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… en de naam van de 
nieuwe dorpsbrug
in Wulpen is …
(lees bladzijde 2 en 3)
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“Florizoonebrug” nieuwe naam
voor dorpsbrug Dijk/Conterdijk

Uit een reeks van een 50-tal voorstellen en na verkiezing door de burgers heeft het college van burgemeester en schepenen in 
zitting van 9 oktober uiteindelijk beslist het voorstel “Florizoonebrug” te weerhouden als naam voor de nieuwe Wulpense dorps-
brug tussen de Dijk en de Conterdijk, op prachtige wijze gerealiseerd door de NV Waterwegen en Zeekanaal. De naam verwijst 
uiteraard naar de familie Florizoone die op die eigenste plaats onmiskenbaar zijn verre wortels heeft, en nog steeds koestert…

Na de officiële opening van het nieuwe 
brugje op zaterdag 26 mei ter gele-
genheid van de dorpskermis, richtte 
het gemeentebestuur in Tij-dingen een 
oproep tot de bevolking om voorstel-
len voor een nieuwe naam aan te reiken. 
Deze oproep viel niet in dovemansoren. 
Tweeëntwintig inzenders stelden zowat 
50 namen (met hun variaties) voor. Als 
tweede stap besloot het schepencol-
lege de burger zelf te laten kiezen via 
een “stemming” gedurende de maand 
september op de gemeentelijke website 
waarop alle voorstellen (met de even-
tueel meegezon-
den toelichtingen) 
gepubliceerd wer-
den.
Eind september 
werd de rekening 
gemaakt: in totaal 
werden 253 stem-
men uitgebracht 
voor alle namen 
samen. Twee voor-
stellen reikten 
torenhoog boven de 
andere uit: 47 stem-
men voor de naam 
“Florizoonebrug” 
(ingezonden door 
Raf, Fernand en Guy 
Florizoone) en 38 
stemmen voor de 
naam “The Bridge” 
(ingezonden door 
de familie Maes-
Augustyn). Met 
het resultaat van de “volksraadpleging” 
als argument, -9 stemmen voorsprong-, 
is het logisch dat het schepencollege 
de nieuwe brug “Florizoonebrug” heeft 
gedoopt.
De Florizoone-inzenders argumenteer-
den hun voorstel o.m. als volgt.
1. Algemeen - Alle dragers van de naam 

Florizoone zijn niet alleen afkomstig van 
de gemeente Wulpen, maar ook van één 
der vier hoeken van deze voor hen histori-
sche brug. Van bijna allen werd de vader, 
grootvader of overgrootvader rond de 
brug geboren. Op het plaatselijk kerkhof 
liggen zoveel stille getuigen. Ieder jaar 
verzamelt de familie hier om ze te geden-
ken. Dit jaar op 7 oktober.
In de loop van de geschiedenis zijn zij 
verder uitgezwermd over Wulpen, het hui-
dige Koksijde, de Westhoek, België en 
de wereld. 384 afstammelingen leven in 
Canada.

Op het maatschappelijke en culturele 
vlak hebben ze een beklijvende rol vervuld 
tot heden ten dage.
2. Historisch - Pieter Florizoone overleed 
in Wulpen op 10 maart 1703. Hij was 
vertrokken uit het Ieperse onder de druk 
van de invallende Franse troepen. Hij 
kwam toe in Veurne en vestigde zich in de 

nog steeds bestaande herberg De Drie 
Koningen (hoek Vleeshouwersstraat en 
Zwarte Nonnenstraat). Hij huwde er op 
29 aug. 1686 Met Joanna Goossens. 
Onder druk van de Franse legers, die tus-
sen 1690 en 1694 de streek te vuur en te 
zwaard verwoestten, en de uitbreiding van 
de stadswallen, vluchtte hij tijdelijk naar 
de wijk Sint-Salvator in Brugge, waar zijn 
twee zonen Pieter en Felix geboren werden. 
In 1699 kwam hij terug en waagde het 
mee te helpen aan de heropbouw van 
Wulpen. Hij vestigde zich aan de hoek 
van de brug in de herberg Sint-Pieter. 

Sindsdien hebben er 
steeds Florizoones 
gewoond aan min-
stens drie hoeken 
van de brug en is 
Wulpen de bakermat 
geworden van zijn 
stam.
3. Maatschappelijke 
en culturele rele-
vantie
- Henri Florizoone 
was burgemeester 
van Wulpen van 
1817 tot 1848.
- Alberic Florizoone 
was burgemeester 
van Oostduinkerke.
- Isidoor Florizoone 
was gemeente-
secretaris van 
O o s t d u i n k e r k e , 
stichter van de 
N i e u w p o o r t s e 

Steenbakkerijen en bezieler van het 
Vlaams karakter van de Kust.
- Alberic en Albert Florizoone heb-
ben respectievelijk de pretparken Meli 
en Bellewaarde opgericht. Alberic werd 
geboren aan de hoek van de brug.
- Gery en Fernand Florizoone zijn bekende 
dichters, opgenomen in de grote Komrij. 
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Het gedicht van Fernand “Wulpen” siert 
de nieuwe brug.
- Pieter Florizoone is een gekende kun-
stenaar.
- Joseph Florizoone, zoon van Theophiel, 
de laatste molenaar van Wulpen, stichtte 
Noordermetaalhandel in Veurne.
- Hilaire Florizoone is de oprichter van 
het museum Florishof.
- Hilaire Florizoone en Fernand 
Florizoone zijn cultureel ambassadeur 
van de gemeente Koksijde.
- Koksijde kent zijn Isidoor Florizoonestraat 
en de Florislaan, Adinkerke heeft zijn 
Alberic Florizoonelaan.
4. Onroerend erfgoed - De familie heeft 
een zware tol betaald aan de samen-
leving. In 1914 werd de familiemolen 
opgeblazen door de Belgische genie. Het 
oudste kapelletje van de streek, de drie-
honderd jaar oude Florizoonekapel werd 

afgebroken voor de aanleg van de nieuwe 
brug over het kanaal Nieuwpoort-Veurne. 
Gerard Florizoone, die heeft helpen 
afbreken, woont nog steeds aan de brug 
en heeft er een nieuw Florizoone-kapel-
letje gebouwd.
5. Het heden - Sedert 1960 geeft een 
zeer actief comité een tijdschrift uit dat 
het wel en wee van deze familie door de 
eeuwen heen beschrijft. De oudst bekende 
Florizoone (Michiel) is gelokaliseerd in 
1310 in Nederland. Eén van zijn nazaten, 
Simon Florisoone, vestigde zich iets na 
1560 vanuit Dordrecht in het Ieperse.

DE ANDERE VOORSTELLEN
Omwille van de volledigheid, en ook om 
de fantasie van de inzenders te etaleren, 
publiceren we hier ter afronding ook 
de andere naamvoorstellen (alfabetisch): 
Aan ’t ponton / Bandbrug / Barrièrebrug 

/ Bellebrug / Bethaniabrug /Bindbrug / 
Blij weerzien / Borrebrug / Borretje / Brug 
aan d’oude maalderij(ie) / Brug der zuch-
ten / Brugske / Burenbrug / Cappoenbrug 
/ Conterdijkbrug / Conterzicht / 
Dijkenbrug / Dijkkapelbrug / Eden-
Brugje / Gasthofbrug / Halfwegbrug / 
Hazebeekbrug / Herenigingsbrug / 
Hillebrug / Jolietho / Koppelaartje 
/ Nonnenbrug / Nume’nius arqua’ta / 
Oude Wulpenbrug / Oude-Zeedijkbrug 
/ Oversteek / Overzicht / Polderbrug 
/ Ponton / Steigerbrug / Ter Hillebrug 
/ Tulpaenbrug / Tweedijkenbrug / 
Verbindingsbrug / Warandebrug / 
Weerziensbrug / Willibrordusbrug 
/ Wulpbrug / Wulpendammebrug / 
Wulpenputjebrug / Wulpen-Schoon / 
Wulpinabrug / Wulps Brugje / Wulpje 
/ Wulppassantje / Wulpse Wippertje / 
Wulpsebrug / Wupt-ter-over 

Cultuurbeleidsplan 2008-2013: ontwerp klaar voor goedkeuring!
Op 8 oktober legde de regiegroep cultuurbeleidsplan de laatste hand aan het ontwerp cultuurbeleidsplan 2008-2013. In het 
voorjaar werd een grote bevragingsronde gehouden bij de politieke fracties, de focusgroep, de adviesraden, de beheerraden enz. 
Met de resultaten van deze inspraakronde ging de regiegroep aan de slag. Alles werd grondig geanalyseerd, bediscussieerd en 
uitgedacht. In het plan staat te lezen wat er de komende jaren rond cultuur zal bewegen!
Op dinsdag 16 oktober werd dan een plenaire vergadering gehouden met de focusgroepen, adviesraden en beheerraden die 
werken rond cultuurbeleid waar ze hun opmerkingen en suggesties rond het plan konden overmaken. Het plan werd in die zin 
aangepast en zal deze maand voor advies voorgelegd worden in de cultuurraad, de beheerraad van de bibliotheek en de beheer-
raad van cc CasinoKoksijde. De definitieve goedkeuring van het cultuurbeleidsplan staat op de agenda van het college van bur-
gemeester en schepenen en op de agenda van de gemeenteraad van december. Vanaf 1 januari kan men plan raadplegen op de 
websstek www.koksijde.be/nl/cultuur/cultuurbeleidsplan/2008-2013.

B i b l i o t h e e kCursus praktisch GSM-gebruik
De bibliotheek organiseert op donderdag 13 december van 13.30 tot 16 u. in de Willem Elsschotzaal (1ste 
verdieping) een cursus “Praktisch GSM-gebruik”. Volgende vragen komen o.m. aan bod: wat kan je er 
allemaal mee aanvangen, hoe beluister je de mailbox, hoe verstuur je een berichtje(sms), enz.
De prijs bedraagt 4 euro (cursus inbegrepen). Men moet wel lid zijn van de bibliotheek. Info en 
inschrijvingen aan de balie van de bibliotheek (afdeling Beeld en Geluid op de 1ste verdieping). 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling en er worden max. 15 deelnemers toegelaten. Iedere deel-
nemer moet zijn eigen gsm, oplader én handleiding meebrengen.

Oma vertelt verhaaltjes over de sint!
De Sint komt er bijna aan! De kinderen voelen de spanning en de verwachtingen al groter wor-
den. Zal de Sint de verlanglijstjes op tijd krijgen? En zal hij alles wat erop staat meebrengen? Op 
woensdag 21 november kan je in de bib al de sfeer van Sinterklaas opsnuiven. Om 14.30 u. start 
oma een Sintverhaal.



Derde provinciale titel voor
El Fuerte en tamboer-majoor
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Op zondag 23 september werd de 
Koksijdse drumband El Fuerte in Otegem 
met 81% voor de derde maal kampioen 
van West-Vlaanderen in eerste afdeling 
(melodisch percussie-ensemble, mar-
ching). Tamboer-majoor Jurrie Delporte 
werd bovendien ook al voor de derde 
maal provinciaal kampioen met 92%, of 
de hoogste score van het tornooi.

In een tien minuten durende extase gaven 
51 slagwerkers van El Fuerte het beste 
van zichzelf. De drumband speelde voor 
het marcheergedeelte “Challenge”, van 
Will Rapp en voegde daar zijn gekende 
marcheerstijl vol van discipline en samen-
horigheid aan toe. Voor het stilstaande 
gedeelte speelde de drumband onder lei-
ding van tamboer-majoor en instructeur 

Jurrie Delporte “Madman Drinks Tequila” 
van Dirkjan Van Groningen en Chuck Rio.
In het voorbije jaar vertegenwoordigde 
El Fuerte onze gemeente al meer dan 
twintig maal, op prestigieuze stoeten, 
toernooien en taptoes in Vlaanderen, 
Wallonië en Frankrijk. Een vereniging 
waar onze gemeente dus trots op mag 
zijn. Voor meer info: www.elfuerte.be.

