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Lettertypes

- vermijd ‘word-art’.
- Wees ervan overtuigd dat regular/bold, groter/kleiner
wit/zwart op zich al genoeg variatie kan bieden.
- Gebruik de Koksijde lettertypes. (ITC Avant Garde en 
Verdana voor doorlopende tekst)

Beeld

- het weglaten van deze beelden bevordert alleen 
maar de leesbaarheid.

Affiches zo kort mogelijk maken

- lees teksten goed na. Je zal zien dat het altijd wel 
wat korter kan, zonder dat je aan inhoud verliest. Dat 
bevordert de leesbaarheid.



Inschrijfstrook

Naam  ............................................................................................................................................................................

Adres  .............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ..................................................................... Aantal meter  ...........................................................

Feestcomité Oostduinkerke-dorp

Rommelmarkt
zondag 9 augustus 09
Oostduinkerke - dorp
Aanvang vanaf 6u

Inschrijvingen voor 1 augustus ‘09
6 euro per 5 meter

Inschrijvingen na 1 augustus ‘09
8 euro per 5 meter

Inschrijven kan via overschrijving naar ons 
feestcomité 800-2221005-74 en inschrijfstrook te 
bezorgen aan Feestcommité Oostduinkerke-dorp, 
Polderstraat 119, 8670 Oostduinkerke

inlichtingen bij Eric De Wulf T. 058 23 85 34

verkoop van drank, voeding of nieuwe waren 
is verboden!
 

Gemeente Koksijde Huisstijl Aandachtspunten

Lettertypes

- Herkenbaarheid via lettertypes

Label

- zorg ervoor dat het label altijd als ‘label’ wordt 
gebruikt. Het mag/moet los staan van de affiche tekst.

Tekst

- Hier werd geschrapt in de tekst, maar de boodschap 
blijft dezelfde.

Inschrijfstrook

Naam  ............................................................................................................................................................................

Adres  .............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ..................................................................... Aantal meter  ...........................................................

Feestcomité Oostduinkerke-dorp

Rommelmarkt
zondag 9 augustus 09
Oostduinkerke - dorp
Aanvang vanaf 6u

Inschrijvingen voor 1 augustus ‘09
6 euro per 5 meter

Inschrijvingen na 1 augustus ‘09
8 euro per 5 meter

Inschrijven kan via overschrijving naar ons 
feestcomité 800-2221005-74 en inschrijfstrook te 
bezorgen aan Feestcommité Oostduinkerke-dorp, 
Polderstraat 119, 8670 Oostduinkerke

inlichtingen bij Eric De Wulf T. 058 23 85 34

verkoop van drank, voeding of nieuwe waren 
is verboden!
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Label

- Dit label is ok.

Titel

- Let erop dat de hoofdtitel altijd in een ITC Avant 
Garde bold staat. Zwart of wit: beide kunnen.
- Titels worden altijd links gelijnd (dwz: er is een 
‘onzichtbare’ kantlijn aan de linkerkant.)
- Durf een titel groot te zetten, als je daar de plaats 
toe hebt.
(maar overdrijf niet)
- De inhoud van de titel is kort en krachtig.

Logo

- Hoewel het hier een druktechnisch probleem betrof, 
toch erop letten dat het logo ALTIJD wordt getoond.

Wit lijntje

- 1 mm lijntje is correct.
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Logo

- Hoewel het hier een druktechnisch probleem betrof, 
toch erop letten dat het logo ALTIJD wordt getoond.

Fotogebruik

- durf het fotogebruik in vraag te stellen.

Zomeropvang in
Koksijde



  Advies waarover?

De gemeente is verplicht advies te vragen aan de 
Cultuurraad over alle culturele materies zoals de aankoop 
van een kunstwerk ten behoeve van het gemeentelijk 
patrimonium, het plaatsen van een kunstwerk in het 
straatbeeld etc. 
De gemeente dient geen advies te vragen over de
 opmaak van de gemeentelijke begroting, 
 luik cultuur.

Spring je
mee in zee!

Cultuurraad Koksijde
Informatieve folder

Contact

Wenst u lid te worden van de cultuurraad?
Heeft u bepaalde vragen m.b.t. de cultuurraad?

