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Van vrijdag 14 december tot en met zondag 13 januari:

vier weken schaatspret op de 
ijsbaan in open lucht!
(lees bladzijde xx)



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 (*)

Geachte mevrouw, geachte heer,

Begin 2007 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 2008, -ons infoblad is dan al aan zijn 13de 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! Zoals in 2007 zal de vrijetijdsbrochure opnieuw in Tij-dingen ingeniet zijn, en er dus een integraal deel 
van uitmaken, weliswaar uitneembaar voor wie het wenst.

Graag nodigen wij onze abonnees dan ook uit hun abonnement 2008 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 303 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 woon-
plaats, of thuis in Koksijde.

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

(*) Dit bericht geldt enkel voor de personen die een betaald jaarabonnement op Tij-dingen en de Vrijetijdsbrochure hebben, 
d.w.z. belangstellenden die niet in het Koksijdse bevolkingsregister ingeschreven zijn.

 Immers, alle gezinnen en alleenstaanden die in het gemeenteregister ingeschreven zijn en die Koksijde vast bewonen, blijven 
Tij-dingen en de vrijetijdsbrochure uiteraard gratis ontvangen.
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Gemeentebestuur Koksijde

Dienst Pers & Com. / Zeelaan 303

8670     Koksijde



3

Adm in i s t r a t i e

Snippers uit de gemeenteraad van 15 oktober

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.

1. De lastenboeken zijn goedgekeurd 
(unaniem) voor volgende aankopen:

 - 37 uit gerecycleerde kunststof 
gemaakte zitbanken voor buiten; ze 
zijn volkomen onderhoudsvrij, rotten 
niet, hebben een zeer lange levens-
duur en zijn recycleerbaar (raming 
10.750 euro, BTW in)

 - een speeltoestel (gemeenteschool 
Koksijde ) om de technieken klim-
men, hangen en evenwicht te oefenen 
(raming 10.000 euro, BTW in)

 - een geluidsinstallatie voor JOC de 
PIT (raming 9.000 euro, BTW in)

 - 2 digitale schoolborden voor de 
gemeenteschool Oostduinkerke 
(raming 8.600 euro, BTW in)

 - 1 draagbare radio Motorola MTH 
800 voor de brandweer (719 euro 
met 75% terugbetaling)

 - leveren van een dienstvoertuig voor 
de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (verho-
ging van de raming van 19.000 naar 
21.795 euro, BTW in)

2. De lastenboeken zijn goedgekeurd 
(unaniem) voor volgende projecten:

 - omgevingsaanleg van het oorlogs-
monument bij de Sint-Niklaaskerk 
(raming 74.739 euro BTW in)

 - riolerings- en opschikkingswerken in 
de Strandjutterslaan, Zeemansdreef, 
Baron Empainlaan, Relaislaan, 
Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan 
in Oostduinkerke (wegens aanpas-
sing ontwerp verhoging raming  van 
767.863 naar 818.209 euro, BTW in 
– subsidies zijn mogelijk)

 - realiseren van een netwerkverbin-
ding van en naar verscheidene exter-
ne gemeentelijke diensten om er per 
1 januari 2008 het prikkloksysteem 
te kunnen invoeren (raming 9.589 
euro, BTW in) en aankoop van 10 bij-
komende prikklokken (raming 16.000 
euro, BTW in)

 - ondergronds brengen van het laag-
spanningsnet en het openbaar ver-
lichtingsnet Guldenzandstraat en 
omgeving in Oostduinkerke (raming 

van 214.129 euro, BTW in)
 - herstel van het dak van de sport-

tribune sportpark Hazebeek in 
Oostduinkerke (raming 20.000 euro, 
BTW in)

3. De lastenboeken zijn goedgekeurd 
(niet-unaniem) voor volgend project:

 - een prefab-grafkelder (3 m lang, 
2,5 m breed) voor de berging van 
skeletten opgegraven op de site van 
de Duinenabdij (onthouding van de 
CD&V)

4. Het lastenboek voor het installeren 
van een elektronisch boordlogboek 
in alle gemeentevoertuigen werd uit-
gesteld omdat dit punt nog niet door 
het vakbondsoverleg is besproken.

5. Onze gemeente stelt zich kandidaat 
voor het organiseren van het wereld-
kampioenschap veldrijden in 2012. 
De gemeenteraad heeft aan het sche-
pencollege unaniem machtiging ver-
leend om aan de KBWB een minimum 
inschrijvingsbedrag van 350.000 
euro aan te bieden.

Politiezone evalueert samenwerking met Naamse politiezone

Afgelopen zomer werd tussen de politiezone Westkust en de politiezone Hermeton et Heure (Philippeville), in de provincie 
Namen, een samenwerkingsakkoord gesloten voor de uitwisseling van personeel. Tien politiemensen van de zone Westkust 
trokken naar Philippeville om er hun Waalse collega’s in het Nederlands bij te staan. Evenveel Waalse collega’s boden de zone 
Westkust gelijkaardige steun voor de tussenkomsten met Franstalige verdachten en slachtoffers.
Deze samenwerking werd onlangs in Koksijde geëvalueerd. Beide korpschefs vonden de uitwisseling zeer interessant en vrucht-
baar. Ongetwijfeld wordt deze samenwerking volgende zomer hervat.
Voor de evaluatie kwam een ruime delegatie naar Koksijde afgezakt. Op de foto o.m. burgemeester-voorzitter Marc Vanden 
Bussche, de drie burgemeesters van de zone Hermeton et Heure, de gouverneur van de provincie Namen, beide hoofdcom-
missarissen-korpschefs en de bevelhebbers van de luchtmachtbasissen Koksijde en Florennes.



Klachten krachtdadig aanpakken
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Op 20 november keurde de gemeenteraad het reglement klachtenbehandeling goed. Vanaf 1 december kan elke burger op de 
gemeentelijke administratie klacht indienen over een door de gemeente verrichte handeling of prestatie. Bent u ontevreden over 
de dienstverlening? Zijn de wachtrijen aan de balie te lang? Het nieuwe reglement stelt de gemeente in staat om op een systema-
tische en correcte manier met klachten om te gaan.

Het gemeentebestuur en zijn personeelsleden streven steeds naar de best mogelijke dienstverlening. Daarom wenst de gemeente 
zich te engageren om klachten van burgers doeltreffend aan te pakken met het oog op het bevorderen van het vertrouwen tus-
sen de burger en de overheid. Een toegankelijk klachtenbehandelingssysteem verhoogt de betrokkenheid van de burgers bij de 
gemeentelijke organisatie. Door een systematische en regelmatige rapportage en opvolging van de ingediende klachten zal ook 
de werking van de gemeente verbeteren.

WAT VERSTAAN WE ONDER 
EEN KLACHT?
Een klacht is een manifeste uiting (zowel 
mondeling, schriftelijk als elektronisch) 
waarbij een ontevreden burger bij de 
overheid klaagt over een door de over-
heid (al dan niet) verrichte handeling of 
prestatie. Een klacht kan bijvoorbeeld 
gaan over een foute handeling, een 
onbeleefde behandelingswijze, een te 
lange termijn, het afwijken van een vast-
gelegde of gebruikelijke werkwijze of het 
niet uitvoeren van een handeling.

WAT IS EEN KLACHT NIET?
- Meldingen van kapotte straatlampen, 

losliggende straattegels enz.
- Bezwaren tegen beslissingen over ver-

gunningsaanvragen, belastingen enz.
- Beroepen tegen beslissingen die moe-

ten worden aangevochten bij de toe-
zichthoudende overheid of bij de Raad 
van State

- Beleidssignalen: niet akkoord gaan met 
door de gemeenteraad of door het 
schepencollege genomen beleidsop-
ties

Deze categorieën vallen onder de dage-
lijkse werking of moeten via andere kana-
len ingediend worden.

DE KLACHTENCOÖRDINATOR
De coördinatie van de binnenkomende 
klachten gebeurt door gemeentese-
cretaris Joeri Stekelorum. Hij staat in 
voor de registratie van de klachten, het 
beoordelen van de ontvankelijkheid en 
de doorverwijzing naar een klachten-
behandelaar. Hij ziet er op toe dat de 
behandeling van klachten conform het 
reglement gebeurt.

DE KLACHTENBEHANDELAAR
Het onderzoek van de klacht ten gronde 
zal gebeuren door een klachtenbehan-
delaar. De behandelaar wordt aange-
duid door de klachtencoördinator en zal 
steeds een leidend ambtenaar zijn die 
niet rechtstreeks bij de klacht betrok-
ken is, maar wel kennis heeft van het 
beleidsdomein of de dienst waarop de 
klacht betrekking heeft. Klachten tegen 
de gemeentesecretaris, de ontvanger, 
de burgemeester, een schepen of een 
raadslid worden behandeld door een 
gemeenteraadscommissie.

HOE KUNNEN KLACHTEN 
INGEDIEND WORDEN?
Klachten kunnen via allerhande kanalen 

ingediend worden: via brief, e-mail, tele-
fonisch of mondeling aan de loketten. 
De registratie van de inkomende klach-
ten gebeurt op een discrete wijze door 
de klachtencoördinator. Uw klacht zal 
steeds binnen de tien dagen beantwoord 
worden met een ontvangstbevestiging of 
in het geval van onontvankelijkheid met 
een gemotiveerd antwoord.
De klachtenbehandelaar zal vervolgens 
op een discrete en neutrale manier de 
nodige informatie verzamelen om een 
grondig feitenonderzoek te voeren. Hij 
maakt een rapport op voor de klachten-
coördinator en schrijft binnen een ter-
mijn van dertig dagen een gemotiveerd 
antwoord voor de indiener van de klacht. 
De brief zal vermelden of de klacht al dan 
niet als gegrond beschouwd wordt en zo 
ja, wat de voorgestelde oplossing is.

PRAKTISCH
Klachten kunnen gericht worden aan: 
Gemeentebestuur Koksijde, t.a.v. de 
klachtencoördinator, Zeelaan 303 in 
8670 Koksijde, of via e-post klach-
ten@koksijde.be. Voor meer informa-
tie kunt u telefonisch terecht op de 
dienst Secretarie: 058/53.34.33.



Op 1 november was Vlaams 
minister van Mobiliteit Kathleen 
Van Brempt de gastvrouw van 
burgemeester Marc Van den 
Bussche om een strategie te 
bepalen voor de toekomst van 
de kusttram in onze driehoek 
Koksijde-De Panne-Veurne. 
Burgemeester Jan Verfaillie van 
Veurne, de Koksijdse sche-
penen Daniel Van Herck en 
Freddy Beun, en twee topfunc-
tionarissen van de Lijn, direc-
teur-generaal Ingrid Lieten en 
directeur West-Vlaanderen Luc 
De Man namen ook aan de 
besprekingen deel.
Het studiebureau Vectris en De Lijn 
zitten op dezelfde golflengte: een uit-
breiding van de tramlijn van Koksijde 
naar Veurne over volgend traject:

Tram Koksijde-Veurne tegen 2015?
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Koninklijke Prinslaan, Leopold II-laan, Ten 
Bogaerdelaan, Sint-Idesbaldusstraat (Veurne), 
station Koksijde, Karpelstraat, Noordstraat, 
Rozendalstraat, Veurne-station.

Volgens het toekomstplan van 
De Lijn zou de kusttram tegen 
2020 tot in Veurne kunnen rij-
den, maar burgemeester Marc 
Vanden Bussche vindt dat te laat. 
Hij acht 2015 best mogelijk.
In Veurne zouden op het eer-
ste gezicht geen onteigeningen 
nodig zijn, maar aan Veurne-
station zou wel een keerpunt 
voor de tram moeten aange-
legd worden. Bedoeling is dat 
er om het kwartier een tram 
van Veurne naar Koksijde rijdt. 
Burgemeester Marc Vanden 
Bussche hoopt dat er thans snel 
een werkgroep opgericht wordt 

met vertegenwoordigers van het betrokken 
ministerieel kabinet, De Lijn, de NMBS, de 
betrokken gemeentebesturen, Infrabel en 
de West-Vlaamse Intercommunale.

