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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.

Uit de gemeenteraad van
20 november:

1. De lastenboeken voor volgende inves-
teringen zijn goedgekeurd (unaniem):

- moderniseren openbare verlichting 
t.g.v. de wegenwerken in de Zeelaan in 
Koksijde (raming: 248.291 euro)

- moderniseren openbare verlichting 
t.g.v. de wegenwerken in de Dorpsstraat, 
Schoolstraat en Vrijheidstraat in 
Oostduinkerke (raming 58.987 euro)

- aanbrengen bedekkingslagen op 
gemeentewegen in Koksijde-bad 
(raming 78.000 euro)

- het lastenboek voor uitbating van een 
horecazaak in de pastorie van Wulpen

2. De lastenboeken voor volgende aan-
kopen zijn goedgekeurd (unaniem):

- diverse soorten vuilniszakken (raming 
70.000 euro)

- schoonmaakmachines voor het nieuwe 
gemeentehuis (raming 15.000 euro)

- internetzuil voor de dienst Toerisme 
in het nieuwe gemeentehuis (raming 
15.500 euro)

- klasseermappen en bijhorigheden 
(raming 31.000 euro)

- 12 PC’s met toebehoren voor de 
audiovisuele-media-afdeling van de 
bibliotheek (raming 16.456 euro)

3. Het project voor aanleg fietspaden in 
de Robert Vandammestraat kost 121.878 
euro meer wegens noodzakelijke asfal-
terings- en RWA-afkoppelingswerken, 
evenwel 80% subsidieerbaar. Unaniem 
akkoord.
4. Bij de brandweer afdeling Oostduinkerke 
is Kristof Dorné bevorderd van onder-
luitenant tot luitenant. Peter Dalle en 
Pieter-Jan Machtelinckx zijn bevorderd 
van brandwacht tot korporaal. Bij de 
brandweer afdeling Koksijde is Dimitri 
Cosseddu bevorderd van brandwacht 
tot korporaal.

Uit de persbabbel van de
burgemeester:
1. Op vraag van Raymond Van Duüren, 

voorzitter van de Vrienden der Blinden 
van Koksijde, zal de film Windkracht 10-
Koksijde Rescue, toegankelijk worden 
gemaakt voor slechtzienden en blinden. 
Dat zal gebeuren door een voice-over. 
Dat is een acteur die het verhaal vertelt 
als er tijdens de film geen gesprekken 
zijn. Die bewerking kost 5.200 euro, 
waarvan onze gemeente er 3.000 zal 
sponsoren. Deze bewerking voor slecht-
zienden en blinden zal volgend jaar klaar 
zijn en voor het eerst in Koksijde worden 
vertoond.
2. Voor de collectie van de Duinenabdij 
heeft de gemeente op 5 december in het 
befaamde Londense veilinghuis Christies 
een bod gedaan op een merkwaardig 
middeleeuws stuk. Het betreft één blad-
zijde handschrift, met een miniatuur van 
3 op 3 cm, verbeeldend een bisschop 
die een altaar wijdt, afkomstig uit de 
collectie van Ter Doest, dochterabdij 
van Ten Duinen. De richtprijs bedroeg 
3.500 euro. Tot onze grote spijt heeft 
de gemeente het handschrift niet kun-
nen bemachtigen.

Ze e Getijdentafels januari
dag hoogwater laagwater

1 januari: 10.50 en 23.26 05.32 en 18.05

2 januari: 11.47 06.30 en 18.54

3 januari: 00.19 en 12.40 07.21 en 19.40

4 januari: 01.07 en 13.27 08.09 en 20.23

5 januari: 01.51 en 14.11 08.54 en 21.02

6 januari: 02.32 en 14.52 09.36 en 21.39

7 januari: 03.10 en 15.31 10.15 en 22.16

8 januari: 03.47 en 16.09 10.51 en 22.52

9 januari: 04.24 en 16.48 11.27 en 23.29

10 januari: 05.03 en 17.29 12.03

11 januari: 05.47 en 18.15 00.08 en 12.44

12 januari: 06.37 en 19.09 00.55 en 13.33

13 januari: 07.37 en 20.12 02.02 en 14.38

14 januari: 08.47 en 21.25 03.19 en 15.48

15 januari: 09.56 en 22.31 04.25 en 16.53

16 januari: 10.55 en 23.25 05.25 en 17.49

17 januari: 11.45 06.18 en 18.36

18 januari: 00.10 en 12.28 07.06 en 19.20

19 januari: 00.51 en 13.08 07.51 en 20.03

20 januari: 01.30 en 13.48 08.35 en 20.46

21 januari: 02.10 en 14.28 09.20 en 21.29

22 januari: 02.51 en 15.11 10.06 en 22.13

23 januari: 03.32 en 15.55 10.51 en 22.57

24 januari: 04.17 en 16.43 11.35 en 23.41

25 januari: 05.05 en 17.37 12.21

26 januari: 05.59 en 18.37 00.29 en 13.11

27 januari: 07.02 en 19.43 01.26 en 14.10

28 januari: 08.13 en 20.58 02.35 en 15.24

29 januari: 09.31 en 22.15 03.59 en 16.46

30 januari: 10.45 en 23.21 05.20 en 17.52

31 januari: 11.49 06.23 en 18.45

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



    

     Beste Koksijdenaars,

                Met de jaarwisseling hou ik er als burgemeester van onze 

mooie kustgemeente aan, om samen met de inwoners even terug te kij-

ken naar het voorbije jaar maar vooral vooruit te blikken op de komende 

twaalf maanden.

Ik hoop dat u met zijn allen een voorspoedig 2006 mocht beleven en 

desgevallend de moed en kracht vond om de kleine en grotere moeilijkhe-

den te overwinnen…

Het gemeentebestuur heeft opnieuw, met al zijn diensten, het jaar 2006 goed aangewend om 

vernieuwingen door te voeren. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Koksijde en het nieuwe 

visserijmuseum in Oostduinkerke zijn bijna afgerond. We hopen met het gemeentehuis op deze 

nieuwe locatie een nog betere dienstverlening aan onze inwoners te kunnen verlenen en wensen 

met het vernieuwde Visserijmuseum de culturele uitstraling van Koksijde nog te versterken. Deze 

realisaties tot een goed einde brengen, is alvast de eerste uitdaging voor 2007!

Maar 2007 betekent eveneens het startschot voor een nieuwe bestuursperiode van zes jaar. De 

resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 hebben uw vertrouwen in ons 

nogmaals bevestigd. Ik ben vereerd voor de komende legislatuur opnieuw uw burgemeester te zijn. 

Op 11 december heb ik hiertoe mijn eed afgelegd voor de gouverneur van West-Vlaanderen. Met 

dezelfde beleidsploeg, weliswaar aangevuld met een aantal nieuwe en zeer deskundige verkozenen 

en eenzelfde energie zullen we onze gemeente voortstuwen, genomen engagementen uitvoeren en 

nieuwe projecten lanceren, allemaal in het teken van het welzijn van onze inwoners en van allen 

die op bezoek komen. Koksijde staat voor een gezond evenwicht tussen werk, gezin en ontspan-

ning en biedt aan velen het veilige huis waarin geborgenheid en liefde een belangrijke rol krijgen.

Het jaar 2007 biedt ons opnieuw 365 dagen. Uw bestuur en zijn diensten staan weer een vol-

ledig jaar voor u klaar. 

Ik wens al de inwoners van de gemeente Koksijde vooreerst veel geluk en een goeie gezondheid en 

hoop dat Koksijde voor u een waar huis kan betekenen waarin u zich thuis en welkom voelt.

Een gelukkig Nieuwjaar 2007!

Marc Vanden Bussche, burgemeester
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Installatie gemeenteraad, OCMW-raad, politieraad

Be s t uu r

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, legislatuur 2007-2012, vindt plaats op dinsdag 2 januari om 20 u. in de raads-
zaal van het gemeentehuis in Koksijde-Dorp. Deze installatie gebeurt volgens een strikt schema van op elkaar volgende agendapunten. 
In vergelijking met de installatievergadering van zes jaar geleden zijn er enkele verschillen ten gevolge het nieuwe gemeentedecreet. 
Deze vergadering is openbaar, en mag dus door elke burger bijgewoond worden. Hieronder het verloop van de vergadering.

1. De uittredend voorzitter (burge-
meester Marc Vanden Bussche) zit de 
gemeenteraad voor tot een nieuwe voor-
zitter is gekozen.
2. Mededeling van benoeming en van 
eedaflegging van de burgemeester (Marc 
Vanden Bussche).
3. Installatie en eedaflegging van de 
gemeenteraadsleden (onderzoek van aan-
wezigheden, onverenigbaarheden, geloofs-
brieven, enz.; Eedaflegging met volgende 
formule: ik zweer de verplichtingen van 
mijn mandaat trouw na te komen).
4. Verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad. Het nieuwe decreet voor-
ziet dat de voorzitter van de gemeente-
raad niet noodzakelijk de burgemeester 
hoeft te zijn. Het mag ook een raadslid zijn 
dat voorgedragen wordt als voorzitter. In 
onze gemeente werd Luc Deltombe voor-
gedragen als voorzitter van de gemeente-
raad. Als zijn voordracht ontvankelijk is, is 
hij meteen verkozen als voorzitter. Vanaf 
dat moment neemt hij het voorzitter-
schap van de gemeenteraad waar.
5. De voorzitter gaat vervolgens de 
ontvankelijkheid na van de gezamen-
lijke voordracht van de zes schepe-
nen. Als die akte ontvankelijk is, zijn ze
meteen verkozen als schepen, en leggen 
ze dezelfde eed af van de raadsleden. 

De rangorde van de schepenen wordt 
bepaald op de voordrachtsakte. De voor-
gedragen schepenen zijn (niet in rang-
orde): Herwig Vollon (VLD), Stéphanie 
Anseeuw (VLD), Dirk Dawyndt (VLD), 
Freddy Beun (VLD), Daniel Van Herck 
(sp.a), Jan Loones (stemNVA).
6. De raad beslist vervolgens of de 
OCMW-voorzitter al dan niet lid uit-
maakt van het college van burgemeester 
en schepenen (CBS). Als de raad daar-
over geen uitspraak doet, dan maakt de 
OCMW-voorzitter van rechtswege deel uit 
van het CBS, dat aldus uit acht leden zal 
bestaan: de burgemeester, zes schepenen 
en de OCMW-voorzitter (met stemrecht).
7. Vervolgens worden bij geheime stemming 
de politieraadsleden verkozen. Die raad is 
evenredig samengesteld uit gemeente-
raadsleden van Koksijde (9), De Panne (4) 
en Nieuwpoort (4). Elk gemeenteraadslid 
krijgt 5 stembiljetten. De kandidaten met 
de meeste stemmen zijn verkozen in de 
politieraad. Deze raad wordt geïnstalleerd 
op donderdag 1 februari.
8. Tenslotte zal de gemeenteraad 11 
OCMW-raadsleden verkiezen, waarvan 3 
gemeenteraadsleden. Elk raadslid krijgt 
6 stembiljetten. Elke kandidaat voor de 
OCMW-raad die minstens 14 stemmen 
behaalt, is verkozen in de OCMW-raad. 

Uiteraard zijn het de kandidaten met de 
meeste stemmen, maar minstens 14, die 
verkozen zijn.

