komen nieuwe paden
op het binnenplein en een nieuw terras
voor het estaminet. Verder komt er een
nieuwe pleinverlichting en accommodatie
voor zomeractiviteiten. Niet-streekeigen
bomen worden verwijderd. Er zijn ook
nieuwe aanplantingen voorzien. De ster
op het binnenplein verdwijnt. Er komt in
de grond een betonnen visualisering van
de vroegere kerk. Start: half september
(na de kermis)

Gasterie Duinenabdij
De gasterie wordt integraal gerenoveerd.
Er wordt ook een nieuw sanitair blok aan
toegevoegd. Na de realisatie zal er weer
een hapje en een drankje te verkrijgen
zijn, tegen de zomer van 2010.

1. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd op de gemeentelijke website. Surf naar http://inwoner.koksijde.be en
klik op de link “wegenwerken”.
2. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..! Info dienst Patrimoniumbeheer: T 058 53 34 35.
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In de gemeente Openbare werken

Facelift Koninklijke Baan (N34) van start!
De werken aan de Koninklijke Baan nemen half september een aanvang en zullen (als de weergoden gunstig gezind
zijn) duren tot maart 2012. Gezien dit een belangrijke verbindingsweg betreft kwam het gemeentebestuur met de
aannemer (Tijdelijke Verneniging De Brabandere-Vanlerberghe) overeen om het traject in verschillende fasen aan te
pakken en de hinder voor de omwonenden en weggebruikers tot een minimum te beperken.
De totale kostprijs van de werken bedraagt 2.960.000 euro. De gemeente Koksijde investeert 1.300.000 euro, het Vlaams gewest
1.660.000 euro. De werken worden uitgevoerd telkens van half september tot 15 maart en na Pasen tot 15 juni. Er zijn eveneens
geen werkzaamheden in juli en augustus. Uw infoblad Tij-dingen volgt de werken op de voet. In deze editie krijgt u allereerst een
volledig planmatig overzicht van de werken. Daarnaast besteden we aandacht aan de 1e fase van de werken die deze maand van
start gaat. Met uw vragen kan u terecht op N34@koksijde.be, een speciaal voor deze werken ingevoerd e-mail-infopunt.

Geplande werken tussen Ster der Zee en Oostendelaan

Geplande werken Kruispunt Albert I-laan en Gilles Scottlaan
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In de gemeente Openbare werken
Fietsers en voetgangers worden de
koningen van de Koninklijke Baan!
Koksijde is een fietsgemeente.
Volgens de Fietserbond staat Koksijde
“afgetekend” op de 1e plaats met de
beste fietspaden. Een duidelijk bewijs
dat deze investeringen lonen. De werken
aan de Koninklijke Baan omvatten
dan ook hoofdzakelijk de aanleg van
enkelrichtingfietspaden tussen de
Kursaallaan en de grens met De Panne
(Sint-Idesbald). Naast alle fietspaden
wordt een veilig en gebruiksvriendelijk
voetpad aangelegd met alle
voorzieningen voor andersvaliden.

Veilige en vlot toegankelijke
tramhaltes
Het beveiligen van de kusttram is ook
een werkpunt. In Koksijde zijn er 8
haltes. Langsheen het project worden
3 haltes heringericht: halte Ster der
Zee, halte Sint-Idesbald en de halte
aan de G. Scottlaan (Doornpanne).
Daarnaast worden ook de bestaande
tramdoorsteken beveiligd en toegankelijk
gemaakt voor voetgangers en
fietsers. Op bepaalde plaatsen worden
ook droogwederafvoer (DWA) en
regenwaterafvoer (RWA) rioleringen
aangelegd.

De eerste fase: Ster der Zee tot Oostendelaan en kruispunt Gilles Scottlaan /
Albert I-laan
Vanaf 14 september 2009 zal gewerkt
worden aan de noordkant (kant zee)
tussen het kruispunt van Ster der Zee en
Sint-Idesbald. Deze werken zullen duren
tot 15 maart 2010. Er kan immers pas bij
warmer weer geasfalteerd worden. Tussen
14 september en eind oktober zal ook de
VVM De Lijn in deze zone het noordspoor
vervangen. Vanaf 1 november wordt het
zuidspoor vernieuwd in diezelfde zone.
Het kruispunt Ster der Zee wordt omwille

van deze spoorwerken van 14 september
tot eind november afgesloten.
Vanaf 14 september zal ook het kruispunt
van de Albert I-laan en de Gilles Scottlaan
volledig heringericht worden met
verkeerslichten, fietspaden, wijzigingen
aan het spoor en een nieuwe tramhalte.
Er zal tot 15 december 2009 geen
doorgaand verkeer tussen Koksijde-bad en
Oostduinkerke-bad mogelijk zijn. Woningen
en handelaars blijven wel bereikbaar.

Handelaars en zelfstandigen
- kunnen bij Bruno Scheirssen van Resto Real (T 058 51 28 02 - resto.real@skynet.be) terecht met al hun opmerkingen en
vragen. Hij werd door Unizo aangeduid als centraal aanspreekpunt en woont indien nodig de werfvergaderingen bij (niet voor
particulieren!).
- mogen naambordjes van hun zaak bezorgen aan de technische dienst van de gemeente (depot Koksijde, Hoveniersstraat),
samen met een plannetje van de plaats waar men deze wenst op te hangen langs de openbare weg. Deze bordjes mogen
NIET ZELF opgehangen worden.
- kunnen op 2 manieren genieten van tegemoetkomingen: (1) via het participatiefonds / wet Dedecker
ALLE INFO
:
op www.openbarewerken-zelfstandigen.be of (2) via een rentetoelage op www.vlaanderen.be/
www.koksi
jde.be/
hinderopenbarewerken.
wegenwerk
en.

Asfalteringswerken

VRAGEN?
N34@koksi
jde.be of
T 058 53 3
4 35

In de loop van het najaar worden nog volgende asfalteringswerken uitgevoerd:
- in Koksijde rest nog de Fuchsialaan en de Capucijnenlaan
- in Oostduinkerke een gedeelte van de Witte Burg

Fietspaden Polderstraat
Het betreft de fietspaden vanaf de Prins Boudewijnstraat tot aan de Noordzeedreef ter hoogte van het Hannecartbos. De
schelpenklei werd vervangen door rode asfalt. De hoge opstaande borduren werden vervangen door overrijdbare borduren. Een
en ander gebeurde in een recordtempo van 25 mei tot 19 juni. Door deze ingreep kreeg de fietser veel meer fietscomfort, nog
vòòr de zomervakantie begon. Dankzij deze werkzaamheden volgen de bussen van De Lijn ook opnieuw dit traject. De vroegere
busstopplaatsen ter hoogte van het Mariapark en de kerkhofwijk zijn weer in dienst genomen.

Rozenlaan, Westhoekstraat, gracht Koningstraat
Deze werken vingen aan in de Westhoekstraat in Wulpen op 17 augustus. Voor het wegdek wordt een nieuw procédé toegepast.
Het bestaande wegdek wordt gebroken en vermengd met cement. Dit wordt dan de fundering voor de nieuwe weg die zal bestaan
uit twee nieuwe asfaltlagen. De herstelwerken voor de gracht Koningstraat volgen begin september. Deze werken omvatten het
aanbrengen van beplanking om te verhinderen dat de gracht steeds invalt. Halfweg september wordt vermoedelijk de Rozenlaan
in Oostduinkerke uitgebroken en heraangelegd. Het gaat om het deel tussen de Leopold II-laan en de Dahlialaan met inbegrip
van het kruispunt Zandmannetjesweg. Door de slechte staat van het wegdek heeft men geopteerd om het wegdek volledig uit te
breken en opnieuw aan te leggen. Ook alle opritten worden mee vernieuwd.
29

Leven Milieu

Winnaars compostnamiddag
De vijfde editie van de compostnamiddag, zaterdag 27 juni, werd weer een
succes. De milieudienst mocht die namiddag een 110-tal geïnteresseerden
verwelkomen. Interessante activiteiten, workshops, informatiestanden en
toffe spelletjes voor de kids op een zonovergoten compostweide verliepen in
een gezellige sfeer.

Gediplomeerde compostmeesters
gaven deskundige uitleg over wat
kringlooptuinieren is, en hoe men
geschikt afval tot vruchtbare compost kan
verwerken. Een vakman demonstreerde
hoe men met snoeihout van wilgentakjes
duurzaam vlechtwerk kan maken. Om te
weten welke insecten allemaal in onze
tuinen leven, hoefde men zich enkel te
wenden tot de stand “Kriebelbeestjes
onder de loep”. Andere standen die
eveneens veel bijval genoten waren
biologisch tuinieren (VELT), composteren
en het kruidenhoekje. De kinderen bleken
heel creatief aan de knutselstand “Aan de
slag met tuinafval” van De Zeevonk, en de
allerkleinsten waren niet weg te slaan van
het eendjes vangen!

Naar jaarlijkse gewoonte koppelde de
milieudienst aan de compostnamiddag
een tombola? Vijf mooie prijzen werden
verloot:
- eerste prijs: waardebon van AVEVE ter
waarde van 50 euro
- tweede prijs: waardebon van AVEVE ter
waarde van 30 euro
- derde prijs: jaarabonnement voor een
GFT-container van 240 liter ter waarde
van 28 euro
- vierde prijs: waardebon van AVEVE ter
waarde van 20 euro
- vijfde prijs: compostvat ter waarde van
17,40 euro
De milieudienst wenst de winnaars van
harte proficiat!

Kamagurka en Piet de Praitere
trekken studentenactie in
kringloopcentra op gang
In de loop van september bereiden
studenten zich voor op een nieuw
academiejaar. Een grote groep
verkiest om op kot te gaan. Om dit kot
aangenaam en goedkoop in te richten,
krijgen studenten van 3 september tot
15 oktober 20% korting* in de WestVlaamse kring(loop)winkels.
Om deze actie af te trappen, worden
er begin september een aantal standupcomedy-avonden georganiseerd
in verschillende kring(loop)winkels
(telkens om 20 u.): Kamagurka in
Brugge op 3 september en in Ieper op
4 september. Verder Piet De Praitere in
Roeselare op 3 september, in Kortrijk op
4 september en in Oostende op 5 september.
Een prachtig programma dus! Kamagurka behoeft uiteraard geen introductie
meer. Piet De Praitere doet bij sommigen misschien niet meteen een belletje
rinkelen, maar hij verwierf eerder naam en faam onder de pseudoniemen Etienne
met het open verhemelte en Dikke Gilbert de la Tourette.
(*) niet geldig op artikels waarop reeds korting wordt gegeven en revisietoestellen
Meer info en tickets: hou de website www.west-vlaanderen.be/kringloopcentra in het oog!

30

Zwerfkattenactie
najaar 2009
De najaarsactie voor het steriliseren
en castreren van zwerfkatten loopt
van 7 september tot 27 oktober. Het
vangen van de katten gebeurt telkens
op maandag en dinsdag. Naar aanleiding
van het artikel dat verscheen in Tijdingen van maart 2009 ontving de
milieudienst tientallen nieuwe aanvragen
(waardoor nu al met een wachtlijst
gewerkt wordt). De milieudienst neemt
contact op met de aanvragers voor een
vlotte samenwerking bij het vangen van
de zwerfkatten.