V.l.n.r. schepen Daniel Van Herck, minister Kathleen Van Brempt, burge-
meester Marc Vanden Bussche, directeur-generaal Ingrid Lieten en schepen 
Freddy Beun.

Zwembad zoekt jobstudenten voor kerstvakantie
Ben je nog student of scholier en zoek je een leuke bijverdienste tijdens de vakanties (kerst-, krokus- en paasvakantie), stel 
dan zo vlug mogelijk je kandidatuur als jobstudent voor het Hoge Blekkerbad te Koksijde.
De gemeente is op zoek naar:
* schoonma(a)k(st)ers
* redders
De voorwaarden zijn:
* student zijn
* minimum 17 jaar zijn op de datum van indiensttreding
* voor redders: houder zijn van het Hoger Reddersbrevet afgeleverd door Bloso (met geldige bijscholing indien ouder dan 

een jaar)
Meer info op de personeelsdienst: tel. 058/53.34.41, e-post personeelsdienst@koksijde.be of op het gemeentehuis, 
Zeelaan 303 in Koksijde op de eerste verdieping, rechtervleugel.

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



Sluitingsdagen
tijdens de kerstvakantie

Opgelet! De bib is gesloten van maan-
dag 24 december tot en met woens-
dag 26 december en van maandag 31 
december tot en 
met woensdag 2 
januari.
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Nieuw in de afdeling beeld en geluid

B i b l i o t h e e k

* Remember Pink Floyd - Het aller-
eerste Pink 
F loyd-a lbum 
“The Piper At 
The Gates Of 
Dawn” blijft 
een energiek 
meesterwerk! 
Dit legendari-
sche debuutal-
bum is nu uit in 
een prachtige 

nieuwe versie. Vanwege het verschijnen 
van het album 40 jaar terug, zijn de 
opnamen mooi opgepoetst en in een 
3CD-boxset te verkrijgen. Opvallend hoe 
al die psychedelische songs nog heftiger 
en spannender gaan klinken. De 3CD-
set heeft naast een monomix-CD en de 
stereomix-CD dan ook nog een extra 
CD met alle singles en hun b-sides en tal 
van onuitgebrachte versies van de songs. 
Bovendien bevat dit luxe verpakte geheel 
een reproductie van een (aantal pagina’s 
uit een) Syd Barrett-notitieboekje met 
tekeningen en tekstideeën.
* My funny Valentine – Deze CD is nieuw 
in de reeks BD Jazz, in een prachtige 
uitgave waarin Aurel en Karine Fuentes  
de warme avond van Saint-Valentine ver-
woorden en tekenen in stripvorm. Met 
muziek van Chet Baker, Miles Davis, 
Erroll Garner, Ella Fitzgerald, Antoine 
Hervé, Stan Getz...
* De Klara nominaties - Klassiek, jazz 
en wereldmuziek. Klara volgt de inter-
nationale cd- en dvd-actualiteit op de 

voet in tal van programma’s. Uit dit rijke 
aanbod kiest het Klara-team elke zomer 
de allerbeste producties: de 40 absolute 
aanraders uit de periode juni 2006-mei 
2007. Een greep uit het aanbod.
- Monteverdi: l’Orfeo (2 dvd) met 
Keenlyside, Lascarro, Collegium Vocale 
Gent, Concerto Vocale o.l.v. R. Jacobs
- Marais: Suitte d’un Goût Etranger (2 
cd) met Jordi Savall, Pierre Hantaï, 
Philippe Pierlot, Rolf Lislevand, Xavier 
D’az-Latorre, Andrew Lawrence-King, 
Pedro Estevan
- Opera arias Brahms met Lieder door 
mezzosopraan Bernarda Fink en Roger 
Vignoles aan de piano
- Kids met Joe Lovano en Hank Jones
- Sound Grammar. Grammar Sound met 
Ornette Coleman
- Chansons sans paroles met Wouter 
Vandenabeele
- Parfums Ottomans (2 cd) van het Al 
Kindi Ensemble
- Segu Blue met Bassekou Kouyate, 
Ngoni Ba

Gratis lezingen op 
Dinsdag Biebdag
Met de lezing “Meneer doktoor” door 
Peter Vandekerckhove, auteur van het 
gelijknamige boek, gaf de bibliotheek 
van Alveringem het startschot voor 
de lezingenreeks “Dinsdag Biebdag”. 
Die reeks is een organisatie van de 
Westkustbibliotheken Alveringem, De 

Kerst in de bibliotheek!
Het is weer tijd om de kerstversiering boven te halen, 
een mooie kerstboom uit te zoeken en natuurlijk ook 
kerstcadeautjes te kopen. In de bib kunnen ook de 
kleinsten komen genieten van de kerstsfeer bij de 
voorleesopa. Hij komt op woensdag 12 december om 
14.30 u.

Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne 
waarbij een aantal boeiende lezingen op 
de eerste dinsdag van de maand georga-
niseerd wordt voor actieve senioren en 
andere geïnteresseerden. Alle lezingen 
zijn gratis toegankelijk.
* Op 4 december volgt de bibliotheek van 
Veurne met de lezing “Successieplanning 
of hoe uw patrimonium fiscaalvriendelijk 
naar de volgende generatie loodsen” 
door notaris Frank Heyvaert. Aanvang 
om 20 u. in de zittingszaal van het 
Landshuis, Grote Markt, in Veurne.
* Op 8 januari is om 19 u. Rudy Vranckx 
aan de beurt met de lezing “Op zoek 
naar de wortels van de terreur“ in de 
gemeentelijke feestzaal van De Panne.
* Marleen Temmerman brengt op dins-
dag 5 februari om 14 u. in de bibliotheek 
van Nieuwpoort de lezing “Onrust in de 
onderbuik”
* En als laatste in de rij 
maar zeker als minste komt 
op dinsdag 4 maart om 14 
u. in de feestzaal van cc 
CasinoKoksijde, de welbe-
kende journalist Jan Van den Berge het 
publiek boeien met de lezing “Noblesse 
Oblige”. In zijn causerie over de Belgische 
adel gaat Jan van den Berghe op zoek 
naar het wezen van de aristocratie. Hij 
speurt naar familie- en zakenbelangen, 
prikt mythes door, schetst de meest 
opmerkelijke zeden en gewoonten in 
adellijke kringen en geeft tips om een 
titel te verwerven en niet uit de toon te 
vallen in blauwbloedig gezelschap.



Belangrijk deel archief Wulpen gerecupereerd
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Ons gemeentelijk archief heeft een belangrijk deel van het archief van de vroegere onafhankelijke gemeente Wulpen kunnen 
recupereren. Op z’n zolder vond een inwoner van Diksmuide een kartonnen doos met belangwekkende archivalia van Wulpen 
van zowat tweehonderd jaar geleden. Door bemiddeling van burgemeester Marc Vanden Bussche werden de teruggevonden 
archieven aan het huidig gemeentelijk archief geschonken.
De doos bevat grotendeels volgende documenten:
- een boek beraadslagingen van het college van burgemeester en schepenen van Wulpen van 1856 tot 1890 (140 bladzijden)
- een boek beraadslagingen van de gemeenteraad van Wulpen van 1823 tot 1836 (merkwaardig aangezien twee koninkrijken 
overkoepelend: het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I en het Koninkrijk België onder Leopold I)
- een bundel brieven van de kerkfabriek van Wulpen over de gedeeltelijke heropbouw van de dorpskerk (1873-ca. 1880)
- een kadastrale legger met alle eigenaars van gronden en gebouwen in Wulpen

- een bundel brieven uit de Eerste Wereldoorlog met informatie 
over de situering van soldatenkampen en moeilijkheden die de 
landbouwers ondervinden bij de uitbating van hun hoeve.
- een merkwaardige affiche (1 aug. 1916): “Appel général au 
service de la patrie – Inscription” waarbij alle mannen geboren 
tussen 30 juni 1876 en 1 juli 1898 zich moeten inschrijven om 
soldaat te worden
- nog een vijftal dikke bundels brieven over allerhande aangele-
genheden in Wulpen tijdens de Eerste Wereldoorlog
Zonder twijfel is deze doos herontdekte documenten een 
zeer belangrijkste aanwinst voor het gemeentelijk archief. 
Deze archivalia maken de geschiedenis van enkele perioden in 
Wulpen immers weer toegankelijk voor studie en onderzoek. 
De stukken zullen uiteraard in het gemeentelijk archief ter 
beschikking liggen van zodra ze geïnventariseerd zijn.

Een fragment uit het notulenboek over zorg voor de armen en bestrijding 
van de bedelarij, 1856

Oorlogsbib Carlos Van Louwe naar het Liberaal Archief

Het Liberaal Archief kon zijn bibliotheek uitbreiden met meer dan 2.000 stuks afkomstig uit de verzameling 
van cultureel ambassadeur Carlos Van Louwe die begin 2006 augustus na een slepende ziekte overleed. 
Meer dan dertig jaar lang was hij in Koksijde directeur geweest van Het Reigersnest, het vakantiecentrum 
van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Hij maakte jarenlang deel uit van IJzerbedevaartcomité. Van 
Louwe was een passioneel boekenverzamelaar. Zijn aandacht ging in de eerste plaats naar de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging, waarover hij een van de grootste privé-collecties bijeenbracht. Verder had nog 
enkele favoriete onderwerpen, zoals de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de figuur van Tijl Uilenspiegel 
en Ernest Staes, de bekende bundel van de Lierse liberaal Anton Bergmann.
Nadat het Liberaal Archief al eerder Van Louwes verzameling van Ernest Staes - de talrijke opeenvolgende 
drukken - overgenomen had, kon het nu ook zijn boeken over België in de Tweede Wereldoorlog verwerven. 
Dat zijn ruim duizend stuks. Daarbij komen de diverse onderwerpen aan bod: de Duitse inval, de bezetting, 
de collaboratie, het verzet, de bevrijding, de repressie.
De overdracht van Van Louwe bevatte ook een reeks studies over het daensisme. Ten slotte verhuisde zijn 
rijke verzameling brochures naar het Kramersplein. Het gaat om een duizendtal uitgaven, die vooral betrek-
king hebben op de Vlaamse Beweging, maar die ook heel wat materiaal over de geschiedenis van België in 
het algemeen bevatten. Zo zit er een brochure tussen van de socialist Emile Vandervelde over de staat en 
de koolmijnen (1903). Het oudste stuk is een boekje van Gijsbert Karel van Hogendorp over de scheiding 
van Holland en België (1830). 
Het Liberaal Archief bracht die hele collectie samen in een Fonds Carlos Van Louwe.