Dan kunt u terecht bij volgende contactpersonen:

Ann-Sofie Beun, 
Afdelingshoofd Vrije Tijd en Cultuur - cultuurbeleidscoördinator 

Nathalie Martens, 
secretaris cultuurraad en medewerker Afdeling Vrije Tijd en Cultuur

Dienst Cultuur
Zeelaan 303, 8670 Koksijde
E-mail: cultuur@koksijde.be 
Tel.: 058 53 34 40
Fax: 058 53 30 94

Deze infofolder is een initiatief van de afdeling Vrije Tijd en Cultuur Koksijde.

Cultuurraad
= Cultuurdienst?

De cultuurdienst is in tegenstelling tot de cultuurraad
een gemeentelijke dienst, bestaande uit ambtenaren.

Het gemeentebestuur is wel decretaal verplicht om  een 
medewerker van de gemeente aan te duiden ter ondersteuning van 
de cultuurraad (art. 62). Wat die ondersteuning concreet inhoudt, 
wordt nergens nader bepaald en kan/mag lokaal ingevuld worden.

Deze medewerker kan de cultuurbeleidscoördinator zijn, maar de 
gemeente is hiertoe niet verplicht. Ze kan, 

indien zij dit wenst, een andere ambtenaar aanduiden. 
In Koksijde is dit een medewerker van de

Cultuurdienst.

C
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Cover

- Deze cover is conform.
- Het gebruik van zwart of wit letters is een keuze van 
de ontwerper.
- Het gebruik van andere lettterfamilys (bold, light, 
regular) binnen de Avant Garde reeks is een keuze van 
de ontwerper. 
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Waarom 
een cultuurraad

oprichten? 

Het oprichten van een cultuurraad is wettelijk verplicht in uitvoering 
van het decreet ‘houdende het stimuleren van een kwalitatief en

 integraal cultuurbeleid’ van 13 juli 2001, gewijzigd bij besluit van 13 
juli 2007.

Het decreet lokaal cultuurbeleid beoogt de brede bevolking te betrekken 
bij het cultuurbeleid, via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten en via 

één of meerdere adviesorganen voor cultuur. 

Voor deze adviesorganen wordt het belangrijk bevonden dat diverse 
invalshoeken en standpunten aan bod komen: deze van de vrijwilligers 
van het verenigingsleven, van de beroepsmensen die werkzaam zijn in 

instellingen en organisaties en van de deskundigen. 
De eigen visie en aparte inbreng van ieder kan bijdragen tot een

 brede en rijke beleidsadvisering. 

Wie kan er zetelen in 
een cultuurraad?

De samenstelling is gebonden aan een aantal regels. Ze zijn deels decretaal 
vastgelegd, deels lokaal in te vullen.

Voor haar cultuurraad zoekt de gemeente geëngageerde en geïnteresseerde mensen 
die een bijdrage aan het beleid willen leveren, die rond de aangebrachte thema’s iets te 

zeggen hebben en elkaar aanvullen, de ene door zijn professionele blik, de andere vanuit 
zijn ervaring als publiek/deelnemer of individuele burger, als gangmaker van een vereniging 

of als doelgroepdeskundige. 

De leden moeten bevoorrechte getuigen zijn van het culturele leven in de gemeente. Het is van 
belang dat zij het culturele gebeuren kritisch aanschouwen, gevoelig zijn voor wat er waar kan 
verbeteren en dat ze het gemeentelijk beleid een spiegel kunnen voorhouden, meer dan (enkel) 
de belangen van hun vereniging of instelling te behartigen. 
Een adviesraad is immers geen gemeenteraad en lidmaatschap houdt geen legitieme 
vertegenwoordiging in, in de electorale betekenis van het woord.  

Het decreet (art. 56) vermeldt drie categorieën van leden, van wie mag worden verwacht dat 
ze geïnteresseerd zijn in het cultuurbeleid en die deze rol van bevoorrechte getuige kunnen 
opnemen: 

- Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met 
vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
- Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die 

werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het 
grondgebied van de gemeente; 

- Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente. 

Opgelet: politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken 
van de gemeentelijke adviesorganen voor Cultuur.

Velen onder u hebben waarschijnlijk al gehoord van of gelezen 
over de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid, of kortweg 

Cultuurraad.

Weinigen weten waarvoor deze raad precies staat, wat haar 
bestaan motiveert, welke wetgeving er aan de grondslag van ligt. 
Bovendien wordt de Cultuurraad onterecht al te vaak verward met 

de gemeentelijke culturele dienst.