Inzameling
geselecteerd
huishoudelijk
afval
Volg de data die vermeld staan op
uw huis-aan-huis kalender of op de
gemeentelijke website (www.milieu.
koksijde.be/ophaaldata).
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 2,
16 en 30 september
Ophaaldata papier en karton:
woensdag 23 september
Zone 2: Koksijde-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen
en flacons; Metalen verpakkingen,
blikjes; Drankdozen): donderdagen 3
en 17 september
Ophaaldata papier en karton:
donderdag 24 september
Zone 3: Oostduinkerke-bad
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen
en flacons; Metalen verpakkingen,
blikjes; Drankdozen): vrijdagen 4 en
18 september
Ophaaldata papier en karton:
vrijdag 25 september
Zone 4: Oostduinkerke-dorp,
Groendijk en Wulpen
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen
en flacons; Metalen verpakkingen,
blikjes; Drankdozen): vrijdagen 4 en
18 september
Ophaaldata papier en karton:
dinsdagen 22 september

Leven Geboorten, huwelijken & overlijdens
GEBOORTEN

HUWELIJKEN

Zaimah Uddin -Oostende, 1 juni

Dochter van Mohammad en Nasima Akter uit Oostduinkerke

Liam Lambier - Oostende, 2 juni

Hans Vanbiervliet en Veerle Sentobin, beiden uit Koksijde - 20 juni
Valérie Dhooghe en Elke Pillen, beiden uit Koksijde - 24 juni

Zoon van Patrik en Mattanja Stomphorst uit Koksijde

Hugo Van Poyer uit Koksijde en Kannika Sila uit Thailand - 27 juni

Pauline François - Veurne, 2 juni

Stijn Van Acker uit Veurne en Sharon Chaerel uit Koksijde - 10 juli

Dochter van Philippe en Isabelle George uit Koksijde

Siebe De Bakker - Veurne, 6 juni

Stijn Vermeulen en Evelyne Hennebel, beiden uit Koksijde - 10 juli

Zoon van Tim en Lies Declerck uit Koksijde

Lino Cagnard en Ann Vanhecke, beiden uit Koksijde - 17 juli

Margaux Truwant - Veurne, 9 juni

Christiaan Sweertvaegher uit Diksmuide en Marina Vandenbroucke

Marthe Desomer - Veurne, 9 juni

Steve De Couck uit Geraardsbergen en Sieglinde De Villé uit Koksijde - 18 juli

Dochter van Renzo en Daisy Deckers uit Koksijde
Dochter van Dieter en Veerle Cremery uit Koksijde

Hailey Gryp - Oostende, 9 juni

uit Koksijde - 18 juli

Jean Jossart en Marie Van Gramberen, beiden uit Koksijde - 24 juli

Dochter van Christoph en van Femke Meurkens uit Wulpen

Eric Van Hoeck en Ilse Smet, beiden uit Koksijde - 7 augustus

Angelo Vaes - Veurne, 11 juni

Jan Defoort en Vicky Decoene, beiden uit Koksijde - 7 augustus

Zoon van Peter en van Daphné Lefèvre uit Koksijde

Yanaika Verkest - Veurne, 12 juni

Dochter van Filip en Stephanie Vancayseele uit Oostduinkerke

Milo De Jonckheere - Veurne, 13 juni

Zoon van Luc en Sabrina Van Laeren uit Koksijde

Olivia Arnoys - Brugge, 13 juni

Dochter van Steven en Vicky Thieren uit Oostduinkerke

Maurice Deschryver - Veurne, 30 juni

Zoon van Martin en van Sophie De Kinder uit Oostduinkerke

Maud Verdonck - Torhout, 1 juli

Dochter van Kristof en van Hadelijn Hosten uit Oostduinkerke

Mattice Descan - Kortrijk, 2 juli

Zoon van Patrick en van Katrien Debeaussaert uit Koksijde

Ambroos Tackoen - Gent, 2 juli

Zoon van Jawad en van Annelies Monbailliu uit Koksijde

Hannah Claeys - Ieper, 3 juli

Dochter van Henk en van Nele Vanwalleghem uit Oostduinkerke

Ward Lowagie - Veurne, 5 juli

Zoon van Peter en van Annelies Vanthuyne uit Oostduinkerke

Matthias Popelier - Veurne, 7 juli

Zoon van Marc en van Cindy Vantorre uit Koksijde

Isaura Declercq - Veurne, 10 juli

Dochter van John en van Ilse Florizoone uit Wulpen

Vic Vanbleu - Brugge, 16 juli

Zoon van Dimitri en van Kelly Vandenberghe uit Koksijde

Joshua Brackx - Veurne, 22 juli

Zoon van Efraïm en van Gwendolien Wallaert uit Oostduinkerke

Aïssatou Diallo - Brugge, 31 juli

Dochter van Mamadou en van Diaraye Bah uit Koksijde

Benoit Debont en Carla Germonpré, beiden uit Koksijde - 8 augustus
Karel Lepla en Magalie Dugardyn, beiden uit Koksijde - 8 augustus

OVERLIJDENS
Gerard Debruyne - 81 jaar - echtgenoot van Maria Coudeville
Marnix Rousseeuw - 78 jaar - echtgenoot van Odette Van Elslande
Cécile Lagae - 77 jaar - weduwe van Alphonse Vanneste
Antoine Mignauw - 64 jaar - weduwnaar van Maria Hostens
Léon De Schepper - 75 jaar - echtgenoot van Jeannette Vermeulen
Michel Vanassche - 60 jaar - echtgenoot van Véronique van Wynsberghe
André Verwaerde - 88 jaar - weduwnaar van Anneliese Moser
Pierre Descamps - 63 jaar
Stéphane Marteel - 38 jaar
Alicia Geeraerts - 32 jaar
Josef Dehaes - 89 jaar - echtgenoot van Germaine Herregodts
Pierre Leblon - 89 jaar - weduwnaar van Lida Belonenko
Marie Delanghe - 79 jaar - weduwe van Walter Bonjé
Olivier Banneel - 74 jaar - echtgenoot van Carine Yserbyt
Koen Goes - 43 jaar
Jules Carmelez - 85 jaar - echtgenoot van Eveline Dubois
Christiaene Deramout - 66 jaar - weduwe van Robert Leeman
Brecht Baert - 22 jaar - ongehuwd
Eugenia Maertens - 95 jaar - weduwe van Arthur Kockempoo
Joseph François - 85 jaar
Gerard Pladys - 77 jaar - echtgenoot van Bernice Galle
Eduardus De Rechter - 77 jaar - echtgenoot van Suzanne Adriaenssens
Agnes De Burchgraeve - 87 jaar - weduwe van George Coutteau
Ivy Darkins - 89 jaar - echtgenote van Albert Declercq
Elisabeth De Keyzer - 85 jaar - weduwe van Guillaume Wellens
Rudy Francq - 55 jaar - echtgenoot van Fabienne Barbieux
Philomène Vanzeebroeck - 83 jaar - weduwe van Noel Six
Laura Bauwens - 87 jaar
Urbanus Steenhoudt - 74 jaar - echtgenoot van Anna Van de Pontsele
Paul Jacobs - 87 jaar - echtgenoot van Marie Durnez
Isidoor Wandelaere - 96 jaar - echtgenoot van Catherine De Pessemier
Madeleine Coulier - 90 jaar - weduwe van Gerardus Velghe
Peter Vancoille - 44 jaar - echtgenoot van Nancy Mortier
Georgetta Hubrecht - 88 jaar - weduwe van Remi Vermote
Jacques Bazin - 52 jaar - echtgenoot van Christiane Cardon

Aan wie geef jij een pluim?
Op maandag 7 september lanceren alle regionale TV-omroepen en de Koning
Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke actie “De Pluim”. Al wie zich
belangeloos inzet voor een open en aangename samenleving komt in aanmerking
voor een pluim (2.000 euro). Men kan kandidaten nomineren tot 5 oktober.
Mensen die zich met veel energie inzetten voor de samenleving verdienen zeker erkenning,
een “pluim”. De Koning Boudewijnstichting en de regionale tv-omroepen hebben elk op hun
manier veel aandacht voor het engagement van mensen. De tv-omroepen en de Stichting
vinden dat deze mensen erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de zesde keer “De
Pluim”.
De bedoeling is burgers te nomineren van wie men het engagement op cultureel en sociaal vlak bewondert. De kandidaturen
worden ingediend per zendgebied en dienen voor 5 oktober verzonden te worden naar jouw regionale zender. In elk
zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages “zijn” vijf kandidaten voorstellen.
Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen De Pluim verdient. In het weekend van 12 en
13 december worden de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim, 2 000 euro. De vier overige
geselecteerden per zender ontvangen elk 500 euro.
Meer info: www.depluim.be, bij je regionale zender, of op 070-344 083
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In de gemeente Jeugd

Inschrijven bij de
jeugdbewegingen

Karaoke: the sound of
jeugdraad

Scouts Casa – Verwelkoming van de nieuwe leden op
zaterdag12 september. Van 14 tot 17 u. kan je inschrijven.
Lokalen: Duinparklaan 41b in Oostduinkerke.
Contactadres: Ellen Schramme, ellenschramme@hotmail.com.
Scouts Zeedustra – Inschrijven op zondag 13 september
van 14 tot 17 u. Lokalen: Kerkstraat 34 in Koksijde-dorp.
Contactadres: Joren Levecque, joren@zeedustra.be.
KAJ Wulpen - De KAJ organiseert activiteiten voor jongeren
van 12 tot 30 jaar. Lokalen: voorlopig nog in de
Duinparklaan 41b in Oostduinkerke. Inschrijven via de site
tisten.be/wordpress of via contactadres Jonas Fabel,
jonas.fabel@telenet.be. Inschrijven op de startactiviteit
zaterdag 3 oktober, 14 u., strand Oostduinkerke.
Tandemwest - Tandemwest biedt activiteiten aan voor
personen met en zonder een handicap.
Lokalen: cc Taf Wallet, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald.
Inschrijven via www.tandemwest.be.
Contactpersoon: Elke Borra, elke@tandemwest.be.

Veel talent, maar nog geen podiumkans gekregen? Weinig
talent, maar zot van zingen? Dan is dit jouw kans.
Op 5 september organiseert de jeugdraad haar jaarlijkse
karaoke. Vanaf 20.30 u. in de PIT, gratis toegang.

Succes voor de
Speelveugel!

Stand up comedy in de PIT
Op vrijdag 11 september oefent Bart Cannaerts zijn nieuwe
show in. De veelluidende titel: Ik tel tot 10.
Die zal inslaan als een bom. Of moet iedereen zich gewoon
verstoppen? Bart Cannaerts won in 2007 Humo’s comedy cup.
Dit jaar was hij ook te zien in De slimste mens.
Aanvang 21 u., toegang 3 euro
Het volledige najaarsprogramma vind je terug op
www.depit.be. De jeugddienst heeft ook een programmaboekje
ter beschikking.
Info: www.depit.be.

Yamakasi: ook
tijdens het schooljaar
De Yamakasi-werking blijft ook tijdens het schooljaar actief.
Elke woensdagnamiddag kan je in het jeugdhuis terecht voor
een babbel, gezelschapspelen, een “teusje”. Er staan ook een
aantal activiteiten op verplaatsing op het programma. Zie
daarvoor www.depit.be of www.netlog.com/yamakasi009.
Je vindt er ook foto’s van de voorbije zomer.

De Speelveugel, het gemeentelijke zomerspeelplein van
Koksijde, kende deze zomer een vliegende start. De monitoren
mochten regelmatig meer dan 100 kinderen animeren.
Avontuur, uitstappen, fantasie, gekke activiteiten, verklede
moni’s, aliens, Mowgli, kabouters en indianen… Ze kwamen
allemaal langs. Halfweg augustus haalde de Speelveugel
al de kaap van 340 inschrijvingen. Geen slechte prestatie
voor de “oudste gemeente van het land”. Alle dagen van juli
samengeteld bezochten bijna 1.900 kinderen de Speelveugel.
Dat is alvast een stijging van 17% tegenover 2008. Voor
augustus waren de cijfers bij het schrijven van dit artikel nog
niet volledig. Maar een eerste blik op het totaal aanwezige
kinderen tot ca. 10 augustus beloofde nog meer van dat moois.
Dit leverde natuurlijk mooie beelden op. In de vierde editie
van de kinderkrant Plezand (verschijnt eind september/begin
oktober) zal een mooie fotoreportage staan. In Tij-dingen alvast
een voorproefje.
De Speelveugel biedt ook activiteiten op locatie aan: namelijk in
de Silicowijk en Voorduinen.
Twee monitoren, de speeltrappers, zorgen voor een spelaanbod
ter plaatse. De kinderen komen en gaan wanneer ze willen.
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Info: 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be

Ben jij creatief? Doe mee
aan Transcript!
De PIT is op zoek naar beeldhouwers, dichters, schilders,
grafici, fotografen, … Kortom jong talent met artistiek geweld.
Transcript is een tentoonstelling waar jongeren hun werk aan
het publiek kunnen tonen. Alle kunstvormen zijn welkom.
Niets is te gek! De tentoonstelling loopt van 3 tot 10 oktober.
Aan de wedstrijd is ook een prijs verbonden. De winnaar krijgt
een eigen tentoonstelling in één van de culturele centra van
Koksijde.
Zin om deel te nemen? Geef je naam door: 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be.