Chris Broeckaert schenkt unieke stukken
uit collectie André Broeckaert aan gemeente
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Cu l t uu r

Mevrouw Chris Broeckaert, dochter van 
de gekende Koksijdse filatelist André 
Broeckaert die ruim twee jaar geleden 
overleed, overhandigde op 31 oktober 
enkele unieke stukken uit de verzameling 
van haar vader aan burgemeester Marc 
Vanden Bussche. Het betreft herden-
kingskaarten met speciale postafstem-
pelingen die te maken hebben met het 
patrimonium van Koksijde. Ze zullen 
een waardevolle plaats krijgen in de 
gemeente.
Postzegels en het thema ruimtevaart 
waren de passies van André Broeckaert. 
Hij bouwde prachtige collecties uit 
die unieke stukken bevatten over o.a. 
de ruimtevaart, het koningshuis, paus 
Johannes Paulus en Christkindl. Hij orga-
niseerde, in den beginne, samen met 
de postzegelclub van de luchtmachtba-
sis van Koksijde ontelbare manifestaties 
waarbij telkens een tijdelijk postkantoor 
fungeerde. Vaak werd een deel van de 
opbrengst geschonken aan Fonavibel, 
het fonds voor weduwen en kinderen 

van verongelukte piloten van de lucht-
macht. Na zijn pensionering zette hij in 
zijn eentje de werking van zijn Icarusclub 
verder. Hoogtepunt zal wellicht de ten-
toonstelling van 1972 blijven waarbij 
een stukje maansteen van de Apollo 
15-vlucht tentoongesteld werd. Tijdens 
het weerpraatje op de BRT met Armand 
Pien, mocht hij dit evenement toen zelf 
aankondigen. Het ontwerp van die speci-
ale dagafstempeling was van de hand van 
André Herregat. Meer dan 8.000 kijk-
lustigen vonden de weg naar de feest-
zaal in Koksijde-dorp en dat bezorgde 
onze gemeente internationale allures. 
Toenmalig burgemeester Firmin Dewulf 
noemde André Broeckaert een ambassa-
deur van Koksijde. Tot op de laatste dag 
van zijn leven was hij bezig met zijn grote 
passie. Op 16 september 2005 over-
leed hij onverwacht te Brussel door een 
verkeersongeval. Zijn levenswerk blijft 
verder leven in het hart van duizenden 
filatelisten in binnen- en buitenland die 
hem gekend hebben.

Mevrouw Chris Broeckaert overhandigt enkele 
belangrijke stukken uit de verzameling van 
haar vader André aan burgemeester Marc 
Vanden Bussche.

Wijlen André Broeckaert (links) in gesprek met 
de legendarische weerman Armand Pien.

Groen licht voor ontwerp cultuurbeleidsplan 2008-2012!
Op 16 oktober werd het ontwerp van het cultuurbeleidsplan in een plenaire zitting in de theaterzaal van het cc CasinoKoksijde 
voorgesteld aan de focusgroep, de cultuurraad, en de beheerraden van cc CasinoKoksijde en bibliotheek. Schepen van Cultuur 
Jan Loones lichtte het plan nauwgezet toe in samenwerking met de regiegroep die de redactie van het plan verzorgde.
De daar geformuleerde of schriftelijk overgemaakte opmerkingen vanuit de focusgroep, adviesraad en beheerraden werden 
ondertussen in het ontwerp van beleidsplan opgenomen.
Het aangepaste plan is inmiddels unaniem goedgekeurd door de cultuurraad, de bibliotheekraad en de beheerraad van het 
cc CasinoKoksijde. In de komende weken zal het plan ook door het college van burgemeester en schepenen beoordeeld wor-

den om vervolgens in december ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd te worden. Het defini-
tieve cultuurbeleidsplan dient ten 
laatste op 31 december 2007 bij 
de cultuuradministratie in Brussel 
te zijn.
U kan het ontwerp van het cul-
tuurbeleidsplan voor de legislatuur 
2008-2013 downloaden op www.
koksijde.be/nl/cultuur/cultuurbe-
leidsplan/2008-2013/ontwerp.

De ploeg die het cultuurbeleidsplan 2008-2012 samenstelde: directeur Veerle Decroos van cc 
CasinoKoksijde, bibliothecaris Viviane Rys, schepen van Cultuur Jan Loones, conservator Dirk Van 
Clooster van het Abdijmuseum Ten Duinen, archivaris Caroline Beele, PR-assistente Vrije Tijd Jadrana 
Demoen en PR Vrije Tijd Ilse Chamon.
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Koksijde op Montparnasse in Parijs!

Cu l t uu r

Wat heeft Koksijde met het artistieke Montparnasse in de lichtstad Parijs te maken? Op het eerste gezicht niets, 
maar wel dankzij VIP… VIP staat voor Vlamingen In Parijs. Het is een stijlvolle en familiale vereniging die de in Parijs 
wonende en werkende Vlamingen samenbrengt rond cultuur, kunst, gastronomie, vriendschap enz. om enerzijds 
de band met elkaar stevig te houden en om anderzijds samen Parijs beter te leren kennen! Koksijde komt nu ook in 
dit verhaal voor omdat Oostduinkerkenaar Cyriel Caudron op vrijdag 16 november in Parijs gastspreker was op het 
herfstdiner van de VIPs in het hartje van Montparnasse in de beroemde brasserie La Coupole…

Cyriel (57) woont in de mooie dui-
nen van Oostduinkerke. Hij genoot een 
opleiding jurist en is voormalig docent 
Syntra West, met een gemengde loop-
baan in de verzekeringswereld. Hij is de 
coauteur van het boek Marketing voor 
Verzekeringsmakelaars. Sinds 1 januari 
2006 is hij met pensioen, wat hem een 
zee van tijd geeft om zich in te zet-
ten voor het socio-cultureel leven van 
Koksijde. Zo is hij o.m. voorzitter van de 
adviesraad van de dienst Internationale 
Samenwerking Koksijde, is hij lid van 
de cultuurraad van Koksijde en voor-
zitter van de adviescommissie van de 
Westhoekacademie (WAK).
Het is in die laatste hoedanigheid dat 
Cyriel Caudron op 16 november gast-
spreker was op het herfstdiner van de 
Parijse Vlamingen. Hij heeft er onze 
gemeentelijke Westhoekacademie uitge-
breid voorgesteld, als zeer belangrijke 

instelling voor deeltijds kunstonderwijs 
en als de grootste onderwijsinstelling in 
de Westhoek met ongeveer 700 cursis-
ten, met hoofdzetel in Koksijde en filia-
len in Alveringem, De Panne, Nieuwpoort 
en Veurne. Cyriel vertelde tussen de 
gangen door dat de academie in 2006 
haar 35-jarig bestaan vierde. Ze lever-
de enkele markante en internationaal 
bekende figuren op: Walter Vilain, Jan 
Hoet, Eddy Walraeve, Luc Ledene, Rita 
Vansteenlandt om er een paar te noe-
men.
De vereniging VIP geeft ook maandelijks 
een prachtig ledenblad uit. De redactie 
van Tij-dingen kreeg er inzage van en 
getuigt dat het een puik magazine is. 
Het blad geeft meteen ook een beeld 
van de bloeiende werking van VIP: sin-
terklaasfeest voor de kinderen, wande-
lingen door de onbekende kantjes van 
Parijs, een jaarlijkse rally door Parijs met 

Weer nationale titel voor El Fuerte en tamboer-majoor
Het lijkt bijna geen nieuws meer, maar toch is het de waarheid: de Koksijdse drumband El Fuerte is opnieuw uitgeroepen tot 
nationaal kampioen in eerste afdeling (melodisch percussie-ensemble, marching) met een score van 84,4%, en tamboer-
majoor Jurrie Delporte werd opnieuw nationaal kampioen met een monsterscore van 92,8%. De finale vond plaats op zondag 
21 oktober in Wevelgem.
Vier weken geleden werden El Fuerte en zijn tamboer-majoor al provinciale kampioenen na het tornooi in Otegem. Die provin-
ciale titel leverde hen een plaats op voor de nationale finale in Wevelgem. Die finale leverde hen opnieuw geen windeieren op. 
Na het wegwerken van enkele pijnpunten werden in Wevelgem nog hogere scores behaald dan in Otegem: van 81 naar 84,4% 
(korps), en van 92 naar 92,8% (tamboer-majoor). El Fuerte bracht in Wevelgem dezelfde composities als in Otegem. Zo 
mogen ze zich weer één jaar lang de beste drumband van het land noemen. In het voorbije jaar vertegenwoordigde El Fuerte 
onze gemeente meer dan twintig maal, op prestigieuze stoeten, tornooien en taptoes in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. 
Inderdaad een vereniging waar onze gemeente trots op mag zijn. Voor meer info: www.elfuerte.be.

zoekopdrachten, bezoek 
aan tentoonstellingen van 
Vlamingen in Parijs, bijwonen van voor-
stellingen van Vlaamse theatergroepen 
in Parijs…
Huidige voorzitter van VIP is mevr. Pascale 
Van den Bergh. Zij heeft Koksijdse roots. 
Haar vader Jean Van den Bergh, die 
in Oostduinkerke woont was immers 
uitbater van het boothotel Normandie 
tot ca. 1985. Het beschermde gebouw, 
dat recent de Vlaamse Monumentenprijs 
won, werd overigens begin de jaren ’30 
opgericht door de ouders van Jean Van 
den Bergh, dus door de grootouders van 
VIP-voorzitter Pascale Van den Bergh. 
Inderdaad, de wereld is klein…
De leden van de vereniging Vlamingen 
In Parijs komen elke tweede donder-
dagavond van de maand samen in de 
Tennesseebar (12, Rue André Mazet). In 
2008 viert VIP zijn 40-jarig bestaan.

Unieke kerstkribbententoonstelling

In het heemkundig museum ’t Florishof (Koksijdesteenweg 72 in Oostduinkerke) loopt tijdens de maanden december en januari 
traditioneel de unieke kerstkribbententoonstelling. Uitbater Jan Florizoone exposeert er opnieuw een 400-tal kerstkribben van 
alle tijdperken en alle werelddelen uit de collectie van wijlen zijn vader Hilaire. Van 1 december tot en met 20 januari is de ten-
toonstelling enkel tijdens de weekends te bezichtigen, en van 25 december tot en met 6 januari elke dag.
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Eindejaarsactiviteiten in onze gemeente

18de hobbyfestival 
“Gouden Handen”
Het feestcomité van Koksijde-dorp 
organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 
december in de sporthal van Koksijde-
dorp (Zeelaan 44, achter het politie-
kantoor) voor de 18de keer het bekende 
hobbyfestival “Gouden Handen”. Een 
50-tal deelnemers stellen er hun hobby 
en hun kunstwerken voor. Op zaterdag 
is het festival open van 14 tot 19 u., op 
zondag van 10 tot 18 u. Voor de 2de 
keer wordt tegelijk (enkel op zondag 
vanaf 10 u., stand opzetten vanaf 9 u.) 
een kinderrommelmarkt georganiseerd 
voor alle kinderen (tot 14 jaar) van 
heel Koksijde. De deelname is uiteraard 
gratis.

Wedstrijd tuin- en 
gevelversiering
Het feestcomité van Koksijde-dorp pakt 
weer uit met een eindejaarswedstrijd 
voor alle inwoners van Koksijde dorp: de 
mooiste en origineelste kerstversiering 
voor tuin en gevel. Deze wedstrijd loopt 
van 15 december tot en met 6 januari, 
en er zijn tal van prijzen mee te winnen. 
Inlichtingen bij voorzitter Noël Deprez 
van het feestcomité Koksijde-dorp, tel 
058/51.32.16.

Drie kerstmarkten
Zondag 9 december: van 11 tot 18 u. 
kerstmarkt in Koksijde-dorp (Kerkstraat 
bij ’t Oud Schooltje en de kerk), standjes 
met lekkernijen en snuisterijen, bezoek 
van de kerstman met cadeautjes, muzi-
kale omlijsting door de drie musketiers

Zondag 15 december: vanaf 14 u. kerst-
folie in Oostduinkerke-dorp

Woensdag 26 december: vanaf 14.30 u. 
soetemarkt in Oostduinkerke-bad.

Rondgang van de kerstman
Koksijde-dorp: op zaterdag 22 decem-
ber en maandag 24 december van 11 
tot 12 u.
Koksijde-bad: op maandag 24 december 
van 14.30 tot 17.30 u. in de Zeelaan
Sint-Idesbald: op woensdag 26 decem-
ber om 14.30 u. op de Zeedijk t.h.v. het 
Grardplein, gevolgd door kerstfeest met 
pannenkoeken en warme chocolademelk 
in de Kerkepannezaal
Oostduinkerke-bad: op woensdag 26 
december van 14.30 tot 18 u.