CasinoKoksijde zoekt Moeders!
“Plaatselijke moeders” is een avondvullend programma door moeders, echte en valse, oude en jonge, bijna-moeders of helaas-
nooit-geweest-moeders. Ze spreken, lezen, zingen over zichzelf, het moederschap en afscheid nemen. Voor dit project gaat cc 
CasinoKoksijde samen met Theater Antigone en Jenny (dat zijn Gerda Dendooven, Nathalie Roymans en Mieke Versijp) op zoek 
naar plaatselijke moeders met een roeping. Samen met acteur Wim Willaert, regisseur Nathalie Roymans en videaste Christina 
Vandekerckhove storten zij zich gedurende enkele dagen op teksten, liederen en gedachten over het moederschap. Op de avond 
van de derde dag zullen zij geschoren en gekamd voor u zingen, en spreken. God kon niet overal zijn en daarom heeft hij moeders 
geschapen (Joods spreekwoord). Het moederschap begint met een sprong en eindigt in het duister. Negen maanden moeten 
houden van wat nog niet is, leven met een parasiet. Je voelt hem wel maar je ziet hem niet. En wanneer die zelfgemaakte alien 
je binnenstebuiten keert, komt het besef dat je lijf, je leven, nooit meer hetzelfde zullen zijn. Moeder worden is vooral afscheid 
nemen. Van je vroegere zelf, en van elk kind dat uit je buik gekropen is. Het ontglipt je schoot, je handen en je leven. Je geeft het 
door, aan zichzelf en aan de wereld. “Moeders zijn doorgeefluiken, spannende doorgeefluiken in spannende lingerie”.
Voelt u zich aangesproken? Het project zoekt moeders (of vaders die graag over het moederschap willen vertellen). Schuif de 
twijfels aan de kant en neem contact op. Het hoeven geen grote, diepgravende verhalen te zijn. Het project zoekt pure moeders, 
moeders in hart en ziel, vaders die het allemaal wat aanzien, moeders die het moeder-zijn moesten leren, moeders die….
De uiteindelijke audities hebben plaats op donderdag 10 januari 2008. De auditie bestaat uit het voorlezen van een door u 
zelfgekozen tekst (max A4) rond het thema moederschap, het mag ook een gedicht zijn, een recept, een biologische uiteen-
zetting, opvoedingstips... iets wat voor u van betekenis is. Verder is er een gesprek omtrent uw motivatie om deel te nemen, 
een peiling naar uw zangtalent, en het voorlezen van een opgelegde tekst.
Indien u gekozen wordt, rekent het project erop dat u zich vrijmaakt in de week voorafgaand aan de voorstelling (vanaf 19 
mei). In die week wordt dan elke avond gerepeteerd tussen 18 en 22 u. met op de vrijdagavond de voorstelling.
Alle info: www.casinokoksijde.be, tel 058/53.29.99 of cc.casino@koksijde.be



In onze sporadische rubriek “Exclusief” presenteren we in dit 
nummer een boeiend maar tegelijk tragisch stukje geschiede-
nis dat zich 70 jaar geleden afspeelde.  Tijdens de Spaanse 
Burgeroorlog (1936-1939) werden tussen maart en oktober 
1937 ongeveer 32.000 vluchtelingenkinderen, tussen 5 en 14 
jaar oud, en voornamelijk afkomstig uit Baskenland, opgevangen 
in België, Frankrijk, Groot-Brittannië, tot zelfs in Rusland, Mexico 
en Cuba. Voor België waren er dat ongeveer 5.000. Zij scheepten 
in in Bilbao, ontscheepten in Bordeaux, en kwamen dan per trein 
België binnen via Moeskroen. Hier hoopten die kinderen een 
kommerloze tijd te kunnen doorbrengen, ver van de verschrik-
kelijke gebeurtenissen die de Spaanse Burgeroorlog met zich 
bracht. Veel van die kinderen waren ook wezen, nadat hun ouders 
vermoord waren. Die kinderen werden dan geplaatst in gezinnen 
onder impuls van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), voorna-
melijk door de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) in 
samenwerking met het Rode Kruis. Ook het Baskisch Kinderwerk 
van de katholieke organisaties, gepatroneerd door kardinaal Van 
Roey, nam deel aan dit humanitair initiatief. Wat minder geweten 
is, is dat de meeste kinderen eerst opgevangen werden in het 

Home Emile Vandervelde aan de Noordzeedreef in Oostduinkerke, op initiatief van de BWP en de SVV. 
De meeste kinderen keerden naar huis terug tussen 1939 en 1941, opgeëist door generaal Franco. Een 
aantal kinderen bleef hier. Andere, die naar Spanje teruggekeerd waren, verkozen na de oorlog ons land 
als nieuwe thuis en werden Belg. In onze regio, en dus ook in Koksijde-Oostduinkerke, wonen nog mensen 
van Spaanse oorsprong die 70 jaar geleden als kind de vlucht voor het Spaanse oorlogsgeweld hebben 
meegemaakt.
Met dank aan dr. Luk Dierckx uit Oostduinkerke die ons deze info bezorgde. Hij haalde zijn gegevens uit 
volgende bronnen: Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis (Gent), een licentiaatsverhandeling van Sarah 
Eloy (UG, 2005), Expo Los Ninos (Leuven en Gent 2007) en “Los Ninos, tien vluchtelingenkinderen uit de 
Spaanse Burgeroorlog vertellen” (2007).

Zeventig jaar geleden in Oostduinkerke:
Spaanse kinderen in home Vandervelde
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Gelukkige Spaanse 
kindergezichtjes in het 
home Vandervelde, 
veilig en ver van het 
oorlogsgeweld dat 
Spanje drie jaar lang 
ve rscheurde…(Foto 
Amsab-Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, 
Gent)

Ministers Emile 
Vandervelde (vice-pre-
mier en minister van 
Openbare Gezondheid 
van ’36 tot ’37, maar 
hij nam ontslag toen de 
regering Van Zeeland 
het Franco-regime 
erkende) en Louis de 
Brouckère bezoeken 
de Spaanse vluchte-
lingenkinderen in het 
home Vandervelde in 
Oostduinkerke. (Foto 
Amsab-Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, 
Gent)
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Vakantiebrochure 2008 van de pers!

Toerisme/Activiteiten

Met de herfstvakantie rolden al de gloednieuwe vakantiebrochures 2008 
van de dienst Toerisme van de pers. Er werd gekozen voor een volledig 
nieuwe lay-out met een frisse, moderne en dynamische touch!
De cover en de mooie foto’s in de brochure stralen meteen de vakantie-
sfeer uit die de toerist in onze gemeente proeft: genieten van de prachtige 
natuur, het rijke cultuuraanbod ontdekken of de visserijfolklore opsnui-
ven… Voor de actievelingen zijn er uitgebreide sportmogelijkheden en 
je kan jezelf natuurlijk verwennen met de uitstekende gastronomie in 
de talrijke restaurants in de badplaats. Een goed gevulde evenementen-
kalender, ook voor de kinderen een waar paradijs, maken van Koksijde-
Oostduinkerke zeker en vast een bruisende badplaats!
De verschillende logiesmogelijkheden zoals hotel, camping, kamer met 
ontbijt, vakantiecentra en immo worden op een overzichtelijke wijze 
gepresenteerd. Achteraan de brochure worden alle boeken, folders, 
wandelroutes voorgesteld die eveneens te verkrijgen zijn bij de dienst 
Toerisme. 
De vakantiebrochure Koksijde-Oostduinkerke is viertalig en verschijnt 
in een oplage van 80.000 exemplaren. Ze is gratis te verkrijgen aan de 
balies van de toerismekantoren in Koksijde-Oostduinkerke.
Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, 8670 Koksijde (tel. 058/51.29.10, 
fax 058/53.21.22, e-post toerisme@koksijde.be, www.koksijde.be).

Sint-Maartensfeest op zaterdag 10 november
De 42ste Sint-Maartensstoet vindt 
plaats op zaterdag 10 november. Het 
feest is steeds opnieuw een feeërieke 
gebeurtenis, waarin droom en kinderlijke 
blijheid in elkaar verweven zijn. De reu-
zen Babbe Roere en de Eeuwige Kruier, 
al van ‘s middags op wacht tegen de 
gevel van het gemeentehuis, lokken de 
kinderen naar het avondlijk gebeuren in 
een wirwar van lichtjes en rokende fak-
kels. De kaarsvlammetjes dansen in de 
grijnzende uitgeholde bieten, en werpen 
grillige schimmen op de gevels. En overal 
kan je de lekkere geur van de warmbruine 

Sint-Maartenskoeken opsnuiven.
- 18 u.: aankomst en ontvangst van Sint-
Maarten ter hoogte van het Hegerplein 
in Koksijde-dorp. Keuring van de bieten 
(50 mooie prijzen).
- 18.30 u., vertrek van de stoet met o.a. 
de gemeentelijke harmonie, de wagen 
“Sinte Maarten, patroon der kooplieden, 
ganzenhoeders, bedelaars, soldaten, kui-
pers, borstelmakers” met grote uitgehol-
de biet, de bietendragers, Sint-Maarten 
te paard met Zwarte Pieten met fakkels, 
de wagen met Pietje-Pek, de Berrewulf 
en een reusachtige Sint-Maartenskoek, 

Elfnovemberplechtigheid
Op zondag 11 november, ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand ’14-‘18, vinden in onze gemeente vol-
gende plechtigheden plaats:
- 9.15 u., bloemenhulde aan het ereplein van de oudstrijders van Koksijde en op de begraafplaats
- 9.30 u., bloemenhulde aan het ereplein van de verzetslieden en oudstrijders van Oostduinkerke en op de Britse militaire 
begraafplaats te Oostduinkerke
- 10 u.: plechtige dienst in de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke, opgedragen voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, 
daarna bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelden naast de Sint-Niklaaskerk
- 11.15 u., defilé voor de feestzaal Witte Burg met deelname van de harmonie Vrienden van de Brandweer, het brandweerkorps 
van Koksijde en Oostduinkerke, naast de vaandeldragers van de oudstrijders van Koksijde-Oostduinkerke, gevolgd door recep-
tie in de feestzaal Witte Burg aangeboden door het gemeentebestuur
Wie wenst bloemen neer te leggen, kan dit mededelen aan Christiane Moncarey (tel. 058/53.21.21). Parkeergelegenheid is 
er op de parking van de Sint-Niklaaskerk.

enz. De stoet vertrekt in de Zeelaan 
ter hoogte van de verkeerslichten, volgt 
dan de Houtsaegerlaan, Groenstraat, 
Pylyserlaan, om dan via de Zeelaan en 
Kerkstraat aan te komen aan de zaal ’t 
Oud Schooltje. Daar wordt Pietje Pek op 
de brandstapel verbrand. De ommegang 
wordt besloten met de uitdeling van 
lekkere Sint-Maartenskoeken in ’t Oud 
Schooltje, waar ook de prijsuitreiking 
plaatsvindt van de mooist uitgesneden 
bieten.
Org.: feestcomité Koksijde-dorp, in 
samenwerking met de toeristische dienst.



Daguitstap naar kerstmarkt Düsseldorf
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Feest van de Dynastie
Naar aanleiding van het Feest van de Dynastie, vindt het plechtig Te Deum plaats op zondag 18 november om 10.30 u. in de 
Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp.

Sint-Hubertusviering op 18 november
De Club Westhoekruiters (CWR) organiseert op zondag 18 november voor de eerste maal een Sint-Hubertusviering. Deze 
plechtigheid vindt plaats om 11 u. voor de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke en wordt opgeluisterd door de jachthoornblazers 
te paard uit Lembeek. Alle houders van paarden en honden zijn op deze viering welkom. Mensen en dieren ontvangen er van de 
pastoor de zegen voor veiligheid en gezondheid. Na de plechtigheid is er een Sint-Hubertusdrink en eetfestijn in de manege Ten 
Duinen, Guldenzandstraat 87 in Oostduinkerke. Voor inschrijving van de ruiters en het eetfestijn, bel 058/51.20.00.

Op vrijdag 14 december gaat de dag-
uitstap van de toeristische dienst naar 
de kerstmarkt in Düsseldorf. Beleef de 
authentieke kerstsfeer in deze oude stad 
aan de oevers van de Rijn!
Opstapplaatsen: om 6.15 u. op 
de parking bij de Sint-Niklaaskerk in 
Oostduinkerke; om 6.25 u. op de par-
king ter hoogte van de Hotelschool, 
Houtsaegerlaan in Koksijde-dorp; om 
6.35 u. op de parking bij  de OLV-ter-
Duinenkerk in Koksijde-bad; om 6.45 u. 
in de Oostendelaan t.h.v. het Grardplein 
in Sint-Idesbald.
Programma (onder voorbehoud):
- korte kennismaking met iemand van de 

toeristische dienst, gids en chauffeur van 
de busmaatschappij CD-Cars
- rond 8.45 u. ontbijtje voorzien in 
Sevenum
- om 11 u. aankomst in Düsseldorf; the 
place to be wat kerstmarkten betreft; er 
staan enorm veel huisjes en de sfeer in 
de straatjes is uniek; heerlijke glühwein 
die op authentieke wijze klaargemaakt 
wordt; in die Altstadt bevinden zich 
de vele kerstmarkten; ook de prachtige 
winkelstraten zijn in deze omgeving gele-
gen.
- vrij middagmaal
- ’s namiddags kleine wandeling voor de 
geïnteresseerden

- om 18.15 u. aanvang terugreis; er is 
nog een korte stop voorzien; het is dus 
aangeraden iets te eten in één van de 
talrijke restaurants of eetkraampjes op 
de kerstmarkt
- thuiskomst om 22.30 u.
Prijs: 30 euro per persoon (busreis, gids, 
ontbijtje en drinkgeld inbegrepen)
Deelnemen: tijdig inschrijven in een 
toeristisch kantoor is absoluut aan 
te raden. Beperkt aantal plaatsen. 
Bij verschijnen van dit nummer is de 
bus al half vol. Inschrijven: Koksijde-
bad (058/51.29.10), Oostduinkerke-
bad (058/51.13.89), Sint-Idesbald 
(058/51.39.99). 