INSTALLATIE OCMW-RAAD
Vervolgens vindt op vrijdag 5 januari 
om 20 u. de installatievergadering van 
de OCMW-raad plaats, op de zetel van 
de OCMW-raad (oud-gemeentehuis 
van Oostduinkerke). De vergadering is 
tevens openbaar.
1. De vergadering wordt voorgezeten door 
de voorzitter van de gemeenteraad tot de 
verkiezing van de OCMW-voorzitter.
2. De OCMW-raadsleden (die verkozen wer-
den op 2 januari) leggen de eed af in han-
den van de voorzitter van de gemeenteraad.
3. Vervolgens gaat de voorzitter van de 
gemeenteraad de ontvankelijkheid na van 
de akte van voordracht van de kandidaat 
OCMW-voorzitter. Als die voordracht 
ontvankelijk is, dan is de betrokken kan-
didaat (Greta Suber-Delie, VLD) meteen 
verkozen tot OCMW-voorzitter, en neemt 
ze het voorzitterschap waar van het ver-
der verloop van de vergadering.
4. Daarna worden bij geheime stemming 
de 6 leden van het vast bureau verkozen. 
Elk raadslid krijgt één stem. Bij gelijk 
aantal stemmen is de jongste kandidaat 
verkozen.

Vogelgriep – maatregelen van kracht in België vanaf 01 november 2006
Het FAVV heeft, in samenwerking met de gewesten, zones aangeduid waar een grote concentratie aan wilde water- of trekvogels 
aanwezig is en waar het risico voor vogelgriep groter is.
In Koksijde betreft het volgende straten: 
Dockaertstraat - Kinderlaan - Pelikaanstraat - Veurnekeiweg - Veurnevaartstraat - Zouavenpad
In de zogenaamde gevoelige natuurgebieden zijn de volgende maatregelen van kracht:
Op alle pluimveebedrijven met meer dan 200 stuks pluimvee of 3 loopvogels dienen de nodige maatregelen te worden geno-
men om contact met in het wild levende vogels te vermijden. Dit betekent concreet dat de dieren buiten gehouden of gelaten 
kunnen worden, maar dan enkel op een terrein of op een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als van 
bovenuit – met gaas of netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal 10 cm breed zijn, zodat in het 
wild levende vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen.
Het voederen en drenken van zowel particulier als professioneel gehouden pluimvee, reisduiven en andere vogels dient binnen 
te gebeuren of op een dusdanige wijze buiten dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Bovendien is het verboden om pluim-
vee en in gevangenschap gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewater waartoe wilde vogels 
toegang kunnen hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
Eenden en ganzen scheiden van het andere pluimvee.
Op de professionele bedrijven zijn een verhoogde monitoring en een serologische screening van toepassing.
Voor meer inlichtingen: Bart Quintelier 058/53.30.99 of fax: 058/53.30.83 of  HYPERLINK “mailto:milieu@koksijde.be” 
milieu@koksijde.be of www.favv-afsca.fgov.be/



de respectievelijke streek zijn gelegen. 
Vanuit technisch standpunt lost deze 
heuvel het probleem op van de te hoge 
waterspiegel ten opzichte van het laag 
gelegen terrein. De uitgegraven kuil is 
een rustgevend watervlak. Op het bin-
nenplein is er de ontvangstruimte met 
zitbanken die de binnenruimte accentu-
eren. Vier lindebomen overkoepelen de 
betontafel waar bij het afscheidsritueel 
de kist komt te staan. Net boven het 
watervlak is er de “stoa” ( de gaanderij ), 
als benedenterras staat deze meditatieve 
ruimte in verbinding met de afscheids-
ruimte via een lange afdalende trap. De 
columbariamuur die meteen de keermuur 
vormt tussen het achterliggende contai-
nerpark en het wandelpad langs de vijver 
is een 90 m lange muur die afwisselend 
opgevuld wordt met columbarianissen 
en klimplanten. Aan de noordkant van 
de tumulus, in aansluiting met het water-
vlak, is er de verzonken strooiweide met 
naambordmuur. Enkele lange treden zor-
gen voor staanplaatsen.
De nieuwe begraafplaats is ook een plaats 
voor bezinning in een groen kader.
Ontwerper was Kris Vermander van het 
Buro Vrije Ruimte (Gent) en aannemer 
Tuinen Descamps uit Marke (Kortrijk). 
Zij werkten samen met de gemeentelijke 
Groendienst en de technische dienst om 
dit “groene” project tot een goed einde 
te brengen. Het werd veel meer dan een 
goed einde: het werd een eerste prijs!
Voor onze gemeentelijke Groendienst 
o.l.v. Ides Leys is deze eerste prijs de 
zoveelste bekroning op het al lange 
palmares van opmerkelijke prestaties! 
Beide prijzen werden op dinsdag 19 
december in de universiteit van Gent aan 
vertegenwoordigers van onze gemeente 
overhandigd. 
Proficiat!

U i t sm i j t e r

Groendienst laureaat wedstrijd Groene Gemeente 
met baanbrekend project nieuwe begraafplaats

De jury van de wedstrijd “Groene Lente”, sinds 1979 georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), 
heeft onze gemeentelijke Groendienst uitgeroepen tot laureaat van het wedstrijdonderdeel “Groene Gemeente”, meer bepaald 
voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats in Koksijde-dorp. De jury was van oordeel dat de aanleg van deze nieuwe park-
begraafplaats voorbeeldstellend is in Vlaanderen en bedankt de gemeente daarvoor met een geldprijs. Overigens heeft onze 
gemeentelijke Groendienst zoals vorig jaar ook weer een prijs gewonnen in het wedstrijdonderdeel “Gemeente in Bloei”. De prijs 
is opnieuw een “bloemenbord met sterren” (te vergelijken met een restaurant dat sterren in zijn naam mag voeren).

Alle Vlaamse gemeenten worden door 
de VVOG in het voorjaar aangeschre-
ven om deel te nemen aan één of meer 
wedstrijden. Er zijn namelijk drie wed-
strijdonderdelen: “Gemeente in Bloei”, 
“Vaste Planten” en “Groene Gemeente”. 
Op basis van het ingediend dossier 
en na plaatsbezoek door de jury wor-
den de waardevolste projecten voor de 
finale genomineerd. Met de actie Groene 
Lente wil de VVOG interessante groen- 
en bebloemingsprojecten in de kijker 
plaatsen en belonen. Vooral projecten 
die getuigen van creativiteit en vernieu-
wing en die een interessante voorbeeld-
functie vervullen komen voor bekroning 
in aanmerking.
Het gemeentebestuur en zijn Groen-
dienst verheugen zich over dit aanhou-
dend succes, maar deze keer vooral voor 
toekenning van de hoofdprijs in de cate-
gorie “Groene gemeente” met het pro-
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ject nieuwe begraafplaats in Koksijde-
dorp, officieel geopend op 30 oktober 
2004.
Het uitgangspunt bij het ontwerpen van 
de nieuwe begraafplaats en de herinrich-
ting van de bestaande was de sereniteit 
en waardering voor de overledenen. Het 
nieuwe en oude kerkhof werden tot 
één eenheid gevormd door het aan-
planten van een omkaderende rij linden 
aansluitend aan de parallelle weg naar 
het containerpark en de achterliggende 
polders.

BESCHRIJVING NIEUWE 
BEGRAAFPLAATS
Het nieuwe kerkhof situeert zich op een 
tumulus omgeven door water, een ver-
heven plek naar de hemel toe. Dit gege-
ven sluit aan bij het historisch aspect 
van kerkhoven die in het algemeen ook 
steeds op de “hoogste” punten van 



Be l e i d

Gemeentebestuur protesteert tegen
geplande sluiting postkantoor Sint-Idesbald

6

Ons college van burgemeester en 
schepenen vernam per schrijven van 
20 november, vanwege gedelegeerd 
bestuurder Johnny Thijs van De Post, 
met ontzetting dat het postkantoor in 
Sint-Idesbald (Strandlaan 196) in tegen-
stelling tot eerdere geruchten, in de loop 
van februari/maart 2007 zal gesloten 
worden. Het gemeentebestuur protes-
teert heftig tegen dat besluit. De Post zal 
wel een PostPunt openen bij Press Shop, 
Strandlaan 225 (bij de kerk van Sint-
Idesbald), maar ons bestuur twijfelt aan 
de doeltreffendheid van dat alternatief.

Na de eerdere sluiting per 30 november 
2003 van het postkantoor Koksijde 2 
(Zeelaan 72 in Koksijde-dorp), heeft 
De Post nu ook besloten om het post-
kantoor van Sint-Idesbald in februari of 
maart 2007 te sluiten. Het gemeente-
bestuur van Koksijde wenst hiertegen 
krachtig te protesteren en wijst erop 
dat de uitbating van een postkantoor 
in Sint-Idesbald post-economisch zeker 
verantwoord is. De gemeente argumen-
teert verder dat het kantoor ook een 
belangrijke sociale functie heeft: het 
is goed gelegen en vlot toegankelijk 
voor de minder mobiele mensen van 
Sint-Idesbald (bejaarden, andersvali-
den, zieken). Bovendien zorgt het in de 
toeristische vakantiemaanden voor een 
aanzienlijke ontlasting van het postkan-
toor Koksijde 1, gelegen aan het Guido 
Gezelleplein in het drukke Koksijde-bad. 
Het gemeentebestuur besluit aldus dat 
het verdwijnen van het postkantoor in 
Sint-Idesbald negatief zal zijn voor het 
sociale weefsel en de toeristische uit-
straling van de badplaats.
Ons schepencollege neemt anderzijds 
kennis van de opening van een PostPunt 
bij Press Shop, Strandlaan 225. Een 
PostPunt is een servicepunt waar een 
basisdienstverlening wordt aangeboden 
in samenwerking met lokale partners. 
Volgende basisdiensten worden aan-
geboden: advies over (inter)nationale 
tarieven, verkoop van postzegels en fis-
cale zegels, postogram, brief- en wens-

kaarten, afgifte en ophaling van pakjes 
en aangetekende zendingen, cash-beta-
ling van kleine facturen.
Volgens het gemeentebestuur valt het 
ten zeerste af te wachten of dit alter-
natief een volwaardig postkantoor kan 
vervangen.
Burgemeester Marc Vanden Bussche en 
de Handelaarsbond van Sint-Idesbald 
argumenteren dat Sint-Idesbald de voor-
bije jaren een verdere steile sociaal-eco-
nomische ontwikkeling heeft gekend: elk 
jaar worden een 200-tal nieuwe apparte-
menten/villa’s voltooid en betrokken, en 

het voorbije jaar hebben vier bankinstel-
lingen hun vestiging gevoelig uitgebreid. 
In het licht van deze economische voor-
uitgang achten het gemeentebestuur en 
de handelaarsbond het onbegrijpelijk 
dat De Post zijn dienstverlening in Sint-
Idesbald terugschroeft.
De handelaarsbond, gesteund door het 
gemeentebestuur, organiseerde een 
petitie tegen de voorgenomen sluiting. 
De burgemeester probeert de directie 
van De Post in Brussel te ontmoeten om 
de sluiting van het postkantoor in Sint-
Idesbald af te wenden.

Wie wordt lid van de nieuwe
andersvalidenadviesraad?
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad dient ook de 
andersvalidenadviesraad (AKK) vernieuwd te worden. Deze adviesraad heeft vol-
gende doelstellingen:
1. Opvolgen en adviseren van concrete problemen en behoeften betreffende de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de andersvaliden.
2. Studie van en bezinning over behoeften en problemen van de andersvaliden 
met het oog op beleidsvoorbereiding.
3. Het stimuleren van het plaatselijke andersvalidenwerk.