Winterwandelingen
Zondag 16 december - 14.30 u., gratis 
geleide wandeling in de Houtsaegerduinen 
en in het Kerkepannebos, vertrek aan cc 
Taf Wallet (Veurnelaan in Sint-Idesbald)
Zaterdag 29 december, 35ste grote win-
terwandeldag - Voor de minder ervaren 
wandelaars is er de wandeling van 8 km. 
Iets steviger is de wandeling door de 
natuurgebieden over een afstand van 16 
km. De geroutineerde stappers kunnen 
kiezen tussen een flinke tocht van 24 
of 30 km. Voor alle wandelingen start 
tussen 9 en 14 u. in de Kerkepannezaal 
(Strandlaan in Sint-Idesbald). Gratis 
deelname
Zondag 30 december - 10-14 u., 5de 
grote wandelzoektocht, Dorpsplaats 
Wulpen
Zaterdag 5 januari - 14 u., geleide wan-
deling in het natuurgebied Doornpanne 
(4 km), vertrek aan het bezoekerscen-
trum Doornpanne

Beauvarletkoor Koksijde vertolkt “Messiah” van 
G.F. Händel
Op woensdag 26 december brengt het Beauvarletkoor Koksijde i.s.m. het Carmina-
koor uit Meise de wereldberoemde “Messiah” van Georg Friedrich Händel. De 
voorstelling vindt plaats in de OLV-ter-Duinenkerk van Koksijde om 17 u. Twee 
bijkomende uitvoeringen zijn gepland op vrijdag 14 december om 20.30 u. in de 
Sint-Servaasbasiliek van Grimbergen en op vrijdag 21 december om 20 u. in de Sint-
Amanduskerk in Zwevegem.
“Messiah” is één van de beroemdste en meest geliefde werken uit de klassieke muziek. 
Händel (1685-1759) componeerde het oratorium in Londen in 1741, op slechts 24 
dagen tijd. De première vond enkele maanden later plaats in Dublin, onder een over-
weldigende belangstelling. Het Hallelujah-koor is wellicht het meest bekende deel 
van het oratorium. In Engeland is het nog altijd de gewoonte om dit koorgedeelte 
staande aan te horen, in navolging van de Engelse kroonprins George III.
Het Beauvarletkoor (www.beauvarletkoor.be) en het Carmina koor, resp. onder lei-
ding van Griet De Meyer en Luc Bartholomeus, delen een ervaring van meer dan 30 
jaar en bundelen hun talenten voor deze productie.
Solisten zijn Sarah Peire (sopraan), Lieve Maertens (alt), Jan Caals (tenor) en Thomas 
Lucas Vanlede (bas). Het orkest Chapelle de Lorraine begeleidt beide koren onder 
algemene leiding van Luc Bartholomeus.
Kaarten kosten 18 euro aan de deur, 15 euro in voorverkoop, CPK en 3+pas, 10 euro 
voor studenten (enkel add), gratis jonger dan 12 jaar.
Reservatie: Beauvarletkoor (beauvarlet@gmail.com, tel. 058/52.15.38 of 
0472/92.40.54), of kantoren dienst Toerisme Koksijde en Oostduinkerke, of www.
tinck.be.
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Voor de 12de maal op rij slaan het gemeentebestuur en het feestcomité Koksijde-dorp de handen in elkaar om opnieuw vier 
weken schaatspret te bieden aan de eigen bevolking en de bezoekers van Koksijde. Met de eindejaarsperiode 2007 wordt inder-
daad weer een ijsbaan van 600 m2 in open lucht aangelegd, voor de tweede keer in de evenementenput bij het nieuw gemeente-
huis in de Zeelaan in Koksijde-bad! De ijsbaan ligt er van vrijdag 14 december tot en met zondag 13 januari!

De ijsbaan opent op vrijdag 14 december 
om 18.30 u.
De ijsbaan is vervolgens voor het publiek 
open op volgende dagen en uren:
- van vrijdag 14 december tot en met vrij-

dag 21 december van 14 tot 21.30 u.
- van zaterdag 22 december tot en met 

zondag 6 januari van 10 tot 21.30 u.
- van maandag 7 januari tot en met zon-

dag 13 januari van 14 tot 21.30 u.
Op kerstavond en oudejaarsavond is de 
ijsbaan open van 10 tot 17.30 u.
Op de donderdagen van de kerstvakantie 
is er discoschaatsen van 18 tot 19.30 u.

KUNSTSCHAATSDEMONSTRATIES
Officiële opening: op vrijdag 14 decem-
ber om 18.30 u. wordt iedereen getrak-
teerd op een spectaculaire kunstschaats-
demonstratie met de schaatsclub Kyros 
uit Eeklo en schaatskampioene Katrien 
Pauwels.
Een tweede kunstschaatsdemonstratie 
volgt op zaterdag 29 december van 19 
tot 20 u. met de vice-wereldkampioen en 
Franse kampioen Fernand Fedronic en de 
Vlaamse kampioene Katrien Pauwels en 
dochter. De handelaars van de Zeelaan 

houden die dag ook laatavondopening 
en nocturne tot 22 u.

SCHAATSTIJDEN
Elke dag telt vier (tijdens schoolweken) 
of zes schaatstijden (in de vakantie): 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. Volwassenen betalen voor één 
schaatsbeurt 4 euro, kinderen/jongeren 
tot 16 jaar 2 euro. Een tienbeurten-
kaart kost 35 euro voor volwassenen, 
en 15 euro voor kinderen/jongeren tot 
16 jaar. Het dragen van handschoenen is 
verplicht. Ter plaatse kunnen schaatsen 
gehuurd worden (2 euro).
Behalve het gemeentebestuur en zijn 
personeel draagt ook het feestcomité 
van Koksijde met mankracht en anima-
tie bij tot het welslagen van vier weken 
schaatspret op de ijsbaan.

SMULHUISJES
Het feestcomité van Koksijde-dorp dom-
pelt alle bezoekers onder in de kerstsfeer 
en plaatst i.s.m. de technische dienst van 

de gemeente opnieuw enkele gezellige 
smulhuisjes bij de ijsbaan met warme 
worsten, pannenkoeken, genevertje, enz.

INLICHTINGEN
Voorzitter Noel Deprez van het feestco-
mité Koksijde-dorp (tel. 058/51.32.16), 
voorzitter Jean-Pierre Tastenhoye van 
het feestcomité Koksijde-bad (tel. 
058/52.45.34) of PR Vrije Tijd Ilse 
Chamon (tel. 058/53.29.80, e-post 
ilse.chamon@koksijde.be).
Algemene info: Toerisme Koksijde-
Oostduinkerke, Zeelaan 303 (tel. 
058/51.29.10 – fax 058/53.21.22 – 
www.koksijde.be - toerisme@koksijde.be)

Sylvestervuren met vuurwerk
In samenwerking met de VVV en het gemeentebestuur herneemt de Orde van de Paardenvisser elk jaareinde één van haar 
mooiste activiteiten: de Sylvestervuren op het strand van Oostduinkerke (ter hoogte van het zwembad) op zondag 30 decem-
ber.
Vanaf 16 uur blaast de Ruytingen Blaaskapelle het jaar 2007 een goed einde toe. Om 17 u. vertrekt een fakkeltocht door de 
straten van het centrum. De fakkels kunnen ter plaatse aangeschaft worden. Inmiddels zijn de aardappelen en sprotjes etens-
klaar geroosterd boven een vreugdevuur en worden ze aan de toeschouwers te koop aangeboden. Wie nog koude handen en 
voeten heeft, kan zich verwarmen aan een kop warme rode wijn. Een portie sprot met een aardappel of een kop Glühwein is 
te koop tegen een democratische prijs.
Tot slot worden omstreeks 17.30 u. de vakkundig opgestapelde kerstbomen op het strand verbrand, waarna een spetterend 
vuurwerk over het strand losbarst.
ANDERE VUURWERKEN
Maandag 31 december om 23 u.: vuurwerk van oud naar nieuw op het strand van Sint-Idesbald
Dinsdag 1 januari om 19 u.: groots vuurwerkspektakel op het strand van Koksijde-bad
Zaterdag 12 januari van 16 tot 19 u.: kerstboomverbranding en vuurwerk op het strand van Oostduinkerke-bad
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval

Mi l i e u

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 12 en 26 december
Ophaaldata papier en karton: woensdag 19 december

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 13 en 27 december
Ophaaldata papier en karton: donderdag 20 december

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 14 en 28 december
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 21 december

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 14 en 28 december

Gro en

Prijs voor groenproject
Sint-Willibrorduskapel!

De gemeentelijke groendienst heeft z’n zoveelste prijs op rij gewonnen. 
De Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) heeft onze groendienst 
immers genomineerd om op dinsdag 18 december met z’n project 
“Heraanleg Sint-Willibrorduskapel in Wulpen” mee te dingen in de finale 
in Mechelen voor de prijs van algemeen laureaat. Anderzijds genoot ook 
het jaarlijkse bebloemingsproject de volle aandacht van de jury. Het zal 
ook met een prijs beloond worden: een speciale vermelding of een bord 
met bloemensymbolen.
De VVOG organiseert als sinds 1979 het animatieproject Groene Lente 
om het openbaar groen te promoten en om interessante groenrealisaties 
in de kijker te plaatsen. Voor het jaar 2007 werden in totaal 53 dossiers 
vanwege Vlaamse gemeentebesturen ingediend. Om die realisaties in de 
belangstelling te plaatsen en te belonen wordt opnieuw een finale van de 
actie Groene Lente gehouden, nl. op dinsdag 18 december. Op die dag 
worden de meest interessante groenprojecten door de gemeentebesturen 
zelf gepresenteerd. En onze gemeentelijke groendienst is er dus weer bij! 
Die dag zullen hoofd Ides Leys van de groendienst en schepen van Groen 
Jan Loones dus naar het congrescentrum Lamot in Mechelen reizen om er 
de Koksijde groene eer voor de zoveelste keer te verdedigen!
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Mi l i e u

Een hout- of kolenkachel, een open haard… Gezellig warm, en vaak nog voordelig ook. Als u op de juiste manier stookt tenminste. 
Uw gezondheid zal er wel bij varen, en u bespaart uw buren veel rook- en geurhinder. Ongeschikte brandstoffen en verkeerde 
stookgewoontes zijn immers een belangrijke bron van vervuiling. Door verstandig stoken haalt u ook veel meer warmte uit uw 
vuur. Het is een kleine moeite om uw kachel of haard veilig en milieuvriendelijk te houden. Hieronder enkele praktische tips.

1. Maak enkel gebruik van milieuvriende-
lijke brandstoffen. Vochtig of behandeld 
hout is bijvoorbeeld sterk vervuilend. 
Afval is helemaal uit den boze. Ook kran-
tenpapier veroorzaakt veel schadelijke 
emissies omdat het drukinkt bevat.

2. Let erop dat uw schoorsteen goed 
trekt. De schoorsteen voert verbran-
dingsgassen en deeltjes af naar buiten, 
en zuigt lucht aan uit uw woning. Het 
is daarom erg belangrijk dat uw schoor-
steen de juiste diameter en lengte heeft. 
De leverancier van uw verwarmingstoe-
stel kan u precies vertellen hoe groot die 
moet zijn. Een schoorsteen met een te 
grote of te kleine diameter trekt slecht 
en vergroot het risico op schoorsteen-
brand.

3. Ventileer de ruimte waar uw haard of 
kachel staat. De schoorsteen zuigt lucht 
aan van binnen in uw woning. Voorzie 
daarom voldoende aanvoer van verse 
buitenlucht, bijvoorbeeld via een venti-
latierooster. Als u dat niet doet, wordt 
de luchtdruk in de kamer lager dan in de 
schoorsteen en krijgt u rookterugslag: bij 
het openen van uw kachel komt de rook 

de kamer binnen. Bij een open haard is 
dat zelfs voortdurend. Dat effect doet 
zich ook vaak voor als elders in huis een 
afzuigkap of een ventilator draait, omdat 
daardoor nog meer binnenlucht naar 
buiten wordt afgevoerd.