In de gemeente Jeugd

Vragen? JIN helpt je ervan af
Rondhangen is niet
altijd het “uithangen”
Rondhangen is leuk! Het is van alle leeftijden en alle tijden. In
onze samenleving zien we dit fenomeen vooral bij jongeren.
Voor hen is het een goedkoop tijdverdrijf. Heel wat jongeren
vullen zo een deel van hun vrije tijd in. Sommigen zitten bij
mooi weer een hele dag op een bankje. Anderen komen na
school, na hun huiswerk of na het sporten nog even bij elkaar.
Er zijn er die na het eten of afwassen nog even met hun
vrienden willen kletsen.
Waarom op straat rondhangen? - Een hangplek heeft
verschillende functies voor jongeren. Het is een thuisplek, een
praatplek, een versierplek, een verveelplek, een schuilplek,
een ontmoetingsplek, een imponeerplek, een plek om gezien
te worden, een opgroeiplek, een plek om plezier te maken… En
vooral ook een plek zonder toezicht van volwassenen.
Hoe was het vroeger? - Om rondhangen te begrijpen helpt
het om terug te denken aan hoe je zelf was toen je jonger was.
Misschien heb je na schooltijd ook rondgehangen op het pleintje
of achter de kerk? Of kijk eens naar de wekelijkse markt. Voor
veel mensen is dit een plaats om elkaar te ontmoeten en bij te
praten. Om rond te hangen dus!

Wat als rondhangen lijkt op uit-hangen? - Met het
hangen op zich is niets mis. In sommige gevallen, gelukkig
een minderheid, gaat dit rondhangen echter gepaard met
nachtlawaai, vandalisme, bedreigingen… Sommige jongeren
vervelen zich. Anderen proberen om indruk te maken op elkaar
en hopen op een beetje spanning. Boze buurtbewoners kunnen
dan voor actie en afleiding zorgen.
Politie optrommelen heeft slechts op korte termijn effect.
De agenten komen ter plaatse, maar de jongeren zijn dan al
weg of gedragen zich voorbeeldig. Nog voor de politieauto is
verdwenen, is het vaak weer van ‘dat’. Het maakt het voor de
jongeren spannender. Maar het versterkt ook hun gevoel dat
zij geen plaats hebben in de samenleving. Bovendien gaat uw
relatie met de jongeren er niet op vooruit. Als ze weten dat u
hebt gebeld, bestaat de kans dat de jongeren zich op u zullen
focussen.
In geval van problemen of voor advies, kunt u terecht bij
de buurtbemiddelaars: 058 53 38 96 . Zij bemiddelen in
conflictsituaties.
Meer info: jeugddienst, T 058 53 34 44 of jocdepit@koksijde.be

Eerste winnaars van Koksijde (K)leeft !

Doe mee en win ook een
k-way van koksijde!
De actie loopt nog de hele herfst!

Jean-François Lossignol

Rik Deceuninck

In Tij-dingen van juni zat een Kadeautje! Een kompleet K-stickerblad! Heel wat inwoners gingen
meteen aan de slag en kleefden de K ‘tjes op leuke, originele plaatsen.
Hier ziet u enkele winnaars met hun kleurrijke Koksijdse K-way! Het zijn Jean-François
Lossignol, Rik Deceuninck, Johan Hennebel, Irène Bernier en Gilberte Stubbe.
Een leuk herfstKadeau! Wenst u ook te winnen? Stuur ons het bewijs van uw kleefactie via
info@koksijde.be. We toeren ook door de gemeente om de stickers te spotten! Veel succes!
De Koksijde K-ways kan u uiteraard ook gewoon kopen bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303.

Johan Hennebel

Irène Bernier

Gilberte Stubbe
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Leven Sport

Huldiging van de sportkampioenen
Eind juni vond in zaal Witte Burg traditiegetrouw de huldiging van de sportlaureaten van het voorbije
competitieseizoen ’08-’09 plaats.

De sportdienst en het gemeentebestuur huldigden naar jaarlijkse gewoonte de sportkampioenen!

Sportkampioenen bij de
individuelen
* Laureaat: Frank Dawyndt
(atletiek Master Heren – M35)
Talrijke titels in 2008 en
2009, o.a. Belgisch kampioen
outdoor (100 en 200 m),
Vlaams en West-Vlaams
kampioen outdoor (400 m),
Belgisch kampioen indoor (200
en 400 m)
* Eervolle vermelding: Ward
Mercier (atletiek - in de
categorie scholieren jongens)
Vlaams kampioen (1.500 m);
in 2008 3de beste tijd van alle

scholieren jongens op de 1 000 m
* Eervolle vermelding: Kane
Demeulemeester (judo)
Provinciaal kampioen bij de
juniores (-66 kg); 3de op de
Belgische kampioenschappen
bij de juniores

Sportkampioenen in
ploegverband
* Laureaat: KVV Coxyde
(voetbal), kampioen in 4de
nat. A en promotie naar
3de nat. met volgende
ploeg: Glenn Decaestecker,
Hans Hoornaert, Steve

Vermeulen, Dieter Dever,
Frederik Verstraete, Bart
Syx, Karel Tanghe, Dieter
Vandendriessche, Jan
Verhelst, Olivier D’Hulster,
Sam Aabech, Joachim
Vanholme, Bart Berquin,
Brecht Verdonck, Jeremy
Brogniez, Jeroen Van Wauwe,
Glenn Ameloot, Nick Van
Crughten, Sander Lehouck,
Nico Vandendriessche,
Mathias Croes, Glenn
Verdonck, Stijn Goossens,
Jonas Cool, Jan Merlevede
(†), Marc Dawyndt (2de

trainer), Rene Houtsaeger
(ploegafgevaardigde)
* Eervolle vermelding: Teun
Muylle en Stijn Wydooghe
(tennis dubbelspel)
Kampioen van Vlaanderen
(interclub, reeks jongens tot
14 jaar)
De Trofee van
sportverdienste gaat naar
Jan Prophete, secretaris van
KVV Oostduinkerke (voetbal)
die na 35 jaar actieve dienst
zijn secretariaat aan zijn
opvolger doorgaf.

Ruim 1200 sportievelingen voor Beach Run
Op woensdag 22 juli organiseerden de gemeentelijke sportdienst en sportraad Koksijde de 29ste editie van de Beach
Run. Sportraadvoorzitter Johan Provost gaf om 18.30 u. de start van de jeugdjogging. Niet minder dan 196 kinderen
jonger dan 14 jaar schreven zich in voor de 2,5 km op het strand van Sint-Idesbald. Om 20 u. kreeg de sportschepen
Dirk Dawyndt de eer om de 1.019 deelnemers voor de 5 en de 10 km in gang te schieten.
De “start to run” rage liet
duidelijk zijn sporen zien.
Opmerkelijk veel dames liepen
de 5 km en kwamen met
een brede glimlach over de
aankomstlijn. Ook de 10 km had
een drukkere en hoogstaandere
bezetting gezien deze categorie
deel uitmaakte van het
“loopcriterium van de kust”.
Alle deelnemers kregen na
afloop een prijs volgens hun
behaalde plaats, een T-shirt
en een Aquarius sportdrank.
Carlos Vanden Bussche,
voorzitter van het feestcomité

Sint-Idesbald beloofde om
in 2010, naar aanleiding van
de 30ste editie, een extra
inspanning te leveren, om er
een “feestelijke” editie van te
maken.
Jeugd meisjes: 1. Fatiha
Oubouskour (Charleroi) ; 2.
Charlotte Lux (Bulskamp) ;
3. Oumaima Oubouskour
(Charleroi)
Jeugd jongens: 1. Stijn
Arnaert (Lo-Reninge); 2.
Milan Lefevere (Oostende); 3.
Geuseppe Dorné (Koksijde)
Dames 5 km: 1. Valerie

Aan de Beach Run Koksijde namen op woensdag 22 juli liefst 1.215 lopers deel!
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Steen (Zwevegem); 2. Inge
Adam (Veurne); 3. Ellen
Vanleeuwen (Ledeberg)
Heren 5 km: 1. Mohammed
Alaya (Gavere); Valentin
Poncelet (Lillois); 3. Stijn
Sappe (Niel)
Dames 10 km: 1. Anne-Marie
Danneels (Knokke-Heist); 2.
Nathalie Ameloot (Gent); 3.
Sofie Tuttens (Meulebeke)
Heren 10 km: 1. Davy
Stiepelaere (Varsenare);
2. Francis Vansteenbrugge
(Zingem); 3. Jochen Tourlouse
(Koksijde)

Leven Sport

Veldlopen voor de schoolgaande jeugd

Traditiegetrouw organiseert de gemeentelijke sportdienst op het sportpark van Oostduinkerke de jaarlijkse veldlopen, op volgende data:
- dinsdag 22 september van 14 tot 16 u. voor de kinderen uit het lager onderwijs van Koksijde
- woensdag 23 september van 14 tot 16 u. voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs van Koksijde, De Panne, Nieuwpoort
en Veurne
Gedurende deze 2 dagen geven ongeveer 2.000 sportievelingen het beste van zichzelf.
De inschrijvingen worden via de scholen geregeld en zijn gratis.

Hoog voetbaltalent!

Koksijde beleeft voetbalhoogtij. Er is niet
alleen KVV Coxyde dat in twee seizoenen
promoveerde van 1ste provinciale
naar 3de nationale, er is ook KV

Sportkalender
Zaterdag 12 september
- Oostduinkerke, wielerwedstrijd voor
elite zonder contract en beloften,
criterium van 17 ronden van 15 tot 17.30
u. (org. Kustsprinters, T 058 51 58 41)

Maandag 14 september

- Oostduinkerke, wielerwedstrijd voor
wielertoeristen, criterium van 15
ronden van 4 km, van 18 tot 19.30
u., inschrijven vanaf 17 u. in café
Visserswelzijn (org. WTC De Meeuw,
T 058 51 79 00)

Donderdag 17 september

- Oostduinkerke, wielerwedstrijd voor
elite zonder contract en beloften,
criterium van 17 ronden van 15 tot 17.30
u. (org. Kustsprinters, T 058 51 58 41)

Zondag 20 september

- Koksijde, Keizer der Juniores,
internationale wielerwedstrijd, tijdrit van
6 km omgeving Kerkplein van Wulpen
van 9 tot 12 u., en wegrit van 99,6 km
(12 ronden) in Koksijde, om 15 u. start in
Koksijde-dorp en om 17.30 u. aankomst
bij het gemeentehuis (org. KVC De
Verenigde Vrienden, T 058 51 10 74)

Oostduinkerke dat in het voorbije seizoen
bijna kampioen werd in 2de provinciale.
Maar op individueel vlak is er ook het
Oostduinkerkse broederpaar Vincent en
Yannick Euvrard die hoge voetbaltoppen
scheren. Vincent promoveerde immers
met Sint-Truiden, den STVV, naar eerste
klasse. Zijn broer Yannick (ex-Cercle
en ex-RC Waregem) laat zich ook niet
onbetuigd. Hij speelt dit seizoen met
Standaard Wetteren in tweede klasse! Bij
de familie Euvrard aan Ter Weide 16 in
Oostduinkerke is voetbal dus beslist het
gespreksonderwerp van de dag! Proficiat
aan de ouders Ronald en Mieke, en aan
hun jonge voetbaltalenten op topniveau!
Op de foto links Vincent, en rechts broer
Yannick in volle actie.

Met de
sportraad naar
de Nationale
Sluitingsprijs in
Putte-Kapellen
Op dinsdag 13 oktober legt de sportraad
een bus in naar Putte-Kapellen. Daar, aan
de grens met Nederland, wordt jaarlijks
de laatste koers van het wielerseizoen
gereden. Het is een waar volksfeest en de
de renners halen er een laatste keer het
onderste uit de kan. Vorig jaar werd Hans
Dekkers de verrassende winnaar. De bus
vertrekt om 10 u. aan de sporthal Hazebeek
in Oostduinkerke. De renners starten om
12.45 u. en moeten 12 ronden (177 km)
rijden. De aankomst is voorzien omstreeks
16.30 u. De bus vertrekt om 18.30 u. weer
naar Koksijde. Belangstellenden kunnen
tot vrijdag 9 oktober inschrijven (5 euro)
bij de sportdienst (sporthal Hazebeek). De
sportraad biedt de deelnemers ter plaatse 2
consumpties aan.

Sportquiz op
16 oktober
Op vrijdag 16 oktober organiseert de
gemeentelijke sportraad voor de 15de
keer een sportquiz om
20 u. in de feestzaal Witte Burg. Elke
ploeg telt maximum 3 deelnemers.
De vragen handelen over een 10tal sportonderwerpen. Deelnemen
kost 7,50 euro per ploeg, over te
schrijven op rek. nr. 068-071762041 van de sportraad met vermelding
van de “naam van de vereniging”
en van de “verantwoordelijke van
de ploeg”. Wees er snel bij want
enkel de eerste 30 ingeschreven
ploegen kunnen deelnemen. Om
de avond vlot te laten verlopen
worden de deelnemers gevraagd
om 19.45 u. aanwezig te zijn. In
2008 werd “Veurne Sportief” voor
de derde keer winnaar en mocht
de wisselbeker dus definitief naar
Veurne meenemen.