Ve i l i g h e i d
CO een stille moordenaar in huis…
Elk jaar vallen er doden door koolstofmonoxide-vergiftiging. CO is een zeer giftig gas. Je ruikt het niet, ziet het niet, proeft het niet 
en voelt het niet. Alle gasgeisers en verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht 
nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof, dan wordt het gevaarlijke gas CO gevormd. Bij elektrische toestellen kan 
geen CO ontstaan.
1. Hoe herken je een CO-vergiftiging? Snelle hoofdpijn, misselijkheid, moeheid… Bij hoge concentraties kan je flauw vallen en zelfs 

sterven.
2. Wat als iemand CO-vergiftiging heeft? Onmiddellijk ramen en deuren openen, het slachtoffer uit de ruimte brengen, het ver-

warmingstoestel uitschakelen, de dokter bellen. Als het slachtoffer bewusteloos is, bel 112.
3. Hoe voorkom je een CO-vergiftiging?

- Zorg voor voldoende verluchting en zorg dat de schoorsteen goed trekt.
- Laat je verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en zorg voor regelmatig onderhoud.
- Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. De verbrandingsgassen komen in de kamer 

terecht. Gebruik ze niet. Ze zijn gevaarlijk! Doe je het toch? Gebruik ze maximum 1 uur.
- Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel open. Zo kan er voldoende zuurstof bij de vlammen.
- De vlammenkleur. Bij gastoestellen wijzen gele vlammen op slechte verbranding. Blauwe vlammen zijn goed.
- Gebruik je gasgeiser juist. Een 5-liter gasgeiser is enkel geschikt voor een gootsteen of wastafel. Voor een douche heb je 

minimaal een 10-liter gasgeiser nodig met een schoorsteen of afvoerpijp. Voor een bad heb je minimaal een 13-liter gasgeiser 
nodig met schoorsteen of afvoerpijp.

- Maak gebruik van de CO-premie van de provincie om je verwarmingstoestellen aan te passen.
4. Meer info? In het OCMW (Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke) en in het gemeentehuis (Zeelaan 303 in Koksijde) kan je de 

brochure CO een stille moordenaar in huis afhalen.
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Heraanleg Zeelaan en 
parking
tussen Deweert- en 
Coosemanslaan
Er vond een nieuwe coördinatieverga-
dering plaats waarop bepaald werd dat 
na de herfstvakantie gestart wordt met 
de opbraak van de Zeelaan en de voet-
paden van het Coosemansplein. Eerst 
zullen de nutsmaatschappijen daar de 
leidingen vernieuwen, daarna wordt in 
dit stukje Zeelaan een deel regenwater-
riool heraangelegd. Een deel van het 
regenwaterstelsel moet vervangen wor-
den waardoor de werken veel minder 
vlug zullen vorderen in vergelijking met 
de vorige fase. De start van de opbraak 
van de parking bij het Coosemansplein 
is afhankelijk van de vordering van de 
werken, vermoedelijk na het winterreces. 
Streefdoel blijft om de straat dan vol-
ledig en definitief te kunnen openstellen 
tegen de paasvakantie van 2008.

Aanleg fietspaden 
Polderstraat van I. 
Bauwenslaan tot 
Noordzeedreef
Het project behelst de realisatie van 
fietspaden (ca. 1 km) aan weerszijden 
van de betonnen rijweg, die behou-
den wordt. Deze fietspaden worden niet 
aangelegd in rode asfalt of rode klin-
kers maar wel in schelpenklei omwille 
van ecologische overwegingen gezien 
de nabijheid van het natuurreservaat 
Hannecart.
Tegelijk wordt er een kleine riolering 
aangebracht ten behoeve van de aldaar 
gelegen woningen.
De werken hebben enige vertraging 
opgelopen omdat vooreerst een aantal 
nutsleidingen moesten verlegd worden. 
Toch maakt de aannemer zich sterk dat 

de werken eind dit jaar beëindigd zullen 
zijn. Ondertussen blijft er steeds plaat-
selijke toegankelijkheid voor inwoners en 
handelszaken.

Schoolomgeving 
Dorps-, School- 
en Vrijheidstraat, 
Oostduinkerke-dorp
Momenteel is men volop bezig met fase 
III: de Vrijheidsstraat. Omwille van de 
verkeershinder voor de Schoolstraat 
en het verdere deel Polderstraat zet 
men alle hens aan dek om dit kruis-
punt (Vrijheidsstraat/Polderstraat/
Schoolstraat) zo vlug mogelijk open te 
stellen.
Ondertussen worden de nieuwe rio-
leringen verder aangelegd in de 
Vrijheidsstraat en worden alle woningen 
individueel aangesloten. Daarna zal de 
rest van het wegdek worden opengebro-
ken en kan men de voor de bovenbouw 
aanvatten. Streefdatum van voltooiing is 
maart ’08.
Fase IV (Dorpstraat, meer bepaald het 
kruispunt met de Toekomstlaan) maakt 
deel uit van een afzonderlijk bevel tegen-
over de aannemer. Deze fase kan pas 
worden uitgevoerd nadat de gebouwen 
van de buitenschoolse kinderopvang  
(de Speelplekke) en het huis Decuypere 
afgebroken zijn. Niettemin werd een deel 
van deze fase IV eigenlijk al uitgevoerd 
(kant noord), samen met fase I. Dus, 
van zodra de Speelplekke en het huis 
Decuypere gesloopt zijn, zal de rest van 
de werken met minimale verkeershinder 
uitgevoerd kunnen worden.

Rioleringswerken Dijk 
Wulpen
Dit project omvat de aanleg van de 
riolering Dijk, Kortestraat en Oude 
Zeedijkstraat met verfraaiing van de 

bovenbouw (fase II), in aansluiting met 
de werken die al gebeurden ter hoogte 
van de nieuwe brug.
Alle rioleringen zijn gelegd en de aan-
sluitingen zijn uitgevoerd. Er kan verder 
volop gewerkt worden aan de afwerking 
van de bovenbouw. Binnenkort wordt 
gestart met de aanleg van de voetpaden. 
Daarna komen de parkeerstroken aan 
de beurt. Ondertussen zal de onderlaag 
asfalt al gegoten zijn. Als het weer het 
toelaat zou het zelfs kunnen dat de 
werken eind dit jaar volledig beëindigd 
zijn. Zoniet zal het gieten van de toplaag 
asfalt tot maart ’08 uitgesteld worden.
Fase III is dan de Conterdijk en een deel 
van de Nieuwstraat (bewoning). Deze 
werken zijn al aanbesteed en worden 
binnenkort gecoördineerd. Vermoedelijk 
zal men nog vòòr het winterreces starten 
met de heraanleg van alle nutsleidin-
gen. Pas nadien gebeurt de eigenlijke 
opbraak, en start het leggen van de rio-
leringen.

Kerkplein ter hoogte 
van ‘t Oud Schooltje in 
Koksijde-dorp
Dankzij deze realisatie zullen de bewo-
ners van de nieuwe sociale woningen 
de hen al zo lang beloofde verharde 
toegang tot het gebouw krijgen. De Sint-
Pieterskerk vaart er ook wel bij aangezien 
het voorplein een facelift krijgt met 
vervanging van het asfalt en de kasseien 
door grijze mozaïekkeien in schubben-
verband. De kerkmuur wordt verlengd 
zodat enkele gravenrijen niet meer vanop 
straat zichtbaar zullen zijn.
Het eindje straat voor de feestzaal en 
het toekomstige pleintje werd uitgebro-
ken en wordt met grijze mozaïekkeien 
beklinkerd. Op het plein zelf komen 
er acht parkeerplaatsen in de schaduw 
van vijf aan te planten platanen. Bij de 
toegang naar de groendienst komen 
enkele organische gevormde plantvak-
ken waartussen zal kunnen gewandeld 
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worden. In één van die vakken komt 
het bronzen beeldhouwwerk “Uomini 1” 
van de Italiaanse kunstenares Dolores 
Previtali. Enkele nieuwe zitbanken en 
twaalf nieuwe lindebomen maken het 
nieuwe plein compleet.
Met het oog op de toegankelijkheid van 
het kerkhof werd de opbraak van het 
straatdeel eventjes uitgesteld. Na die 
opbraak van het gedeelte straat en de 
aansluiting van de rioleringen wordt hier 
ook direct gestart met de heraanleg van 
de bovenbouw.
Terug toegankelijk kort na het winterre-
ces. Volledig afgewerkt: voorjaar ’08.

Aanleg parking zwem-
bad in Koksijde-dorp
Kort voor het verschijnen van dit num-
mer werd de bouwvergunning aan de 
gemeente verleend. Eerstdaags zal er 
overgegaan worden tot de coördinatie 
van deze werken en vermoedelijk zal er 
gestart worden met het deel uitbrei-
ding van de parking, gelegen aan de 
achterzijde van het zwembad en het 
voetbalveld. Nadien wordt de bestaande 
parking opgebroken om ook dit deel te 
vernieuwen. Als laatst komt de weg gele-
gen naast voetbalveld 1 aan de beurt. Er 
zal steeds voor gezorgd worden dat de 
toegankelijkheid tot het zwembad en de 
voetbalvelden verzekerd is.

Scoutsgebouw Zeedustra
De Scouts Zeedustra van Koksijde 
mogen zich verheugen in een belangrijke 
uitbreiding van hun accommodatie. Op 
maandag 5 november begonnen de wer-
ken voor sloping van de woning die zich 
naast de huidige scoutslokalen bevindt 
aan de Kerkstraat in Koksijde-dorp. De 
af te breken woning is eigendom van de 
gemeente. In de plaats ervan komt geen 
nieuwbouw. Wel wordt een openspeel-
ruimte gecreëerd op nieuwe teelaarde 
en in te zaaien gras. De afbraak van de 
woning zal ongeveer een week duren.

Verdere aanleg rioleringen
* Guldenzandstraat, Sint-Andréweg en 
Zouterweg – Niettegenstaande het feit 
dat de werken pas op 20 augustus werden 
aanbesteed, is de uitvoering al begon-
nen. Het gedeelte Guldenzandstraat 
(vanaf de Leopold II-laan) tot aan de 
Sint-Andréstraat, en een deel Sint-
Andréstraat (zuid) komt eerst aan de 
beurt. De volledige straat werd niet in 
één keer opgebroken zoals aanvankelijk 
voorzien en meegedeeld op de infoverga-
dering. In werkelijkheid werd geopteerd 
om enkel de opperlaag weg te halen, 
zodat de toegankelijkheid gegarandeerd 
blijft op de funderingskoffer. Van zodra 
de aanleg van de rioleringen tot voorbij 
de Florizoonelaan voorbij zal zijn, zal men 

dit deel (Leopold II-laan-Florizoonelaan) 
weer toegankelijk maken. Deze fase zal 
vermoedelijk tegen het winterreces klaar 
zijn. Als dan de volledige bovenbouw 
aangelegd is, zal er met de volgende 
fase begonnen worden. Dat is de fase 
Sint-André (noord), Zouterweg en de 
Guldenzandstraat (west van de Sint-
Andréstraat). De start van de tweede 
fase is afhankelijk van het winterweer. 
Vermoedelijke aanvang in februari ’08.

* In aanbestedingsfase – Het Oostduin-
kerks rioleringsdossier Strandjutterslaan, 
Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi 
Verblijflaan en Narcissenlaan wordt 
administratief afgewerkt om tot aanbe-
steding te kunnen overgaan.
1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaan-
duidingen in dit overzicht geen rekening 
houden met eventueel werkverlet door 
slecht weer. De tijdsopgaven zijn dus 
relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze open-
bare werken (info/inzage in de plan-
nen):
- schepen van Openbare Werken bur-
gemeester Marc Vanden Bussche, tel. 
058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck 
en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) 
(058/53.30.30), gemeentehuis, Zeelaan 
303 in Koksijde-bad.