4. Smoor het vuur niet. Smoren komt erop 
neer dat u de zuurstoftoevoer naar het 
vuur belemmert. Als gevolg daarvan ver-
loopt de verbranding onvolledig en komen 
er veel meer schadelijke stoffen vrij.

5. Alleen schoon droog hout dat gekloofd 
anderhalf tot 2 jaar onder een afdak 
is gedroogd, is geschikt voor haard of 
kachel. Dek het hout niet af met plastic, 
want dat belemmert het droogproces. 
Sloophout, behandeld hout, multiplex en 

Tips voor een goed gebruik van uw
kachel, open haard of terrashaard

spaanplaat zijn niet geschikt. Ze kunnen 
een hoge concentratie aan chloorverbin-
dingen en zware metalen bevatten en ver-
oorzaken daardoor bij verbranding een 
grote uitstoot van schadelijke stoffen.

6. Naast hout of kolen kunt u ook 
hout-, bruinkool-, of zaagselparaffine-
briketten stoken. Houtbriketten zijn zeer 
milieuvriendelijk, zolang u ze maar droog 
bewaart.

7. Het vuur veilig en milieuvriendelijk 
aanmaken doet u het best met natuur-
lijke aanmaakblokjes of kleine houtjes, 
niet met proppen krantenpapier. Doe het 
zeker nooit met vloeistoffen zoals brand-
spiritus! U loopt dan immers het risico 
op woningbrand of ontploffing!

8. U kunt eenvoudig zelf nagaan of 
u goed stookt: er moet kleurloze of 
witte rook uit de schoorsteen komen. 
Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft 
aan dat u verkeerd bezig bent. Meestal 
helpt het als u gewoon de luchttoevoer 
wat verder openzet.
Voor meer info bel gratis 1700 of ga 
naar www.vlaanderen.be.

Zeg nee tegen papieren telefoonboeken
Gebruikt u nog telefoonboeken (de witte of de gele gids)? Misschien niet, zoals veel internetgebruikers omdat alle info per-
fect via internet kan bekomen worden. Toch liggen nog veel telefoongidsen, verpakt in een plastiek zakje, weer op de stoepen. 
In tijden van klimaatopwarming en acties voor duurzaamheid is deze berg nutteloos papier voor velen een doorn in het oog.
In België worden jaarlijks 2.250.000 pakketten verdeeld met daarin telkens een exemplaar van de witte als de gele telefoon-
gids. Elk van die pakketten weegt ca. 2,5 kg weegt. Grof gerekend komt dat neer op ca. 5.625 ton papier dat jaarlijks gebruikt 
wordt voor het drukken van de telefoongidsen.
De productie van 1 ton papier brengt 525 kg CO2-uitstoot met zich mee (cijfers voor 2004). Omgerekend is dit 2.953.125 
kg CO2 die op jaarbasis uitgestoten wordt om deze, voor veel mensen nutteloze, witte en gele gidsen te maken. Wie zo’n 
ongewenst pakket in de toekomst niet langer wil ontvangen, kan surfen naar www.1207.be en zijn gegevens invullen.
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Stond er ooit een tankstation op uw grond?

Als uw terrein vervuild is door de vroegere aanwezigheid van een tankstation, zult u het ooit moeten saneren. De kost daarvoor 
kan al snel oplopen!. De vzw BOFAS, het Bodemsaneringsfonds voor tankstations in België, werd op 26 maart 2004 opgericht om 
u die financiële kater te besparen. De vzw BOFAS zorgt voor het proper maken van een door benzine of diesel verontreinigd ter-
rein.

Terreinen die verontreinigd zijn omdat er 
voorheen een tankstation heeft gestaan, 
kunnen zonder bodemsanering niet ver-
kocht worden. Misschien lijkt u dat nu 
geen probleem, maar er rust wel een 
zware hypotheek op uw terrein. Alleen 
nu kunt u dat probleem KOSTELOOS 
oplossen met de steun van de vzw 
BOFAS.
Alle eigenaars van een terrein waar ooit 
een tankstation heeft gestaan, kunnen nu 
een dossier indienen bij de vzw BOFAS. 
Ook zij die een tankstation uitbaten of 
uitgebaat hebben, komen in aanmerking 
voor financiële tussenkomst van BOFAS. 
De vzw BOFAS verleent volledige financi-
ele en operationele steun bij de sanering 
van verontreinigde bodems veroorzaakt 
door benzine en diesel. Deze steun is 
TIJDELIJK en EENMALIG: u moet uw dos-
sier indienen ten laatste op 20 maart 
2008. Anders draait u zelf op voor de 
kosten van de sanering.

Er werd een samenwerkingsakkoord 
gesloten tussen de drie gewesten en de 
federale overheid, waardoor het fonds in 
heel België op dezelfde manier actief is. 
Op 20 september 2007 werd dit samen-
werkingsakkoord gewijzigd, waardoor 
een nieuwe aanmeldingsperiode werd 
bepaald en de aanmeldingsvoorwaarden 
werden versoepeld. De bestaande wet-
geving werd recent ook gewijzigd, waar-
bij nieuwe maatregelen werden goedge-
keurd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
* ook eigenaars die hun tankstation 

gesloten hebben vóór 1993, komen nu 
in aanmerking voor een financiële en 
operationele tussenkomst.

* eigenaars of uitbaters die al sanerings-
werken uitgevoerd hebben, kunnen 
rekenen op een financiële tussenkomst 
voor de werken die uitgevoerd zijn na 1 
januari 2000, zelfs indien deze gestart 
werden vóór 2000.

WAT MOET U DOEN?

Vòòr u een dossier indient, moet u een 
oriënterend bodemonderzoek laten uit-
voeren om te weten of uw terrein al dan 
niet vervuild is. De kosten van dit onder-
zoek zijn ten laste van de aanvrager.
Neem dus eerst contact op met een 
milieudeskundige om hieromtrent de 
gewenste informatie te verkrijgen. Voor 
het indienen van uw dossier raadt de 
milieudienst u aan de hulp van een 
bodemsaneringsdeskundige in te roepen. 
Een volledige adressenlijst is beschikbaar 
op de website www.bofas.be. Hij zal u de 
nodige documenten bezorgen en u hel-
pen bij het invullen van uw aanvraag. Een 
correct ingevulde aanvraag verzekert een 
efficiënte afhandeling van uw dossier.
Voor verder informatie, surf naar www.
bofas.be of bel het gratis nummer 0800-
50 117.

De shopping-bag is nog steeds in voorraad!!!

Gezinnen die bij de milieudienst nog geen shopping-bag hebben afgehaald, kunnen dit nog steeds doen met onderstaande bon. 
Vul uw naam en adres in en haal uw GRATIS shopping-bag bij de milieudienst. Door deze draagtas te gebruiken in plaats van 
plastiek zakjes, maakt u kans om gespot te worden. Staat uw foto (met shopping bag) in Tij-dingen, dan wint u bovendien een 
mooie prijs! Aarzel dus niet, maar knip onderstaande bon uit om alsnog uw gratis shopping-bag te bekomen.

Bon voor één shopping bag

Gratis af te halen bij de gemeentelijke milieudienst (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u., op maandag- en woensdagnamid-
dag ook van 13.30 tot 16 u.

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

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

Slechts 1 shopping-bag per gezin, zolang de voorraad strekt
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Expeditie@Natuur voor avontuurlijke jongeren!

Mi l i e u

Jongeren die geboren zijn tussen 1 
januari 1994 en 31 december 1995 
kunnen tijdens de paasvakantie 2008 
deelnemen aan de Expeditie@Natuur. 
Dan kunnen ze drie dagen lang (van 2 
tot 4 april) de uitdaging aangaan om 
met een toffe bende “hét streekraadsel” 
te ontsluieren. De polders, de duinen, 
het strand en de zee vormen het decor 
tijdens deze trektocht.
Expeditie@Natuur neemt de jongeren 
mee op een tocht door stukjes natuur in 
eigen streek, waar ze nog nooit geweest 
zijn. Een tocht te voet, met de mountain-
bike, in een kano of op een trapauto of 
zelfs met muilezels. Onderweg moeten 
opdrachten uitgevoerd worden en wordt 
informatie verzameld die nodig is om op 
de laatste dag “het geheim” te ontmas-
keren. Elke morgen worden enkele voor-
werpen aangereikt die men onderweg 

al dan niet nodig heeft. Maar voor elke 
start beslissen de deelnemers zelf welke 
voorwerpen ze meenemen en welke ze 
achterlaten…
Deze streekexpeditie (in Koksijde, De 
Panne, Nieuwpoort en Veurne) is zeker 
geschikt voor jongeren met teamspirit, 

doorzetting, en vooral zin voor avontuur, 
natuur en actie. Begin januari krijgt elke 
jongere van de doelgroep een persoon-
lijke uitnodiging in de brievenbus!
Inschrijven gebeurt door betaling van 
40 euro per jongere of 35 euro vanaf 
de tweede deelnemer van hetzelfde 
gezin voor de drie dagen bij vzw De 
Boot, IJzerdijk 11 in 8600 Diksmuide, tel 
058/28.70.56 op rek. nr. 751-2009606-
97 met vermelding: Expeditie@Natuur + 
naam en gemeente. Inschrijven vóór 25 
maart 2008.
Expeditie@Natuur is een initiatief van de 
milieudiensten van De Panne, Koksijde, 
Nieuwpoort en Veurne, het provincie-
bestuur van West-Vlaanderen en de 
bezoekerscentra VNC De Nachtegaal, 
De Doornpanne en Duinenhuis Koksijde 
i.s.m. vzw De Boot en de plaatselijke 
natuurgidsen en -verenigingen.

Een rivier oversteken op een zelfgemaakt vlot 
van een band, planken en touwen… avontuur-
lijker kan niet!

Grensoverschrijdende luchtverontreiniging
De gemeentelijke milieudienst organiseert op donderdag 13 december om 20 u. in het ontmoetingscentrum Noordduinen 
(Helvetiastraat 47 in Koksijde) een infomoment “grensoverschrijdende luchtverontreiniging”. Nog concreter luidt het onder-
werp: impact van de luchtverontreiniging op onze gezondheid en invloed van het industriepark Grevelingen-Duinkerke op de 
luchtverontreiniging in de grensregio. Sprekers zijn Jasmine Dumolin van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Medisch 
Milieukundige Stefanie Vanhoutte van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO). Beslist interessant voor onze eigen inwoners en 
van de buurgemeenten Nieuwpoort, De Panne, Veurne, Lo-Reninge of Alveringem die zich allen in de grensstreek situeren.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark zal gesloten zijn op dinsdag 25 en woensdag 26 december, en op dinsdag 1 en woensdag 2 januari.

Eindejaarstombola restafvalkalender
Ieder gezin ontving begin 2007 de restafvalkalender in de brievenbus. Elke kalender werd voorzien van een tombolanummer in de 
rechterbovenhoek. Komt het nummer op uw kalender overeen met één van onderstaande winnende en reservetombolanummers? 
Verwittig dan vóór 31 december 2007 de milieudienst: 058/53.34.39. Winnaars die de milieudienst niet verwittigden tegen die 
datum, geven hun prijs door aan de winnaars van een reservenummer.
Begin 2008 worden de winnaars persoonlijk uitgenodigd om uw prijs af te halen op de milieudienst. Vergeet niet om dan uw 
kalender met het winnende nummer mee te brengen!