De adviesraad wordt als volgt samengesteld:
1. Afgevaardigden van de verschillende organisaties uit de non-profit sector, 
erkend door het college van burgemeester en schepenen, actief op het grond-
gebied van de gemeente Koksijde die personen met een handicap als doelgroep 
hebben en die het bewijs leveren van een actieve werking in de andersvaliden-
sector door middel van begroting, rekening, werking. Als uw vereniging aan deze 
voorwaarden voldoet en bereid is om actief deel te nemen aan de werking van 
de adviesraad, dan kan uw vereniging een afgevaardigde en een plaatsvervanger 
aanduiden als lid van de andersvaliden adviesraad.
2. Geïnteresseerden van de doelgroep andersvaliden, die schriftelijk om opname 
in de raad vragen. Wie geïnteresseerd is en actief wenst deel te nemen aan de 
werking van deze adviesraad, kan zich schriftelijk kandidaat stellen bij het college 
van burgemeester en schepenen.

De AKK is dus op zoek naar gemotiveerde mensen. Het mandaat als lid loopt voor 
een termijn van 6 jaar en is onbezoldigd. Uiterlijk tegen 30 januari 2007 dienen 
de kandidaturen schriftelijk overgemaakt aan het college van burgemeester en 
schepenen, Zeelaan, 44. Voor de kandidaturen van verenigingen dient de naam en 
het adres van de voorgestelde afgevaardigde én de plaatsvervanger opgegeven, 
alsook de naam van de vereniging die ze vertegenwoordigen. De leden worden 
uiteindelijk door de gemeenteraad benoemd.



E r f g o ed

Mijn goed, Erfgoed? 
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Waaraan denk je als je het woord “erf-
goed” hoort? Aan grote schilderijen van 
Rubens en statige gebouwen, of mis-
schien aan de mosselpot van Broodthaers 
en de constructies van Panamarenko?

Dit is natuurlijk juist, maar eigenlijk hoef 
je het niet zo ver te zoeken. Met erfgoed 
wordt iedereen dagelijks geconfronteerd. 
In je eigen huis, op je nachtkastje, op je 
bureau of misschien aan de muur, ligt of 
hangt beslist iets dat voor jou erfgoed is. 
Erfgoed heeft immers vele betekenissen 
en de waarde die er aan wordt gehecht, 
verschilt van persoon tot persoon.

Erfgoeddag 2007 focust op die vele bete-
kenissen en waarden. Traditiegetrouw 
nemen ook de 5-art-gemeenten deel aan 
dit evenement, welke de voorbije jaren 

al interessante tentoonstellingen heeft 
opgeleverd. Voor de editie van 2007 
wil de gemeente een beroep doen op 
de inwoners en ontdekken wat voor hen 
tot erfgoed behoort. De tentoonstelling 
vindt plaats in april- mei.

Op de familiefoto zien we dat elk lid van 
deze Beauvoordse familie, van oma tot 
kleinkind, een eigen voorwerp bij zich 
heeft, welk voor hem of haar bijzonder 
waardevol is: de djembé, de collectie 
kleinkunstplaten, de wereldbol, de film-
rolletjes (nog op 8 mm!), een knuffel, 
een oud boek, de viool, een halsketting,... 
Elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal.
Voorwerpen uit het waardevolle erfgoed 
van groot-Koksijde zijn eveneens meer 
dan welkom. Heb je bijvoorbeeld een 
verhaal bij een oude foto van Koksijde 

of een kunstwerk van een Koksijdse 
schilder waaraan je een verhaal kan ver-
binden? Laat het ons weten! Naar der-
gelijke voorwerpen is de Afdeling Vrije 
Tijd en Cultuur voor de tentoonstelling 
op zoek!

We verwachten je verhaal in de loop 
van januari bij de Afdeling Vrije Tijd en 
Cultuur: Casinoplein 10, 8670 Koksijde, 
tel 058 53 29 80 of e-mail an.dieleman@
koksijde.be bij voorkeur met een afbeel-
ding of een beschrijving van je “erfgoed”. 
Uit alle verhalen en voorwerpen selecte-
ren we dan een aantal frappante stukken 
en verhalen, die we voor de tentoonstel-
ling gebruiken. Je wordt uitgenodigd op 
de opening van de tentoonstelling waar-
bij we voor een spetterend slotmoment 
zullen zorgen. 



E r f g o ed

“Van horen zeggen” een gratis cursus
mondelinge geschiedenis
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De Erfgoed Cel Ieper organiseert 
in samenwerking met het Vlaams 
Centrum voor Volkscultuur (VCV) 
en het intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsverband 5-art een drie-
delige cursus over de methodiek van de 
mondelinge geschiedenis. “Vroeger, in 
mijn tijd, toen ik nog…”. Orale getui-
genissen zijn zeker ook een belangrijke 
historische bron. Het betreft spannende 
verhalen, dorpshistories, anekdotes en 
persoonlijke getuigenissen over het leven 
tijdens de oorlog, in de fabriek of op de 
schoolbanken. Ze zijn boeiend om naar 
te luisteren en kruiden de geschiedenis 
van onze stad en streek.
Helaas kennen we veel van die verha-
len enkel nog “van horen zeggen”. Zo 
dreigt heel wat kennis verloren te gaan 
voor volgende generaties. Door getui-
gen vandaag op een deskundige manier 

te registreren, 
kunnen we hun 
verhaal alsnog 
bewaren voor 

de toekomst. Ze vormen niet alleen een 
historische bron, maar zijn ook belang-
rijk als materiaal voor erfgoedprojecten 
zoals wandelingen, vertelavonden of ten-
toonstellingen. Hoe je dit precies doet 
kan je nu leren in de cursus “Van horen 
zeggen”.
Tijdens de cursus steek je veel op over 
handige interviewtechnieken en krijg je 
een antwoord op vragen als “Wat is mon-
delinge geschiedenis?” “Hoe vind ik getui-
gen?” of “Hoe ontsluit ik deze verhalen?”. 
Want mondelinge getuigenissen zijn niet 
alleen nuttig als historische bron.
De lessen vinden plaats in cc 
CasinoKoksijde op drie dinsdagen: 13 
februari van 13.30 tot 15.30 u., 27 februari 

van 14 tot 16 u. en 6 maart van 14 tot 16 u. 
Lesgever is Björn Rzoska van het Vlaams 
Centrum. Deelname en het lesmateriaal 
(o.a. de DVD “Van horen zeggen”) zijn 
gratis. Inschrijven is verplicht en kan tot 
20 januari bij Erfgoedcel Ieper (erfgoed-
cel@ieper.be of tel. 057/23.93.12).
“Van horen zeggen” staat open voor 
alle Westhoekers met een hart voor 
erfgoed! Wie wil kan meteen aan de slag 
gaan voor het project “Expo ‘58, Back 
to the future”. Ergoedcel Ieper en 5-art 
werken immers mee aan een boek en 
een website met verhalen en beelden 
over deze illustere wereldtentoonstel-
ling. Ook Westhoekers zullen hierover 
geïnterviewd worden. Misschien wordt 
jouw interview wel gepubliceerd?
Verdere info op de gemeentelijke archief-
dienst bij Caroline Beele (tel. 
058/53.30.71).

Kinderen ontdekken natuur dankzij De Zeevonk

Verhuis gemeentelijk archief
Het gemeentelijk archief verhuist als eerste dienst ! Hierdoor is de archiefdienst tijdelijk gesloten van donderdag 1 februari tot 
en met donderdag 15 februari 2007. In het nieuwe gemeentehuis, Casinoplein 1, bevindt de archiefdienst zich op hetzelfde 
niveau van het evenementenplein.
Maak gerust een afspraak op het telefoonnummer 058/53.30.71 of via e-mail archief@koksijde.be.

De Zeevonk, een natuurvereniging voor 
kinderen van de Westhoek, organiseert 
tien zaterdagnamiddagen (één keer per 
maand) voor kinderen en jongeren van 6 
tot 16 jaar om spelenderwijs de natuur 
te leren kennen en te waarderen.
De Zeevonk is gegroeid uit een aantal 
natuurgidsen die zich vrijwillig inzetten 
om samen met kinderen de natuur actief 
te beleven. De vereniging bestaat al meer 
dan 10 jaar en telt 100 à 120 leden uit 
De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne 

en enkele andere gemeenten.
De natuurbeleving gebeurt onder leiding 
van een 20-tal begeleiders. Er is dus 
geen sprake van schoolse benadering: 
de kinderen doen alles zelf en leren al 
spelend. De Zeevonk is dus een kweek-
school voor toekomstige natuurvrien-
den. Er wordt telkens samengekomen op 
zaterdagnamiddag in het lokaal De Korre 
in De Panne. De inschrijvingen gebeuren 
uiterlijk op maandag 8 januari.
De kostprijs bedraagt 50 euro per jaar 

voor het eerste kind uit één gezin, en 
telkens 10 euro minder per bijkomend 
kind. Een aantal mutualiteiten komt tus-
sen in de kosten.
Meer info bij Jan Hauweele, W. 
De Roolaan 68 in Nieuwpoort (tel. 
058/23.60.94, gsm 0474/99.05.95, e-
post jan.hauweele@scarlet.be) of bij Ann 
Maertens, Kasteelstraat 29 in De Panne 
(tel. 058/41.41.91, gsm 0472/36.62.86, 
e-post ann.maertens@scarlet.be).

Prijsvraag
Het gemeentebestuur van Koksijde is op zoek naar een originele benaming voor het plein gelegen voor het nieuwe gemeente-
huis. Hiervoor wenst het bestuur een beroep te doen op alle inwoners. Volgende benamingen kwamen reeds aan bod: evene-
mentenput, evenementenplein, casinoput,…  Maar we zijn er zeker van dat uw creativiteit en vindingrijkheid andere voorstellen 
zullen voortbrengen. De inzendingen worden onderworpen aan een selectie. De winnaar mag een mooie prijs verwachten.
Door te sturen t.a.v. Ann-Sofie Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd en Cultuur annsofie.beun@koksijde.be of Casinoplein 10, 8670 
Koksijde.

Va r i a



Ten  Du i n en  1138

Nieuwe aanwinsten van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138
9

Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 heeft zijn collectie met twee belangrijke stukken kunnen uitbreiden. Zo heeft het museum op 
een veiling te Brussel, een publicatie van de cisterciënzermonnik Joannes Caramuel de Lobkowitz aangekocht.

Caramuel de Lobkowitz (geboren op 
23 mei 1606 te Madrid en gestor-
ven op 7 september 1682 te Vigevano, 
Lombardije) is een Spaanse geestelijke 
die tijdens zijn verblijf in de Nederlanden 
(1635-1645) deel uitmaakte van de 
gemeenschap van de Duinenabdij.
Op zestienjarige leeftijd trad hij als mon-
nik in de abdij van La Espina (nabij 
Valencia) in. Het was de start van een 
indrukwekkende, kleurrijke carrière waar-
in hij zich onderscheidde als wiskundige, 
architect, taalkundige, moraaltheoloog 
en filosoof.
Hij behaalde in 1638 te Leuven zijn 
doctoraat in de theologie. Hij liet zich 
niet enkel opmerken op godsdienstig 
vlak maar hielp tijdens zijn studies onder 
meer bij het uittekenen van de verdedig-
ing van Leuven tegen de Nederlanders 
en de Fransen.