Verduidelijking over het zoneringsplan
De Europese richtlijnen schrijven voor dat tegen 2015 elke lozing van afvalwater afdoend moet worden behandeld.
In het zoneringsplan dat opgesteld werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en waarvan het openbaar onderzoek 
halfweg oktober ten einde liep, wordt bepaald hoe het afvalwater van alle huizen van Koksijde in het buitengebied moet 
gezuiverd worden.
Op dit zoneringsplan staan aldus ook “rode” clusters waarbij gesteld wordt dat individuele zuivering voor deze woning aange-
wezen is. Deze keuze werd gemaakt op basis van technische en economische randvoorwaarden en houdt geen rekening met 
wie de kosten op zich zou moeten nemen.
Het is dus niet omdat een woning best individueel wordt gezuiverd, dat de particulier zelf volledig moet instaan voor de 
financiering ervan!
Veel gemeenten, waaronder ook Koksijde, zijn volop aan het onderzoeken wat de mogelijke scenario’s zijn. In Koksijde bestaat 
er trouwens nu reeds een IBA-subsidie (Indiviuele Behandeling Afvalwater).
Van zodra hieromtrent meer is geweten, zullen de betrokkenen hierover zeker ingelicht worden.
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10 Onze inwoners zorgden eens te meer
voor een gemeente vol bloemen...!

Begin september werden liefst 749 bloemenliefhebbers door het comité “Koksijde in de Bloemen” bekroond voor het bebloemen 
van hun eigen gevel en/of tuin in het bijna voorbije jaar 2007. Al deze mensen leveren een bijzondere inspanning om de slogan 
“Koksijde- Bloemengemeente” in werkelijkheid om te zetten, aansluitend op de vele acties van de gemeentelijke Groendienst. 
Deze jaarlijkse campagne (voor de 59ste maal) blijft dus heel belangrijk voor de uitstraling van Koksijde als bloemenbadplaats. 
Het gemeentebestuur is uiteraard verheugd dat zijn inspanningen bij honderden inwoners navolging krijgen.

De jury was samengesteld uit ambtenaren van de groendiensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, van het 
provinciebestuur en van gemeentebesturen. Ook land- en tuinarchitecten, leraars van tuinbouwscholen en personen uit de 
beroepssector maakten deel uit van de jury, samen 10 groepen van 3 personen. Wie 65% behaalde won een prijs, d.w.z. bijna de 
meeste de deelnemers. Maar ook zij die geen prijs ontvingen dragen bij tot de grote Koksijdse bloementuin! Er waren in totaal 
838 deelnemers.
Samenvattend werden volgende prijzen uitgereikt: 300 kamerplanten, 560 rozen (variëteit Rosa Floribunda Koksijde), 4.650 
tulpenbollen, 2.760 narcissenbollen, , 452 vaste planten en 1.895 begoniaknollen, 870 hyacinten en 1.240 krokussen. Dat 
betekent dat in de lente van volgend jaar bij 230 deelnemers 9.460 bolgewassen in bloei zullen staan. De rozen, vaste planten en 
begoniaknollen zijn slecht leverbaar in november en december. Ze dienen te worden afgehaald bij de gemeentelijke groendienst 
in Koksijde-dorp tijdens de diensturen, maar niet op vrijdagnamiddag.

A. KOKSIJDE-DORP
Gevels (46 deelnemers): 1. Johnny 
Desmedt 96%; 2. Gilbert Inghelram 94%; 
3. Amalia Cascone 93%; 4. Jean-Pierre 
Vanneste 92,33%; 5. Luc Vandenberghe 
88%.
Grote tuinen (5 deelnemers): 1. Jean 
Thery 92,33%; 2. Hugo Steen 89,67%; 
3. René Meirlevede 87,33%; 4. Patrick 
Geryl 87%; 5. Yvan Nieuwlaet 84,33%.
Middelgrote tuinen (72 deelnemers): 1. 
François Kesteman 85%; 2. G. Werner-
Vandamme 82%; 3. Charles Vannecke 
en Eduard Saelens 80,33%; 5. Roland 
Decroos 80%.
Kleine tuinen (47 deel-
nemers): 1. André 
Desaever 98%; 2. Rene 
Vermet 96%; 3. Guy 
Marteel 93%; 4. Noël 
Dommecent 90%; 5. 
Willy Steen, Wilfried 
Deopere en Paula 
Bedert 88%.
Hoeven (5 deelnemers): 
1. Paul Beuselinck 
90%; 2. Willy Ghyselen 
83,67%; 3. Guy Declerck 
74%; 4. Denis Declerck 
71,67%. 5. Johan 
Ghyselen 67,33%.

B. KOKSIJDE-BAD
Gevels (31 deelnemers): 

1. Annick Tryssesoone 85%; 2. Sea Horse 
84%; 3. C. Moerman 83,67%; 4. Noel 
Lepla en Guy Verfaillie 80,67%.
Grote tuinen (11 deelnemers): 1. Flore 
Demol 90%; 2. Agnes Deroo 89,67%; 3. 
Gaby Van Canneyt 83,67%; 4. Margurite 
Desender 82,33%; 5. Residentie Malgré 
Tout 82%.
Middelgrote tuinen (108 deelnemers): 1. 
Willy Desloovere 90,67%; 2. Etienne 
Fremault 89%; 3. Jules Roland 87,67%; 4. 
Robrecht Halsberghe 86,67%; 5. Antoon 
Andries en Jozef Vanryckegem 84%.
Kleine tuinen (42 deelnemers): 1. Leon 
Buyle 85,33%; 2. Marnix Rousseeuw 

82%; 3. Antoon Galle en Lisette Van 
Camps 81,67%; 5. Julienne Daman 80%.

C. OOSTDUINKERKE-DORP
Gevels (14 deelnemers): 1. Roger 
Sesier 86,33%; 2. Fritz Vandenbussche 
82,67%; 3. Christiaan Beauwin 81,33%; 
4. Hof ter Duinen 80,67%; 5. Michael 
Rommelaere 80%.
Grote tuinen (22 deelnemers): 1. Denise 
Pylyser 94,33%; 2. Paula Faes 89,67%; 
3. Den Oever 87,33%; 4. Frans Decoodt 
87%; 5. Joseph Thiers 84,33%.
Middelgrote tuinen (121 deelnemers): 1. 
Johny Maesen 94%; 2. Anna Goossens en 
Roger Pil 93%; 4. Gilbert Desmedt 92%; 

5. Ronny Tourlouse 
89%.
Kleine tuinen (51 deel-
nemers): 1. Roland 
Supeene 85,33%; 2. 
Roland Dorné 81,33%; 
3. Pieter Dorné 80,67%; 
4. A. Van Der Haegen 
78,33; 5. Huguette 
Baert, 78%.
Hoeven (5 deelnemers): 
1. Frederik Hubrecht 
81%; 2. Georges 
Hubrechts 80,67%; 3. 
Geert D’Hondt 74,33%; 
4. Noel Oyaert 69,33%; 
5. Victor Degheele, 
65,33%.
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D. OOSTDUINKERKE-BAD
Middelgrote tuinen (91 deelnemers): 
1. Blanche Willaert 89,67%; 2. Daniel 
Mahieu 88,33%; 3. Jean-Marie Francois 
86,33%; 4. Mevr. Van D’Huynslager 
86%; 5. Gilbert Delaey 83,33%.

E. SINT-IDESBALD
Gevels (5 deelnemers): 1. Gilbert Dumon 
75,67%; 2. Lievino 69%; 3. Willocq 
73,67%; 4. Ets Siska 65,67%; 5. Joseph 
Deman 65,33%.
Grote tuinen (24 deelnemers): 1. Jean 
Delestré 91,67%; 2. Valere Delbeke 
91%; 3. Marcel Willaert 87%; 4. Henri 
Houtsaeger 85%; 5. Filip Vangheluwe 
83,67%.
Middelgrote tuinen (74 deelnemers): 1. 
Beatrice Golder 86%; 2. Joseph Noyez 
81%; 3. Antoine Faïno 80,33%; 4. Julianus 
Deman 79,67%; 5. Frans Creytens en 
Gerard Vansteenkiste 79,33%.
Kleine tuinen (22 deelnemers): 1. Pierre 
Verhaeghe 81%; 2. Ellegiers 80,33%; 3. 

Vanwynsberghe 80%; 4. Marika Broucke 
79%; 5. Salvatore Constanzo 78,33%.

F. WULPEN
Gevels (17 deelnemers): 1. Gerard 
Decoene 85%; 2.’t Schiptje 82,67%; 
3. Pascale Baeselen 82,33%; 4. Edwig 
Debergh 81%; 5. E. Dolphen 80,67%.
Grote tuinen (1 deelnemer): 1. Dirk 
Marrannes 84%.
Middelgrote tuinen (10 deelnemers): 
1. Joseph Knockaert 81,33%; 2. Willy 
Moons 81%; 3. Willy Montaine 80%; 4. 
Medard Cobbaert 78,33%; 5. Stefaan 
Pladys 74%.
Kleine tuinen (6 deelnemers): 1. Daniel 
Soete 74%; 2. Marcel Degroote 72,67%; 
3. Heidi Joos 70,67%; 4. Serge Boogaerts 
69,67%; 5. Geert Decoene 69%.
Hoeven (10 deelnemers): 1. Luc 
Vandenberghe 81,33%; 2. Ronny 
Rommelaere 78,33%; 3. Guido 
Lammerant 76,33%; 4. Jos Depotter 
75,67%; 5. Stefaan Delanghe 74,67%.

Kandidaat-deelnemers voor de wedstrijd 
van 2008, meteen de 60ste wedstrijd, 
mogen zich nu al gratis inschrijven bij 
Ward Leys, voorzitter van het comité 
Koksijde in de Bloemen (Massartstraat 1 
– 2/1, tel. 058/51.28.60), of bij één van 
de bestuursleden.

De Volkstuin
Op vrijdag 5 oktober vond dan de 
prijsuitreiking plaats van de moestui-
nen, georganiseerd door De Volkstuin. 
Johan Deblaere uit Torhout bracht 
er een gesmaakte diavoordracht over 
de voordelen van kippen houden. In 
deze wedstrijd werden 41 prijzen uit-
gereikt: 1. Frans Derycke 94,33%; 2. 
Alain Baert en Alfons Vandermaelen 
93%; 4. Joseph Vandewoude 91,33%; 
5. Patriek Hennebel 90%; 6. Dirk Goens 
89,67 %; 7. Herman Defoer 89,33%; 
8. René Meirlevede 87,67%; 9. Georges 
Haelewyck en Marcel Coulier 85,67%.

Mi l i e u

Dag van de Natuur op zaterdag 17 november

In West-Vlaanderen staan het provincie-
bestuuur, de Gezinsbond, Natuurpunt 
en de regionale landschappen in voor de 
algemene uitwerking van de Dag van de 
natuur op zaterdag 17 november. Tijdens 
die themadag willen de genoemde orga-
nisaties zoveel mogelijk mensen in con-
tact brengen met natuurbeheer en -
behoud in eigen streek. In Oostduinkerke 
is geopteerd voor het maaien van ruige 
graslanden door Natuurpunt Westkust 
in samenwerking met het Agentschap 
voor Natuur en Bos en de milieu- en 
groendienst van Koksijde.
Dat gebeurt dus op zaterdag 17 novem-
ber van 9 tot 16 u. in Oostvoorduinen 
(nabij het kerkhof van Oostduinkerke 
in de Kerkhofstraat). Ook wie zich maar 

Openbaar onderzoek OVAM

Het ontwerp van het uitvoeringsplan 
“Milieuverantwoord beheer van huishou-
delijke afvalstoffen” van de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) is nog in openbaar onderzoek 
tot en met 10 november 2007. Het 
ligt ter inzage bij de milieudienst in 
het gemeentehuis, elke weekdag van 9 
tot 12 en van op maandag en woens-
dag ook van 13 tot 16 u., of kan ook 
geraadpleegd worden op www.ovam.be. 
Bezwaren en/of opmerkingen dienen 
vòòr 10 november rechtstreeks overge-
maakt aan OVAM, dienst Gemeenten, 
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, of 
per e-post huishoudelijkafval2008@
ovam.be.