De winnende nummers zijn: 144 – 13864 – 853 – 1238 – 995 – 76 – 19600 – 14443 – 24321 – 12125
De reservenummers zijn: 8844 – 19001 - 22854 – 1789 – 128 – 3456 – 625 – 21003 – 15011 – 712

Ophaling groenafval
Opgelet: in december 2007 en in januari en februari 2008 is er twee maal ophaling van het groenafval per maand. Raadpleeg 
uw selectieve kalender om te weten welke dagen precies.
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Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

De Vlaamse regering gaf de opdracht aan de gemeentebesturen en OCMW’s om samen in te staan voor de coördinatie van het 
sociaal beleid van de gemeente. Via een lokaal sociaal beleidsplan gaan ze na hoe de maximale toegankelijkheid van de dienst-
verlening voor elke burger kan gerealiseerd worden. Zo’n plan is meer dan afstemming van dienstverlening alleen; het bevat de 
prioriteiten van gemeentebestuur en OCMW en het maakt de lokale beleidskeuze publiek.

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-
2013 voor de gemeente Koksijde werd 
goedgekeurd in de OCMW-raad van 22 
november en zal voorgelegd worden aan 
het college van burgemeester en schepe-
nen en de gemeenteraad van december.
Het plan is tot stand gekomen met 
de actieve inbreng van de stuurgroep 
(afgevaardigden van het gemeente- en 
het OCMW-bestuur) en lokale actoren. 
Deze lokale actoren werden uitgeno-
digd om, samen met andere diensten en 
ervaringsdeskundigen, rond welbepaalde 
beleidsdomeinen en via grondige analyse 
te komen tot strategische doelstellingen 
met daaraan verbonden acties.
De stuurgroep had in een vooranalyse 
drie beleidsdomeinen afgebakend: seni-
oren, huisvesting en kansarmoede.
Het thema “toegankelijkheid” werd als 
rode draad doorheen de beleidsdomei-
nen opgenomen. Hier wordt de nadruk 
vooral gelegd op de toegankelijkheid die 

verhoogd wordt door de toepassing en 
oprichting van het Sociaal Huis met zijn 
éénloketfunctie en duidelijke informatie- 
en doorverwijsfunctie.
Er werden 3 clusters opgericht waarin de 
lokale actoren vertegenwoordigd waren. 
Er werd opdracht gegeven aan de clus-
ters om via de omgevingsanalyse een 
denktank te vormen en zo te komen tot 
doelstellingen en acties.
Volgende doelstellingen werden opge-
nomen:

Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van de dienstver-
lening verhogen door een betere en 
blijvende samenwerking, op het vlak van 
informatie, communicatie en vorming, 
tussen de gemeente, het OCMW en 
lokale actoren.

Senioren
1. De financiële onafhankelijkheid van 

de hulpbehoevende, thuiswonende 
senioren verhogen.

2. Verhogen van de participatie van 
senioren aan vrijwilligerswerk door 
het bieden van informatie, bijstand en 
ondersteuning.

3. Verhogen van het aantal voorzienin-
gen voor senioren en in het bijzonder 
voor de 80-plussers op lange ter-
mijn.

Huisvesting
1. Zorgen voor een aan de doelgroep 

aangepast woningaanbod.
2. Kansarmoede
3. De kansen op tewerkstelling voor 

specifieke doelgroepen worden ver-
hoogd.

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-
2013 wordt tegen eind dit jaar ter ken-
nisgeving aan de Vlaamse regering 
overgemaakt.

Voordracht: moeilijk hanteerbaar gedrag
Het dementiekaffee Pandora organiseert op dinsdag 11 december om 19.30 u. in het Welzijnshuis Mardijk (Sporkinstraat 6 in 
Veurne) een gratis voordracht met geronto-psycholoog Luc Van De Ven die het zal hebben over moeilijk hanteerbaar gedrag 
bij personen met dementie. Luc Van de Ven gaat dagelijks om met personen met dementie en geeft intussen een eigen visie 
gecreëerd wat moeilijk hanteerbaar gedrag betreft. Hij legt uit hoe men dit gedrag kan begrijpen en hoe men ermee kan 
omgaan.
Samenleven met een persoon die lijdt aan dementie, is niet gemakkelijk. Een demente kan een totaal andere persoon wor-
den. Niet alleen het geheugen, maar ook de persoonlijkheid kan aangetast worden. Deze veranderingen zijn het moeilijkst 
om dragen. Preutse mensen die plots volledig ontremd zijn, altijd vrolijke personen die constant nors en soms zelfs agressief 
reageren, zijn maar enkele voorbeelden. Vaak gaat dit gepaard met wat de mantelzorger “moeilijk gedrag”’ noemt: roepen, 
voortdurend zingen, overal zomaar ontkleden, agressief zijn…
Dementiekaffee Pandora opende zijn deuren in Veurne op 26 februari 2007. Dit regionaal initiatief werd opgestart door de 
vzw Thuiszorgcentrum CM Oostende, de woon- en zorgcentra Ten Anker en De Zathe Nieuwpoort, Sint Bernardus De Panne, 
Maria Rustoord en Ter Linden Veurne, Sint Anna Bulskamp, KEI Oostduinkerke, Familiehulp en het Wit Gele Kruis. Pandora wil 
mensen die zorg dragen voor een dementerend familielid of kennis op een ongedwongen manier samenbrengen om ervaringen 
omtrent dementie uit te wisselen. Het “kaffee” wil vooral de plaats zijn waar gesprekken in een ontspannen sfeer mogelijk 
zijn. Daarnaast valt er op elke bijeenkomst ook info te rapen over de medische, psychologische en/of sociale aspecten van 
de ziekte.
Info: centrumleider Els Vermet, vzw Thuiszorgcentrum (tel. 059/55.40.49, fax 059/55.40.97, e-post els.vermet@cm.be).
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OCMW start poetsdienst met dienstencheques

J eugd

Op 1 januari gaat het OCMW van start met een poetsdienst in het kader van dienstencheques. Elke particulier die in Koksijde 
woont kan een beroep doen op onze dienst. Poetshulp helpt u bij het gewone onderhoud van uw woning. Men kan voorlopig 
maximum 4 uur per week van deze dienstverlening gebruik maken, ofwel van 8 tot 12, of van 13 tot 17 u.

Ze eGetijdentafels december
dag hoogwater laagwater
1 december: 05.40 en 18.19 00.01 en 12.48
2 december: 06.43 en 19.28 01.04 en 13.51
3 december: 07.54 en 20.41 02.16 en 15.04
4 december: 09.04 en 21.43 03.31 en 16.18 
5 december: 10.01 en 22.34 04.38 en 17.11
6 december: 10.49 en 23.18 05.27 en 17.53
7 december: 11.31 en 23.57 06.08 en 18.29
8 december: 12.09 06.47 en 19.04
9 december: 00.32 en 12.44 07.24 en 19.39
10 december: 01.05 en 13.18 08.02 en 20.14
11 december: 01.38 en 13.53 08.39 en 20.48
12 december: 02.12 en 14.27 09.15 en 21.22
13 december: 02.47 en 15.02 09.51 en 21.57
14 december: 03.23 en 15.40 10.29 en 22.35
15 december: 04.03 en 16.24 11.11 en 23.18

dag hoogwater laagwater
16 december: 04.49 en 17.16 11.59
17 december: 05.45 en 18.22 00.09 en 12.54
18 december: 06.51 en 19.32 01.08 en 13.55
19 december: 07.59 en 20.38 02.15 en 15.01
20 december: 09.05 en 21.42 03.26 en 16.11
21 december: 10.06 en 22.41 04.37 en 17.19
22 december:  11.02 en 23.35 05.42 en 18.16
23 december: 11.55 06.39 en 19.06
24 december: 00.26 en 12.46 07.32 en 19.54
25 december: 01.15 en 13.35 08.22 en 20.39
26 december: 02.02 en 14.23 09.10 en 21.22
27 december: 02.49 en 15.11 09.56 en 22.05
28 december: 03.35 en 15.59 10.42 en 22.47
29 december:  04.20 en 16.48 11.26 en 23.31
30 december:  05.07 en 17.38 12.11
31 december:  05.56 en 18.32 00.20 en 12.59

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

Een dienstencheque kost 6,70 euro (1 
cheque per uur) en is fiscaal aftrekbaar. 
Elke cheque die u voor 6,70 euro aan-
koopt, kost in werkelijkheid slechts 4,69 
euro.
Hoe dienstencheques bestellen?
- u schrijft zich in bij de firma Accor die 

instaat voor de verspreiding van de 
dienstencheques

- u krijgt een inschrijvingsnummer waar-
mee u het nodige aantal diensten-
cheques kunt bestellen

- u ontvangt de cheques binnen de 10 
werkdagen na ontvangst van uw beta-
ling

Opgelet:
- de dienstencheque is op naam van de 

gebruiker
- u moet minimum 10 cheques bestellen
- de cheques zijn 8 maanden geldig
- u ontvangt van de firma Accor jaarlijks 

een fiscaal attest om bij uw belas-
tingaangifte te voegen. Een inschrij-
vingsnummer kan u online aanvragen 
via http://www.dienstencheques.be/ 
of met een specifiek inschrijvingsfor-
mulier te verkrijgen aan de balie van 
het Sociaal Huis, Leopold II-laan in 
Oostduinkerke (tel. 058/53.31.70, e-
post @ocmwkoksijde.be).

Het OCMW raadt u aan om te wachten 
met het bestellen van cheques tot u 
zekerheid heeft over de start van een 
poetshulp. Want de cheques zijn immers 
slechts beperkte tijd geldig.
Hoe de OCMW-poetsdienst aanvragen?
Op eenvoudig verzoek zendt het OCMW 
een aanvraagformulier waarop aan aantal 
gegevens dienen ingevuld: personalia, 
het gewenste aantal uren huishoudhulp, 
inschrijvingsnummer dienstencheques.
Info: verantwoordelijke dienst Thuiszorg 

Nathalie Sarrazijn, elke werkdag van 
8 tot 12 u. en van 13 tot 16.30 u. 
(Leopold II laan 2 in Oostduinkerke, 
tel. 058/53.31.76, e-post nathalie.sar-
razyn@ocmwkoksijde.be). Men kan zich 
ook wenden tot de balie van het Sociaal 
Huis, zelfde adres (tel. 058/53.31.70, 
e-post info@ocmwkoksijde.be). De 
dienstverantwoordelijke komt ook graag 
bij u langs als u dit wenst.
Hebt u interesse als werknemer?
U zou graag huishoudelijke taken uitvoe-
ren bij particulieren onder contract bij 
het OCMW? U poetst of strijkt momen-
teel bij privé-personen zonder enig sta-
tuut, en zou u graag in regel stellen? 
Aarzel niet om met het OCMW contact 
op te nemen voor verdere informatie, 
misschien kan u wel bij het OCMW aan 
de slag.

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 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 senio-
renraad kan voor verdere info terecht bij Caroline Beele van de gemeentelijke archiefdienst (tel. 058/53.34.30).



J eugd

18 Vragen? JIN helpt je ervan af

Vier de feestdagen veilig!