Omdat het Koksijdse gemeentebestuur vooral duidelijkheid wenst 
te scheppen in het doel en het nut van de Cultuurraad, groeide het 
idee bij de dienst cultuur om een informatieve folder te realiseren.

Met deze informatieve folder trachten wij u een antwoord te bieden 
op al uw vragen.

Wat is 
een cultuurraad?

De adviesraad voor Cultuurbeleid of kortweg cultuurraad, 
is feitelijk een adviesorgaan, samengesteld uit personen,

 al dan niet lid van een vereniging, die op vrijwillige basis willen 
meewerken aan het gemeentelijk cultuurbeleid. 

Via beleidsadvisering kan de cultuurraad het lokale beleid stimulansen 
geven en de kwaliteit ervan verbeteren.

Omdat in de cultuurraad meestal de culturele verenigingen van de 
gemeente samenkomen, is de cultuurraad tevens een forum voor 

ontmoeting en samenwerking tussen de verenigingen. De cultuurraad 
stimuleert de verenigingen om samen activiteiten op te zetten en samen 

initiatieven te nemen die alle verenigingen ten goede komen.

De gemeente Koksijde opteerde ervoor om één
gemeentelijke cultuurraad met adviserende bevoegdheden

 over alle culturele materies 
voor de hele gemeente op te richten.

Lettertype

- Het lettertype gebruik is correct 
- Gebruik binnenin altijd Avant Garde reeks voor titels.
- Doorlopende tekst is Verdana (vooral voor 
brieflayouts, en lang-doorlopende leesteksten.) of 
Avant Garde reeks.

Kleurgebruik

- een extra kleur toevoegen om de folder grafisch
wat kracht te geven kan, maar énkel als de 
hoofdkleur(en)
blauw blijven.
- Deze folder zit op de limiet (vooral de vol ingekleurde 
bollen
nemen veel aandacht)
- LET OP: ander kleur dan blauw op de COVER zou 
NIET kunnen.

Blauwtinten

- Het gebruik van verschillende blauwtinten
maakt een folder aantrekkelijk. 
- Dit geldt niet voor de cover

De samenstelling (verdana)
De samenstelling (avant garde condensed)
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Foto

- Zorg er voor dat er minimum 30% foto is. Dit is te 
weinig.
- Let erop dat collages niet te druk worden.

Info

- Hoort deze info thuis op een affiche? Want bij 
affiches is er een golden regel: LESS IS MORE.

Info

- Bedenkt dat een affiche klare taal moet hebben, en 
de lezer niet mag overdonderen met te veel info. 
LESS IS MORE. 

Dubbele streepjes

- Dubbele streepjes bevorderen niet de leesbaarheid.

Tekeningen

- Gezien het thema is de toeving van de tekeningen 
geen probleem.
- Gebruik nooit ‘word’ icoontjes, of andere huis-thuis 
en keuken icoontjes die in je computer zitten. Iedereen 
kent deze en zijn

HalloweenHorrorHouse //  
31.10-04.11 l  11-18 uur  l  op  31.10 tot 24 uur
Kerkepannezaal  l  Strandlaan 128  l  Sint-Idesbald

Halloweenoptocht //    
défilé d’Halloween - Halloween Aufzug

31.10 19  uur  Dorpsplaats te Wulpen 

Grote Halloweenstoet //
Parade d’ Halloween - Halloween Umzug
31.10 19 .30 uur  Sint-Idesbald  l  Zeedijk - G.Grardplein - Strandlaan

Spooknacht (16 km) //    
Nuit hantée - Gespensternacht

31.10   21 uur
            

Halloweenspektakel met vuurwerk //   
spectacle d’ Halloween avec feu d’artifice - Halloweenspektakel mit Feuerwerk

04.11 19 uur  Parade  l  Zeedijk Ster der Zee  l  G. Gardplein  l  Sint-Idesbald
               19.30 uur   Slotspektakel - spectacle - Spektakel

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

 Dienst Toerisme
Zeelaan 303  l  B-8670 Koksijde

T +32(0)58 51 29 10  l  F +32(0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be  l  www.koksijde.be
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Voorzitter VVV Charlotte CASTELEIN
1ste ondervoorzitter VVV Luc DELTOMBE
2de ondervoorzitter VVV Ivan VANCAYSEELE

Burgemeester Marc VANDEN BUSSCHE
Schepen Toerisme Stéphanie ANSEEUW

Secretaris Joeri STEKELORUM

VERTREK
DÉPART

START

Zaal Witte Burg 
Oostduinkerke

‘Nuit de la lumière - les Illumineurs (Fr.)’