enkele uurtjes kan vrijmaken is welkom. 
Stevige kledij en stevig schoeisel mee-
brengen is aangeraden. Drank is ter 
beschikking en voor wie ’s middags blijft 
zijn er broodjes voorzien. Meer info 
bij Walter Wackenier (0476/87 70 93, 
e-post walter.wackenier@scarlet.be) of 
bij de gemeentelijke milieudienst (tel. 
058/53.34.39). 
Natuurbeheer is een jaarlijks terugke-
rend en noodzakelijk werk. Denk maar 
aan het aanplanten van hagen, houtkan-
ten, het uitvoeren van maaiwerk en het 
aanbrengen van nestkastjes,… Tijdens 
de dag van de natuur kan iedereen zien 
dat ‘samen werken’ en ‘samenwerken’ tot 
een mooi resultaat kan leiden.
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T i j - d i n g en
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe
Fotografie: Dirk Van Hove en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten.
Abonnement 2008: 11 nummers van januari tot en met december (voor niet-gedomicilieerden: 10 euro te storten op
rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde met vermelding
“Abonnement Tij-dingen resttijd 2008”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt 
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Want u kreeg uiteraard enkel de juiste 
kalender in uw bus. U kunt die data ook raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/ophaaldata). Hou de 
selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken altijd op de juiste dag buiten.
Ingevolge klachten over rondvliegend papier verzoekt de milieudienst alle inwoners vriendelijk het buitengeplaatste papier (op 
de voorziene ophaaldag: zie selectieve kalender) goed samen te binden of in een kartonnen doos te steken.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 14 en 28 november
Ophaaldata papier en karton: woensdag 21 november

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 15 en 29 november
Ophaaldata papier en karton: donderdag 22 november

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 2, 16 en 30 november
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 23 november

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 12, 16 en 30 november
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 20 november

Restafval in de toeristische zone!
De milieudienst stelt vast de ophaalregeling, zoals vermeld in de restafvalkalender, in de toeristische zone niet goed opge-
volgd wordt.
Voor de toeristische zone (Strandlaan, Zeelaan, Leopold II laan, Koninklijke baan, Albert I laan en Zeedijk en alle tussenlig-
gende straten tussen de Koninklijke Baan, Albert I-laan en de Zeedijk is er vanaf oktober geen dagelijkse ophaling. De restaf-
valzakken mogen uitsluitend op maandag, donderdag, zaterdag en zondag aangeboden worden!
Wie restafvalzakken aanbiedt op dagen van niet-ophaling is in overtreding met het politiereglement terzake wat aanleiding 
kan geven tot een boete!
Zet uw restafvalzak dus uitsluitend buiten op: maandag, donderdag, zaterdag en zondag tussen 6 en 8 u.
Gebruik enkel de officiële restafvalzak en zet deze enkel buiten op dagen van ophaling.
Sluikstorten is strafbaar (politiereglement 11)!!

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op donderdag 1 en vrijdag 2 november.

Het containerpark is open op zaterdag 3 november.
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Sinds de dioxinecrisis weet iedereen hoe 
gevaarlijk dioxines zijn voor de gezond-
heid. Toch blijven veel mensen nietsver-
moedend hun afval verbranden in alles-
branders en tuinkacheltjes. Hier staan 
fikse boetes op. Sluikverbranden zorgt 
immers voor dioxine-uitstoten die tot 
5.000 maal hoger zijn dan de wettelijke 
normen voor de Vlaamse afvalverbran-
dingsinstallaties. Zelf afval verbranden 
in allesbranders, tuinoventjes of met een 
open vuurtje veroorzaakt luchtveront-
reiniging.  Sluikverbranden van afval is 
zelfs de grootste bron van dioxines in 
Vlaanderen, veel groter dan de huisvuil-
verbrandingsovens, die samen nog geen 

0,2 procent van de gehele dioxinever-
vuiling veroorzaken.
Als particulier mag u absoluut geen afval 
verbranden: noch buiten noch binnen. De 
reglementering is zeer streng. Gebruik in 
de allesbrander of in het tuinoventje 
dus uitsluitend wettelijk goedgekeurde 
brandstoffen, of eventueel droog, onbe-
handeld hout. Ook plantaardig tuinafval 
mag u niet zomaar verbranden. Alleen 
wanneer er binnen een straal van 100 
meter geen begroeiing of gebouwen zijn, 
is het wel toegestaan.
U doet er dus veel beter aan zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de selec-
tieve inzameling van afval en zoveel 

mogelijk afval te vermijden. Koop bij-
voorbeeld herbruikbaar glas, in plaats 
van plasticflessen. En uw groen- en tuin-
afval composteert u makkelijk zelf.  Zo 
helpt u het milieu een handje…
OVERDOSIS DIOXINE
Het opstoken van afvalstoffen is een 
van de belangrijkste bronnen van dioxi-
nes in Vlaanderen. Verantwoordelijk 
voor de hoogste dioxine-uitstoten is 
het verbranden van: verpakkingsafval, 
PVC-flessen, alles wat met een PVC-laag 
bedekt is, geverfd en gevernist hout, 
verlijmde spaander- en vezelplaten, hout 
dat brandvertragende middelen bevat, 
papier en karton.

Sluikstokers zorgen voor ernstige luchtvervuiling!

Gratis energiebegeleiding in uw woning!
Uw gemeente start, in samenwerking met distributienetbeheerder Gaselwest een bijzondere actie. Belangrijk: alles is gratis! U 
hoeft in geen enkele fase iets te betalen!

* Een energiescanner, die de nodige opleiding kreeg, komt bij u thuis en gaat samen met u op zoek naar nutteloos energiever-
bruik. Hij of zij bekijkt de woning volledig en noteert alles wat met het verbruik van energie te maken heeft. Onmiddellijk krijgt u 
al enkele interessante spaartips die niets kosten.
* Tijdens zijn bezoek zal de energiescanner ook zelf, volledig gratis, in uw woning een aantal aanpassingen doen, zoals bijvoor-
beeld: enkele gloeilampen vervangen door de juiste spaarlampen, buizen isoleren waar warm water doorstroomt, folie bevestigen 
achter radiatoren om zo de warmte beter te weerkaatsen, een gewone douchekop vervangen door een spaardouchekop. Zo 
bespaart u al vele kilowatturen per jaar!
* Tenslotte zal de energiescanner een rapport bezorgen over het energieverbruik in uw woning en de mogelijkheden om energie 
te besparen. U zal snel zien dat het zeker de moeite loont om de tips op te volgen.

Gaselwest verleent aan de gemeente Koksijde 366 scans. Deze scans worden uitgevoerd in de periode januari 2008 tot en met 
december 2009.
Voor het realiseren van deze actie richt de gemeente zich tot specifieke doelgroepen:
- prioritair: woningen gebouwd vóór 1970, aarzel niet om deel te nemen!
- woningen die gekozen worden in samenwerking met het OCMW
- woningen van eventueel geïnteresseerden

Neem deel aan deze actie en bespaar energie! Bezorg deze uitnodiging uiterlijk op 20 november aan de gemeentelijke milieu-
dienst (t.a.v. Heidi Vollon), Zeelaan 303.
Ja, ik wil graag een afspraak met een energiescanner om de energiebesparingsmogelijkheden in mijn woning te bekijken.

Naam:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Handtekening en datum

(De gegevens van deze actie zijn enkel ter beschikking van het gemeentebestuur Koksijde en van Gaselwest ten behoeve van deze 
energiebegeleiding en zullen noch voor andere doeleinden worden ingezet noch aan derden ter beschikking worden gesteld.)
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Geen pesticiden in huis en tuin

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan lang nawerken. Onderzoek heeft aangetoond dat sporen van het allang ver-
boden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kunnen teruggevonden worden in het bloed van mensen. Daarom weren de Vlaamse 
gemeenten sinds 2004 pesticiden uit het openbaar groen. De milieudienst roept de inwoners op dat ook te doen! Maar wat is het 
alternatief? Hieronder enkele tips.
Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30% van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen. 
Maar ook de burger kan zijn steentje bijdragen..

Last van bladluizen? - Met een krachtige 
waterstraal kunt u heel wat bladluizen van 
de plant spuiten. In de herfst knipt u de 
aangetaste plantendelen af. Zo overwinte-
ren er minder eitjes. Heeft de plant jaar na 
jaar last van bladluizen? Dan spreken we 
van een plaag en staat de plant niet echt 
op zijn plaats. Verplant of doe hem weg.
Geef onkruid geen kans - Bedek de 
bodem met doorlevende kruidachtige 
planten of bodembedekkende struiken. 
Het onkruid krijgt dan geen kans door 
licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de 
aanplant een dikke laag compost of 
houtsnippers van 10 centimeter. Zo ver-
mijdt u in het begin onkruid en kunnen 
de bodembedekkers optimaal groeien.
Met de hand of door het vuur - Wied 
kleine oppervlakten met de hand. Voor 
grotere oppervlakten gebruikt u een 
onkruidbrander. Brand het onkruid om 
de 2 à 3 weken weg. Het onderlig-
gende wortelstelsel wordt door vocht- 
en krachtverlies uitgeput waardoor het 
onkruid uiteindelijk helemaal verdwijnt.
Harken bij warm weer - Hou paden met 
kiezelsteentjes onkruidvrij door regel-
matig te harken. Doe dit bij voorkeur bij 
warm weer zodat de losgeharkte plantjes 

snel opdrogen en afsterven.
Mengsel van gras en klaver - Een nieuw 
gazon? Vraag in uw tuincentrum een 
gazonmengsel, aangevuld met minikla-
vers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze 
voor bemesting van het gazon. Zo blijft 
het gras het hele jaar door donkergroen. 
Ook vormt het mengsel van klavertjes 
en grassoorten een compacte grasmat 
waardoor het onkruid amper de kans 
krijgt om te groeien.
Mos: met of zonder? - Mos doet het op 
schaduwrijke plaatsen beter dan gras. 
Een graspartij in de schaduw zal dus 
vaak last hebben van mos. U kunt het 
mos laten staan, of het vervangen door 
een verharding of door schaduwmin-

OCMW

Voordracht over OCMW-thuiszorgdiensten

Op vrijdag 7 december organiseert de seniorenraad om 14.30 u in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald een voorlichtingsnamid-
dag over de thuiszorgdiensten van het Koksijdse OCMW. Sofie Claeys en Nathalie Sarrazyn zijn die dag de sprekers en zullen 
graag al uw vragen beantwoorden. De toegang is gratis.
De gemeentelijke seniorenraad behartigt, los van elke politieke, ideologische, filosofische of religieuze binding, de belangen van 
alle Koksijdse senioren. De seniorenraad brengt op vraag of op eigen initiatief aan de gemeenteraad adviezen uit over zaken 
die de senioren en de seniorenwerking aanbelangen. Verder coördineert de raad activiteiten voor senioren en bevordert ze het 
overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn op het vlak van de 
seniorenwerking. Wie als vereniging deel wenst uit te maken van de seniorenraad kan voor verdere info terecht bij Caroline Beele 
van de gemeentelijke archiefdienst (tel. 058/53.34.30).

nende planten zoals varens, hosta’s of 
kamperfoelie.
Minder muggen - Vermijd stilstaand 
water in emmers, gieters enzovoort. 
Hebt u een vijver? Weet dat er insec-
tenetende vissen bestaan. Hou muggen 
buiten door het plaatsen van horren in 
deur- en raamopeningen. Bescherm uzelf 
en uw kinderen met een muskietennet 
boven het bed.
In de moestuin - Voorkom bodemziekten 
in uw moestuin door vruchtwisseling 
of gebruik ziekteresistente rassen. Ook 
combinaties van verschillende teelten 
voorkomen ziekten.
Tegen slakken – Slakken zijn dol op 
jonge plantjes. Zorg ervoor dat ze er niet 
bij kunnen. Slakken kunt u weghouden 
met sparrennaalden, gemalen schelpen 
of kapotte eierschalen. Of zorg ervoor 
dat de plantjes sneller groeien, bijvoor-
beeld door de bodem te bedekken met 
zwarte folie zodat die sneller opwarmt. 
Egels en vogels eten graag slakken. Richt 
uw tuin daarom diervriendelijk in door 
nestkastjes te hangen of door een heg 
of houtkant aan te planten.
Meer info? - Surf naar www.zonderisge-
zonder.be
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Grote seniorendag op woensdag 28 november

We l z i j n /OCMW

De jaarlijkse grote seniorendag van het OCMW vindt plaats op woensdag 28 november om 14 u. in de sport-
hal van Koksijde-dorp (deuren open om 13 u.). Alle dames vanaf 55 jaar en heren vanaf 60 jaar zijn op de 
seniorendag welkom. Men dient wel ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Koksijde 
en woonachtig te zijn in Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke of Wulpen. Gelieve dus uw identiteitskaart 
mee te brengen.
Het feestmenu vermeldt volgende gangen:
- 14 u., opening van het feest door OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie en door burgemeester Marc Vanden 

Bussche, koffie en gebak
- 14.30 u., optreden van Eddy Wally
- 15.15 u., muzikaal intermezzo met orgelist-zanger Luc Acke
- 16.30 u., optreden van Nicole en Hugo
- 17.30 u., warm avondmaal (ham aan ’t spit met wortelpuree en saus), muzikale omlijsting
- 18.30 u., optreden van het eigen OCMW-personeel “Talent van Eigen Bodem”
- 19.00 u., muziek en dans met het orkest Johnny Clarysse
- 22 u., einde van het feest
De deelname in de kosten bedraagt 8 euro per persoon, te betalen aan de ingang.