Info: sportdienst, T 058 53 20 01

Drie dappere Koksijdenaars

Op zondag 12 juli finishten drie Koksijdenaars in de Iron Man Triatlon in het Zwitserse Zurich: 3,8km zwemmen, 180 km fietsen en
42 km lopen,te Zurich,Zwitserland. Deze 3 dappere Koksijdenaars waren Romeo Glorie (eindtijd 10 h 58 min 50 sec), Wim Fierens
(10 h 26 min 45 sec) en Wim Claeys (10 h 12 min 15 sec). Een prachtprestatie die zeker een vermelding in Tij-dingen verdient!
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In de gemeente Jubilarissen
Echtpaar DeygersDelanghe
Op zaterdag 20 juni vierde het
echtpaar Jules Deygers (°De
Panne) en Gabrielle Delanghe
(°Veurne) de 50ste verjaardag
van hun huwelijksband
(Oostduinkerke, 20 juni 1959)
en werd ter die gelegenheid een
ontvangst in het gemeentehuis
aangeboden. Jules was
zelfstandig schilder-behanger,
Gaby baatte tot ’74 een
drogisterij en parfumeriewinkel
uit. Het echtpaar heeft twee
dochters en één kleinkind.

Echtpaar De Meirleir-Vandamme: 65 jaar of briljant..!
Groot feest was er ook op zaterdag 20 juni voor de familie en de vrienden van het echtpaar Marcel De Meirleir (°Temse) en
Bertha Vandamme (°De Panne) ter gelegenheid van de viering van de briljanten bruiloft (20 juni 1944).
Marcel was zelfstandig kleermaker, baatte met Bertha een kleerwinkel uit, maar was ook een gepassioneerd
fotograaf. Het echtpaar heeft drie kinderen, zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Echtpaar Lienard-Gérin
Zestig jaar geleden, op 18
juni 1949, stapten Fernand
Lienard (°Frameries) en
Josèphe Gérin (°Sars-laBruyère) in Eugies in het
huwelijksbootje. Fernand
werkte als technieker bij
de RTT. De jubilarissen
hebben één zoon, twee
kleinkinderen en een
achterkleinkind. Het feest
vond plaats op zaterdag
27 juni.
Echtpaar Vanhee-Boudolf
Gilbert Vanhee (°Moorslede)
en Kaatje Boudolf
(°Oostende) beloofden elkaar
50 jaar geleden in Ukkel
(20 juni 1959) eeuwige
trouw! Ter gelegenheid
van die mooie verjaardag
werden de jubilarissen op
zaterdag 27 juni in het
gemeentehuis ontvangen.
Gilbert en Kaatje waren
zaakvoerders van bedrijven
in kunststofartikelen. Het
echtpaar heeft drie dochters
en zes kleinkinderen.
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Mortier-Dewaele
Zaterdag 4 juli was een gezellige feestdag voor het echtpaar Christiaan Mortier (°Bulskamp) en Rosa Dewaele (°Veurne)
ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijksfeest (Lo, 3 juli 1959). De jubilarissen waren landbouwers in Lo. Ze
hebben vier kinderen en elf kleinkinderen.

Echtpaar Canepeel-Dierickx-Visschers
Diamanten palmen waren er op zaterdag 4 juli voor de echtgenoten Joseph Canepeel (°Lochristi) en Clara Dierickx-Visschers
(°Oudenburg) die huwden op 25 juni 1949 in Bunia (Kongo). Joseph was gewestbeheerder in Kongo, en Clara vroedvrouw. Het
echtpaar heeft vier kinderen, elf kleinkinderen en een achterkleinkind.

Echtpaar
Sinnaghel-De Greef
Op zaterdag 18 juli vierden
Edmond Sinnaghel (°Rijsel)
en Henriette De Greef
(°Brussel) hun diamanten
bruiloft. Ze huwden op
22 juli 1949 in De Panne.
Edmond was loodgieter.
Het echtpaar heeft een
zoon en vijf kleinkinderen.
Burgemeester en schepenen
feliciteerden hen in het
gemeentehuis.
Echtpaar VermetDebruyne
Op zaterdag 18 juli was het
ook feest voor de familie
René Vermet-Angeline
Debruyne. René (°Westende)
en Angeline (°Oostduinkerke)
huwden op 18 juli 1959
in Nieuwpoort. René was
monteerde bij Bell Telephone,
Angeline werkte in het
sigarenfabriekje in Nieuwpoort
en daarna in frituur La
Coxydoise. Ze hebben een
dochter, drie kleinkinderen en
twee achterkleinkinderen.
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In de gemeente Jubilarissen

Echtpaar Moons-Michiels
Goud was er eveneens
voor het echtpaar Marcel
Moons-Paula Michiels op
zaterdag 25 juli. Marcel
(°Lier) en Paula (°Kessel)
huwden op 1 augustus
1959 in Kessel. Marcel was
zelfstandig schrijnwerker
en meubelmaker. Ze
hebben twee dochters,
zes kleinkinderen en twee
achterkleinkinderen.
Echtpaar Vanden EyndeNaerhuyzen
Zaterdag 25 juli was een
gezellige feestdag voor de
echtelingen Albert Vanden
Eynde (°Elsene) en Liliane
Naerhuyzen (°Oudergem)
ter gelegenheid van de
viering van het diamanten
huwelijksfeest. Ze huwden
60 jaar geleden op 23 juli
1949 in Etterbeek. Albert
was kaderlid bij Nestlé.
Ze zijn de stamouders
van drie kinderen, elf
kleinkinderen en negen
achterkleinkinderen.

Echtpaar Verhegge-Maesen
Het echtpaar Maurits Verhegge (°Nieuwpoort) en Frieda Maesen (°Westende) beloofde elkaar 50 jaar geleden in Westende (8
augustus 1959) eeuwige trouw! Maurits was metaalbewerker tot hij slachtoffer werd van een arbeidsongeval. Wat hem niet
belette samen met Frieda bijzonder sociaal geëngageerd te zijn! Het gouden koppel, dat vijf kinderen en tien kleinkinderen
heeft, werd welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Borgonie-Vanhille
Charles Borgonie (°Oostduinkerke) en Anna Vanhille (°Alveringem) smaakten op zaterdag 8 augustus het geluk de gouden
bruiloft te kunnen vieren. Ze huwden op 11 augustus 1959 in Oostduinkerke. Beiden waren onderwijzer, Charles bovendien
ook directeur van de gemeentelijke basisschool. De fiere jubilarissen hebben een dochter, een zoon en vijf kleinkinderen.
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In de gemeente

DE VOORBIJE
MAANDEN IN
WOORD EN
BEELD

Willy Degraeuwe, diensthoofd Sport, kreeg uit handen van
garagehouder Declerck de sleutel van een gloednieuwe
dienstwagen in aanwezigheid van schepen van Sport Dirk
Dawyndt. De vorige dienstwagen van de sportdienst, een 4 x 4,
heeft 14 jaar zijn dienst bewezen.

In de schoot van de seniorenadviesraad, die de belangen van
alle Koksijdse senioren behartigt, werd onlangs een nieuwe raad
van bestuur gekozen. De nieuwe ploeg is de spreekbuis van de
senioren ten aanzien van het gemeentebestuur. De adviesraad
zal zich inzetten om de noden en wensen van de senioren bij
het gemeentebestuur te verdedigen. Op de foto vlnr bovenaan:
Eric Rotsaert, Jacqueline Braem, André Baert, Marie-Thérèse
Meulebrouck, Francine Vercruysse, René Degraeuwe, Marcel
Gysel en Liliane Roose. Onderaan vlnr penningmeester Roger
Claes, seniorenconsulent Dorine Van Steertegem, voorzitter
Herwig Brieven, ondervoorzitter Willy Plaetevoet en secretaris
Yvette Blondé. Ontbreken op de foto: schepen Greta SuberDelie, Walter Vandenabeele, Judith Ranson, Robert Ockerman,
Michel Lantsoght en Jacques Vandekeere.

De Koksijdse wielergroep Coxy Cycling heeft er een 7-daagse
Pyreneeënrit of mini-Tour de France opzitten! De renners
van dienst waren voorzitter Dirk Coelus, Dirk Huyghe, Cyriel
Caudron, John Hemelsoen en echtgenote, Jackie Declercq,
Geert D’hondt, Rik Ascrawat, Erwin Vermeesch, Jean-Pierre
Dolphen, Dirk Brouckaert, schepenen Herwig Vollon en Dirk
Dawyndt. Ze bedwongen de volgende cols: Portet d’Aspet,
Menté, Portillon, Peyresourde, Aspin, Tourmalet, Aubisque en
Soulor. Krachtpatsers!

In galerij Welnis (toerismekantoor Oostduinkerke-bad) en in het
gemeentehuis konden belangstellenden bijna twee maanden
genieten van de mooie tentoonstelling “The Best of Press Cartoon
Belgium 1999-2009 – getekend overzicht van 10 jaar Belgische
pers”. De tentoonstelling, die ook kaderde in het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap, toonde hilarische schetsen van het
politieke, sociale en culturele reilen en zeilen in ons land. Op
de foto Karel Anthierens, raadsleden Ivan Vancayseele en Rik
Stekelorum, 1ste schepen Jan Loones, cultuurfunctionaris Valerie
Vandamme en het kunstenaarsechtpaar Piet en Margrit FlorizooneVannuffel. Tot half september zijn op de Zeedijk van Oostduinkerke
vijf beeldhouwwerken van het koppel te bewonderen.

Nog tot 20 september loopt in onze gemeente een
dubbeltentoonstelling met werk van topfotograaf Marc Lagrange.
In het abdijmuseum Ten Duinen is er enerzijds het luik EELiZEE
en LUST met een unieke set fotobeelden van het topmodel van
eigen bodem, Elise Crombez. In de abdijhoeve Ten Bogaerde
is er anderzijds het luik ICONEN. Op de foto burgemeester
Marc Vanden Bussche en 1ste schepen Jan Loones in elegant
gezelschap van het Koksijds topmodel Elise Crombez.

In het Nederlandse Kerkrade vond van 9 juli tot en met 2
augustus het 16de Wereld Muziek Concours voor showbands,
fanfares, harmonieën en slagwerkensembles plaats. De
Drumband El Fuerte uit onze gemeente nam er op 1 augustus
aan deel en behaalde zilver (of 75,33%) wat overeenkomt met
een 17de plaats. Met dit resultaat behoort El Fuerte tot de top
20 van de beste korpsen ter wereld in de marching-discipline.
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Kermisprogramma
Oostduinkerke-dorp
ZATERDAG 5 SEPTEMBER

ZONDAG 13 SEPTEMBER

- 19 u., café Leopold, kermisprijskamp
op de golfbiljart ten voordele van de
Leopoldsvrienden, aanvang om 20 u.
(info: 0473 53 55 46 en
0474 88 11 05)

Herdenking van de 65ste verjaardag van
de bevrijding van Oostduinkerke
Aan de inwoners wordt vriendelijk
gevraagd hun huizen te willen bevlaggen.
- 9.15 u., plechtigheid op de
gemeentelijke begraafplaats met
bloemenhulde
- 10.15 u., herdenkingsmis in de SintNiklaaskerk, opgeluisterd door het koor
Laudate Dominum uit Kortrijk
- 11.15 u., bevrijdingsstoet
en bloemenhulde aan de
herdenkingsplaten in de Vrijheidstraat
en de Dorpsstraat
- 10 u., minigolf TIP-TOP, open
minigolfwedstrijd, inschrijven van 9 tot
9.45 u. (info: Mark Demaerel, 0478 43
01 32)
- 13 u., café Leopold, open
vogelpikwedstrijd ten voordele van de
Leopoldsvrienden, inschrijven van 13
tot 14.20 u., start om 14.30 u. (info:
0473 53 55 46 en 0474 88 11 05)
- 13.15 u., clubkampioenschap voor
mannelijke kruwers, tot 14.45 u.,
inschrijven bij Jean Lycke 0496
25 01 44 (org. kruwersclub De
Spanjaardbank)