Meertaligheid

- De aanduiding in de verschillende talen is goed 
gedaan.
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Aangepaste verhoudingen

HalloweenHorrorHouse
31.10-04.11 l  11-18 uur  l  op  31.10 tot 24 uur
Kerkepannezaal  l  Strandlaan 128  l  Sint-Idesbald

Halloweenoptocht
défilé d’Halloween - Halloween Aufzug

31.10 19  uur  Dorpsplaats te Wulpen 

Grote Halloweenstoet 
Parade d’ Halloween - Halloween Umzug
31.10 19 .30 uur  Sint-Idesbald  l  Zeedijk - G.Grardplein - Strandlaan

Spooknacht 16 km
Nuit hantée - Gespensternacht

31.10   21 uur
            

Halloweenspektakel met vuurwerk
spectacle d’ Halloween avec feu d’artifice - Halloweenspektakel mit Feuerwerk

04.11 19 uur  Parade  l  Zeedijk Ster der Zee
  l  G. Gardplein  l  Sint-Idesbald               19.30 uur   Slotspektakel - spectacle - Spektakel

START Zaal Witte Burg - Oostduinkerke 

‘Nuit de la lumière - les Illumineurs (Fr.)’

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

31.10-04.11
Halloweenweek 

Startplaats
Sporthal Koksijde
Houtsaegerlaan 19b, Koksijde 
Inschrijving
vanaf 8.30 u. tot 14.00 u.
4,00 �
Afstanden
33 km – 44 km – 55 km
3 bevoorradingen 
Kleedkamers
dames en heren

U krijgt
1 lot voor de gratis tombola met 
voor 7.500,00 � aan naturaprijzen. 

Mogelijkheid tot huren van een 
mountainbike via plaatselijke 
fietshandelaars. 

Bij aankomst
mogelijkheid tot nemen van een 
douche + bike-wash. 

Info
Sportdienst Koksijde
058 53 20 01 | www.sport.koksijde.be
Sportdienst De Panne
058 42 18 20 | www.depanne.be

Mountainbike 
toertocht
zaterdag 7 maart 2009

Record
951 deel-nemers

Organisatie
Sportdienst Koksijde 
Sportdienst De Panne 
i.s.m. 
Sportraad Koksijde 
Stad Nieuwpoort
IWVA

Garage - Carrosserie MARC VANSTEENLAND

Depannage dag en nacht • 24/24 uur

Koningstraat 13, KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

Tel. 058 51 45 81 (2 l.)  -  Fax 058 52 03 37

Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbater: Philip Truwant

Pylyserlaan 30, 8670 Koksijde  •  Tel. 058 51 60 03

Zeelaan 325, KOKSIJDE-BAD 

144

Albert I laan 103-107, OOSTDUINKERKE, Tel. 058 51 71 05

alles voor de fiets en de fietser
ATB - citybike • hybride-fietsen • koersfietsen 

toerfietsen • ruime afdeling onderdelen en fietskledijP R I M A S E RV I C E
V A K K U N D I G
A D V I E S

Kantoor
Delaey-Stevelinck n.v.
Leopold II laan 16
8670 Oostduinkerke
Tel. 058 51 94 13

tuin- en rotanmeubelenkeukens en maatwerk

Koksijdestraat 6, Industrieterrein II, 8630 Veurne
Tel. 058 31 41 07  –  Fax 058 31 53 02

BROUWERIJ HOUTSAEGER
Zeelaan 25           8670 Koksijde

058 51 10 27    •    058 52 29 29

Bieren Interbrew, streekbieren, wijnen enz...  •  Drive-in
Open elke werkdag van 8 tot 19 uur    •    Zaterdag van 9 tot 12 uur

bvba HOME SERVICE
P. PAUWELS
Installaties: electriciteit - sanitair - verwarming
Algemene verbouwingen - Uw renovatie sleutel op de deur

Koksijdestraat 23, 8630 Veurne, tel. 058 31 48 55
e-mail:info@homeservice-pauwels.be - website:homeservice-pauwels.be

RestaurantRestaurant KarsoKarso
Henri en Greta Suber-Delie

Strandlaan  205 - St.-Idesbald - Tel. 058 51 55 92 - Fax 058 51 55 92

Specialiteit: visgerechten - oosterse gerechten

Chalet des Bains
Tearoom - Restaurant voor wielerliefhebbers
Zeelaan 337, 8670 Koksijde  -  Tel. 058 51 11 63