INSCHRIJVINGSSTROOK

Gelieve deze strook tegen uiterlijk 21 november terug te bezorgen aan het OCMW Koksijde, Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke. 
Maximum 2 inschrijvingen per strookje.

Naam en voornaam geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verklaart woonachtig te zijn op bovengenoemd adres en zal …………x 8 euro betalen aan de ingang.

            Handtekening,

Ze eGetijdentafels november
dag hoogwater laagwater
1 november: 04.56 en 17.29 12.02
2 november: 06.04 en 18.48 00.25 en 13.13
3 november: 07.22 en 20.13 01.44 en 14.36
4 november: 08.46 en 21.30 03.22 en 16.03
5 november: 09.53 en 22.28 04.38 en 17.07
6 november: 10.44 en 23.13 05.30 en 17.55
7 november: 11.26 en 23.51 06.09 en 18.32
8 november: 12.02 06.42 en 19.05
9 november: 00.25 en 12.34 07.14 en 19.35
10 november: 00.56 en 13.06 07.48 en 20.07
11 november: 01.26 en 13.37 08.22 en 20.38
12 november: 01.57 en 14.09 08.56 en 21.09
13 november: 02.28 en 14.42 09.28 en 21.38
14 november: 02.59 en 15.15 09.57 en 22.08
15 november: 03.33 en 15.50 10.30 en 22.44

dag hoogwater laagwater
16 november: 04.12 en 16.33 11.12 en 23.29
17 november: 05.01 en 17.32 12.06
18 november: 06.10 en 18.57 00.28 en 13.17
19 november: 07.30 en 20.14 01.45 en 14.36
20 november: 08.43 en 21.21 03.08 en 15.46
21 november: 09.45 en 22.17 04.14 en 16.52
22 november:  10.37 en 23.06 05.13 en 17.48
23 november: 11.24 en 23.52 06.05 en 18.37
24 november: 12.10 06.55 en 19.23
25 november: 00.38 en 12.56 07.43 en 20.09
26 november: 01.24 en 13.42 08.30 en 20.53
27 november: 02.10 en 14.30 09.18 en 21.37
28 november: 02.59 en 15.20 10.06 en 22.22
29 november:  03.49 en 16.14 10.56 en 23.09
30 november:  04.43 en 17.15 11.49

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



J eugd

16

Transcript: de laatste dagen
Wie de jongerententoonstelling 
Transcript nog wenst te bezoeken, zal 
zich moeten reppen. De tentoonstel-
ling is nog open van maandag 5 tot 
en met vrijdag 9 november, van 9 tot 
12 en van 14 tot 18 u. De werken, die 
uitgestald zijn in de bib, kan je natuurlijk 
ook bewonderen tijdens de gewone ope-
ningsuren van de bib.

Feestweekend op 16 
en 17 november
Eind novem-
ber bestaat 
de PIT 8 
jaar. De crew 
van de PIT 
nodigt daar-
om iedereen 
uit op het 
verjaardags-
feest. Muziek 
loopt als een rode draad door het 
leven van de PIT. Twee concertavonden 
bewijzen nog maar eens dat de muziek-
liefhebber altijd in de PIT terecht kan.
* Op vrijdag 16 november komen de 
liefhebbers van het hardere werk aan 
hun trekken. De volgende bands bla-
zen de fuivers vanaf 20 u. uur uit hun 
sokken: Shredder, Lengt’che en Cypher 
(www.cyphercore.com). Toegang: 4 en 
5 euro.
* Na metalfriday komen op zaterdag 17 
november vanaf 20 u. de rockliefheb-
bers aan de beurt (toegang 3 en 4 
euro). Volgende groepen treden aan.
- Gaucho: een lokale band uit 
Lombardsijde die rock met een “sto-
ner-randje” brengt.
- Slowscan: deze groep is vooral beïn-
vloed door Björk, PJ Harvey, Massive 
Attack en Coldplay. Meer info op www.
slowscan.be.
- Waxdolls: een electro/punkrockband. Je 
kan ze beluisteren op www.waxdolls.be.
Meer info op www.depit.be.

Bass-Ement party edition 2
Op zaterdag 10 november lossen drie dj’s elkaar af in een muziekestafette. Nergens 
anders dan in de PIT.
Om 21 u. wordt de aftrap gegeven. Je wordt begroet met de smakelijkste reggae 
en hiphop-nummers die ze voor je konden klaarstomen. Deedjee D.I.D. is gespeci-
aliseerd in het electrogenre en zal dit dan ook laten horen van 23 tot 1 u. Deedjee 
Ramzez sluit de avond af. Meer info op www.depit.be.

Vragen? JIN helpt je ervan af.

Schoolmoe: een probleem of jouw probleem?
Sommige leerlingen zijn de school beu. Ze gaan elke mor-
gen tegen hun zin naar school. Vaak blijft het daar niet bij. 
Leerkrachten of medeleerlingen worden lastig gevallen. Of 
ze haken gewoon af: studeren niet, halen slechte cijfers of 
dagen soms niet op. Volgens recent onderzoek is spijbelen de 
laatste jaren wel gedaald. Maar daarmee is de schoolmoeheid 
natuurlijk niet verdreven. Spijbelen is een signaal van school-
moeheid, maar zeker niet het enige. Sommige leerlingen laten 
hun schoolmoeheid op allerlei manieren merken, anderen 

jagen punten achterna of volgen de weg van de minste moeite. Ongeveer de helft 
van alle jongeren heeft wel eens (in meer of mindere mate) last van schoolmoeheid. 
Schoolmoe zijn, heeft niet enkel invloed op de schoolresultaten alleen. Tienermeisjes 
die schoolmoe zijn, springen vaak slordiger om met voorbehoedsmiddelen. Vroegtijdig 
moeder worden, is voor deze meisjes geen onoverkomelijk probleem. “Of ik nu stu-
deer of niet, ik zal wel ergens aan de bak komen.” Dus vergeten ze al eens de pil of 
vrijen zonder condoom. Ze plannen geen zwangerschap, maar hebben er ook niets 
op tegen. Voor alle duidelijkheid: spijbelen is een overtreding van de wet (vergelijk 
het met door een rood licht rijden) en mag dus niet. Heb je een spijbelprobleem, 
loop er dan niet van weg. Probeer te praten met iemand die je vertrouwt als je met 
een probleem zit. Dit kan gelijk wie zijn: een vriend(in), je ouders, een leerkracht, een 
CLB-medewerker. Maak een studiekeuze die voor jou het meest geschikt is. Laat je 
niet beïnvloeden door trends of vrienden die in je klas zitten. Jij moet het tenslotte 
doen. Informeer je over je toekomstmogelijkheden. Organiseer met de leerlingenraad 
activiteiten die je schoolleven wat opfleuren. Heb je een stevig spijbelprobleem, blaas 
dan even uit, weg van je schoolbank. Je kunt misschien in een time-out project stap-
pen. Meer info over spijbelen vind je op www.klasse.be/dossier/spijbelen. In het JIN 
kun je ook terecht voor artikels rond schoolmoe zijn of spijbelen. Je kunt ook een 
mail sturen naar jocdepit@koksijde.be.
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Jongereninformatienet of JIN
Op de Jeugddienst is een aparte “winkel” ingericht waar je terecht kan voor informatie over een heel gamma aan onderwerpen. 
Naast de zichtbare folders en flyers in de rekken, beschikt de Jeugddienst nog over meer info achter de toonbank, over het 
oprichten van een vzw tot handleidingen rond het werken met vrijwilligers. De voorbije jaren heeft de Jeugddienst ook veel 
documentatie verzameld over communiceren met kinderen en jongeren. Hapklare brokken voor wie (verenigingen of individuen) 
zich hierin wil verdiepen.
Van alle thema’s van de maand die de revue passeerden, ligt een documentatiemap in de rekken. Een greep uit de onderwerpen: 
blokken en blijven leven, gezonde voeding, internetverslaving, festivals, emotionele intelligentie, lichaamstaal, …
Meer info: jocdepit@koksijde.be of spring gewoon eens binnen

Sweat on the wall 2
In de zaal van de PIT vindt op vrijdag op 30 november de tweede editie van de fuif Sweat on the wall plaats. 
Organisatie: Brecht Dawyndt.

Veilig fietsen... hou je hoofd erbij! 
Op 1 oktober lanceerde ons provinciebe-
stuur in samenwerking met de Federale 
Diensten Politionele Veiligheid de actie 
“Veilig fietsen... hou je hoofd erbij!”. Deze 
campagne verloopt in nauwe samenwer-
king met de gemeenten en de politiezo-
nes. De actie richt zich op de leerlingen 
van het secundair onderwijs.

“Veilig fietsen... hou je hoofd erbij!” is 
het vervolg op de actie “Veilig fietsen... 
‘t licht aan jou!”. Het doel van deze 
vernieuwde actie gaat een stap verder 
dan de vorige campagne. De nadruk ligt 
niet enkel op een veilige fiets (in eerste 
instantie fietsverlichting), maar ook op 
het volgen van de verkeersregels en de 
aandacht voor het gedrag van de andere 
weggebruikers.
Deze drie doelstellingen komen duidelijk 
naar voor in het internetspel dat speciaal 
voor deze actie is ontwikkeld. In de game 
op www.houjehoofderbij.be worden de 
jongeren geconfronteerd met enkele 
typische verkeerssituaties. Doel van het 
spel is om de centrale figuur Ruby, veilig 
door het drukke verkeer te leiden. Wie 
er in slaagt om Ruby veilig en vlot op 
zijn bestemming te brengen, maakt kans 
op een prijs.
Gelijkaardig met de eerdere campagne 
is er de verspreiding van affiches naar 
de scholen en de gemeenten. In West-

Vlaanderen rijden 
een maand lang 40 
bussen rond met het 
campagnebeeld. Er 
zijn ook weer fiets-
controles, zowel in 
de scholen als op de 
weg. De actie ver-
loopt opnieuw in 
twee fasen. Tot en 
met 16 november ligt 
de nadruk op bewust-
making. Nadien volgt 
de handhavende fase 
met controles op de 
weg. Wie dan met een 
veilige fiets rijdt, of 
zich hoffelijk gedraagt 
in het verkeer, ont-
vangt een kaartje met 
daarop een unieke 
code. Die code levert 
extra punten op in de 
internetgame en ver-
hoogt meteen de kansen op een prijs. 
Wie bij een controle de verkeersregels 
overtreedt of met een niet-reglementaire 
fiets rijdt, krijgt een uitnodiging voor de 
verkeersklas of zelfs een boete (16+).
Het project wordt gefinancierd door het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen en 
de Federale Diensten van de Gouverneur. 
De campagne krijgt financiële steun 

van DVV-verzekeringen, Kinepolis, Ciné 
Rialto en Studio Filmtheaters zijn even-
eens sponsors.
Meer info: provincie West-Vlaanderen, 
dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit, 
sectie mobiliteit (tel. 050/40.34.37, 
An Paepe) of bij de Federale Dienst 
Politionele Veiligheid (tel. 050/44.06.45 
Jean-Marie Folens).



Internationale samenwerking

18 Nieuwe werkplek voor dienst
Internationale Samenwerking

De gemeentelijke dienst Internationale 
Samenwerking bestaat nu zes jaar. Gezien 
de dienst elk jaar groeit, voldeed haar 
accommodatie niet meer aan de elemen-
taire vereisten voor een optimale werking. 
In het Actieplan 2007, in kader van het 
gemeentelijke convenant Vlaanderen, stond 
de verhuis van de dIS dan ook vermeld.
Belangrijk was dat de nieuwe werkplek 

laagdrempelig, goed toegankelijk, ruimer 
en apart gelegen zou zijn. Vandaar dat 
de dienst Internationale Samenwerking 
begin oktober verhuisde van de oude 
pastorie (Nationaal Visserijmuseum 
in de Pastoor Schmitzstraat) naar de 
pas opgeknapte werkplek in het oud-
gemeentehuis van Oostduinkerke. Sedert 
begin oktober kunt u de dIS Koksijde 

dus vinden in de zijvleugel van het oud-
gemeentehuis in Oostduinkerke, net 
naast de dienst Opvanggezinnen en het 
Sociaal Huis van het OCMW.
Info: dienst Internationale samenwer-
king, verantwoordelijke Fien Leerman, 
oud-gemeentehuis, Leopold II-laan 3 in 
Oostduinkerke, e-post fien.leerman@kok-
sijde.be, webstek www.koksijde.be/dIS.

Dokters november
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer 
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens 
de drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers. 