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
- 14 u., Witte Burg, Herfstontmoeting
Seniorendans met tussendoor
dansdemonstraties (org.
seniorendansgroep De Golfbrekers)

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
- 11.45 u., clubkampioenschap voor
vrouwelijke kruwers, tot 13.45 u.,
inschrijven bij Jean Lycke 0496
25 01 44 (org. kruwersclub De
Spanjaardbank)
- 15 u., café ’t Visserswelzijn,
wielerwedstrijd voor eliterenners
zonder contract & beloften, Grote Prijs
Garage Marc Vansteenland
- 19 u., officiële opening van de kermis
door de gemeentelijke overheid en
Mieke Garnaal met haar gevolg,
begeleid door de harmonie Vrienden
van de Brandweer en de dansgroep
Oud-IJslandvaarders
- 19 u., Estaminet In de Peerdevisscher,
accordeonavond met accordeonist
Marc Muys

MAANDAG 14 SEPTEMBER
- 10 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige
herdenkingsdienst voor de overleden
parochianen (jaargetijde)
- 18 u., Clubkampioenschap voor
Wielertoeristen, inschrijving &
uitbetaling in café ’t Visserswelzijn
(org. WTC De Meeuw)

DINSDAG 15 SEPTEMBER
- 16.30-22 u., avondmarkt
Oostduinkerke-dorp

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

DONDERDAG 17 SEPTEMBER
- 9 u., Sint-Niklaaskerk, plechtige
vissersmis, na de eredienst
bloemenhulde op het erepark van het
Nationaal Visserijmuseum
- 11 u., gezellig samenzijn voor de
vissers en de vrienden van de visserij
in café ’t Visserswelzijn, aangeboden
door William Pauwels van het
frietkraam Gezondheidsapotheek en het
feestcomité van Oostduinkerke-dorp
- 15 u., wielerwedstrijd voor eliterenners
zonder contract en beloften, inschrijven
in café ’t Visserswelzijn, 26e Grote Prijs
Autohandel Vanoverbeke en Legein

Groendijkkermis

Kermisprogramma Sint-Idesbald

ZATERDAG 5 SEPTEMBER

ZATERDAG 5 SEPTEMBER

- 20 u., café De Zoeten Inval, dansavond

- 19 u., Kerkepannezaal, veiling van de
doeken in het kader van het project
Cabin Art, ten voordele van De
Vrienden der Blinden

ZONDAG 6 SEPTEMBER
- 17 u., café De Zoeten Inval, visbakken
door Groendijkvrienden
- 18 u., officieel bezoek aan
Groendijkkermis door de gemeentelijke
overheid, Mieke Garnaal en haar
gevolg, begeleid door de harmonie
Vrienden van de Brandweer en de
dansgroep De Oud-IJslandvaarders,
start om 18 u. aan de Paardehoeve, om
19.30 u. aan de Canadahoeve en om
20 u. aan café De Zoeten Inval
- 20 u., café De Zoeten Inval, dansavond
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ZONDAG 6 SEPTEMBER
- 10 u., kerk Sint-Idesbald, dienst
voor de gesneuvelde Canadese
soldaat Charles Richards en de
overleden parochianen, gevolgd door
bloemenhulde
- 11 u., Strandlaan, Zeedijk en
Grardplein, optocht van de
vaderlandslievende verenigingen met
de gemeentelijke harmonie

- 11.30-14 u., volksfeest met een hapje
en drankje, en optreden van Country
& Western Dance Club Old Kentucky
Belgium
- in de winkelstraten, optreden van de
Houtland Band

MAANDAG 7 SEPTEMBER
- 14-18 u., ontspanningsnamiddag voor
de 60-plussers van Sint-Idesbald met
optreden van het cabaret The Blikdooze
Band met gratis hapje en drankje,
inschrijven vóór 4 september (info T
0475 89 72 08)

William Pauwels, alias Keizer Friete,
wuift Gezondheidsapotheek vaarwel!
Hoeveel kilo friet hij in zijn 38 jaar lange loopbaan in zijn Gezondheidsapotheek al bakte, of hoeveel zakken oliebollen
hij al die jaren al schepte..? Honderdduizenden..? Hij heeft er geen flauw benul van. “Ik ga dat niet beginnen
uitrekenen hé..!?” Het goudgele verhaal is bijna opgeprikt. Op 31 januari 2010 is het voor William Pauwels en zijn
vrouw Myriam Bossu voorbij. “Het is welletjes geweest”, zegt hij, in heel West-Vlaanderen gekend als een “roste
klute”, in Oostduinkerke daarenboven ook als “Keizer Friete”. Vorige zomer stond hij voor de laatste keer op de foor
in Koksijde, nu in september voor de laatste keer op Oostduinkerke-kermis. “Van die 20 plaatsen die ik elk jaar doe, is
Oostduinkerke nummer één”, zegt hij schroomloos. Voor zoveel trouw verdient hij een plaats in Tij-dingen.
William Pauwels (59) is een echte
Bruggeling die via zijn huwelijk met
Myriam Bossu, afkomstig van Waasten,
in het foorleven rolde. “Ik was kelner in
het hotel-restaurant van mijn ouders in
Brugge, Myriam verzorgde het menage
bij autoscooter De Baere”, vertelt William.
“We leerden elkaar kennen en huwden
in ’71. De schoonzoon van De Baere,
Georges David, runde een frietkraam, de
Gezondheidsapotheek. Toen hij ermee
stopte, namen Myriam en ik de zaak over.
Zo zijn we in ’72 met de foor begonnen.”

‘Geestig’ werken
T-d: “Hoe komt het dat jij zo’n
bijzondere band met Oostduinkerke
hebt?”
William Pauwels: “In ’72, ons eerste jaar,
was Oostduinkerke eigenaardig genoeg
onze allereerste kermis. Ik moet eerlijk
toegeven, -en echt niet om in jullie beurzen
te p…-, dat ik Oostduinkerke-kermis het
liefst van al doe, samen met Poperinge.
Dat zijn de aangenaamste kermissen, je
bent er echt onmiddellijk aanvaard, daar
is het ‘geestig’ werken, in Poperinge ook.
Weet je dat ik liever Oostduinkerke-kermis
doe dan Veurne-kermis! Nu, op kleinere
plaatsen, bv. Oostduinkerke-dorp, is een
goeddraaiend feestcomité van groot belang.
Als er samenhang is, als er randactiviteiten
georganiseerd worden, overdag en ’s
avonds, dan krijgen de foorkramers
natuurlijk de kans om vroeger en later open
te zijn omdat er meer volk op toer is! En
hier is dat zo!”
T-d: “Wat heb jij uitgespookt om
Keizer Friete genoemd te worden?”
William Friete: “Wel, In ’78 of ’79
hadden collega Leon Degroote en ik de
carnavalfoor in Oostduinkerke gesticht,
vanaf dan ook elk jaar de start van
mijn seizoen. Maar in ’91 waren er
geen kandidaten om Prins Carnaval te
worden. Ik was lid van de spaarkas in
het Estaminet In de Peerdevisscher.
Maurits Denecker, de waard, Leon en
Freddy Callewaert porden mij aan om
prins te worden, en ja, ik heb mij laten
overtuigen hé. Ik huurde een smoking.
Mijn vrouw Myriam was niet zo gelukkig,
ja, ik drie dagen op den draai. Maar we
hadden een drankplan: 3 pinten, 3 spa’s,
enz. Dat hebben we uitgehouden tot de
dinsdagavond. In ’92 was ik weer Prins,

William Pauwels, alias Keizer Friete, en zijn echtgenote Myriam Bossu, na 38 jaar voor de laatste maal op de
kermis in september in Oostduinkerke-dorp! Een levende legende…

en in ’93 dus Keizer, helemaal vanboven
in een mooie praalwagen van de
gemeente! Mijn job maakte mijn bijnaam
compleet. Ik ben er trots op!”

Grap en grol
Het is de onschuldige lezer allang duidelijk
dat William Keizer Friete een hardwerkend
man is, maar ook een vrolijke pallieter, een
man die houdt van de gewone mens en
niet verlegen zit om grap en grol… “Heel
lang geleden, toen er van milieuwetgeving
nog niet veel sprake was, had ik eens het
afvalsop van mijn kraam in een zelfgegraven
putje bij het visserijmuseum gegoten, en
met wat zand afgedekt. Maar enkele dagen
later schoot ik met mijn voet in de put die
ik zelf gegraven had!” lacht William. “Een
andere keer had ik op Veurne-kermis een
bord geplaatst: ‘Gesloten wegens jaarlijks
verlof’. En eronder een kort gedichtje: ‘We
zijn naar de Dolomieten / maak zelf uw
frieten / daarna gaan we naar Tirol / maak
zelf uw oliebol!’ Werken en leute maken, da’s
de slogan van mijn leven!”

Beste friturist
T-d: “Uw kraam heet
Gezondheidsapotheek. Is frieten
eten dan zo gezond?”
Keizer Friete: “De naam van het
kraam bestaat al van kort na de laatste
oorlog. Kijk, je gaat naar een gewone
apotheek als je ziek bent. Je eet bij mij
een bakje friet of een zak oliebollen

als je je goed voelt. Sommige klanten
vragen mij: een zakje frieten en een
briefje voor de ziekenbond! Of: een zak
oliebollen en een dafalgan! Maar kom, Ik
heb al die jaren ambachtelijk gewerkt.
In het begin zelf de patatten schillen,
manueel pitten, twee keer bakken. Nu
zijn het voorgeschilde aardappelen, maar
nooit voorgebakken! Elke dag verse
aardappelen, elke dag vers vet. Tien
jaar geleden bekroonde Testaankoop mij
als beste friturist van West-Vlaanderen.
In alle aspecten scoorde ik goed. Ik
kwam op VRT-radio. Ook daar ben ik
fier op. Gezondheidsapotheek is dus
géén verkeerde naam…” Keizer Friete is
waarachtig een levende legende van het
West-Vlaamse foorleven. Het valt best te
begrijpen dat hij na 38 jaar een publiek
figuur is in onze provincie.
Keizer Friete: “Ach ja, overal in
West-Vlaanderen, ook in Koksijde en
Oostduinkerke, heb ik klanten klein
geweten, of weten geboren worden. Ik
heb ze hun plechtige communie weten
doen, weten trouwen, jammer genoeg
ook weten scheiden en zelfs sterven… Ik
heb vele burgemeesters, schepenen en
plaatsmeesters gekend. Ik hou er zeker
aan al die gemeentebesturen te danken,
in dit interview inzonderheid de besturen
van Koksijde en Oostduinkerke. Maar
hier zijn ze me nog niet kwijt! Want ik
heb goesting om een tweede verblijf in
Oostduinkerke te kopen!”
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Beleven Erfgoed

Open Monumentendag
focust op “zorg”!
De werkgroep die elk jaar Open Monumentendag voorbereidt “zorgde” voor een dubbele invulling van het thema
“zorg”: enerzijds gebouwen die zorgen voor de mens, anderzijds mensen die zorgen voor gebouwen. OMD vindt
plaats op zondag 13 september.

Zuid-Abdijmolen
Zoals vorige jaren is de Zuid-Abdijmolen
gratis toegankelijk op OMD. De bezoekers
kunnen ter plaatse genieten van een
natje en een droogje (worstenbroodje
1 euro). ’s Namiddags kennismaking
met enkele oude ambachten.
Volksmuziekgroep VierN zorgt voor de
muzikale ambiance en brengt volksliedjes
op een waslijst van instrumenten:
draailier, accordeon, Vlaamse doedelzak,
fluiten, gitaar, concertina, boombas
maar ook moeders gerief zoals pollepel,
wasbord, lepel en zelfs potdeksel.
Info: dienst Toerisme, T 058 51 29 10,
E toerisme@koksijde.be

“Gebouwen die zorgen voor de mens”
zijn in elk geval de talrijke kinderhomes
in onze gemeente. De ongezonde
levensomstandigheden waarin
kinderen in de stad opgroeiden, wekten
tijdens het interbellum meer en meer
verontwaardiging. Het initiatief om
kinderen een verblijf aan zee te gunnen
omwille van de gezonde lucht, kwam
aanvankelijk uit religieuze hoek. Maar
later kwamen ook privé-en mutualistische
initiatieven opzetten. Daarnaast vergeet
de gemeente zijn stokpaardje niet: de
zorg voor het eigen bouwkundig erfgoed.
Ons gemeentebestuur neemt sinds enkele
jaren een voortrekkersrol op zich in het
Vlaamse erfgoedlandschap door ondermeer
de realisatie van een inventaris van het
bouwkundig erfgoed en de hiermee
gepaard gaande restauratiepremies voor
waardevol niet-beschermd erfgoed. Met de
openstelling van enkele van deze gebouwen
wil men aantonen dat restauratie met
behoud van alle oorspronkelijke elementen
een must is voor het behoud van het
bouwkundig patrimonium. Maar uiteraard
ontbreken onze gemeentelijke musea
(Abdijmuseum Ten Duinen en het Nationaal
Visserijmuseum) niet in het programma.