Tussen 1635 en 1682 werden maar liefst 
60 werken van hem gedrukt in verschil-
lende Europese steden zoals Brussel, 
Antwerpen, Wenen, Praag, 
Rome… 
Het aangekochte werk 
‘Philippus Prudens 
Caroli V. Imperatoris fili-
us, Lusitaniae, Algarbiae, 
Indiae, Brasiliae legiti-
mus rex demonstratus’ 
uit 1639, behoort tot zijn 
eerste publicaties. Het 
boek is een uitvoerig plei-
dooi voor de aanspraak die 
de Spaanse koning maakte 
op de Portugese troon.

Caramuel de Lobkowitz 
genoot de steun van kar-
dinaalinfant Ferdinand van 
Oostenrijk, de zoon van Filips 
II van Spanje en vanaf 1634 
landvoogd van de Zuidelijke 

Nederlanden. Dit verklaart wellicht het 
verblijf van Caramuel de Lobkowitz in 
Vlaanderen en de Duinenabdij.
De verkiezing van zijn vriend Fabio Chigi 
tot paus Alexander VII in 1654, over-
tuigde Caramuel de Lobkowitz om naar 
Italië te reizen, waar hij in 1673 werd 
benoemd tot bisschop van Vigevano.

De andere belangrijke aanwinst voor het 
museum is de relikwie van Idesbald van 
der Gracht in een neogotische houten 
schrijn. De relikwie, aangeboden op de 
laatste veiling van het antiquariaat Marc 
Van de Wiele te Brugge, bevat naast zes 
stukjes stof ook een stukje been en haar. 
De stukken zullen in de toekomst in het 
abdijmuseum worden tentoongesteld.

Voor meer info: gelieve contact op te 
nemen met conservator Dirk Vanclooster, 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 - 
Koninklijke Prinslaan 6-8 - 8670 Koksijde 
- tel. 058/533950 - fax 058/510061 - 
www.tenduinen.be
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Week van de Amateurkunsten
‘Ferme Kunst’

Oproep tot amateurkunstenaars voor groepstentoonstelling 5-ART

10

gewoonte deelgenomen met kunstwerken 
van amateurkunstenaars uit de 5 gemeen-
ten.  Dit jaar is Koksijde gastgemeente 
voor de groepstentoonstelling. De expo-
sitie gaat door van zaterdag 28 april tot 
zondag 13 mei 2007 in kapel Ster der Zee 
(Koninklijke Baan 233 te Koksijde). 

Amateurkunstenaars uit Koksijde die 
hiervoor belangstelling hebben, mogen 
hun kandidatuur tegen uiterlijk 9
februari 2007 indienen bij het 
Abdijmuseum Ten Duinen 1138 (t.a.v. 

Valerie Vandamme, cultuurfunctionaris 
beeldende kunsten), Koninklijke Prinslaan 
8, 8670 Koksijde, 058 53 39 50 - e-mail: 
valerie.vandamme@koksijde.be).
Voor de opmaak van de brochure rond 
deze groepstentoonstelling wordt van 
elke amateurkunstenaar gevraagd bij 
inschrijving een korte tekst over zich-
zelf en hun werk voor te leggen, evenals 
enkele representatieve foto’s. 

Het Forum voor Amateurkunsten orga-
niseert van vrijdag 27 april tot en met 
zondag 6 mei 2007  opnieuw de Week van 
de Amateurkunsten (WAK) met als thema 
‘Ferme Kunst’. Na twaalf edities blijft het 
succes groeien. Het aanbod tijdens de 
WAK is zowel kwantitatief als kwalitatief 
toegenomen. 

In het kader van het cultureel samenwer-
kingsverband 5-Art tussen de gemeen-
ten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, 
Veurne en Alveringem wordt naar jaarlijkse 

Infobrochure dienst Toerisme 2007
Bent u op zoek naar een adres of telefoonnummer van een museum, een bezienswaardigheid, een dokter of tandarts? Alle uit-
eenlopende info, gaande van bezienswaardigheden, sportmogelijkheden, medische verzorging, banken tot officiële diensten, 
wordt op een overzichtelijke wijze samengevat in de nieuwe infobrochure 2007 van de dienst Toerisme. De infobrochure is 
gratis te verkrijgen in de toerismekantoren vanaf 15 januari.

Vier Valentijn in Koksijde-Oostduinkerke!
Verwen je geliefde tijdens het Valentijn-festival in Koksijde-Oostduinkerke en geniet samen van een lekker etentje in één van de 
deelnemende restaurants. Het Valentijnfestival loopt van 10 tot en met 18 februari 2007. De brochure met de Valentijnmenu’s 
is gratis te verkrijgen in de toerismekantoren vanaf 27 januari.

Dienst Toerisme promoot Koksijde-Oostduinkerke op vakantiesalon!
De dienst Toerisme zal vertegenwoordigd zijn op verschillende toeristische beurzen:
· Vakanz Luxemburg: 19-21 januari
· Internationaal Vakantiesalon Antwerpen: 26-31 januari
· Vakantiesalon Brussel: 8-12 februari
· Vert Liège: 13-18 februari

Toelichting omtrent de wetgeving op vrijwilligerswerk
Heel wat mensen zetten binnen hun eigen 
vereniging hun beste beentje voor. Dankzij 
de belangeloze inzet van vrijwilligers kan 
er heel wat gerealiseerd worden voor de 
samenleving. Het vrijwilligerswerk is com-
plexer geworden door de verscheidene 
evoluties van de maatschappij en door het 

invoeren van een vernieuwde wetgeving. 
Men stelt zich dan ook heel veel vragen 
omtrent de materie, zoals ‘hoe kan ik 
mij veilig stellen bij een ongeval, 
ben ik verzekerd voor schade berok-
kend aan derden, …?’

Om de leden van de verenigingen wijzer 
te maken in de materie, organiseerde 
de cultuurraad een info-avond op 28 
november ll. U kunt bijgaande link raad-
plegen: www.cultuurraad.koksijde.be en 
www.cultuurraad.koksijde.be/wet

Poppentheater in de maak!
Theater “In ’t Bloote” uit Wulpen zou graag starten met een mobiel poppentheater met stangpoppen. Om dit project op te 
starten is het theater op zoek naar gemotiveerde mannen of vrouwen met een grote interesse in poppentheater. Er wordt voor-
al uitgekeken naar mensen die kunnen helpen bij het maken van de poppenkast, het maken van stangpoppen, het naaien van 
poppenkleedjes, poppenspelers, technische mensen voor geluid en belichting. Wie zich geroepen voelt contacteert Emmanuel 
Fabel, voorzitter van theater “In ’t Bloote”: emmanuel.fabel@infrabel.be, tel. 058/31.38.43, gsm 0475/72.20.46.
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Nationaal Visserijmuseum: bouw van de aquaria

In het Nationaal Visserijmuseum werd in vorig najaar druk gewerkt aan de aquaria. Dat was een heuse onderneming in diverse 
stappen. Het gaat immers om twee reusachtige aquaria, elk met een inhoud van 30.000 liter zeewater.

1. In eerste instantie werd de binnen-
kant van de betonstructuur van 
beide bakken met hechtingsmiddel 
en polyester behandeld om beide 
aquaria, waterdicht te maken.

2. Daarna werden de aquaria technisch 
ingericht. Er werden meters buizen, 
kranen en in- en afvoeren aange-
bracht die inmiddels niet meer te 
zien zijn.

3. In een volgende stap werd een bekis-
ting aangebracht voor het maken 
van gesimuleerde rotsformaties die 
in beide bakken het decor zullen 
vormen. Vele tientallen meters plas-
tieken buisjes, die aan elkaar werden 
verankerd, vormen de basisstruc-
tuur.

4. Over dit skelet werd een soort gaas 
aangebracht dat dan bespoten werd 
met speciale betonsoort. Uiteindelijk 
werd de zachte beton bijgewerkt en 
omgevormd tot mooie rotspartijen 
die een speciale verflaag kregen. Het 
resultaat mag er in elk geval zijn.

5. Eind oktober/begin november werden 
de kunstglazen aquariumwanden in 
het gebouw binnengebracht. Voor 
die operatie werd het dak opnieuw 
opengelegd. De vier grote kunst-
glaspartijen werden met behulp van 
een grote kraan gelost en voorzich-
tig in het gebouw neergelaten. De 
grootste wanden wegen iets meer 
dan duizend kilogram. Thans is het 
dak definitief dicht.

 Het was een hele klus om alle wan-
den precies op hun exacte juis-
te plaats te krijgen, precisiewerk 
dat zeer nauwkeurig en deskundig 
werd uitgevoerd. Alles moet immers 
waterdicht zijn en aan zeer grote 

druk kunnen weerstaan. De grootste 
wanden zijn maar liefst 10 cm dik, 
de kleinere wanden 8 cm. Tot slot 
werden de aquaria met een beton-
nen deksel afgesloten.

6. Ter gelegenheid van het binnenbren-
gen van de aquariumwanden en -
deksels werden met de kraan ook 
zes grote zandfilters in het gebouw 
geplaatst.  

7. Ondertussen werd de technische 
ruimte voor de aquaria gevloerd en 
werden het plafond en de muren 
geschilderd.

8. Er rest vanzelfsprekend nog zeer veel 
werk vóór de eerste vissen in de 
aquaria kunnen zwemmen. Zo moet 
de technische ruimte nog volledig 
worden ingericht. De inrichting 
omvat het plaatsen van alle nood-
zakelijke leidingen en afvoeren, het 
plaatsen van de zandfilters, de pom-
pen, de drie quarantaine aquaria, 
diepvries, frigo, spoelbak, werktafel, 
enz.

9. Vóór de gevel van het museum, kant 
Vrijheidsstraat, zal nog een buffer-
tank met een inhoud van 25.000 
liter zeewater in de grond gestopt 
worden. Met leidingen zal die tank 
verbonden zijn aan pompen in de 
technische ruimte van de aquaria 
om het zeewater automatisch te 
vervangen. Uiteraard moet ook de 
watervoorraad in de buffertank op 
peil gehouden worden.

10. Als alles uitgevoerd is moeten de 
aquaria eerst nog proefdraaien voor-
aleer de diverse soorten Noordzeevis 
er hun thuis kunnen vinden.
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Fe e s t e l i j k h e d en

Feestelijke opening ijsbaan in open lucht
12

Koksijde, 17 december 2006 – De elfde editie van de openluchtschaatsbaan in Koksijde werd op zaterdag 16 december feestelijk 
geopend op zijn nagelnieuwe locatie: de evenementenput vóór het nieuwe gemeentehuis van Koksijde. 
De ijsbaan neemt bijna de volledige evenementenput, zo’n 612 m2, in beslag en wordt geflankeerd door de smulhuisjes van de 
feestcomités van Koksijde, waar de bezoeker kan genieten van allerlei lekkers.

Het programma van de opening 
was een ware verrassing:
Na de verwelkoming door de heer burge-
meester werd het publiek getrakteerd op 
een spectaculaire show naar een regie 
van Pierre Dalle van de gemeentelijke 
technische dienst.  Pierre’s zoon Peter 
is de ontwerper van de twee reuzen-
clowns die gerealiseerd werden door 
het creatieve team van de technische 
dienst. De muzikale clowns gekleed in 
duizenden lichtjes bespelen de viool en 
de saxofoon, en onder begeleiding van 
de ‘Russische’ dirigent Litisal Otisalit 
zorgden ze voor een kleurrijk en hila-
risch muzikaal spektakel op de tonen van 
Michel Sardou’s ‘Terre brûlée’.  