Wij zijn thuis
in kredieten
franky@delaeystevelinck.be Informeer u bij ons!

t ij

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dawyndt, schepen van Sport, Koksijde - vrij van zegel, art. 198

Organisatie

- Indien het gewenst is dat de organiserende entiteit
vermeld is, dan kan dit een oplossing zijn. (links 
gelijnd)

HalloweenHorrorHouse //  
31.10-04.11 l  11-18 uur  l  op  31.10 tot 24 uur
Kerkepannezaal  l  Strandlaan 128  l  Sint-Idesbald

Halloweenoptocht //    
défilé d’Halloween - Halloween Aufzug

31.10 19  uur  Dorpsplaats te Wulpen 

Grote Halloweenstoet //
Parade d’ Halloween - Halloween Umzug
31.10 19 .30 uur  Sint-Idesbald  l  Zeedijk - G.Grardplein - Strandlaan

Spooknacht (16 km) //    
Nuit hantée - Gespensternacht

31.10   21 uur
            

Halloweenspektakel met vuurwerk //   
spectacle d’ Halloween avec feu d’artifice - Halloweenspektakel mit Feuerwerk

04.11 19 uur  Parade  l  Zeedijk Ster der Zee  l  G. Gardplein  l  Sint-Idesbald
               19.30 uur   Slotspektakel - spectacle - Spektakel

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

 Dienst Toerisme
Zeelaan 303  l  B-8670 Koksijde

T +32(0)58 51 29 10  l  F +32(0)58 53 21 22
toerisme@koksijde.be  l  www.koksijde.be
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Voorzitter VVV Charlotte CASTELEIN
1ste ondervoorzitter VVV Luc DELTOMBE
2de ondervoorzitter VVV Ivan VANCAYSEELE

Burgemeester Marc VANDEN BUSSCHE
Schepen Toerisme Stéphanie ANSEEUW

Secretaris Joeri STEKELORUM

VERTREK
DÉPART

START

Zaal Witte Burg 
Oostduinkerke

‘Nuit de la lumière - les Illumineurs (Fr.)’
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Wit lijntje

- het wit lijntje maakt de cover ‘af’. 
- Minimum 1 mm dikte. (in dit geval mocht het iets 
dikker)

Wees duidelijk

- Deze cover is duidelijk en overzichtelijk, en leert 
ons alles wat we moeten weten.
- wie, wanneer en wat.
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Toevoeging Wulpen & St Idesbald

- Op toeristische brochures kan de toevoeging in het 
label wel.  
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Sponsorband

- Deze sponsorband is correct. CasinoKoksijde is een 
entiteit, dus MOET enkel een sponsorband gebruiken. 

- Sponsorbanden moeten altijd op de voorkant van 
brochures.

Beeld

- Deze cover maakt deel uit van de entiteit 
CasinoKoksijde. De huisstijl moet niet gevolgd worden.
- Het blauw dat werd gebruikt is dus niet verplicht. 
(maar is wel leuk natuurlijk)
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Foto

- De foto’s zijn te klein. Niemand kan zien wat erop 
staat.
- De grafiek met de zeven strepen hoort eerder thuis 
op binnenkant of achterkant. We proberen immers 
altijd het Koksijde blauw te gebruiken (631).

Grafiek

- We lezen vijf keer het cijfer 7. 
7 is dus duidelijk een kernwoord. Dus waarom er geen 
grafisch element van maken. Hierdoor wordt de cover 
rustiger.
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musea om te beleven.

musée à visiter

museen zum sehen

museums, so much to see7
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Blauw

- Er worden veel blauwtinten gebruikt. Dat is goed.

Font

- Gebruik ITC avant garde. Overal. Het font heeft 
genoeg varieteiten (bold regular, medium, zwart, wit 
blauw om grafisch goed te ogen)

Foto’s

- We leven in een beeldmaatschappij. Gebruik veel 
foto’s, zoals hier.
- Let wel op dat ze niet te klein staan. (less is more)
- Stel het fascinerend aspect van de foto in vraag.
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Uitlijning

- Lijn titels zoveel mogelijk links uit. (Dit voorbeeld is 
rechts uitgelijnd)

Info

- Indien mogelijk, probeer deze info eerder op de 
achterkant te plaatsen.