Rondleidingen in gebouwen:
*Villa La Guadeloupe (beschermd
monument samen met Loxley Cottage),
Bauwenslaan 4 in Koksijde-bad
* Residentie de Brink – Villa Chez nous,
Pannelaan 55 in Sint-Idesbald
* Pays de Charleroi, nu Leerwijzer-Au
petit Lorrain (beschermd monument),
Noordzeedreef 3 in Oostduinkerke
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* Les Liserons, Vlaanderenstraat 20 in
Koksijde-bad
* Villa Albatros, Jan Pootlaan 14 in SintIdesbald
* Villa Henri-Louise, Zonder Zorgstraat
13 in Koksijde-bad
Van het jaar wordt er niet gewerkt met
reservaties. Gidsen staan doorlopend
ter beschikking in de zes opengestelde
gebouwen.

Unizo werkt
samen met
feestcomités

Nationaal Visserijmuseum
Het vernieuwde Nationaal
Visserijmuseum is op Monumentendag
13 september gratis toegankelijk.
Tijdens vier rondleidingen wordt
er speciale aandacht besteed aan
de OD.1 Martha, het beschermde
kustvissersvaartuig dat grondig werd
gerestaureerd en dat nu een veilige
haven in het museum vond.
Open van 10 tot 18 u., rondleidingen om
10.30 u., 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u.,
toegankelijk voor rolstoelen.
Reservatie noodzakelijk: T 058 51 24 68, F 058 51 08 17,
E info@visserijmuseum.be

Abdijmuseum Ten Duinen
Het Abdijmuseum Ten Duinen focust zich
ter gelegenheid van OMD op de “zorg”
in de abdij, nl. ontvangst van de gasten,
spirituele zorg, lichamelijke zorg voor
gasten, zieke broeders en bezoekende
abten. Gratis op zondag 13 september.
Doorlopend gidsen.
Open van 10 tot 18 u., toegankelijk voor
rolstoelen
Info: T 058 53 39 50, F 058 51 00 61,
E info@tenduinen.be,

De Unie van Zelfstandige Ondernemers
wil de inspanningen van de handelaars
in het kader van de dag van de
klant (26 september) beter in de
verf te zetten, en heeft daarom een
samenwerkingsverband met de
Koksijdse feestcomités aangegaan.
Dankzij deze samenwerking kan
een beroep worden gedaan op leuke
straatanimatie zoals de sambaband
Mo Chito, Wiewieneke, de Alfredo
clowns en De Plantrekkers. Ook de
jeugd kan zijn hart ophalen met
de springkastelen in Sint-Idesbald,
Koksijde-bad en Oostduinkerke-bad.
Plezier voor groot en klein verzekerd
dus. Bovendien hebben de meeste
handelaars voor elke klant een kleine
attentie in petto. Afspraak dus in de
centra van groot Koksijde op zaterdag
26 september, de Dag van de Klant!”
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Expo “Genezen in Congo:
gisteren, vandaag en morgen”

Van 12 tot 27 september
vindt in het gemeentehuis
de tentoonstelling “Kobika ya
Kongo - Genezen in Congo:
gisteren, vandaag en morgen”
plaats. Deze expo is een
organisatie van Memisa,

een niet gouvernementele
organisatie voor medische
ontwikkelingssamenwerking.
De tentoonstelling, die
sinds september 2007 door
Vlaanderen reist, geeft een
eigenzinnige kijk op ziek

zijn en genezen in Congo.
Aan de hand van uniek
foto- en beeldmateriaal en
authentieke voorwerpen,
doorloopt de bezoeker een
boeiend parcours waarbij hij
een levendig beeld krijgt van

de dagelijkse praktijk van
ziektebestrijding in Congo:
van de moeizame start van
de eerste pioniers eind 19e
eeuw, over de goed uitgeruste
hospitalen in de jaren ‘50, tot
vandaag.
Vertrekkend vanuit de
geschiedenis van de
kolonisatie en missionering
van Congo, wordt het aspect
basisgezondheidszorg belicht.
Het recente fotomateriaal van
de huidige samenleving van
Congo zet de bezoekers aan
tot denken over het thema
basisgezondheidszorg en hun
eigen houding daarbij. De
tentoonstelling nodigt uit om
te kijken en te vergelijken,
zowel tussen verleden en
heden als tussen Noord en
Zuid.
Gratis toegankelijk tijdens
de openingstijden van
gemeentehuis: op maandag
en woensdag van 9 tot 12
en van 13.30 tot 16 u.; op
dinsdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 9 tot 12 u.

Moambe avond voor Congolese vrouwen
Op zaterdag 26 september organiseert Actions des Femmes pour le Développement (AFEDE) i.s.m. met de dienst
Internationale Samenwerking (dIS) een moambe-avond ten voordele van het AFEDE-project in België en de
Democratische Republiek Congo. Lekkere en authentieke Congolese moambe in een gezellige Afrikaanse sfeer.
De Brusselse vzw AFEDE (www.afede.net) zet zich in voor
misbruikte vrouwen (jong en oud, kinderen en volwassenen)
uit en in Congo. Sensibilisatie staat hierbij voorop. De vzw
werd in 2004 opgestart uit het wrange gevoel dat er dringend
wat gedaan moet worden aan het grote en grove geweld tegen
vrouwen in Congo. Getuigenissen van vrouwen, jonge meisjes
en zelfs kinderen uit het oorlogsgebied gaven de motivatie.
Hun missie is hulp te bieden aan deze (jonge) vrouwen en
kinderen, zodat zij als slachtoffers opnieuw hun waardigheid en

integriteit terugvinden. Belangrijk is dat deze vrouwen ook zelf een
strijd moeten voeren en verandering bewerkstelligen in de hoop dat
de situatie mag verbeteren in hun leefgemeenschap, regio en land.
Heerlijke moambe, piri piri en saka saka! Steun deze vzw in
haar nobel doel. Zaterdag 26 september, vanaf 19 u. in de
Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.
Info en inschrijvingen: dIS Koksijde, dienstverantwoordelijke Fien Leerman,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke (fien.leerman@koksijde.be, T 058 51 08 92,
www.koksijde.be, woensdag- en vrijdagnamiddag gesloten).

Nacht van de Ziel op 1 november
Vrijwilligers gezocht
Op zondag 1 november wordt de Nacht van de Ziel van 22.30
u. tot 1.30 u. weer georganiseerd op de begraafplaats van
Oostduinkerke. De dienst Internationale Samenwerking (dIS) is
op zoek naar vrijwilligers die op zondag 1 november, overdag,
willen helpen met het uitzetten van de brandende kaarsen, het
aansteken van de vuurkorven en klaarzetten van materiaal.
Meer informatie op: www.koksijde.be bij dienst Internationale Samenwerking en bij
fien.leerman@koksijde.be – 058/51.08.92.

Bestellen zielvlag
De dIS brengt op de Nacht van de Ziel, i.s.m. de Nederlandse
kunstenares Mary Fontaine, de doden weer even dichter in ons

midden. Wie zijn geliefde overledene die dag dicht bij zich wil
voelen, kan meewerken aan de zielvlaggenlijn. Een zielvlag is
een speciale (ecologische) en halfdoorzichtige vlag waarop het
portret van de gestorvene komt. Op de Nacht van de Ziel kan
men zielvlaggetjes aaneenklikken zodat onze doden aanwezig
lijken te zijn. Het wapperen van de vlaggetjes, lijkt alsof de
overledenen met de levenden spreken. De zielvlag beperkt zich
niet tot de doden van deze begraafplek, maar is universeel.
Bestellen? Surf dan snel naar www.koksijde.be of naar www.
nachtvandeziel.nl.
Info: dienst Internationale Samenwerking, diensthoofd Fien Leerman,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke – T 058 51 08 92, E fien.leerman@koksijde.be
(woensdag en vrijdagnamiddag gesloten).
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Rasacteur Johan Heldenbergh
brengt “The broken Circle…”
in c.c. CasinoKoksijde
Johan Heldenbergh. De naam zou stilaan en belletje moeten doen rinkelen. In het voorjaar verscheen de Gentenaar
wekelijks op het scherm in de populaire serie Jes, waar hij de rol van de homoseksuele John vertolkte. Op zondag 27
september is hij om 20 u. met de Compagnie Cecilia te zien in de seizoensopener in c.c. CasinoKoksijde, samen met
Mieke Dobbels in zijn stuk The broken Circle Breakdown featuring the Cover-ups of Alabama.
Heldenbergh kent z’n tvdoorbraak in 1995 in Ons
Geluk, de prestigieuze
dramareeks. Daarna figureert
hij in enkele series en speelt
rollen in diverse films (o.a.
Ben X, Aanrijding in Moskow,
Steve+Sky) Laat er geen
twijfel over bestaan dat Johan
ook een theaterdier is. Als
acteur stond hij op de planken
met o.a. Ten Oorlog, Allemaal
Indiaan, Britannicus, en met
z’n eigen monoloog Massis the
musical.
T-d: “Je hebt al enkele
mooie televisie- en
filmrollen op je cv. Toch
ben je eigenlijk een echte
theateracteur?”
Johan Heldenberg: “Als
ze mij iets aanbieden voor
televisie, en ik ben die periode
vrij, dan zijn er verschillende
overwegingen waarop ik
mijn beslissing baseer. De
belangrijkste daarvan is de
rol die ik mag spelen, en of
het een speelrol is of niet. Of
ik er iets kan aan toevoegen.
Jes was ook wel de ideale
manier om reclame te maken
voor The Broken Circle… Nu,
ik heb mij zo geamuseerd met
het personage van John dat
ik het sowieso had gedaan.
Gastrollen in politieseries zijn
gewoon leuk en tegen een film
met een interessant scenario
zeg je niet nee…”
T-d: “In Jes verschijn je
voor een publiek dat je
misschien niet zo goed
kent. Meegenomen?”
Johan: “Jazeker, want
het is wel het publiek dat
ik wil bereiken. Wij doen
aanzienlijke inspanningen om
toegankelijke voorstellingen
te maken, en dichtbij de
mensen te komen, maar een
beetje bekendheid helpt ook
in onze kruistocht om het
theaterpubliek te verbreden.”
T-d: “The Broken Circle
Breakdown featuring the
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Cover-Ups of Alabama…
een hele mondvol. Je
maakt het de mensen
niet makkelijk. En
countrymuziek is ook
niet evident. Waarom die
keuze?”
Johan: “Ik denk dat als je wat
afstand neemt dat die titel
nog zo slecht niet is. Ik heb er
met de leiding van Compagnie
Cecilia en met onze verkoper
genoeg discussies over
gehad. Bovendien heb ik
genoeg reclame kunnen
maken en de mensen weten
onderhand wel dat ik iets
met country doe. De titel
is in elk geval herkenbaar.
In de zin van: dat moet die
voorstelling zijn van die gast
van Jes, want ‘t was lang
en ‘t was in ‘t Engels. Maar
onderschat de populariteit
van countrymuziek! Als je Will
Tura, en Bobbejaan Schoepen,
en zelfs de levensliederen van
Laura Lynn zou ontleden dan
kom je in essentie bij country
uit.”
T-d: “Het stuk wordt
ondersteund door
rasmuzikanten. Ben je zelf
muzikaal aangelegd?”
Johan: “Sinds kort heb ik
zelf banjo leren spelen, een
beetje mandoline en wat
gitaar. Ik luister de laatste
tijd onophoudelijk naar roots,
bluegrass en countrymuziek,
en de punk waar ik vroeger
zot van was ook wel eens.
Sinds ik zelf het plezier mag
smaken om met muziek wat
bezig te zijn, geniet ik ook
veel meer van muziek in mijn
leefomgeving. Vroeger was
het veel vaker stil thuis.”
T-d: “Wat brengt de nabije
toekomst?”
Johan: “Er wordt over een
tweede reeks gepraat van
Jes, alleen heb ik nu minder
tijd dan vorig jaar. Ik wil
zoveel mogelijk toeren met
The Broken Circle, en in het