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:  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 november
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten 
ook raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 
9 tot 22 u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd, 

d.w.z. één wachtdienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie 
niet aan onze redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek 
meedeelt wie van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht 
dient daarvan, na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Ambulancedienst Koksijde 112

Dokters en apothekers met wachtHu l p

Scholenactie voor betere wereld!
November staat traditiegetrouw in teken van internationale en ontwikkelingssamenwerking. Dit vooral dankzij de vele vrijwilligers van 
de koepelbeweging 11.11.11. die in deze periode met acties allerhande de straat op gaan. De gemeente Koksijde en de dIS dragen ook 
dit jaar in deze periode van geven hun steentje bij. Een betere wereld begint bij het informeren van de kleinsten onder ons. Vandaar 
ook het belang van scholenacties. Via Horizon Educatief Oostende kunnen alle Koksijdse scholen zich inschrijven voor een workshop 
rond de millenniumdoelstellingen. De scholen die zich inschrijven voor deze sessie krijgen de volledige som voor dit leermoment terug, 
gesponsord door de dIS. De millenniumdoelstellingen zijn een aantal doelstellingen rond honger, educaties, kinder- en moedersterfte, 
ziektes, enz. die van onze wereld een betere plek kunnen maken. Deze doelstellingen zouden tegen 2015 gehaald moeten worden. De 
declaratie is getekend door 191 VN-landen. Info: dienst Internationale samenwerking, verantwoordelijke Fien Leerman, oud-gemeen-
tehuis, Leopold II-laan 3 in Oostduinkerke, e-post fien.leerman@koksijde.be, webstek www.koksijde.be/dIS.dIS Koksijde.

Dag van de andersvaliden op 2 december
Onze gemeentelijke andersvaliden-adviesraad organiseert op zondagnamiddag 2 december enkele activiteiten om het brede 
publiek te sensibiliseren voor de knelpunten die mindervaliden dagelijks ondervinden. Dat gebeurt naar aanleiding van de 
Internationale Dag van de Mindervaliden (3 dec.)
Op het Theaterplein bij het gemeentehuis vinden vanaf 14 u. volgende activiteiten plaats:
* een demonstratie van de blindengeleidehondenschool “Vrienden der Blinden Koksijde”
* een realistische wandeling in rolwagen en een wandeling geblinddoekt mét en geblinddoekt zonder blindengeleidehond.
Gratis toegang.
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Sport overdag: sport- 
en seniorenacademie
De Sportdienst organiseert in samen-
werking met de sportraad weer Sport 
overdag (sport- en seniorenacademie). 
Gestart in oktober en nog tot 16 mei 
kan men iedere vrijdag (behalve tijdens 
de vakanties) terecht in de sporthal van 
Koksijde-dorp voor conditiegymnastiek, 
tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: condi-
tiegymnastiek voor dames en heren van 
10.30 tot 11.30 u., initiatietraining ten-
nis en tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., 
initiatietraining badminton en tafeltennis 
van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen) 
kost 1,50 euro per voor- of namid-
dag. Het sportmateriaal wordt gratis 
ter beschikking gesteld. Meer info: 
Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Jeugdsportacademie
In het lopend schooljaar organiseert 
de Sportdienst in samenwerking met 
de sportraad voor het negende jaar 
jeugdsportacademies voor jongens 
en meisjes van het lager onderwijs. 
Deze sportieve academie vindt plaats 
op woensdagnamiddag (behalve tij-
dens de vakanties) in de sporthal van 
Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. tafel-
tennis, minivoetbal en muurklimmen aan 
bod: van 14 tot 15.15 u. voor het 1ste 
tot 3de leerjaar, van 15.15 tot 16.30 
u. voor het 4de tot 6de leerjaar. In de 
tweede reeks (woensdagen 14, 21 en 28 
november) staat een initiatie tafeltennis 
op het programma.
De deelnameprijs (4,50 euro, verze-
kering inbegrepen) bedraagt 1,50 
euro per namiddag. Het sportmateriaal 
wordt gratis ter beschikking gesteld. 

Vooraf inschrijven op de Sportdienst 
(Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 
tel. 058/53.20.01) of via www.sport.
koksijde.be. Opgepast men schrijft in 
per reeks, en men is pas definitief inge-
schreven na betaling.

Vlaanderen wandelt te 
Koksijde
Op zondag 11 november organiseert 
Bloso de actie “Vlaanderen wandelt”. In 
Koksijde wordt de mogelijkheid aangebo-
den om gratis deel te nemen aan Nordic 
Walking (voor gevorderden) onder lei-
ding van Greet Ostyn. De afstanden 
bedragen 10 en 14 km. Geïnteresseerden 
kunnen om 14 u. inschrijven aan de 
startplaats ter hoogte van het Koningin 
Elisabeth Instituut, De Wittelaan 1 in 
Oostduinkerke.

Worldcup Cyclocross: De Vlaamse Duinencross - GRATIS VOOR DE INWONERS!
Op zaterdag 24 november organiseert de Veloclub De Verenigde Vrienden in samenwerking met de Sportdienst en de gemeente 

Koksijde in de duinen bij de luchtmachtbasis de jaarlijkse Vlaamse 
Duinencross die dit jaar geldt als een manche van de Worldcup 
Cyclocross.
Wedstrijdprogramma:
9.45-10.15 u.: nieuwelingen (kampioenschap West-Vlaanderen)
10.30-11.10 u.: juniores (wereldbeker, Veldrit-Trofee Vl., Vl. & West-

Vl. Kamp.)
11.30-12.20 u.: -23 jarigen elite en beloftes (wereldbekerwedstrijd)
12.30-13.00 u.: officiële training
13.15-13.55 u.: dames (wereldbekerwedstrijd)
14.30-15.30 u.:  elite en beloftes (wereldbekerwedstrijd)

Gratis toegang voor inwoners van Koksijde op vertoon van de identiteitskaart.
Meer info bij de sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01 of www.sport.koksijde.be).
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Programma 23ste Vlaamse Zwemweek

Van vrijdag 16 tot en met zondag tot en met zondag 25 november 2007 organiseert het Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker voor 
de 23ste keer de Vlaamse Zwemweek.

ALGEMENE INFO
- openingsuren volgens de openings-

uren tijdens het schooljaar
- alle baden open vanaf 16 u. (tijdens 

het weekend de hele dag; op zaterdag 
17, zaterdag 24 en zondag 25 novem-
ber zwemmen zonder tijdslimiet).

- info zwembad: e-post www.zwemba-
den.koksijde.be, tel. 058/51.27.08, 
fax 058/52.08.77

- tienbeurtenkaart: voordelig toegangs-
systeem, niet persoonsgebonden

PRIJZENPAKKET
Het uitgebreide en vernieuwde zwem- 
& recreatiebad Hoge Blekker is zonder 
twijfel dé attractiepool in het toeris-
tisch aanbod van onze gemeente en de 
Vlaamse kust. Aan sociale toegangs-
prijzen geniet je van het 25-meterbad, 
het instructiebad, de kinderbaden, de 
duo-whirlpools met verschillende aro-
makeuzes, het versnellingsbad, dat in 
verbinding staat met het buitenbad. De 
glijbaan met sterrenhemel en afzonder-
lijke landingsplaats is een attractie op 
zichzelf.
Iedereen, die een toegangskaartje koopt, 
komt in aanmerking voor een prijs. Een 
hoofdprijs moet afgehaald worden op 
zondag 26 november tijdens de afsluit-
ceremonie.

HOOFDACTIVITEITEN

Vrijdag 16 november:
- 18.45 u., aanvang zwemmarathon 

Koksijdse lagere scholen – jaarlijkse 
sportieve uitdaging onder de Koksijdse 
lagere scholen - vergeten we niet dat 
het gemeentebestuur het schoolzwem-
men gratis aanbiedt

Zaterdag 17 november:
- 8 tot 8.30 u., ontbijtzwemmen, daarna 

ontbijtbuffet (info en inschrijven in de 
cafetaria 058/51.60.03)

Zondag 18 november:
- 8 tot 8.45 u., ontbijtzwemmen, daarna 

ontbijtbuffet (info en inschrijven in de 
cafetaria 058/51.60.03)

- 11 u., cafetaria, aperohappening (info 
058/51.60.03)

- 18 tot 18.30 u., hinderniszwemmen 
25-meterbad

Maandag 19 november:
- 18.30 u., schattenjacht voor groot en 

klein (op de bodem van de baden lig-
gen kokers met een nummer dat kans 
biedt op een prijs)

Dinsdag 20 november:
- 14 u., cafetaria, namiddag voor de 

andersvaliden van Koksijde
- 16 u., zwemmen 55+ , promotie
- 16.30-17.30 u., het aromaparadijs

Woensdag 21 november:
- 14.15 tot 16.30 u., sensatie met de 

redder-duikers van het 40ste Smaldeel 
Heliflight - De redder-duikers demon-
streren en laten iedereen de materialen 
uitproberen. Wees op tijd, misschien 
valt er iets uit de lucht...

Donderdag 22 november:
- 19.45 u., initiatie voor strand- & paar-

denvissers “Hoe overleef ik een val 
in het water met jekker en broek?” 
(voor alle liefhebbers van vissen en 
kruien in het strandwater op strand 
en zee, begeleiding door de duikclub 
Diepzeeduivels, elke visser/kruier kan 
het uitproberen)

Vrijdag 23 november:
- 19 tot 19.30 u., zwemmarathon voor 

verenigingen (maximum 8 ploegen)

Zaterdag 24 november:
- voormiddag en namiddag, alle baden 

open, geen tijdsbeperking op het 
zwemmen

Zondag 25 november:
- voormiddag en namiddag, alle baden 

open, geen tijdsbeperking op het 
zwemmen

- 11 u., cafetaria, uitreiking hoofdprijzen

Voor het volledig programma:
surf naar www.zwembaden.koksijde.be

of haal een folder in het zwembad
of aan de balie van een toeristisch kantoor



1. Ter gelegenheid van het 30-jarig 

bestaan hield het Jeugdensemble 

Aërofoon (30 jaar), een onder-

afdeling van de Koninklijke 

Gemeentelijke Harmonie van 

Koksijde, op zaterdag 8 septem-

ber in het ontmoetingscentrum 

Noordduinen opendeurdag. Talrijke 

belangstellenden, onder wie uiter-

aard veel kinderen en jongeren, 

kwamen een kijkje nemen naar het 

instrumentarium en bleven even 

luisteren naar de vaardigheden van 

de jonge muzikanten. Als resultaat 

van de opendeurdag hebben zich 

ondertussen 12 kinderen inge-

schreven bij de aërofoontjes.

2. Op zondag 16 september vond in Izegem een hoogstaande marchingwedstrijd plaats 

waar o.a. de harmonie van Koksijde aan deelnam. Het talrijk opgekomen kennerspubliek 

kon het optreden van onze gemeentelijke harmonie zeer waarderen. De groep behaalde 

voor zijn stijlvolle optreden en muzikale prestatie een score van maar liefst 86%, of grote 

onderscheiding met lof van de jury! Het sterke deelnemersveld bestond uit kwaliteitsvolle 

orkesten zoals de Admiralty Navy Band uit Sint-Petersburg (Rusland), de Central Band of 

the Hungarian Armed Forces uit Budapest, het Gildemuziek uit Roeselare, de Stadsfanfare 

uit Izegem en verschillende korpsen uit Nederland. Wie meer info wenst of kennis wil 

maken met de gemeentelijke harmonie: tel. 058/51.97.73 of 058/53.30.96.

3. Begin oktober was een delegatie Maori’s, -dat zijn de originele bewoners van Nieuw-
Zeeland-, in Vlaanderen te gast om een bezoek te brengen aan de slagvelden van 
Passendale, waar 70 jaar geleden ook Maori’s sneuvelden. Een deel van de groep woon-
de op zaterdag 6 oktober in Oostduinkerke een demonstratie van de paardenvissers bij. 
Op de foto zien we ze tussen hen, nl. v.l.n.r. Horomona Horo (muzikant op Maori-instru-
menten), Michael R. Petterson (consul van het Belgisch consulaat in Nieuw-Zeeland) 
en de Nieuw-Zeelandse Veronique Cornille die Vlaamse roots heeft. Haar voorouders 
bewoonden immers het kasteeltje waar nu de Veurnse Sint-Augustinuskliniek staat.

4. Maandag 8 oktober vond 
de jaarlijkse hoogdag plaats 
van de Culinaire Orde van de 
Sint-Jacobsmossel. Ter die 
gelegenheid werd Georges 
Vanhoutte van de Coquillage, 
pionier van de culinaire orde, 
door burgemeester Marc 
Vanden Bussche het diploma 
van gastronomisch ambas-
sadeur van onze gemeente 
plechtig overhandigd.

5. Elk jaar worden ook enkele prominenten in de Culinaire 

Orde van de Sint-Jacobsmossel geïntroniseerd. Deze keer 

viel die eer ook te beurt aan provinciegouverneur Paul 

Breyne die dit jaar overigens tien jaar gouverneur van de 

provincie West-Vlaanderen is.