Gemeente Koksijde Huisstijl Aandachtspunten

Blauw

- Dit blauw is niet het juiste blauw. MAAR...
om reeksen een aantrekkelijk elan te geven is een 
nieuw item toegevoegd in het handboek.
Reeksen kunnen op hun cover varieren in blauwtinten.

Algemene grafiek

- Om de reeks zo min mogelijk te verstoren werd hier 
een minime aanpassing gemaakt. Deze cover bevat 
dus uitzonderlijke elementen, en kan niet verder 
gebruikt worden na ‘einde reeks.’

Reeks

- Bestaande reeks.
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Hoofdlettergebruik

- We gebruiken in titels enkel een hoofdletter aan de 
eerste letter, en uiteraard waar het moet. (namen, 
plaatsen,...)

Centrale uitlijning

- Centrale uitlijning is niet toegestaan. Bij voorkeur 
links

Sponsorband

- Hoewel deze sponsorband juist is, mag ze hier niet 
gebruikt worden. Het is: of een sponsorband voor 
entiteiten, of de volledige toepassing van de huisstijl 
voor de Gemeente.



Marc
Lagrange
Eelizee Lust Iconen

20/06 - 20/09 
2009

fotografie
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Geen blauw ?

- Jawel, het huisstijlhandboek laat toe, om in 
uitzonderlijke gevallen
het blauw weg te laten.
- Uiteraard gebeurd de rest van de grafiek volgens het 
handboek.
(toevoegen label in wit rechtstreeks op de foto, links gelijnde 
grafiek, diverse varianten in fonts in de avant garde familie)
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Verticaal

- De opsplisting gebeurde hier verticaal. We proberen 
dit zoveel mogelijk te vermijden.

- Het label, de 2009 zijn correct en duidelijk en 
overzichtelijk geplaatst.
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Hoofdletters.

- PROBEER KAPITALEN TE VERMIJDEN.
- Dit leest mooier.

Blauwtinten

- Het gebruik van de vele blauwtinten is volledig 
conform. Hierdoor krijgt de lezer snel het ‘Koksijde’ 
gevoel.
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Sponsorband.

- Hier moet een sponsorband komen.
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Sponsorband.

- Deze is correct, maar staat bij voorkeur vooraan.

Fonts & blauw

- Deze kaart moet eigenlijk de entiteit van het 
Abdijmuseum volgen. (en niet de Koksijde huisstijl)
(logo abdijmuseum moet hier zeker staan)
- Het is uiteraard als entiteit wel toegelaten om de 
huisstijl te volgen, maar zorg ervoor dat het duidelijk 
blijft voor de lezer dat dit uitgaat van het museum.
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Sponsorband.

- Een sponsorband is niet correct. De volledige layout 
moet volgens de huisstijl gebeuren.

Titel

- Deze titel moet volgens de huisstijl
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Label.

- Het label lost problemen op waar volvlak blauw 
moeilijk kunnen worden gebruikt. (bv door teveel 
tekst)

Erfgoedwandelingen
zomer 09

inschrijvingen kantoren dienst Toerisme, 1 euro  pp.
Vertrek vanaf 10 uur vanuit de kantoren dienst Toerisme
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Rond stijlelement

- Het toevoegen van ronde stijlelementen past in de 
huisstijl.

Label

- Nogmaals, ook het label is een correcte manier van 
gebruik, zodat de rest van het blad open blijft voor 
informatie.

Actie
propere
zeedijk
Actieve
deelnemer
2009
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Adressering

- Dit is een formulier. Adressering en titelatuur volgt 
zoveel mogelijk de briefhoofden en ander word-
sjablonen.

Layout

- Dit is een formulier. layout volgt zoveel mogelijk de 
briefhoofden en ander word-sjablonen.
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Datum: 08/01/2009
Uw kenmerk: geen
Mijn kenmerk: 123/MSM/GDK/1258
Dossiernummer: 2009/13016
 
Contact
Catherine Deweirdt - Dorine De Coster
milieu@koksijde.be
T. 058 00 00 00 
F. 058 53 30 83

Odolortio consendiate et nos ad eumsan ercilla feuisl exero od tatummy nostie feuis alissim del er iustin heniam, quat 
vercidu isciconsecte mod tissecte delisissi.
Diamcoreet laor acil ipit ute vendio odipis do consequis nim eratuerostie ea aliquisl ullaoreet num ilis autpat ulput.