Johan Heldenbergh. (Foto Kurt Van der Elst)

voorjaar maak ik samen
met de helft van het dorp
Schellebelle een film. Dus
alleen met amateurs. Dat
wordt de grootste uitdaging
die ik in mijn leven zal
aangaan. Ik zie er enerzijds,
wegens héél véél werk,
verschrikkelijk tegenop, maar
anderzijds kijk ik er echt naar
uit. Spannend.”
T-d: “Kort en bondig:
waarom moet ons publiek
naar de Cover-Up’s
komen?”
Johan: “Om eens uw
eigen smaak met die van
mij te meten, want ik ben

ongelofelijk trots op The
Broken Circle en vind het
de beste voorstelling van de
laatste drie theaterseizoenen.
Vwoila.”
Johan Heldenbergh vertrouwt
ons nog toe dat hij wel van de
zee en Koksijde houdt, maar
niet van de zomerdrukte:
“Ik hou van de zee, ik ben
zot van Oostende en ik kom
al eens tijdens de vrieskou
uitblazen in De Panne en dan
gaan we soms in Koksijde
naar de cinema. Dat zijn altijd
heerlijke dagen.”
Toegang: 14, 12 en 10,5 euro
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18/07/2009-13/09/2009
Koksijde, verschillende restaurants
Vis van het jaar

Info: toerisme Koksijde-Oostduinkerke

Woensdag 2 september
20 uur / Film ‘Dirty Mind’

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 3 september
17-20 uur / Bloedinzameling

Koksijde-dorp, ’t Oud Schooltje, Kerkstraat
Info & org. Rode Kruis, Marc Vandermeiren,
T 0475 82 59 40,
marcvandermeiren@skynet.be

Vrijdag 4 september
17.30-18.30 uur / Start turnseizoen 50+
Koksijde-dorp, sporthal

e 1,50 als je per les betaalt; als je
per maand betaalt is het e 1per/les seizoensportverzekering: e6
Org. Okra Koksijde, T 058 51 3727,
T 058 51 56 64

Zaterdag 5 september
14-18 uur / Open museumdag:
museum en expo gratis
toegankelijk

Koksijde, Abdijmuseum Ten duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

14 uur / Geleide wandeling in
natuurreservaat Doornpanne
met aandacht voor fauna en
flora
Oostduinkerke, bezoekerscentrum
Doornpanne

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33

Kermisattractie

Sint-Idesbald, G. Grardplein

Info: feestcomité Sint-Idesbald,
siskachristiaens@hotmail.com

Vanaf 19 uur / Veiling van de doeken
die de 10 kunstenaars
gemaakt hebben in kader van
Cabin Art, dit ten voordele
van het goede doel, nl.
Vrienden der blinden
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128
Info: R. Vanduüren

19 uur / Kermisprijskamp Golfbiljart
t.v.v. Leopoldsvrienden
Oostduinkerke-dorp, Café Leopold
Aanvang om 20 uur

Info: café Leopold, Dorpsstraat 29
8670 Oostduinkerke, T 0473 53 55 46,
T 0474 88 11 05

20 uur / Dansavond

Oostduinkerke, café de zoeten Inval,
Nieuwpoortsteenweg

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

20 uur / Muziektheater OTO &
Belladonna, Bloedbruiloft

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: reservatie@hetbedrijf.be,
aan de balie van het c.c. casinokoksijde,
T 058 53 29 99 of op T 058 51 18 37,
www.hetbedrijf.be

Zondag 6 september
6 uur / Rommelmarkt
2,5 euro per 3 meter
Wulpen, Dijk

Inlichtingen en inschrijvingen:
Janssens Dirk, T 0486 97 79 41

8 uur / Garnaalvissers te paard
Oostduinkerke-aan-Zee, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

10 uur / Plechtigheid Canadese
soldaat + optocht tot aan de
Zeedijk/ G. Grardplein
Sint-Idesbald, Kerk, Strandlaan

11-14 uur / Optreden country &
western dance Club ‘Old
Kentucky’ Belgium
Optreden houtland band in de
winkelstraten
11-14 uur / Aperitief met
kermisambiance, gratis
drankjes en hapjes
(zolang de voorraad strekt)
14.15 uur / Geleide wandeling Cultuur
& natuur…een gezonde en
culturele wandeling
Koksijde, parking O.L.V.-ter-Duinenkerk,
Kerkplein 2
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

14.30 uur / Vrije rondleiding in het
Nederlands (duur: 1,5 uur)
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Kon. Prinslaan/Verbouwelaan
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
T 058 53 39 50, www.tenduinen.be,
info@tenduinen.be

16-18 uur / Wandelconcert
Houtemnaere blijft tegaere
Koksijde-aan-Zee

Info: feestcomité Koksijde-aan-Zee,
kristibo@telenet.be

Oostduinkerke, Groenendijk

Groendijkkermis volkskermis
Café De zoeten Inval
17 uur / Visbakken door
Groendijkvrienden
18 uur / Officieel bezoek aan
Groendijkkermis door de
gemeentelijke overheid
in aanwezigheid van
Mieke Garnaal, harmonie
‘Vrienden van de Brandweer
en dansgroep De OudIJslandvaarders
20 uur / Dansavond

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Maandag 7 september
8.30 uur / Garnaalvissers te paard
Oostduinkerke-aan-Zee, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

17.30-18.30 uur / Start turnseizoen 50+
Koksijde-dorp, sporthal

e 1,50 als je per les betaalt; als je
per maand betaalt is het e 1per/les seizoensportverzekering: e6
Org. Okra Koksijde, T 058 51 3727,
T 058 51 56 64

14 uur / Seniorennamiddag
Ontspanningsnamiddag voor
60-plussers van Sint-Idesbald
met optreden van het cabaret
‘The Blikdooze band’
Gratis Sint-Idesbald, kerkepannezaal,
Strandlaan 128, hapje en drankje
(inschrijven tegen 4 september)
Info: feestcomité Sint-Idesbald,
siskachristiaens@hotmail.com

Woensdag 9 september
10 uur / Garnaalvissers te paard
Oostduinkerke-aan-Zee, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

16.30 - 20 uur / Bloedinzameling
Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg,
Witte Burg 92

Info & org.: Rode Kruis, Marc Vandermeiren,
T 0475 82 59 40,
marcvandermeiren@skynet.be

20 uur / Film ‘Los Abrazos Rotos’

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 10 september
Koksijde, Oostduinkerke

Daguitstap vanuit de
gemeente naar Rijsel &
Kortrijk

Info en organisatie: dienst Toerisme KoksijdeOostduinkerke, T 058 51 29 10

14 uur / Herfstontmoeting
Seniorendans met
dansdemonstraties

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Org. Seniorengroep De Golfbrekers

Vrijdag 11 september
20.30 uur / Jazz@baaldje

Sint-Idesbald, Belle Vue, Zeedijk centrum
Info: Werkgroep Kunst in Baaltje,
R. van Duüren, T 058 51 30 50

Zaterdag 12 september
8 uur / Koksijde, station

Vertrek met de trein naar Brussel
Bezoek aan de Matongo-wijk, de congoleese
wijk en rand wordt verkend. ’s Middags
wordt een typisch Afrikaans gerecht gegeten
Kostprijs: e 40 (trein niet inbegrepen)
Inschrijven vóór 2 september via herman.
vanheste@telenet.be, T 058 51 38 87 of via
erna. delancker@telenet.be
Reknr. 751-2029921-42
Organisatie: VrouwenStemmen,
T 0479 98 12 00

11.45 uur / Clubkampioenschap voor
vrouwelijke kruwers
Oostduinkerke, strand

Inschrijvingen bij Jean Lycke, T 0496 25 01 44
Info: Garnaalkruiersvereniging de
Spanjaardbank, Jean Lycke, T 0496 25 01 44

12 uur / Garnaalvissers te paard +
koken en verkopen van de
garnalen op de Zeedijk
Oostduinkerke, Astridplein, strand

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Oostduinkerke, vakantiehuis Hoge Duin

Groots event - 3000 mensen
verwacht - begeleide
wandelingen en fietstochten
Info: org: base event, oude
Brusselseweg 242, 9050 Gentbrugge,
T 09 232 56 66, F 09 232 56 76,
info@base-events.be, www.base-events.be
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15 uur / Inschrijvingen
Wielerwedstrijd voor
Eliterenners zonder contract
& beloften
Grote Prijs garage Marc
Vansteenland
Oostduinkerke, café Visserswelzijn

19 uur / Opening kermis door de
gemeentelijke overheid in
aanwezigheid van Mieke
Garnaal en eredames
onder begeleiding van de
Harmonie Vrienden van de
Brandweer van Oostduinkerke
en dansgroep De OudIJslandvaarders
Oostduinkerke-dorp

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

19 uur / Accordeonavond met
accordeonist Mark Muys

Oostduinkerke, estaminet De Peerdevisscher

20 uur / Optreden Kate Ryan

Koksijde, c.c. Casinokoksijde, feestzaal
VVK €16; ADD € 20
Info en tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde

Zondag 13 september
Oostduinkerke-dorp

Plechtige herdenking 65ste
verjaardag Bevrijding van
de gemeente KoksijdeOostduinkerke

9.15 uur / Plechtigheid op de gemeentelijke
begraafplaats te Oostduinkerke en op de
Britse Militaire begraafplaats
10.15 uur / Herdenkingsmis in de SintNiklaaskerk opgeluisterd door het koor
‘Laudate Dominum’ uit Kortrijk
11.15 uur / Bevrijdingsstoet met
bloemenhulde bij de herdenkingsplaten in de
Vrijheidstraat en aan de gemeenteschool.
12.15 uur / Defilé in de Dorpsstraat.
De bevolking wordt uitgenodigd tot deze
plechtigheid alsook hun huis te bevlaggen op
zondag 13 september
Contact: de heer Werner Tyteca, secretaris
organisatiecomité, Koksijdesteenweg 5,
Koksijde, T 058 51 36 64, T 0479.97 78 46,
werner.tyteca@skynet.be

10 uur / Open minigolftornooi
Oostduinkerke, Minigolf Tip-Top,
Leopold II Laan 112 a

Inlichtingen: Mark Demaerel, T 0478 43 01 32

10-18 uur / Open monumentendag
VRAAG AFZONDERLIJK
PROGRAMMA
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald

Info: dienst toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

13 uur / Open vogelpik wedstrijd

Oostduinkerke, café Leopold, Dorpsstraat 29
Inschrijvingen van 13 tot 14.20 uur
Start 14.30 uur
T 0473 53 55 46, T 0474 88 11 05

13.15 uur / Clubkampioenschap
mannelijke kruwers
(tot 14.45 uur)
Oostduinkerke, strand

Inschrijvingen Jean Lycke, T 0496 25 01 44
Info: Garnaalkruiersvereniging De
Spanjaardbank, Jean Lycke, T 0496 25 01 44

14.15 uur / Geleide wandeling Kom
meer te weten over de ezeltjes
die grazen in de Noordduinen
Koksijde, t.h.v. de Zuid-Abdijmolen

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10
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15-18 uur / Wandelconcert St. Cecilia
Veurne
Koksijde-aan-Zee, vertrek O.L.V.-terDuinenkerk
Info: feestcomité Koksijde-aan-Zee,
T 0475 25 74 24

16 uur / Modeshow

Oostduinkerke-aan-Zee, openluchtzwembad

Organisatie: handelaarsbond Oostduinkerke,
kaarten ook bij diensten toerisme,
T 058 51 29 10

19 uur / Schlagerfestival - 9de nacht
van de Duitse schlager- en
volksmuziek
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, Theaterzaal
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

Maandag 14 september
10 uur / Plechtige herdenkingsdienst
voor de overleden
parochianen
Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk,
Leopold II-Laan

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
t 058 51 29 10

14-17 uur / Start kaartseizoen

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan
Info: OKRA Koksijde, T 058 51 44 37

15 uur / Schlagerfestival - 9de nacht
van de Duitse schlager- en
volksmuziek
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, Theaterzaal
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

18 uur / Inschrijvingen en uitbetaling
Clubkampioenschap voor
wielertoeristen
Oostduinkerke, café ’t Visserswelzijn
Org. De Meeuw

Dinsdag 15 september
14 uur / Kermiskiekenkaarting

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg
Info: SOW Oostduinkerke Wulpen,
T 058.51.65.00