6. Op donderdag 11 oktober organiseerde de sportdienst het petan-
quetornooi “de wisselbeker van de schepen van sport voor senioren”. 
Er namen liefst 25 tripletten aan deel. Het werd een spannend tornooi 
waar niet minder dan zes tripletten alle drie hun wedstrijden wonnen. 
De winnaars VLOPS 1 (Herman Bourgeois, Maria Maes en Pol Van 
Wijnendaele) wonnen op overtuigende wijze, ze lieten hun tegenstan-
ders maar vier punten scoren. Op de tweede plaats eindigden VLOPS 
8 (Urbain Steenhoudt, Monique Lips en Jacqueline Lips) gevolgd door 
VLOPS 12 (Rik Marcelis, Elisa Misselyn en Jules Deygers). De wisselbe-
ker werd voor de derde maal op rij gewonnen door de VLOPS en krijgt 
vanaf nu een prominente plaats in hun lokaal. Elke deelnemer ontving 
een trofee als aandenken. Schepen van sport Dirk Dawyndt verlootte 
ook enkele flessen wijn. Op de foto de vele petanquers met in het mid-
den, enigszins links, de drie winnaars.

7. De leden van de regionale serviceclub Rotaract overhandig-
den op vrijdag 12 oktober gratis fluovestjes aan de leerlingen 
van de gemeenteschoool van Oostduinkerke. Met de fiets veilig 
naar en van school is het devies van de schenkers!

De voorbije maand in beeld

8. Ter gelegenheid van de jaarlijkse Week van de Bibliotheek organiseerde 
het bib-team van Koksijde op zaterdag 13 oktober opnieuw zijn traditionele 
verwendag. De hele verwendag lang, en ook de daaropvolgende dagen, wer-
den alle bezoekers verrast met originele acties en fijne attenties. Wie zich op 
de verwendag als nieuw lid inschreef, kreeg zelfs een mooie bibtas cadeau.



22

Burgerlijke stand september

Bevo l k i n g

Fe e s t

GEBOORTEN
Pauline Brysbaert (Izegem, 3 september), dochter van Koen en van Heidi Wullaert uit Oostduinkerke
Mathis Mussly (Veurne, 4 september), zoon van Koen en van Sabine Verplancke uit Oostduinkerke
Remi Pieters (Veurne, 4 september), zoon van Bart en Joke Cokelaere uit Koksijde
Lotte Cocquyt (Veurne, 6 september), dochter van Oliver en van Annelies Geldhof uit Oostduinkerke
Emile Baert (Veurne, 10 september), zoon van Davy en van Ann-Sofie Beun uit Koksijde
Surya Razzak (Veurne, 10 september), dochter van Abdur en van Sumi Sharmin Akter uit Koksijde
Louise Rappelet (Veurne, 10 september), dochter van Philippe en van Isabelle Debaenst uit Koksijde
Pieter-Jan Lagey (Oostende, 11 september), zoon van Rik en van Carine Depotter uit Koksijde
Eythan Leblanc (Veurne, 13 september), zoon van David en van Ketty Develter uit Oostduinkerke
Fee Proot (Veurne, 17 september), dochter van Laurent en van Nathalie Martens uit Koksijde
Renaud Desmet (Veurne, 21 september), zoon van Florent en van An Dierckx uit Oostduinkerke
Matz de Zegher (Jette, 25 september), zoon van Tijl en van Veerle Verstraeten uit Koksijde
Mia Deblauwe (Oostende, 26 september), dochter van Tom en van Sophie Adriaens uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Martin Wolfcarius uit Koksijde en Dina Beyen uit De Panne
Pieter Depuydt uit Koksijde en Peggy Verhelst uit Antwerpen
Fréderic De Waele en Els Desaever, beiden uit Anzegem, voorheen te Koksijde
Nico Louwagie en Leen Geusens, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS 
Magdalena Sanders (73 jaar), echtgenote van René Lambregt / Denisa De Bruyn (85 jaar), weduwe van 
Jeroom Taillieu / Arlette Top (50 jaar) / Claire Sokol (86 jaar) / Jacqueline Peters (79 jaar), echtgenote 
van Raoul De Smet / Ghislain Vandecandelaere (78 jaar), echtgenoot van Joséane Spitaels / André 
Calliauw (96 jaar), weduwnaar van Irma Vandenbussche / Donald Clayton (72 jaar), weduwnaar van Jacqueline Biot / Henri 
Hubrechsen (69 jaar), echtgenoot van Annie Depoorter / Jeanne Jerday (83 jaar), weduwe van Albert Preis / Joseph Leyers 
(64 jaar), echtgenoot van Greta Moernaut / Peter Vancoillie (45 jaar) / Jean Proot (73 jaar), ongehuwd / Lucienne Briot (91 
jaar), weduwe van Herman Van Snick / Germaine Benoist (91 jaar), weduwe van Georges Franck / Mathias Vanheste (21 jaar), 
ongehuwd / Wilfried Coffyn (58 jaar), echtgenoot van Sony Thieren / Pieterjan Claeys (21 jaar), ongehuwd / Aloïs Baert (85 
jaar), weduwnaar van Aloïs Verfaillie / Chantal Vandenbroeck (55 jaar), echtgenote van Fernand Vanranst / Paul Ferauche 
(82 jaar), weduwnaar van Josée Gillain / René Haverals (75 jaar), weduwnaar van Alida Tant / Demetria Desmet (97 jaar), 
weduwe van Camiel Puype / Jeannot Notredame (64 jaar), echtgenoot van Godelieve Trooster / Gérard Snauwaert (72 jaar), 
echtgenoot van Godelieve Verschaeve

Echtpaar Debulpaep-Andries
Jozef Debulpaep en 
Regina Andries smaakten 
ook op zaterdag 13 okto-
ber het geluk de gou-
den bruiloft te kunnen 
vieren. Jozef (Vilvoorde) 
en Regina (Melsbroek) 
waren 35 jaar uitbaters 
van Bazar Patrick, win-
kel van strandartikelen op 
het Terlinckplein. De fiere 
jubilarissen werden door 
een delegatie van het col-
lege van burgemeester en 

schepenen in het nieuw gemeentehuis ontvangen. Ze werden er door de 
gemeentebestuurders hartelijk gefeliciteerd en kregen diverse geschenken 
aangeboden.

Echtpaar Vieren-Bacqué
Zaterdag 13 oktober was 
ook een feestdag voor 
het echtpaar René Vieren-
Jeannine Bacqué, beiden 
echte Oostduinkerkenaars. 
René was schrijnwerker, 
o.a. bij Roger Delie in 
Baaldje. Jeannine zorgde 
voor het huishouden en 
de vier kinderen. Het col-
lege van burgemeester 
en schepenen ontving 
de jubilarissen in het 
gemeentehuis, en bood 
hen feestwensen en geschenken aan.



Echtpaar Legein-Mahieu
Diamanten palmen 
waren er op zaterdag 13 
oktober voor de echte 
O o s t d u i n k e r k e n a a r s 
Georges Legein-Nelly 
Mahieu ter gelegenheid 
van de 60ste huwelijks-
verjaardag. Georges 
was zijn beroepsloop-
baan lang veldwach-
ter in Oostduinkerke en 
Koksijde. In het sociaal 
leven was hij medestichter 
van groengeel VVO. Nelly 

was supporter nr.. 1 van VVO, en is ook al jaren actief bij de KAV en de 
KBG. In het gemeentehuis werden ze hartelijk ontvangen door burgemees-
ter en schepenen.

Echtpaar De Meyer-Deman
Vijftig jaar geleden stap-
ten Carolus De Meyer 
(Berlare) en Henriette 
Deman (Oostduinkerke) 
in het huwelijksbootje. 
Carolus was metser 
bij diverse aannemers, 
Henriette was seizoen-
arbeidster op verschil-
lende plaatsen aan zee. 
Op woensdag 10 oktober 
ontving het echtpaar in 
hun woning een delega-
tie van het college van 

burgemeester en schepenen. De jubilerende echtelingen werden gefelici-
teerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Echtpaar Lava-Van Nieuwenhoven
Zestig jaar gehuwd of 
de diamanten bruiloft! 
Voorwaar een familie-
feest om u tegen te zeg-
gen. Voor het echtpaar 
Antoon Lava-Suzanne Van 
Nieuwenhoven viel deze 
heuglijke verjaardag op 
zaterdag 29 september. 
Antoon was onderwijzer in 
Eggewaartskapelle, verder 
persmedewerker, heem-
kundige en locaal cineast. 
Suzanne was specialiste in 

snit en naad. Het college van burgemeester en schepen had bijzondere 
felicitaties in petto voor dit bekende Koksijdse echtpaar!

Echtpaar Stragier-Duhamel
Gouden palmen waren er 
op zaterdag 22 september 
ook voor het echtpaar Willy 
Stragier-Francinne Duhamel 
ter gelegenheid van de 50ste 
huwelijksverjaardag. Willy 
was veldwachter in Keiem, 
Beerst en Stuivekens, later 
secretaris in Leke, en nog 
later secretaris-diensthoofd 
in Diksmuide. Francinne was 
agente van een bankinstel-
ling in Leke. De jubilarissen 
kregen in het gemeentehuis 

een ontvangst aangeboden door een delegatie van het gemeentebestuur met 
overhandiging van felicitaties en geschenken.

Echtpaar Arnoys-Poissonnier
Zaterdag 22 september 
was een gezellige feestdag 
voor het echtpaar André 
Arnoys-Nelly Poissonnier 
ter gelegenheid van de 
viering van het gouden 
huwelijksfeest. André was 
in Oostduinkerke jarenlang 
loodgieter-verwarmingsin-
stallateur, Nelly baatte de 
bijhorende winkel uit in 
de Leopold II-laan. In het 
gemeentehuis werden ze 
hartelijk ontvangen door 
burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen en geschenken 
aangeboden.

Proficiat aan onze jubilarissen!
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Echtpaar Peeters-Rousseau
Zaterdag 22 september 
was ook een gezellige 
feestdag voor het echt-
paar Jean Peeters en Aline 
Rousseau ter gelegenheid 
van de viering van het 
diamanten huwelijksfeest. 
Jean was hulpapotheker in 
Tamines en andere Waalse 
plaatsen, Aline werkte 
in een kleerwinkel in 
Charleroi. Ze werden door 
burgemeester en schepe-
nen hartelijk gefeliciteerd 
in het gemeentehuis, met extra geschenken op de feestdis!

Echtpaar Vandenberghe-Van D’Huynslager
Ook Aurèle Vandenberghe 
(Woumen) en Marie-
José Van D’Huynslager 
(De Panne), zijn 50 jaar 
gehuwd. Nog twee echt-
genoten en familie die 
dankbaar zijn om zoveel 
jaren gelukkig samenzijn. 
Aurèle was schrijnwerker, 
patissier, restauranthou-
der en drankuitvoerder. 
Marie-José werkte met 
haar man mee, en ver-
vulde ook een job in De 
Windroos. De huwelijksverjaardag op zaterdag 29 september. Het college 
van burgemeester en schepenen feliciteerde de gouden jubilarissen in 
het gemeentehuis.

Echtpaar Waeyaert-Vanhee
Op zaterdag 10 oktober 
was het ook de beurt aan 
de echtgenoten François 
Waeyaert (Moeskroen) en 
Denise Vanhee (Adinkerke) 
om de 50ste verjaardag 
van hun huwelijksband 
te vieren. Het echtpaar 
baatte samen vele jaren 
de gekende boekhandel-
krantenwinkel Unex in 
Oostduinkerke-bad uit. 
Een afvaardiging van het 
college van burgemeester 
en schepenen ontving het jubilerende echtpaar in het gemeentehuis. Bij 
die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen 
en geschenken.
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KBC presenteert

Uurrooster-Horaires
09u45
NIEUWELINGEN/DEBUTANTS
Kampioenschap West-Vlaanderen

10u30
JUNIOREN/JUNIORS
Finale Veldrittrofee Vlaanderen
Kampioenschap West-Vlaanderen

11u30
BELOFTEN / ESPOIRS

13u15
ELITE VROUWEN
Wereldbekermanche

14u30
ELITE MANNEN
Wereldbekermanche
INTERNATIONALE 
VLAAMSE DUINENCROSS
Toegang 14 euro 
Voorverkoop 10 euro
Inlichtingen: www.veloclubkoksijde.be

Kaarten te verkrijgen: 
VVV-kantoren, Gemeente Koksijde, 
Cafétaria Zwembad Koksijde, Chalet des Bains Koksijde, 
Café Sportcentrum Koksijde.
Inwoners van Koksijde gratis toegang.