De nieuwste aanwinsten in de gemeen-
telijke ploeg werden door enkele leer-
lingen van de gemeentelijke basis-
school Oostduinkerke Popov en Mopper 
gedoopt.  De Afdeling Vrije Tijd & 
Cultuur had tijdens de maand november 
een tekenwedstrijd uitgeschreven voor 
leerlingen uit het basisonderwijs om een 
clown te tekenen en die ook een origi-
nele naam te geven.  Alessio Debruyne 
uit het tweede leerjaar B vond de origi-
neelste naam voor een Koksijdse clown 
en won voor zijn klas gratis tickets voor 
het Hoge Blekkerbad en de ijsschaats-
baan.  Justine Godderis en Luisa Loaiza 
uit het zesde leerjaar A werden beiden 
beloond voor de origineelste clownte-

kening en kregen eveneens voor de hele 
klas tickets voor het Hoge Blekkerbad 
en de ijsschaatsbaan. De drie winnaars 
kregen bovendien elk enkele filmtickets 
voor Studio Koksijde.  De burgemeester 
overhandigde de prijzen aan de jonge 
kunstenaars.
Na de punch aangeboden door het 
feestcomité van Koksijde-dorp kregen 
de toeschouwers nog een grandioos
schaatsspektakel te zien gebracht 
door schaatsclub Kryos uit Eeklo en 
Dunkerque patinage.
Koksijde kijkt weer terug op een geslaag-
de avond. De ijspret duurt nog tot en 
met 14 januari.

Openingsuren
De ijsbaan is dagelijks open van 10 tot 
21.30 u., en dit tot en met 7 januari. Van 
8 tot en met 14 januari kan men schaat-
sen van 14 tot 21.30 u.
Op donderdag 5 januari is er disco-
schaatsen van 20 tot 21.30 u.

Schaatstijden
Elke dag telt vier  (tijdens de schoolwe-
ken) of zes schaatstijden (in de vakan-
tie): van 10 tot 11.30 u., van 12 tot 
13.30 u., van 14 tot 15.30 u., van 16 tot 
17.30 u. van 18 tot 19.30 u. en van 20 
tot 21.30 u.
Na elke schaatsbeurt wordt de ijsbaan 
gereinigd.

Tarieven
Volwassenen betalen voor één schaats-
beurt € 4,00, kinderen/jongeren tot 16 
jaar € 2,00.  Een tienbeurtenkaart kost 
€ 35,00 voor volwassenen, en € 15,00 
voor kinderen/jongeren tot 16 jaar.  Het 
dragen van handschoenen is verplicht.  
Ter plaatse kunnen schaatsen gehuurd 
worden (€ 2,00/paar).

Bevoegd : College van burgemeester en 
schepenen, Zeelaan 44, 8670 Koksijde. 

Verantwoordelijke: Afdelingshoofd Vrije 
Tijd : Ann-Sofie Beun, Casinoplein 10, 
8670 Koksijde, Tel. 058/53.29.99, fax 
058/53.29.85, annsofie.beun@koksij-
de.be.

Wn. P.R. Vrije Tijd: Jadrana Demoen, 
Casinoplein 10, 8670 Koksijde, Tel. 
058/53.29.82, Fax: 058/53.29.85, 
jadrana.demoen@koksijde.be. 

Voorzitter van het feestcomité Koksijde-
dorp  Noël Deprez, 
t. 058 51 32 16.

2Nog twee weken schaatspret!
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Justin Goderis Levi Soubry

Mollze Iseni

Emiel Declerck

Sybil Derck

Hans Decock

Luisa Loaiza
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De fototentoonstelling van Marie Jeanne 
Smets: Het Woord Foto wordt vergezeld 
door poëzie van Roger M.J. de Neef.

Foto’s hebben een eigen verhaal dat 
exclusief door beelden wordt verteld. Als 
de verhaallijn goed zit, en meer bepaald 
een boeiende opbouw en ontknoping 
heeft, dan moeten daar geen woorden 
aan te pas komen.
In deze reality-tv tijd met eveneens hoge 
oplagen van beeldmagazines, zijn wij 
erg visueel ingesteld. Foto’s overtuigen 
doorgaans vlugger dan teksten, toespra-
ken en gedichten.
Maar toch gebeurt het dat foto’s met 
woorden worden geduid en geprezen. Het 
betreft dan foto’s die de onthaasting of hun 
waarde als stilleven willen benadrukken.
Of er parallellen en verwijzingen bestaan 
tussen de werken van Marie Jeanne 
Smets en de verzen van Roger M.J. de 

Neef, zal de bezoeker aan de tentoon-
stelling met zijn indrukken en ervaringen 
zelf kunnen invullen.
Marie Jeanne Smets beoefent met veel 
bijval de fotografie. Roger M.J. de Neef 
is journalist en werd in 1986 met de 
Staatsprijs voor Poëzie onderscheiden.

De tentoonstelling is van 13 januari 
tot 3 februari tijdens de openingsuren 
dagelijks te bezoeken in de Openbare 
Bibliotheek van Koksijde.
U bent van harte uitgenodigd op de 
vernissage op zaterdag 13 januari om 
16.00u in de bibliotheek. Tijdens de 
vernissage zal de dichter Roger de Neef 
eigen werk voordragen.

Opgelet, naar aanleiding van de vernis-
sage “Het woord foto” op zaterdag 13 
januari, staakt de Bibliotheek de uitleen-
activiteiten vanaf 16 uur opdat de dich-

ter Roger de Neef niet wordt gestoord 
tijdens zijn voordracht.

Nieuwe 
Snippertassenthema!
Op 25 januari is het weer  Gedichtendag. 
Dit laat de bibliotheek niet zomaar voor-
bijgaan.
Voor de volwassenen heeft de biblio-
theek een mooie fototentoonstelling met 
vernissage in de maand januari, maar de 
jeugd wordt zeker niet vergeten!
Naar aanleiding van de Gedichtendag 
zijn er enkele nieuwe snippertassen met 
gedichtjes en versjes samengesteld.
De andere snippertassen blijven nog 
steeds verkrijgbaar! Een snippertas is 
volledig gratis. U kan de snippertas 
enkele dagen op voorhand reserveren in 
de bibliotheek.

Gedecoreerden bij de twee harmonieën
Bij de harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke werden de 
inspanningen van een druk speeljaar beloond met een gezellig Ceciliafeest 
op zaterdag 18 november. Na de dienst in de Sint-Niklaaskerk vonden in 
feestzaal Witte Burg de receptie, het feestmaal en de dansavond plaats. 
Tijdens de receptie reikte schepen Daniel Van Herck de eretekens van 
Fedekam West uit aan volgende muzikanten:
- ereteken erekruis officier voor 60 jaar muzikant: trouwe veteraan “meester” 

Charles Borgonie
- ereteken erekruis ridder voor 50 jaar muzikant: eredirigent en bestuurslid 

Gilbert Deschilder
- ereteken in veterani honorem goud met palm voor 45 jaar muzikant: Geert Coussement
- ereteken junior zilver voor 10 jaar muzikant: Dries Cools, Ann Legein, Wim Vanhoucke, Guido Corteel en Eric Figoureux (ook 

bestuurslid)
- ereteken junior brons voor 5 jaar muzikant: Hans Loones

Ook de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde reikte tijdens het 
jaarlijks Ceciliafeest eretekens uit aan een aantal verdienstelijke muzikanten. 
Dat gebeurde op zaterdag 25 november in de Kerkepannezaal. Volgende 
eretekens werden er uitgereikt in aanwezigheid van dirigent, erevoorzitter, 
bestuursleden, schepen Daniel Van Herck en gemeenteraadsleden
- ereteken voor 15 jaar bestuurslid-secretaris: Michel Saubain
- ereteken voor 35 jaar muzikant: Guy Saubain
- ereteken voor 10 jaar muzikant: Roselien D’Haenen, Yannick Lips,

Andy De Nys en Joeri Herregat
- ereteken voor 15 jaar muzikant: Katrien Debreuck (niet op de foto) 
Het jaarlijks nieuwjaarsconcert van de harmonie vindt plaats op zaterdag 13 januari in cc CasinoKoksijde.

Hu l d e
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Vragen?
Jin helpt je er van af!
Oud & Nieuw is waarschijnlijk het oud-
ste feestje dat de mensheid kent. De 
hele wereld kent tradities rondom het 
begin van een nieuw jaar. Niet allemaal 
op dezelfde dag en niet allemaal op 
dezelfde manier. Volgens de christelijke 
kalender is één januari de eerste dag van 
het nieuwe jaar. In sommige andere lan-
den die een andere kalender hanteren, 
valt het begin van het nieuwe jaar op een 
andere datum. Zo vieren ze bijvoorbeeld 
in China nieuwjaarsdag later in januari 
of in februari. Joodse mensen vieren het 
in september of in oktober. Omdat een 
Islamitisch jaar elf dagen minder telt dan 
een christelijk jaar, valt het nieuwjaar 
van de moslims steeds op een ander 
tijdstip.

Wil je meer weten over Nieuwjaar? 
Dat kun je terecht bij het JIN (jonger-
eninformatienet) van de Jeugddienst. 
Het Jongereninformatienet van de 
Jeugddienst Koksijde belicht elke maand 
een thema voor jongeren. In de maand 
januari gaat het thema van de maand 
over het vieren van Nieuwjaar in verschil-
lende landen. Volgende onderwerpen 
kwamen al aan bod: bloktips, zomerfes-
tivals, verschillen en gelijkenissen tussen 
de partners, sociale fobie en internet-
verslaving. 

Meer info bij Lydia Choroeza, JOC de 
PIT, Kursaallaan 28 in Koksijde. Tel. 058/ 
53.29.70, e-mail: jocdepit@koksijde.be 
of lchoroeza@koksijde.be 

In Concert: 100% PUUR
Drie groepen, drie uur muziek, drie keer 
prijs. 
✓ Black Jettas: rock ’n roll gebracht door 4 jonge 
wolven uit Gent.
✓ Colorless Green Ideas: “Open your mind, move 
your feet and discover …”; drum ‘n’ bass meets 
funky jazz.
✓ The Sessions: “A fresh brand new 100% rock ’n 
roll formation with capital R is born”.
Wanneer:  op vrijdag 26 januari om 20.00 u.
Waar: Jeugdhuis de PIT
Prijs: 2 euro (leden)/ 4 euro

Scouts Zeedustra
zoeken oud-leden
De scouts Zeedustra van Koksijde vieren in 
juni 2007 het 50-jarig bestaan van hun jeugd-
vereniging. De leiding zoekt de adressen van 
alle scouts die vroeger lid van Zeedustra zijn 
geweest, zodat ze allemaal een uitnodiging 
kunnen ontvangen om aan de feesten deel te 
nemen. Aldus wordt gevraagd om namen en 
adressen van oud-leden te willen mailen naar 
50jaarbestaan@zeedustra.be.

De jeugdraad presenteert de kinderfilm ‘Cars’
“In het leven is niet de finish het belangrijkste, maar wel de weg ernaar toe”.
Deze kinderfilm vertelt het verhaal van de supersnelle raceauto Lightning Queen. 
Hij belandt in het vergeten stadje Radiator Springs en beleeft daar een knotsgek 
avontuur. Voor de gelegenheid wordt de zaal omgetoverd in een echte garage.