17 uur / Avondmarkt
Oostduinkerke-dorp

Info: Dirk Vanbuylaere, T 0477 37 12 18

Woensdag 16 september
16 uur / Wedstrijden voor de
schoolgaande jeugd

Oostduinkerke, binnenplein Nationaal
Visserijmuseum
Org. Feestcomité Oostduinkerke-dorp

17-19.30 uur / Bloedinzameling
Sint-Idesbald, Kerkepannezaal,
Strandlaan 128

Info & org.: Rode Kruis, Marc Vandermeiren,
T 0475 82 59 40,
marcvandermeiren@skynet.be

20 uur / Film ‘Les Plages d’Agnes’

Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal
Info & tickets: bespreekbureau c.c.
casinoKoksijde, T 058 53 29 99

Donderdag 17 september
9 uur / Plechtige vissersmis

Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk,
Leopold II-Laan
Na de eredienst bloemenhulde op het erepark
van het Nationaal Visserijmuseum

11 uur / Gezellig samenzijn voor de
vissers en de vrienden van de
visserij in vafé Visserswelzijn,
aangeboden door William
Pauwels van het frietkraam
Gezondheidsapotheek en het
feestcomité Oostduinkerkedorp
14.30 uur / Discussienamiddag, Bio
interessant? Ingeleid door
Piet Verstraete
Koksijde, Bibliotheek, W. Elsschotzaal
Inkom, 2,50 euro pp (koffie incl)
Org. A. Vermeylenfonds,
R. Lema, T 0497 90 52 12

15 uur / Inschrijvingen
wielerwedstrijd voor
eliterenners zonder contract
en beloften
26ste grote prijs Autohandel
Vanoverbeke - Legein
Oostduinkerke-dorp, café ‘t Visserswelzijn

Zaterdag 19 september
14 uur / Themawandeling:
bessenwandeling

Oostduinkerke, bezoekercentrum
Doornpanne, Doornpannestraat 2

Info: bezoekerscentrum Doornpanne,
T 058 53 38 33

Handzame Koksijde

Keizer der juniores

Internationale wielerwedstrijd UCI 2.1
1ste rit Handzame - Handzame
Start 14.30 uur, Handzameplein, 104 km
Aankomst, Handzameplein

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10 - www.veloclubkoksijde.be

Zondag 20 september
14.15 uur / Een boeiende bessenen vruchtenwandeling
in de Houtsaegerduinen,
Kerkepannebos

Sint-Idesbald, ingang Houtsaegerduinen,
infopaneel, einde Veurnelaan
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10

15 uur / Keizer der juniores
2de rit Wulpen: Tijdrit
Start 9 uur Dorpsplein
Wulpen, 6 km
3de rit: Koksijde-aan-Zee:
finalerit
Start: 15 uur Koksijdedorp: 97 km, aankomst
Gemeentehuis koksijde,
Zeelaan

Koksijde-dorp, aankomst Koksijde-aan-zee,
Zeelaan t.h.v. gemeentehuis
Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke,
T 058 51 29 10, www.veloclubkoksijde.be

Woensdag 23 september
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, theaterzaal

Film ‘The Wrestler’

Info & tickets: bespreekbureau
c.c. casinokoksijde, T 058 53 29 99

Agenda September 2009

Vrijdag 25 september
19.30 uur / Paella avond bereid door
de Orde van de Paardevissers

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg,
Witte Burg 92
In Oostduinkerke zijn de paardenvissers
nog steeds een gevestigde waarde. Ze
zijn niet enkel gekend omwille van hun
zeetochten waarbij te paard garnalen worden
gevangen, maar eveneens omwille van hun
niet te versmaden paella. Deze wordt door
de Orde van de Paardevissers met liefde
en kunst gemaakt. Huize Rozenwingerd,
een voorziening voor begeleiding van
volwassenen met mentale beperkingen te
Oostduinkerke, organiseert in samenwerking
met de paardenvissers een paella avond
. Iedereen is welkom. Opbrengst is ten
voordele van Huize Rozenwingerd.
Kaarten € 15 te bekomen in Huize
Rozenwingerd, Bitterzoetlaan 7,
Oostduinkerke, T 058 53 38 50,
info@rozenwingerd.be

Zaterdag 26 september
Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald

Dag van de Klant
Sint-Idesbald

10-13 uur
Alfredo Clowns
Dixielandband (10.30 - 12.30 uur)
Springkasteel
14-17 uur / Wiewieneke en springkasteel

Koksijde-aan-zee

10-13 uur / De plantrekkers (tot 12.30 uur)
& Springkasteel
14-17 uur / Mo-Chito (tot 17.30 uur)

Oostduinkerke-aan-Zee

10-13 uur / Springkasteel
14-17 uur / Alfredo clowns en springkasteel

Koksijde-dorp

14 uur / Optreden Mo-chito (tot 17.30 uur)
Info: Unizo, Patricia Vandenbroucke,
info@weekendmode.be

Oostduinkerke, feestzaal Witte Burg

Congolese avond ism AFEDE
Info: DIS, Fien Leerman, T 058 51 08 92; T
0494 50 28 47, fien.leerman@koksijde.be

20 uur / 15de bal van de gemeente
Koksijde
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde

Walking dinner + bal: e 35 (excl drank)
Voorverkoop enkel bij dienst Toerisme Koksijde,
gemeentehuis, Zeelaan 303 en bij de raadsleden
Enkel Bal : e 5, ADD e 7
DJ Wim Rommens (Eindeloos Begin)
Ten voordele van jeugdwerking NIVO Koksijde

Zondag 27 september
11 uur / Kunst in beeld, bezoek aan
kunstenaar Greet Ketelaers
Keramiek - brons: het
menselijk figuur

Veurne, Tulpenweg 5
Om deel te nemen telefoneert u naar
het secretariaat van het Davidsfonds
Oostduinkerke en Wulpen, T 058 51 49 20
met medeleding aantal deelnemers of via
mail, paul.depondt1@telenet.be
Oostduinkerke, vakantiecentrum Ter Helme

markant@terhelme, een
nationale gezinsdag aan zee

markant-leden, Ter Helme klanten en
hun gezin palmen het strand in tussen
Oostduinkerke en Nieuwpoort.
5 locaties, van Groenendijk tot aan de
haven van Nieuwpoort - met een waaier aan
ontspannende activiteiten voor het hele gezin
zorgen voor een nazomerse vakantiesfeer op
deze zondag gevuld met zalig zeeplezier.
We kunnen genieten van de paardevissers,
tochtje doen met de amfibieboot, een
shorebreak team voor watersporten, dit alles
ter hoogte van surfclub Windekind.
Het toeristisch treintje verbindt alle locaties
en brengt iedereen feilloos naar de apotheose
met de Ketnetband om 17 uur in Ter Helme

14 uur / Geleide wandeling in Ter
Yde, Hannecartbos

Oostduinkerke, infoluifel Noordzeedreef

Info: VBNC De nachtegaal, T 058 42 21 51

20 uur / Compagnie Cecilia/Johan
Heldenbergh
The broken circle breakdown
featuring The cover-ups of
Alabama
Koksijde, c.c. CasinoKoksijde, feestzaal
Info & tickets: bespreekbureau
c.c. CasinoKoksijde, T 058 53 29 99,
www.casinokoksijde.be

Maandag 28 september
17.25 - 18.25 uur / Turnen voor 50+
Koksijde-dorp, Sporthal
Kennismaking voor iedereen, gratis
deelname

Anders is het elke maandag van
17.25 - 18.25 uur, 1,50 euro per les
Als je per maand betaalt is het slechts
1 euro per les.
Info & organisatie: Okra Koksijde

Woensdag 30 september
20 uur / Film ‘The Song of Sparrows
Koksijde, c.c. Casinokoksijde, theaterzaal
Info: bespreekbureau c.c. casinoKoksijde,
T 058 53 29 99

Cursus en vorming
Charmevakantie in Sankt Moritz,
Hotel Stahlbad
7 tot 16 september 2009
Prijs: e 730 euro (transport, 10 daags verblijf,
9 nachten, volpension). Excursies ter plaatse te
betalen. Toeslag: single: 126 euro

Info & org.: Neos Koksijde, inschrijven bij Liliane
Laleeuwe T 058 51 24 32 of. bij Judith Ranson
T 058 51 40 60, www.neosvzw.be

BLOEMSCHIKKEN IN HET
SOLUNA-ATELIER

Voor iedereen die graag creatief bezig is en van
bloemen houdt.
Voorkennis is niet vereist.
Elke deelnemer wordt persoonlijk begeleid zodat
zowel beginners als ervaren bloemschikkers zich
thuis voelen.
Cursus:
1 les per maand van september 2009 tem juni 2010
dinsdagnamiddag, woensdagnamiddag,
woensdagavond
135 euro voor de volledige reeks
(materialen niet inbegrepen)
Seizoenworkshops:
herfst (september), Kerst (december), Pasen
(maart), zomer (juni)
dinsdagnamiddag, woensdagavond
65 euro per workshop - 240 euro voor de volledige
reeks (alle materialen inbegrepen)
Alle lessen gaan door in het soluna-atelier
We werken in kleine groepen (max. 8 personen)

Tentoonstellingen
September / Joris Peeters, brons
Sint-Idesbald, kapsalon Lievino

Info: kapsalon Lievino, T 058 51 18 05

17/01-15/12 / Getij-Dingen
Koksijde, strand

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be.be

28/03-04/10

Week: 10-18 u.
Weekends en feestdagen:
14-18 u.; gesloten op maandag
Hedendaagse Kunst aan zee

De 3de triënnale voor
hedendaagse kunst aan zee.

De 3 deelnemende beaufortkunstenaars zijn
Krijg De Koning(NL), Evan Holloway(VS) en
Valérie Mannaerts (B)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57;
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

16/05-13/09 / Piet Florizoone en
Margritte Vannuffel
Oostduinkerke, Zeedijk

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57,
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

20/06-20/09 / Marc Lagrange

Abdijhoeve Ten Bogaerde en Abdijmuseum
ten Duinen 1138
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57,
info@tenduinen.be, www.tenduinen.be

27/09-30/11

Open: vrij nam: 14-16.45 uur
Zat & zon.: 9-12 & 14-16.45 uur
Oostduinkerke, Toerismekantoor,
Astridplein 6

Denis Dewitte
(intergemeentelijk project)
Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39.57,
info@tenduinen.be; www.tenduinen.be

04/09-13/09 / Freddy Jonckheere,
aquarel
Elke dag 15-18 uur
Sint-Idesbald, Keunekapel,
H. Christiaenslaan 40

Info: Abdijmuseum Ten Duinen 1138,
Valerie Vandamme, T 058 53 39 57

Tot 27/09 / Tentoonstelling
Taf Wallet

Oostduinkerke, Art Gallery De Muelenaere &
Lefevere
Polderstraat 76
Info: De Muelenaere & lefevere,
T 058 51 47 57, dml@skynet.be,
www.dmlgallery.be

Info & inschrijvingen
Soluna floral art, Golflaan 17A, 8670 Oostduinkerke
T 058 52 06 89, T 0497 42 86 29, www.soluna.be

Grootse tentoonstelling
Genitale Verminking, vrouwen,
een Leven vol Pijn
25/09 - 07/10, Abdijhoeve Ten Bogaerde,
Ten Bogaerdelaan 12
Elke dag van 13 tot 18 uur, gesloten op maandag,
gratis toegang
Ingericht door Vrouwenstemmen FVV KoksijdeOostduinkerke in samenwerking met Forum
Vlaamse Vrouwen FVV uit Gent
Op 3 oktober gaat in de voormiddag een workshop
in Abdijhoeve Ten Bogaerde

Hoe komt uw activiteit
in de agenda van Tijdingen?
Voor de editie oktober 2009 bezorgen vóór 5
september 2009. Voor de editie van november
2009 bezorgen vóór 5 oktober 2009.
Bij voorkeur via anja.lensen@koksijde.be of
toerisme@koksijde.be t.a.v. Anja Lensen.
Of dienst Toerisme Koksijde, Zeelaan 303,
Gemeentehuis, 8670 Koksijde, T 058.51.29.10,
F 058.53.21.22.

Inschrijvingen via erna.delancker@telenet.be of
T 0479 98 12 00, www.vlaamsevrouwen.org;
info@vlaamsevrouwen.org

Info: Ter Helme, T 058 23 45 02
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Zaterdag 26l09l09 // c.c. Casino Koksijde

Walking dinner + bal //

20 uur

€ 35 (excl. drank) - VVK enkel in
toerismekantoren + raadsleden
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Bal // 22.30 uur -

VVK € 5
ADD € 7