Heel wat zaken lijken evident, maar 
toch…
Kerstboom - Een versierde kerstboom 
zorgt voor heel wat sfeer in huis. Zorg 
er wel voor dat diezelfde kerstboom 
je niet op straat doet belanden op 
een koude winteravond. Zet hem ste-
vig vast, zodat hij niet kan worden 
omvergelopen. Doe de verlichting uit 
als je gaat slapen of het huis verlaat. 
Controleer of de bedrading nog in 
orde is na een jaar in de kast te liggen. 
Echte kaarsen in een boom? Absoluut 
onveilig!
Champagne - Champagne is ideaal, maar 
let op bij het ontkurken van deze goden-
drank. Elk jaar belanden mensen op de 
dienst spoedgevallen omdat de kurk net 
iets te goed gemikt was. Richt je fles weg 
van omstaanders.
Fondue zonder brandend tenue - Plaats 
een elektrisch fonduestel zo dicht moge-
lijk bij het stopcontact. Dan kan niemand 

over de draad struikelen. Vul de brander 
pas bij als die volledig is afgekoeld en 
doe dit niet op tafel. Hou een deksel bij 
de hand, voor het geval de vlam in de 
pan slaat.
Rijden en drinken - Hoeft het nog gezegd 
dat rijden en drinken niet samen gaan? 
Zowel overdag als ‘s nachts. Je rijdt 
beslist niet rechter als er meer licht is 

buiten. Als dit (zie bijgevoegde foto) 
je zicht is, bel je best een taxi…
Vuurwerk - Koop je vuurwerk enkel 
bij een legaal verkooppunt. Doe-het-
zelf-lichteffecten hebben niet het ver-
hoopte resultaat. Lees de gebruiks-
aanwijzing voor je vuurwerk afschiet 
en gebruik de rug van je beste vriend 
niet als lanceerplatform. Steek een 
“weigeraar” nooit opnieuw aan en 
steek het af in een open ruimte. 
Nooit bij huizen, auto’s of containers. 
Gebruik geen lucifers of een aanste-

ker, maar een aansteeklont of eventueel 
een sigaret.
Hou rekening met buren en omwonen-
den - Plas in de pot, niet in het wild. 
Produceer geen onnodige decibels, ten-
zij je echt hulp nodig hebt. Rij rustig weg 
met je voertuig, je moet immers geen 
pole position verdedigen.
Meer info vind je in het JIN van de 
Jeugddienst.

Het leven zoals het is …Metal-special
Voor de laatste keer dit jaar kunnen de liefhebbers van het hardere genre hun hartje ophalen. Op zaterdag 8 
december is het verzamelen geblazen. Vanaf 20 u. word je vergast op een live stel van jewelste. Er treden vijf bands 
op, die zorgen voor vijf uur muziek in de PIT: Consul, Kettersbloed, Afterseeds, Urge for Blood en Burial Ground. 
Meer info: www.depit.be.

De jeugd van
tegenwoordig
Wil je in een handomdraai weten waar 
het gemeentebestuur mee bezig is op 
het vlak van jeugd? Wil je zicht krijgen 
op jeugdbeleid? Heb je wat plaats 
over in je achterzak? Welke uitdagin-
gen staat de jeugd te wachten?
Check dan het zakboekje “Zicht op 
jeugdbeleid”. Daarin staat een over-
zicht van alle doelstellingen en acties 
voor de komende jaren. Te verkrijgen 
op de jeugddienst of in het jeugd-
huis.

Quiz mee met Animo
Animo, de jongerenbeweging van de SP.a organiseert op vrijdag 21 december in zaal JOC de PIT een leuke algemene kennisquiz 
met start om 20 u. Men mag maximum met 4 personen per ploeg deelnemen. De kostprijs bedraagt 4 euro per ploeg en inschrij-
ven doe je door een berichtje te sturen naar animobdk@gmail.com. Meer info: niekdeblieck@skynet.be.

Jeugdraad kiest
Op zaterdag 22 december kiest de jeugdraad een nieuwe voorzitter 
en een nieuwe penningmeester. Om klokslag 13 u. worden de stem-
men uitgebracht en een luttele 15 minuten later zullen de winnaars al 
bekend zijn. Er zullen immers geen onderhandelingen aan te pas komen. Kandidaturen 
mogen tot 15 december binnengebracht worden op de jeugddienst. Meer info op de 
jeugddienst: jocdepit@koksijde.be. De jeugdraad staat open voor alle jongeren van 
14 tot 25 jaar. Men hoeft geen ingewikkelde procedures te doorworstelen om deel te 
nemen. De jeugdraad geeft advies rond het lokale jeugdbeleid en organiseert tal van 
activiteiten: van de billekarrenkoers tot kinderfilms. Om de jeugdraad beter te leren 
kennen, kan je een kijkje nemen op www.jeugdraadkoksijde.be.

Oudejaarsfuif scouts Zeedustra
Zoals elk jaar kan je voor een feestelijk oudejaar terecht bij de scouts van 

Koksijde. Voor meer info en het programma: www.zeedustra.be.
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Sport overdag: sport- en seniorenacademie
De Sportdienst organiseert in samenwerking met de sportraad 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 conditie-
gymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en 
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal 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 jeugdsportaca-
demies voor jongens en meisjes van het lager onderwijs. Deze sportieve academie vindt plaats op woensdagnamiddag (behalve 
tijdens de vakanties) in de sporthal van Oostduinkerke. Dit jaar komen o.a. tafeltennis, 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 derde reeks (woens-
dagen 5, 12 en 19 december) staat een initiatie muurklimmen op het programma.
De deelnameprijs (4,50 euro, verzekering 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 ingeschreven na betaling.

J eugdDe jeugdraad filmt: kinderfilm Haaibaai

Op donderdag 28 en vrijdag 29 december is de PIT opnieuw het toneel voor een steengoede animatiefilm. De vertoning start om 
14.30 u. In Haaibaai komt de doodgewone vis Pi terecht in het exotische rif om bij zijn tante te gaan wonen. Daar ontmoet hij de 
prachtige Cordelia, waar hij meteen als een blok voor valt. Maar Troy, de gemeenste haai in de oceaan, domineert het rif. En om 
het nog erger te maken, heeft hij ook nog zijn oog laten vallen op Cordelia. Pi moet samen met zijn nieuwe vrienden proberen 
Troy te slim af te zijn en tegelijkertijd het hart van Cordelia te winnen. Toegang 2,50 euro (drankje inbegrepen). Reserveren kan: 
058/53.34.44 of via jocdepit@koksijde.be.

Goud en brons voor Inge Verhaeghe van Huize 
Rozenwingerd op Special Olympics
Inge Verhaeghe, verblijvend in Huize Rozenwingerd te Oostduinkerke, heeft onlangs 
op de Special Olympics in Sjanghai twee medailles in de wacht gesleept: goud in de 
tijdrit van 500 m, en brons in de wielerwedstrijd 10 km fietsen op de weg. Voorwaar 
een uitmuntende prestatie!
Van 28 september tot 13 oktober grepen 
in Sjanghai de Special Olympics plaats. 
Dit is het grootste sportevenement ter 
wereld voor personen met mentale beper-
kingen. Meer dan 7.000 atleten uit 168 
landen kwamen er samen om te tonen dat 
zijn als volwaardige atleten op sportief 
vlak heel wat in hun mars hebben.
Inge Verhaeghe, die zich op nationaal 
vlak al onderscheidde in het wielrennen, 
was geselecteerd om begin oktober de 
Belgische delegatie in Sjanghai te ver-
voegen. Ze beleefde er een onvergetelijke 
ervaring en behaalde er een prestatie die 

alle verwachtingen overtrof. Gezien bij 
deze wereldspelen al op voorhand een 
selectie was gebeurd, wist Inge dat haar 
een aantal moeilijke competities te wach-
ten stonden. Doorzettingsvermogen, 
wilskracht, volhouding en uiteraard een 
goeie training als voorbereiding, zijn 
de onmiskenbare ingrediënten van een 
volleerde sportatlete. Inges prestaties 
en positieve houding bewijzen dat ze 
over deze capaciteiten beschikt en haar 
medailles zijn dan ook een verdiende 
bekroning op haar sportcarrière. Naast 
geregelde deelname aan de Belgische 

Special Olympics, schitterde Inge ook 
al op de Europese Special Olympics 
in Nederland en op de World Special 
Olympics in Ierland



Dokters december
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 december
(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
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Burgerlijke stand oktober

Bevo l k i n g

GEBOORTEN
Milan Zwertvaegher (Veurne, 16 oktober), zoon van Sam en Mieke Vanhooren uit Oostduinkerke
Lore De Block (Oostende, 21 oktober), dochter van Johan en van Marleen D’haene uit Oostduinkerke
Thibaut Debecker (Oostende, 22 oktober), zoon van David en Leen Van Aelst uit Oostduinkerke
Xander Portier (Veurne, 23 oktober), zoon van Bruno en van An Wynant uit Koksijde
Audrey Devloo-Delva (Brugge, 6 november), dochter van Nicolas en van Mieke Vandepitte uit Koksijde

HUWELIJKEN
Didier Fouret uit Quévy en Liesbeth Scheirsen uit Koksijde
Eduard Dingenen en Denise Verbiest, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Marguerite Six (75 jaar), weduwe van Henri Moncarey / Agnes Matthys (75 jaar), echtgenote van Luiz 
Ribeiro / Marc Rubbregt (56 jaar) / Johan Herreman (49 jaar), ongehuwd / Alida Fabronius (88 jaar), 
weduwe van Raymond Lebacq / Louis Verbeeck (77 jaar), echtgenoot van Jeanne De Bie / Maurice Pierre 
(83 jaar), weduwnaar van Raymonde Léonard / Yves Van Malderen (59 jaar), ongehuwd / Gilbert Kemel (64 jaar) / Louis 
Mallisse (82 jaar) / Eugenie Vanthomme (88 jaar), weduwe van Gerardus Viane / Cecile Dekeyser (60 jaar), echtgenote van 
Raymond Vanspeybrouck / Maria Gombeir (85 jaar), weduwe van Joseph Dequeker / Marcel Billiet (80 jaar), echtgenoot van 
Theresia Cailliau / Blanche Haelewyck (83 jaar), weduwe van Oscar Masschaele / Marguerite Viane (67 jaar), echtgenote van 
Fernand Ticket / Germaine Faux (91 jaar), weduwe van Lambert Wilmet / Roger Everaert (84 jaar), weduwnaar van Simonne 
Vansteeger / Petrus Van Vaerenbergh (79 jaar), echtgenoot van Maria De Cock / Rachel Pynebrouck (89 jaar), echtgenote 
van Augustus Vandenberghe / Joseph Stevens (79 jaar), weduwnaar van Lucienne Dekeyser / Marc Theys (55 jaar) / Léopold 
Coupé (62 jaar), echtgenoot van Diana Duyck / François Verhulst (78 jaar), echtgenoot van Berthe Duchêne / Marcel Geryl 
(91 jaar), weduwnaar van Margerite Vermander / Jozef Moerman (82 jaar), echtgenoot van Lucie Delvaux / Jeroom Desaever 
(81 jaar), echtgenoot van Georgette Dereuddre / Petrus Van Kemenade (51 jaar), echtgenoot van Henrica Serier / Maria 
Gheeraert (81 jaar), echtgenote van Jacques Demaerel / Léa Cox (86 jaar), weduwe van Albertus Boerjan / Georgette De Smedt 
(87 jaar), ongehuwd.



5. Ter gelegenheid van de herdenking van de Wapenstilstand ’14-‘18, zondag 11 november, werden op diverse erepleinen en begraafplaatsen van de gemeente bloemen neergelegd als hulde aan de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoor-logen. Voor de eerste keer was er ook een bloemenhulde aan het recent verplaatste monument voor de gesneuvelden naast de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.

De voorbije maand in beeld

1. De jaarlijkse sportquiz, deze keer op vrijdag 14 oktober, werd een groot 
succes. Niet minder dan 22 ploegen van telkens 3 personen schreven zich 
in. Johan Provost (rechts op foto), quizmaster en tevens voorzitter van de 
Koksijdse sportraad, stelde telkens 8 vragen over 10 verschillende sport-
onderwerpen. De ploeg “Veurne Sportief” (Kurt Vanlerberghe, Gilbert 
Maeckelberghe, Eddy Delanghe en Hans Bruneel) mocht met 155 punten 
de wisselbeker uit de handen van schepen Dirk Dawyndt van Sport (mid-
den op foto) in ontvangst nemen.