Wanneer: 
op donderdag 4 en vrijdag 5 
januari, telkens om 14.30 u.
Waar: JOC de PIT, Kursaallaan 
28, 8670 Koksijde
Prijs: 2,50 euro, drankje inbe-
grepen.
Reserveer of koop je kaarten in 
voorverkoop: 058/53.29.70 of 
jocdepit@koksijde.be - 
www.jeugdraadkoksijde.be
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Ons gemeentebestuur heeft op dinsdag 28 november in de raadszaal van het gemeentehuis in Koksijde-dorp voor de derde maal 
de gemeentelijke architectuurprijzen uitgereikt. Verspreid over vijf categorieën bekroonde de jury uiteindelijk vier laureaten 
die elk een bedrag van 1.000 euro ontvingen. Algemeen werd gesteld dat het de goede richting uitgaat m.b.t. het realiseren van 
nieuwe architecturaal waardevolle projecten. Getuige daarvan het grote aantal genomineerde kandidaturen, nl. 18!

De gemeentelijke architectuurprijs is 
sinds 2004 een initiatief van het col-
lege van burgemeester en schepenen 
en van de gemeentelijke commissie 
Ruimtelijke Ordening (de Gecoro). Doel 
is het bekronen van waardevolle archi-
tecturale projecten die een meerwaarde 
betekenen voor de stedenbouwkundige 
omgeving, voor de openbare ruimte, enz. 
Zo worden bouwheren en architecten 
aangespoord om creatief te zijn en mee 
te werken aan de opbouw van een kwali-
tatieve leefomgeving.

JURY
De jury was als volgt samengesteld: 
voorzitter Annelies Geldhof (vertegen-
woordiger Gecoro), secretaris Siska 
Stockelynck (afdelingshoofd technische 
diensten), Jan Loones (eerste schepen), 
Herwig Vollon (schepen), Ann-Sofie 
Beun (afdelingshoofd Vrije Tijd), Sarah 
Willems (cultuurfunctionaris erfgoed), 
Johan Termote (Westtoer, voorzitter 
commissie erfgoed Koksijde), Patrick 
Verbrugge (vertegenwoordiger Gecoro) 
en Vincent Van Walleghem (vertegen-
woordiger Gecoro, verontschuldigd).
Er konden kandidaturen ingediend wor-
den voor 5 categorieën: nieuwbouw 

ééngezinswoningen (7 inzendingen), 
vernieuwbouw ééngezinswoningen (2), 
vernieuwbouw meergezinswoningen (1), 
nieuwbouw meergezinswoningen (5) en 
vernieuwbouw handelsruimtes (3).
In haar beoordelingen hield de jury rekening 
met diverse parameters: esthetische aspec-
ten, architecturale vormgeving, voorbeeld-
functie, integratie in de omgeving, behoud 
oorspronkelijk karakter, eenvormigheid in 
stijl, materiaalgebruik, relatie interieur-exte-
rieur, meerwaarde voor Koksijde, enz.

NIEUWBOUW 
ÉÉNGEZINSWONINGEN (7)
Zeven genomineerde projecten: 
1. Guldenzandstraat 77 (Victor–Lapere)/ 
2. André Geryllaan (D&V Bouw en 
Coördinatie) / 3. Ter Duinenwijk (Travato–
De Paepe) / 4. Ranonkellaan 27a (Maes-
Vanlerberghe) / 5. Strandlaan (Pieters–
Debruyne) / 6. Pannelaan (Feys-Catrysse) / 
7. Weststraat 28 (J. Germonpre).
Elk jurylid mocht twee favoriete projec-
ten opnoemen, met eigen beoordeling. 
De vernoemde projecten waren de cijfers 
1, 3, 4, 5 en 6. De stemming duidde het 
project aan de Ranonkellaan 27a una-
niem aan, als laureaat.
Dit project werd genomineerd omwil-

le van de uitdaging om 
op een moeilijk per-
ceel (eerder klein maar 
sterk hellend) een ver-
nieuwend en origineel 
project op te rich-
ten, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van 
vernieuwende en niet 
alledaagse materia-
len, waarbij originele 
oplossingen worden 
aangereikt voor spe-
cifieke problemen 
(bvb verticale circu-
latie, parking) maar 
ook omwille van de 

afstemming van interieur en exteri-
eur. Het project is volledig geïnte-
greerd in zijn omgeving. Het interi-
eur is tot op de details “af”.
Juryvoorzitter Annelies Geldhof over-
handigde de prijs aan de architecten 
Alexander Dierendonck, in aanwezigheid 
van de bouwheren, de h. en mevr. Niko 
Maes-Sigrid Vanlerberghe.

VERNIEUWBOUW 
EENGEZINSWONINGEN
Twee genomineerde projecten: 
1. Relaislaan 29 (André Dejonghe) / 
2. Leopold II-laan 214 (Oosdt NV).
De stemming leidde tot 3 stemmen voor 
het project Relaislaan, en 5 voor het 
project Leopold II-laan, zodat het project 
Leopold II-laan 214 uitgeroepen werd tot 
laureaat met volgende beoordeling: “Dit 
project wordt geloofd omdat er niet werd 
geopteerd voor de éénvoudigste oplossing, 
nl. de afbraak. Het kan als voorbeeldfunc-
tie dienen om oudere rijbebouwing om 
te vormen tot architecturaal waardevolle 
panden. Het geeft een signaal naar de 
nabije en verdere toekomst waarbij aan-
getoond wordt dat, rekeninghoudend met 
de beperkte ruimte, toch nog kwalitatief 
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kan geleefd en gewoond worden. Het 
is een perfect voorbeeld van inbreiding, 
optimaal ruimtegebruik,… pijlers van het 
ordeningsbeleid voor de toekomst. De 
woning betekent zeker een meerwaarde 
voor de Leopold II-laan.”
Gecoro-voorzitter Erwin Vermeesch 
overhandigde de prijs aan bouwheer H. 
Lagast van de NV Oosdt. Architect was 
Frans Borgonie.

VERNIEUWBOUW 
MEERGEZINSWONINGEN
Eén genomineerd project: Zouavenlaan 
(Jalimati) in Koksijde. De jury oordeelt 
unaniem deze prijs niet toe te kennen 
omdat er maar één kandidatuur was.

NIEUWBOUW 
MEERGEZINSWONINGEN
Vijf genomineerde projecten: 1. Leopold 
II-laan 221 (Detraco) / 2. Mooi 
Verblijflaan 8 (IBCB – MCH Invest) / 
3. Hoek Leopold II-laan/Meiklokjesweg 
(Kos Invest) / 4. Albert I-laan 58-60 
(Immo D+) / 5. Duinparklaan/Kwinteweg 
(Sandy Lane).
De stemming duidde het project Mooi 
Verblijflaan eenparig als laureaat aan, 
met volgende beoordeling: “Het project 
integreert zich maximaal in de omgeving, 
die gekenmerkt wordt door duinen ener-
zijds, maar ook door smakeloze hoge 
appartementsvilla’s uit eind de jaren ‘70 
anderzijds. Deze integratie ontstaat door 
een samenspel van wisselende hoogtes en 
volumes, materiaalgebruik dat qua kleur-
keuze onopvallend is t.a.v. de omgeving, 
maar ook door de luchtige structuur. 
Het project wordt ook geprezen omdat 
het ontstaan is in moeilijke juridische 
omstandigheden door de jarenlang aan-
slepende zaak waarbij de site werd geken-
merkt door een appartementsruïne die in 
de fase van ruwbouw bleef steken…”.  
Schepen Herwig Vollon overhandigde de 
prijs aan Jan Callewaert van IBCB-MCH 
Invest. Architecten waren Marc Corbiau 
en Pieter Popeye.

NIEUWBOUW EN 
VERNIEUWBOUW 
HANDELSRUIMTES
Drie genomineerde projecten: 
1. Koninklijke Baan 1 (Boothotel 
Normandie) / 2. Ter Duinenlaan (Studio 
Koksijde) / 3. Zandstraat 2 (Bed & 
Breakfast).
De stemming duidde het project 
Normandie unaniem aan als laureaat 
met volgende beoordeling: ”Het is 

lovenswaardig dat een particulier per-

soon bereid is te investeren in een zeer 

gekend en beeldbepalend monument, dat 

al jaren leegstond en verwaarloosd werd. 

Het boothotel is gerestaureerd met zorg 

voor de authenticiteit en heeft een functie 

gekregen die aansluit bij de oorspronke-

lijke (horeca versus hotel). Ook het inte-

rieur heeft enerzijds het oorspronkelijk 

karakter en de vormgeving bewaard, maar 

werd anderzijds in een modern en functi-

oneler geheel omgevormd. Een pluim voor 

de architecten die erin geslaagd zijn alle 

functies te integreren in het oorspronkelijk 

bouwvolume, zonder aan de oorspronke-

lijke architectuur te raken. Er dient wel 

nog aandacht besteed te worden aan de 

afwerking van de koelgroep die op het dak 

staat en als storend wordt ervaren.”

Eerste schepen Jan Loones, ook schepen 
van Ruimtelijke Ordening, overhandigde 
de prijs aan bouwheer familie Vandendries 
en architect Marc Vandendries.
Behalve elk een geldprijs van 1.000 
euro ontvingen de vier laureaten ook 
bloemen, een plaatje in plexi, en het 
boek Koksijde, een bewogen architec-
tuurgeschiedenis, van cultuurfunctiona-
ris Erfgoed Sarah Willems.

Prijs nieuwbouw ééngezinswoningen

Prijs vernieuwbouw ééngezinswoningen

Prijs nieuwbouw meergezinswoningen

Prijs (ver)nieuwbouw handelsruimtes
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De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt 
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Indien u dat wenst kunt u die data ook 
raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/afvalfracties).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken en papier en karton buiten!
ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 10 en 24 januari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 17 januari
ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 11 en 25 januari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 18 januari
ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 12 en 26 januari
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 19 januari
ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 12 en 26 januari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 16 januari

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: Expeditie@Natuur
Voor 12 tot 14 jarigen uit de Westhoek.  Expeditie@Natuur : 3-4-5-6 april 2007 (1ste week paasverlof).
Vier dagen lang staan deze 12 tot 14-jarigen voor de uitdaging om met een toffe bende een raadsel te ontsluieren in eigen 
streek. De polders, de duinen, het strand en de zee vormen het decor voor deze zoektocht. Onderweg ontmoeten ze rangers, 
die kunnen helpen of tegenwerken. Expeditie@Natuur neemt hen mee op een tocht te voet, met de mountainbike, in een 
kano, op een trapauto of zelfs met muilezels. Onderweg krijgen ze opdrachten en informatie die ze nodig hebben om op de 
laatste dag het geheim te ontmaskeren. Elke ochtend worden een aantal voorwerpen aangereikt. Sommige zullen ze onderweg 
nodig hebben, andere dan weer niet. Maar voor ze vertrekken staat één ding vast: ze moeten kiezen wat ze meenemen en 
wat ze achterlaten…
Heb jij teamspirit, doorzetting, zin voor avontuur, natuur en actie. Dan is deze streekexpeditie zeker iets voor jou!
Expeditie@Natuur is een initiatief van de Milieudiensten van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, het provinciebestuur 
van West-Vlaanderen en de bezoekerscentra VNC De Nachtegaal, De Doornpanne en Duinenhuis Koksijde i.s.m. vzw De Boot 
en plaatselijke natuurgidsen en -verenigingen.