Aard bouwwerk Bouwen van een eensgezinswoning

Adres bouwwerk Salvialaan lot 2b

Naam bouwheer Biebuyck

Kadastrale omschrijving Koksijde, 1e afd, sectie E, nr 0765

Aannemer

Kniam, Leen Moeyaert, quat vercidu iscipit lutpat, con ulputem do dit nummy nullums andigna augue dolor adit ip ex 
eu facipsum inim vel dolorting ent nonsed dipsusto od te dolor ilis eugait do commolore dolorper iuscinim iustion velit, 
cor sis aci blan ute, toelating verleend op:

31/10/2009

Dit gebeurde in tegenwoordigheid van Mireille Decker

Datum  der lijnstelling: dinsdag 9 december 2008
Beschrijving der lijnstelling: zoz

(Handtekening)

Beach Hamburgers bvba
Residentie Rozebottel
t.a.v. Ramona Pellicula
Beverlindestraat 213
9000 Gent
België

Klantnummer: 647
O.N. 0123.456.789

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

Dienst Stedenbouw

Lijnstelling
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Gemeentehuis Koksijde | Zeelaan 303, 8670 Koksijde | België | T. 058 53 30 30 | F. 058 53 30 31   
info@koksijde.be | www.koksijde.be

Dienst Stedenbouw

Sollicitatieformulier vervolg

Talenkennis 

Taal Nederlands Frans Engels Duits Andere

Lezen

Spreken

Schrijven

Vorige en/of huidige betrekking(en) 

Naam werkgever/firma Gemeente Functie Van Tot

Indien werkloos, bent u uitkeringsgerechtigd?               Ja  / Nee                Sedert :

Eventuele toevoegingen sollicitant
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Gemeentehuis Koksijde | Zeelaan 303, 8670 Koksijde | België | T. 058 53 30 30 | F. 058 53 30 31   
info@koksijde.be | www.koksijde.be

Dienst Stedenbouw

Sollicitatieformulier
indien u een tewerkstelling met studentencontract wens, moet u een ander formulier aanvragen

Persoonlijke gegevens (in drukletters aub) 

Naam & voornaam :

Rijksregisternummer :

Straat + nr. :

Postcode + gemeente :

Telefoon : gsm :

Email :

Geboren te : op :

Geslacht : Nationaliteit :

Burgerlijke staat :

Naam partner (indien 
gehuwd/samenwonend) :

Opleiding Behaalde studiegetuigschriften en/of diploma’s + richting

Universitair of Hoger Onderwijs Lange type/Master

Hoger Onderwijs Korte type/Bachelor

Hoger Secundair Onderwijs (6e of 7e jaar) / 
3e graad
Lager Secundair Onderwijs (3 jaar) / 
1e en 2e graad

geen diploma

afgestudeerd op            : categorie rijbewijs : 

Naschoolse opleiding Wat, waar en wanneer

Pagina 1/3
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Voorblad

- Dit voorblad is volgens de huisstijl.
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Startplaats
Sporthal Koksijde
Houtsaegerlaan 19b, Koksijde 
Inschrijving
vanaf 8.30 u. tot 14.00 u.
4,00 �
Afstanden
33 km – 44 km – 55 km
3 bevoorradingen 
Kleedkamers
dames en heren

U krijgt
1 lot voor de gratis tombola met 
voor 7.500,00 � aan naturaprijzen. 

Mogelijkheid tot huren van een 
mountainbike via plaatselijke 
fietshandelaars. 

Bij aankomst
mogelijkheid tot nemen van een 
douche + bike-wash. 

Info
Sportdienst Koksijde
058 53 20 01 | www.sport.koksijde.be
Sportdienst De Panne
058 42 18 20 | www.depanne.be

Mountainbike 
toertocht
zaterdag 7 maart 2009

Record
951 deel-nemers

Organisatie
Sportdienst Koksijde 
Sportdienst De Panne 
i.s.m. 
Sportraad Koksijde 
Stad Nieuwpoort
IWVA

Garage - Carrosserie MARC VANSTEENLAND

Depannage dag en nacht • 24/24 uur

Koningstraat 13, KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

Tel. 058 51 45 81 (2 l.)  -  Fax 058 52 03 37

Cafetaria Hoge-Blekkerbad
Uitbater: Philip Truwant

Pylyserlaan 30, 8670 Koksijde  •  Tel. 058 51 60 03

Zeelaan 325, KOKSIJDE-BAD 

144

Albert I laan 103-107, OOSTDUINKERKE, Tel. 058 51 71 05

alles voor de fiets en de fietser
ATB - citybike • hybride-fietsen • koersfietsen 

toerfietsen • ruime afdeling onderdelen en fietskledijP R I M A S E RV I C E
V A K K U N D I G
A D V I E S