2. Meer dan 7.500 wandelaars maakten op zondag 28 oktober 

afspraak ter gelegenheid van de jaarlijkse Radio 2 Wandeldag. Ze 

konden kiezen uit vier themawandeltochten, die varieerden in lengte 

van 5, 10, 15 tot 20 km, respectievelijk de Belle-Epoquewandeling, 

de Paardenvisserswandeling, de Kunstenaarswandeling en de 

Duinenwandeling. De Paardevisserswandeling en de kunstenaarswan-

deling waren het meest in trek. Na afloop werd de Wandeldag om 16 

uur afgesloten met een spetterend concert van ReBorn op het overvolle 

Theaterplein voor het gemeentehuis.

4. Op zaterdag 10 november trok de folkloristische Sint-Maartensstoet voor 

de 42ste maal door de straten van Koksijde-dorp. Het feest was opnieuw een 

feeërieke gebeurtenis, waarin droom en kinderlijke blijheid in elkaar verweven 

waren. Begeleid door een escorte Zwarte Pieten met fakkels deed Sint-Maarten, 

gezeten op een gigantisch paardenvisserspaard, zijn triomfantelijke intrede, 

gevolgd door honderden joelende kinderen. Pietje Pek werd op de brandstapel 

verbrand en de ommegang werd besloten met de uitdeling van lekkere Sint-

Maartenskoeken en de prijsuitreiking van de mooist uitgesneden bieten.

3. Van 24 tot 27 oktober organiseerde het Abdijmuseum Ten 
Duinen voor de 3de keer een internationaal colloquium. Met 
deze tweejaarlijkse colloquia wil het museum zijn onderzoeksre-
sultaten in een bredere context kaderen door ze af te toetsen aan 
vergelijkbare casussen in binnen- en buitenland. Aanleiding voor 
dit colloquium was het nakende einde van de restauratie- en con-
solidatiewerken van de muren in het ruïneveld. De laatste dag van 
het colloquium, 27 oktober, was een specifieke forumdag voor 
verenigingen en onderzoekers die met en rond cisterciënzersites 
werkzaam zijn.



Echtpaar Haentjens-Vandecasteele
Zaterdag 20 oktober was een gezellige feestdag voor het echtpaar Michel Haentjens (°Brugge) en Joanna Vandecasteele (°Oostende) ter gelegenheid van de viering van het 

gouden huwelijksfeest (19.10.57, Lombardsijde). Michel, die trouw lid is van de Orde van de Paardenvisser, timmerde aan een militaire loopbaan bij de luchtmacht en eindigde 

als kolonel. Het echtpaar heeft 5 kinderen en 15 kleinkinderen. In het gemeentehuis werden ze hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feest-

wensen en geschenken aangeboden.
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Fe e s t

Echtpaar Demulder-Vanhooren
Op zaterdag 17 november was het ook de beurt aan de echtgenoten Fernand Demulder (°Brugge) en Rachel Vanhooren (°Koekelare) om de 50ste verjaardag van hun huwelijks-

band te vieren (13.11.57, Middelkerke). Fernand werkte zijn beroepsloopbaan lang in de bouw. Een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen ontving het jubi-

lerende echtpaar in het gemeentehuis. Bij die gelegenheid ontvingen de jubilarissen hartelijke felicitaties, bloemen en geschenken. Ze hebben 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

Echtpaar Coulier-Vanherweghe
Op zaterdag 17 november werd er nog een vierde gouden echtpaar gevierd: Marcel Coulier (°Nieuwpoort) en Jeannine Vanherweghe (°Oostduinkerke) die op 16 

november ’57 huwden in Oostduinkerke. Echte streek- en zeegenoten dus, vertegenwoordigers van een eerder zeldzaam geworden ras. Marcel werkte eerst bij 

Litto in Nieuwpoort, vervolgens als magazijnier bij Santens in Veurne. Daar werkte ook Jeannine. In het gemeentehuis werden de jubilarissen hartelijk ontvangen 

door burgemeester en schepenen die hen oprecht gelukwensten. Marcel en Jeannine hebben 2 dochters, 3 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.



Echtpaar Vanderhaeghe-Vanhoutte
Vijftig jaar geleden, op 19 november 1957, stapten Wilfried Vanderhaeghe (°Veurne)en Monique Van-

houtte (°De Panne) in De Panne in het huwelijksbootje. Wilfried was bierhandelaar in Koksijde, Mo-

nique hielp uiteraard in de zaak. Het echtpaar heeft twee dochters en een kleinzoon. De ontvangst in 

het gemeentehuis vond plaats op zaterdag 17 november. De jubilerende echtelingen werden gefeli-

citeerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Echtpaar Warmoes-Debruyne
Diamanten palmen waren er op woensdag 31 oktober voor het echtpaar Robrecht War-

moes (°Gistel) en Johanna Debruyne (°Dranouter) ter gelegenheid van de 60ste huwe-

lijksverjaardag (30.10.47, Kemmel). Een familiale verjaardag om “u” tegen te zeggen! 

Robrecht was schilder-behanger, Johanna baatte enkele jaren een voedingswinkel uit. 

De jubilarissen hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Ze kregen in het gemeentehuis 

een ontvangst aangeboden door een delegatie van het gemeentebestuur met over-

handiging van felicitaties en geschenken.

(vervolg van blz. 22)
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Echtpaar Casteleyn-Peere
Het echtpaar Omer Casteleyn (°Eernegem) en Mariette Peere (°Eernegem) huwde op 12 

oktober 1957 in Oostende, 50 jaar geleden, goed voor een gouden huwelijksfeest. Sa-

men baatten ze een beenhouwerij uit, eerst in Westende, daarna in Molenbeek. Omer 

en Mariette hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Het college van burgemeester en 

schepen had op woensdag 31 oktober felicitaties in petto voor dit echtpaar dat zich in 

’96 defi nitief in onze gemeente vestigde.

Echtpaar Spinnewyn-Kinget
Fernand Spinnewyn (°Wijtschate) en Paula Kinget (°Proven) beleefden het 

geluk de 60ste huwelijksverjaardag (12.11.47, Proven) te kunnen vieren! Fer-

nand en Paul waren eerst landbouwers in Wijtschate, maar richtten in ’56 

het succesvolle metaalconstructiebedrijf Spinnekop op, gespecialiseerd in 

de productie van transportbanden, en momenteel gelegen op de Ieperse 

industriezone. De jubilarissen hebben 2 kinderen, 2 kleinkinderen en 1 ach-

terkleinkind. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de 

gouden jubilarissen op zaterdag 17 november in het gemeentehuis.

Maria Lebleu is honderd jaar jong!
Groot feest bij de afstammelingen van de Koksijdse familie Elie Declerck-Maria Lebleu, want moeder Maria vierde op 30 september 

haar honderdste verjaardag! Maria werd een eeuw geleden geboren in Eggewaartskapelle in het gezin van burgemeester Lebleu, die 

later naar Koksijde verhuisde. Daar leerde Maria haar man Elie Declerck kennen, die schepen van Koksijde was. Zijn vader Seraphin 

was overigens ook burgemeester van Oostduinkerke geweest. Elie Declerck en Maria Lebleu huwden in 1937 en kregen zes kinderen. 

Eén daarvan, Denis, is gehuwd met gemeenteraadslid Rita Gantois. Moeder Maria woont al 13 jaar in het rusthuis Ten Anker in Nieuw-

poort. De fi ere vrouw heeft tien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Profi ciat!

Echtpaar Bourry-Everaert
Zaterdag 3 november was ook een 

feestdag voor de echtgenoten Werner 

Bourry (°Veurne) en Denise Everaert 

(°Antwerpen), een halve eeuw gele-

den op 10 augustus ’57 in Veurne ge-

huwd. Werner en Denise baatten van 

’57 tot ’63 een voedingszaak uit in 

Elisabethstad (Kongo), en daarna een 

speelgoedwinkel in Sint-Idesbald. Het 

echtpaar heeft een zoon en twee klein-

kinderen. Het college van burgemees-

ter en schepenen ontving de jubilaris-

sen in het gemeentehuis, en bood hen 

feestwensen en geschenken aan.



Het Abdijmuseum Ten Duinen organiseert op woensdag 27 december voor de 5de keer het middel-
eeuwse winterevenement “Stella de dunis”. Tussen 14 en 18 uur kunnen jong en oud doorlopend 
genieten van middeleeuwse muziek, sketches en verschillende shows in het museum en op de site. 
Ridder Jan en ridder Marc zijn opnieuw van de partij met hun riddershow, maar ook fi guren uit de 
Commedia dell’arte, een middeleeuwse goochelaar, dorpsgek en nar zorgen voor ludieke animatie! 
Als extraatje kunnen kinderen zich laten grimeren en hun voornaam in sierlijke kalligrafi e als aan-
denken mee naar huis nemen.
Speciale aandacht gaat dit jaar naar de gerestaureerde archeologische site, waar volwassenen deskun-
dige uitleg krijgen en kinderen als volleerde archeologen objecten opgraven. Een vuurshow zorgt voor on-
misbare sfeerverlichting, de Familiares de Dunis en de Wijngilde voor een hapje en een drankje. Kortom: 
een leuke uitstap met het gezin, voor wie eens iets anders wil dan de traditionele kerstmarkten! Kaarten 
kosten 5 euro en 3 euro (13 tot 18 jaar) en kunnen worden bekomen aan de balie van het abdijmuseum. 
De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar én voor wie in middeleeuwse klederdracht komt.

PROGRAMMA

Medieval Folkgroep Slag ende Stoot
Cimbalen, trommen, draailier, schalmei, bouzouki, fl uiten en lepels zijn instrumenten die Slag ende Stoot 
allerminst vreemd zijn. Laat je meeslepen door de opzwepende muziek uit een tijd van passie, strijd en 
wilde feesten!

De Riddershow By Night
Tovenaar Merlijn heeft Ridder Marc en Ridder Jan opgeroepen om een nacht op zijn kasteel te passen... 
Onze helden nemen deze taak ter harte, hoewel Ridder Marc soms een klein hartje heeft. Ridder Jan daar-
entegen krijgt maar niet genoeg van de bijzondere ontdekkingen. De magie in en rond het kasteel maakt 
van deze opdracht een spannend avontuur!

Middeleeuwse goochelact in combinatie met Alwin de kraai 
Alwin de kraai is een eigenzinnig, bijtgraag, helderziend en mysterieus beest. Vanuit zijn kistje heeft hij een 
eigen kijk op de wereld om hem heen en in het bijzonder op onze middeleeuwse goochelaar. Magisch en 
mysterieus, sprookjesachtig en stijlvol.

Middeleeuwse dorpsgek
Hij praat, hij zingt en maakt muziek. Dit alles eenvoudig en puur. Is hij nu een fi losoof of toch een trouba-
dour? In ieder geval weet deze middeleeuwse dorpsgek waar het in het leven om draait.

De Nar
Met zijn humoristische kijk op het leven tovert hij een glimlach op eenieders gezicht!

Artefi ciel-vuuract
Eén, twéé, drie, vier brandende toortsen tollen rond Yan’s wentelend lijf. Vol vuur danst Yan 

in alle dimensies en legt het daadwerkelijk aan uw schenen, om u te vermaken. 

Arlequino, Capitano, Colombina
Figuren uit de Commedia dell’arte spreken elkeen aan met een hoffelijke 

buiging of een kwinkslag. Onverwacht en verrassend mimetheater.

Demonstratie kalligrafi e
Een onvergetelijk aandenken: je eigen voornaam in sierlijke kal-

ligrafi sche letters!

Archeo… watte? 
Ontdek de archeologische site van de Duinenabdij op een origi-
nele manier. Door zelf voorwerpen op te graven, leer je hoe een 
archeoloog te werk gaat en hoe de abdij er in de middeleeuwen 
uitzag. Zandlopers op zijn best!

Kindergrime

Food & drinks
De Familiares de Dunis en de Wijngilde V.A.W. Duinenabdij zor-
gen voor het onmisbare hapje en drankje!
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