Inschrijven gebeurt door betaling van 40 euro per kind of 35 euro vanaf het 2e kind van hetzelfde gezin  bij vzw De Boot, 
IJzerdijk 11 in 8600 Diksmuide, tel (058)28 70 56 op rekeningnummer 751-2009606-97. Vermelding: Expeditie@Natuur + je 
naam en je gemeente.  Inschrijven vóór 25 maart 2007!

SLUITINGSDAGEN CONTAINERPARK
Het containerpark zal gesloten zijn op volgende dagen: maandag 1 en dinsdag 2 januari 2007.

KERSTBOOMOPHALING – ZONDER AFSPRAAK
Zone 1: op 10 en 24 januari 2007
Zone 2: op 11 en 25 januari 2007
Zone 3: op 12 en 26 januari 2007
Zone 4: op 9 en 23 januari 2007 
Opgelet: enkel kerstbomen (geen potten!)

WIJZIGING OPHALING GROENAFVAL
Opgelet: in januari, februari en december 2007: 2 maal ophaling per maand (zie selectieve kalender)

!
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Openbaar onderzoek waterbeheersplan IJzerbekken
Op 22 november gingen in heel Vlaanderen de waterbeheersplannen in openbaar onderzoek. Het gaat om elf bekkenbeheersplan-
nen, bijna 100 deelbekkenbeheersplannen en het voorbereidend document voor de opmaak van de stroomgebiedbeheersplannen 
van Schelde en Maas. Voor onze regio gaat het om het waterbeheersplan IJzerbekken. Iedereen kan dat plan inkijken in het gemeen-
tehuis (milieudienst, elke werkdag van 8 tot 12 u.) en er opmerkingen op formuleren. Het openbaar onderzoek duurt zes maanden, 
tot 22 mei 2007. Bezwaren dienen schriftelijk gericht, bij voorkeur via de website www.volvanwater.be, ofwel aangetekend aan het 
College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde, ofwel afgeven tegen ontvangstbewijs op de milieudienst.

Onder de titel “Vol van water…” lanceer-
den de Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid (CIW) en de bekkensecre-
tariaten op 22 november informatie- en 
sensibilisatiecampagne voor het open-
baar onderzoek. Met een folder, kran-
tenadvertenties, een TV-spot en infor-
matievergaderingen willen ze iedereen 
zo goed mogelijk informeren over de 
waterbeheersplannen. Voor ieder bekken 
is er ook een toegankelijke brochure met 
een greep uit de acties en projecten die 
er op stapel staan. De brochures zijn 
gratis te bekomen in de informatiezuilen 
van de Vlaamse overheid of op het num-

mer 0800/99004. Daarnaast is er een 
campagnesite, www.volvanwater.be.
Met deze campagne willen de CIW en 
de bekkensecretariaten de burger infor-
meren over het openbaar onderzoek en 
over de manier waarop hij of zij kan rea-
geren. Maar bovenal willen ze duidelijk 
maken dat er werk wordt gemaakt van 
oplossingen voor de waterproblemen 
zoals wateroverlast en watervervuiling 
Bovendien willen ze de burger erop 
wijzen dat niet alleen de overheid verant-
woordelijk is voor de toestand van het 
water in Vlaanderen, maar dat iedereen 
hiertoe zijn steentje kan bijdragen.

In elk bekken organiseren de CIW en de 
bekkensecretariaten een informatie- en 
inspraakvergadering over de waterbe-
heersplannen. Daar geven de waterbe-
heerders uitleg. Ze lichten ook de proce-
dure toe om een reactie of een bezwaar 
over te maken. U kan hen ook persoonlijk 
vragen stellen. Voor de regio IJzerbekken 
vindt die vergadering plaats op dinsdag 
29 januari om 19 u. in cc CasinoKoksijde 
in Koksijde-bad. De vergadering wordt 
voorafgegaan door een infomarkt, van 
14 tot 18 u. Campagnesite: 
www.volvanwater.be.

Fietspromotiecampagne “Fiets naar Kyoto”
De campagne “Fiets naar Kyoto”, die georganiseerd werd voor alle gemeentepersoneelsleden, liep dit jaar 
van 11 mei tot en met 22 september en was ook dit jaar een schot in de roos! Het initiatief had als doel 
zoveel mogelijk werknemers te stimuleren om de fiets te gebruiken tijdens de rit van en naar het werk. Dit 
jaar schreven zich 88 werknemers in (slechts 66 van de 88 deelnemers hebben hun gefietste kilometers op 
het einde van de campagne ingegeven). Deze 66 personeelsleden hebben tijdens deze fietscampagne samen 
29.275 kilometer bijeengefietst. De doelstelling, 28.000 km, of maar liefst 3 keer de afstand van Brussel naar Kyoto werd dus 
gehaald! Op die manier droegen die personeelsleden hun steentje bij in de strijd tegen de klimaatsverandering. Alle gefietste 
kilometers van onze Koksijdse deelnemende personeelsleden samen stemmen overeen met 5,86 ton CO2 die minder in de 
atmosfeer terechtgekomen is. In onze gemeente vielen er 3 deelnemende personeelsleden in de prijzen, geschonken door de 
Bond Beter Leefmilieu (BBL): Annick Dekeuninck(Lijnkaart 8 euro), Geert Depotter (fietspomp Cordo ter waarde van 14,60 
euro) en Danny Saelens (Polar fietscomputer ter waarde van 110 euro). Ieder bedrijf/gemeentebestuur met meer dan 5 deel-
nemers ontving van de BBL ook één kilometerteller. De milieudienst heeft die teller verloot onder de deelnemers die zorgden 
voor een groot aandeel in het kilometersaantal en die ook na de campagne nog steeds kiezen voor de fiets. De gelukkige 
winnaar van de kilometerteller werd Caroline D’Haveloose. “Fiets naar Kyoto” is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu met 
de steun van de Vlaamse overheid, Komimo en met sponsoring van Corona Direct, Polar Belgium en Thompson fietsen.

T i j - d i n g en
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe, Ann Provoost en Björn Cools
Fotografie: Dirk Van Hove, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Jaarabonnement 
11 nummers van januari 2007 tot en met december 2007, niet in augustus (voor niet-gedomicilieerden): 10 euro te 
storten op rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met vermelding 
“Jaarabonnement Tij-dingen”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde
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Dokters januari
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer 
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens de 

drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers. 

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:  058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:  058/51.78.68 
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u 
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! 
(De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 8 u. 's 
morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken januari
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten ook 

raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 9 tot 22 u. Na 
22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wachtdienst 
voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet aan onze redactie 
meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek meedeelt wie van wacht 
is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht dient daarvan, na 22 
u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Hu l p

EHBO-cursus in het voorjaar
Op 7 februari start het Rode Kruis afdeling Koksijde opnieuw een cursus EHBO in de zaal ‘t Oud Schooltje, Kerkstraat in 
Koksijde-dorp. Deze reeks leert de technieken eerste hulp bij ongevallen waardoor het mogelijk is een mensenleven te redden. 
De cursus is volledig gratis (met uitzondering van de syllabus), loopt over 13 weken, telkens op woensdagavond van 19 tot 
22.15 u. De cursus is bovendien voor iedereen toegankelijk. Wie belangstelling heeft kan zich inschrijven of inlichtingen inwin-
nen bij de verantwoordelijke Leergangen: Isabelle Vandermeiren, Noordstraat 4 (tel. 058/62.00.42 of 0472/36.46.94) of bij Marc 
Vandermeiren, Overwinningslaan 11a (tel. 058/52.48.76 of 0475/82.59.40), tot uiterlijk 20 januari.

Damiaanactie tegen lepra en TBC
Tijdens het weekend van vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari zullen vrijwilligers van de Damiaanactie (actief in 16 
landen) ook in Koksijde weer hun straatacties houden voor de verkoop van stiften. Een pakje van 4 stiften kost 5 euro. De 
opbrengst daarvan is bedoeld voor opsporing en genezing van lepra- of tuberculosepatiënten in de derde wereld. Het luttele 
bedrag van 40 euro volstaat om één patiënt te genezen. Damiaanactie werd in 1964 opgericht. In het voetspoor van pater 
Damiaan, de ‘grootste Belg’ en inspiratiebron voor veel duizenden mensen in België en in het buitenland, steunt Damiaanactie 
onder soms moeilijke omstandigheden de armste en meest uitgesloten zieken. Sindsdien werden miljoenen zieken genezen. 
Miljoenen families in Afrika, Azië en Latijns-Amerika konden een nieuw leven beginnen. TBC maakt nog jaarlijks 8 à 10 miljoen 
slachtoffers, hiervan sterven er 2 miljoen (elke 15 seconden sterft er een patiënt…). Lepra teistert meer dan 400.000 personen 
per jaar. Maar de medische teams van Damiaanactie zijn dagelijks in de weer om nieuwe patiënten op te sporen en ze te verzorgen. 
In 2005 werden er 216.463 nieuwe patiënten opgespoord en behandeld: 29.568 leprapatiënten, 182.849 tuberculosepatiënten 
en 4.046 leismaniasis-patiënten (ook berglepra genoemd). Veertig euro volstaat dus om een leven te redden. Giften worden 
ook aanvaard op het rek. nr. 000-0000075-75. Giften van 30 euro of meer geven recht op een fiscaal attest. Meer info bij 
Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel, website www.damiaanactie.be.

Dokters en apothekers met wacht



Ve r k e e r

21

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving: de verkeerscommissie geeft u enkele tips!
U zult wellicht hebben gemerkt dat er tal van grote wegeniswerken zijn gestart.
Zo worden momenteel enkele schoolomgevingen heringericht met het oog op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit 
is het geval voor de omgeving van de vrije basisschool ‘De Ark’ in de Helvestiastraat en de gemeentelijke basisschool in de 
Abdijstraat in Koksijde-dorp, maar ook voor de vrije basisschool in de Schoolstraat en de gemeentelijke basisschool in de 
Dorpsstraat in Oostduinkerke-dorp. Jammer genoeg veroorzaken openbare werken steeds een bepaalde hinder. In de omgeving 
van scholen, waar veel kinderen komen, is hierbij bijzondere aandacht noodzakelijk.
Vandaar een oproep van de verkeerscommissie om:
• de omgeving van de scholen zoveel mogelijk te vermijden en voornamelijk tijdens het begin en het einde van de schooluren 

(ook de tijdelijke schooluitgangen tijdens de werken)
• de snelheidsregels altijd te respecteren
• bijzonder waakzaam te zijn: kinderen zijn vaak onvoorspelbaar.
Aan de ouders wil de verkeerscommissie graag nog de volgende spreuk meegeven:  ‘Steeds meer ouders brengen hun kinderen 
met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kinderen met de 
auto naar school brengen’
Probeer hiertoe gebruik te maken van alternatieven om de omgeving van de school minder druk te maken door bijvoorbeeld:
• carpooling
• te voet of met de fiets naar school te gaan
• uw wagen wat verderop te parkeren
• uw kinderen met de fietspool naar school te laten fietsen (informeer bij uw school)
• uw kinderen mee te sturen met de begeleide rij (informeer bij uw school)
• gebruik te maken van de schoolbus (informeer bij uw school)
Indien iedereen zijn (haar) steentje bijdraagt, dan kunnen we voor het heden en de toekomst al iets meer hopen op een veilige 
schoolomgeving. Het verzekeren van de veiligheid van onze kinderen behoort tot de verantwoordelijkheid van ons allen.