Kantoor
Delaey-Stevelinck n.v.
Leopold II laan 16
8670 Oostduinkerke
Tel. 058 51 94 13

tuin- en rotanmeubelenkeukens en maatwerk

Koksijdestraat 6, Industrieterrein II, 8630 Veurne
Tel. 058 31 41 07  –  Fax 058 31 53 02

BROUWERIJ HOUTSAEGER
Zeelaan 25           8670 Koksijde

058 51 10 27    •    058 52 29 29

Bieren Interbrew, streekbieren, wijnen enz...  •  Drive-in
Open elke werkdag van 8 tot 19 uur    •    Zaterdag van 9 tot 12 uur

bvba HOME SERVICE
P. PAUWELS
Installaties: electriciteit - sanitair - verwarming
Algemene verbouwingen - Uw renovatie sleutel op de deur

Koksijdestraat 23, 8630 Veurne, tel. 058 31 48 55
e-mail:info@homeservice-pauwels.be - website:homeservice-pauwels.be

RestaurantRestaurant KarsoKarso
Henri en Greta Suber-Delie

Strandlaan  205 - St.-Idesbald - Tel. 058 51 55 92 - Fax 058 51 55 92

Specialiteit: visgerechten - oosterse gerechten

Chalet des Bains
Tearoom - Restaurant voor wielerliefhebbers
Zeelaan 337, 8670 Koksijde  -  Tel. 058 51 11 63

Wij zijn thuis
in kredieten
franky@delaeystevelinck.be Informeer u bij ons!

t ij

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Dawyndt, schepen van Sport, Koksijde - vrij van zegel, art. 198

Sponsors

- Deze affiche werd zo (door Rotor) opgemaakt,
maar om consequent te zijn hadden we toen beter een 
ander Koksijde logo gebruikt.
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Centrering: Links lijnen
Cover/Affiche: altijd
Binnenwerk: altijd

Lettertypes: Enkel de Koksijde lettertypes.
Cover/Affiche: altijd Avant Garde
Binnenwerk: altijd Avant Garde voor titels en subtitels, Verdana voor doorlopende tekst.

Foto: Enkel fascinerende foto’s.
Cover/Affiche/Info-blaadje: altijd een foto, indien er plaats is. 
 - Het Koksijde logo komt in het midden.
 - De foto is minstens 30% van de oppervlakte.
 - Het fascinerend-label wordt geplaatst.
 - Een collage is meestal te druk.
Binnenwerk: extra foto’s zijn altijd mooi en aantrekkelijk. Plaats ze voldoende groot.

Foto: Het fotogebruik is onmogelijk. (drukprocédé, plaats, geen fascinerende foto,...)
Cover/Affiche/Info-blaadje: 
 - Het fascinerend label wordt toegevoegd.
 - De achtergrond van het papier kan wit of blauw zijn.
 - Links centreren voor titels en teksten.

Blauw: Er zijn zoveel blauwen
Cover/Affiche/Info-blaadje:
 - We gebruiken altijd op de cover het Pantone 631. 
Binnenwerk:
 - In een binnenwerk mogen/moeten er verschillende tinten van blauw gebruikt worden.



Gemeente Koksijde Huisstijl Checklist

HOOFDLETTERWOORDEN: Worden vermeden
Cover/Affiche/Info-Blaadje: altijd
Binnenwerk: altijd
 - Uiteraard krijgt elke titelzin in de eerste letter een hoofdletter, en ook woorden die sowieso  
 met een hoofdletter geschreven worden.

Sponsorbanden: Koksijde is een inrichtende macht.
de Bib, Abdijmuseum, Visserijmuseum, het c.c. CasinoKoksijde, de Gemeenteschool Koksijde, 
de Gemeenteschool Oostduinkerke, de Westhoekacademie en de Brandweer.
Cover/Affiche/Infoblaadje/Eersteblad: altijd
Binnenwerk: nooit

Sponsorlogo’s: Koksijde is een sponsor
Cover/Affiche/Infoblaadje/Eersteblad: altijd