Spo r t
Jeugdsportacademie
Voor het achtste jaar op rij organiseren de Sportdienst 
en sportraad sportinitiaties in de sporthal Hazebeek 
te Oostduinkerke voor jongens en meisjes van het 
1ste tot het 6de leerjaar. De deelnameprijs (verze-
kering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 
euro per namiddag. Inschrijven per lessenreeks van 
3 weken, dus 4,50 euro. In de vierde reeks die loopt 
op de woensdagen 10, 17 en 24 januari is tennis aan 
de beurt, van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste tot het 
3de leerjaar (al volzet), van 15.15 tot 16.30 u. voor 
het 4de tot het 6de leerjaar (nog 10 plaatsen vrij).
Geïnteresseerden dienen zich vooraf in te schrijven 
op het secretariaat van de sportraad: Hazebeekstraat 
11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, fax 
058/53.20.00, www.sport.koksijde.be). Dit school-
jaar staan nog netbal en kinbal op het programma.

Nordic Walking
Nordic Walking is een sportactiviteit voor alle leef-
tijden, een aanrader voor senioren. Specialiste Greet 
Ostyn geeft onderricht Nordic Walking volgens de 
Alfa-247-techniek. Er is een proefles op zaterdag 
6 januari van 10 tot 11.30 u. met uitleg over de 
basisprincipes. Daarna volgen 5 lessen met uitleg 
van technieken op zaterdag 13, 20, 27 januari; 3 
en 17 februari telkens van 10 tot 11.30 u. De les-
sen vertrekken aan het bezoekerscentrum IWVA De 
Doornpanne, de kostprijs is 59 euro voor de zes les-
sen (verzekering inbegrepen). De stokken of “poles” 
kunnen gehuurd worden aan 2 euro/les/persoon.
Info en inschrijving: Marie-Chantal Loones (tel. 
058/51.98.08, e-post chantal.loones@telenet.be) of 
op http://nordic-walking-oostduinkerke-koksijde.
blogspot.com

Sport Overdag: sport- en seniorenacademie
De activiteit Sport Overdag, een organisatie van de Sportdienst en sportraad, loopt nog tot 11 mei 2007. 
Elke vrijdag (niet tijdens de schoolvakanties), kunnen zowel dames als heren terecht in de sporthal van 
Koksijde-dorp voor volgend sportief programma: conditiegymnastiek van 10.30 tot 11.30 u., tennis en 
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
De deelnameprijs (verzekering en sportmateriaal inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag.
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Burgerlijke stand september
22

GEBOORTEN
Martijn Van Dael (Mol, 19 oktober) zoon van Jan en van Tamara Ladangh uit Oostduinkerke 
Nathan Van Ammel (Veurne, 31 oktober), zoon van Joery en van Vanessa Loose uit Oostduinkerke
Joshua Verpoorte (Veurne, 3 november), zoon van Jürgen en van Sofie Van Laeren uit Koksijde
Stien Vandenbussche (Veurne, 4 november), dochter van Kristiaan en van Ilse Chamon uit Koksijde
Odin Spriet (Veurne, 4 november), zoon van Jurgen en van Anja Vandenbroucke uit Koksijde
Aline Mestdagh (Ieper, 4 november), dochter van Filip en van Carla Terras uit Koksijde
Lorenzo Leeman (Veurne, 5 november), zoon van Jo Leeman uit Oostduinkerke
Emma Monseré (Izegem, 7 november), dochter van Davy en van Lien Vanthournout uit Oostduinkerke
Noah Van Ceulebroeck (Veurne, 13 november), zoon van Tim en van Liselot Barrezeele uit Oostduinkerke
Raphaël Blondeel (Veurne, 14 november), zoon van Frédéric en van Nathalie Cocheteux uit Koksijde
Virginie Legein (Kortrijk, 16 november), dochter van Johan en van Charlotte Dedeurwaerder uit Oostduinkerke
Isra Siddiqui (Veurne, 19 november), dochter van Khalid en van Basma Khalid uit Koksijde
Anna Lammens (Torhout, 20 november), dochter van Filip en van Els Desmyttere uit Koksijde
Dayvid Van Marcke (Brugge, 25 november), zoon van Raf en van Ann Legein uit Oostduinkerke
Nathan Dobbels (Veurne, 28 november), zoon van Piet en van Julie Fontier uit Koksijde

HUWELIJKEN
Tommy Rommens en Annelies De Boyser, beiden uit Nieuwpoort (voorheen uit Koksijde)
Oscar Jonckheere en Nathalie Brognon, beiden uit Koksijde
Patrick Van den Heuvel en Vicky Dehaese, beiden uit Koksijde
Jean-Marie De Blauwe en Greta Van Oosterwijck, beiden uit Koksijde
Ulrich Meirlevede en Aurore Vandercammen, beiden uit Koksijde 

OVERLIJDENS
Simonne Lottefier (77 jaar) / Joseph Carroen (80 jaar), echtgenoot van Georgette Bonte / Marguerite Lauvaux 
(67 jaar), echtgenote van Claude Bouvy / Joanna Bosmans (95 jaar), weduwe van René de Kriek / Robert 
Plaetevoet (73 jaar), echtgenoot van Simonne Dobbelaere / Marnix Barbier (80 jaar), echtgenoot van Anne 
Boigelot / Jan De Schryver (79 jaar), weduwnaar van Simone Wittevrongel / Marietta Peeters (85 jaar), weduwe 
van Gerardus Lootvoet / Suzanne Steenackers (69 jaar), echtgenote van Jean De Ruyter / Stella Lamoot (95 jaar), 
weduwe van Georges Corteel / Maria Vanden Bussche (87 jaar), weduwe van Roger D’Hondt / Roger Mairesse (90 jaar), echt-
genoot van Germaine Harmand / Gerard Van Bockstaele (86 jaar) / Achiel Vanhee (83 jaar), echtgenoot van Margareta Proot 
/ Helena Blaton (75 jaar), weduwe van Daniel Dekeyser / Lucien Deburchgraeve (89 jaar), echtgenoot van Maria Provoost / 
Willy Bouret (69 jaar), echtgenoot van Nicole D’Haeyer / Suzanna Delaere (98 jaar), weduwe van Julius Verbrugge / Marthe 
Vanden Bosch (88 jaar), weduwe van Josse Coenen

Echtpaar Deltombe-Schietecat
Gouden palmen 
waren er op zaterdag 
2 december voor het 
gekende echtpaar 
Willy Deltombe en 
Germaine Schietecat 
ter gelegenheid van 
de 50ste huwelijks-
verjaardag. Willy 
was banketbakker 
in Brussel en nadien 
uitbater van tearoom 
Nordic op de Zeedijk 
te Koksijde. De gelukkige jubilarissen werden in het gemeentehuis van 
Koksijde ontvangen door het college van burgemeester en schepenen 
en ontvingen er bloemen en geschenken.

Proficiat aan onze jubilarissen!
Echtpaar Picron-Durieux

Woensdag 13 decem-
ber was een gezellige 
feestdag voor de fami-
lie van het echtpaar 
Francis Picron-Félicité 
Durieux, ter gelegen-
heid van de viering van 
hun briljanten huwe-
lijksverjaardag.  Francis 
en Félicité waren zelf-
standige eigenaars 
van een supermarkt 
in Quievrain. Het col-

lege van burgemeester en schepenen ontving de jubilarissen in het 
oud-gemeentehuis van Oostduinkerke, en bood hen feestwensen en 
geschenken aan.

Fe e s t



KOPIE CLIENT / COPIE CLIENT

bedrag in letters / montant en lettres

memodatum / date mémo bedrag in EUR / montant en EUR

rekening opdrachtgever / compte donneur d’ordre

rekening begunstigde / compte bénéficiaire

naam begunstigde / nom bénéficiaire

mededeling / communication

datum afgifte / date de remise Hieronder niets schrijven / Ne rien écrire ci-dessous

handtekening(en)
signature(s) OVERSCHRIJVING OF STORTING

VIREMENT OU VERSEMENT

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje Niet ter betaling aanvaarden
En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case Ne pas accepter en paiement

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen
Copie client, présenter uniquement en cas de versement

datum  ondertekening / date  de  signature

memodatum (facultatief) / date mémo (facultatif) bedrag / montant EUR CENT
(enkel voor uitvoering in de toekomst)
(uniquement pour exécution dans le futur)

rekening  opdrachtgever / compte  donneur  d’ordre rekening  begunstigde / compte  bénéficiaire

naam  en  adres  opdrachtgever / nom  et  adresse  donneur  d’ordre naam  en  adres  begunstigde / nom et adresse bénéficiaire

mededeling (in HOOFDLETTERS) / communication (en MAJUSCULES)

,1  0      0  0

Bericht aan de abonnees van Tij-dingen (*)

(Dit bericht is een herinnering van het bericht dat al verscheen in het nummer van november. Het is bedoeld voor de abonnees van 
Tij-dingen die hun abonnement voor 2007 nog niet vernieuwden. Vaste bewoners van Koksijde, die dus ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister, hoeven met dit bericht geenszins rekening te houden, want zij krijgen Tij-dingen gratis in de bus.)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Begin 2006 ging u in op onze uitnodiging een jaarabonnement te nemen op ons gemeentelijk informatieblad Tij-dingen en de 
bijgevoegde Vrijetijdsbrochure, publicaties die maandelijks (niet in augustus) stipt in uw brievenbus vallen.

Wij twijfelen er niet aan dat beide publicaties bij u in de smaak vallen en een vaste maandelijkse vriend aan uw prikbord, in uw 
krantenrekje of op uw salontafeltje zijn geworden. Want wij nemen aan dat Koksijde werkelijk uw tweede ankerplaats is, en dat u 
dus vast en zeker geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van uw tweede thuis…

In 2007, -ons infoblad is dan al aan zijn 12de jaargang toe-, gaat de redactie op zijn elan verder: constant streven naar een hoog-
waardig infoblad in magazinestijl, met duidelijk toekomstgericht officieel nieuws van het gemeentebestuur over het gemeentelijk 
beleid en van de gemeentelijke diensten, over beslissingen, projecten, uitvoeringen en activiteiten.

Kortom, Tij-dingen bevat maandelijks de algemene en concrete beleidsinformatie van het gemeentebestuur en zijn gemeentelijke 
diensten. De Vrijetijdsbrochure biedt een maandelijks overzicht van alle geplande socio-culturele activiteiten. Pasklare informatie 
om u tegen te zeggen! Nieuw is dat de Vrijetijdsbrochure in 2007 in Tij-dingen zal ingeniet zijn en er dus een inherent deel zal 
van uitmaken, weliswaar uitneembaar voor wie het wenst.

Graag nodigen wij onze abonnees dan ook uit hun abonnement 2007 op Tij-dingen/Vrijetijdsbrochure te willen vernieuwen, voor 
dezelfde prijs als vorig jaar: amper 10 euro (of de verzendprijs), over te schrijven op rek. nr. 091-0175000-41 van Gemeentebestuur 
Koksijde, dienst Pers & Com., Zeelaan 44 in 8670 Koksijde. Dan worden beide samengevoegde publicaties u weer elke maand stipt 
toegezonden. Bovendien naar het adres dat u zelf wenst en dat u dus ook met de overschrijving aangeeft: thuis in uw woonplaats, 
of thuis in Koksijde.

Het gemeentebestuur en de redactie danken u alvast voor uw belangstelling en inschrijving!

0 9 1 0 1 7 5 0 0 0 4 1

Gemeentebestuur Koksijde

Dienst Pers & Com. / Zeelaan 44

8670     Koksijde
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