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Snippers uit de gemeenteraad van 18 februari
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Adm in i s t r a t i e

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. Unaniem akkoord voor volgende pro-
jecten:
- Opschikkingswerken in de Kursaallaan: 
zandstralen van de gladde straatstenen 
van de voetpaden om glij- en valpartijen 
van voetgangers uit te sluiten (raming 
73.000 euro, BTW in).
- Uitvoeren van een bouwhistorisch en 
geofysisch onderzoek van de site Hof 
ter Hille in het kader van het golfterrein. 
Dit historisch onderzoek is noodzakelijk 
omdat het Hof ter Hille een uithoeve 
van de Duinenabdij was. Afhankelijk van 
de resultaten van het onderzoek, zal 
het ontwerp voor het clubhuis op de 
site van het Hof ter Hille ontworpen 

worden. Raming: 19.505 euro (BTW in) 
voor het bouwhistorisch onderzoek en 
11.495 euro (BTW in) voor het geofy-
sisch onderzoek.
- Afbraak van het huis Decuypere, 
Dorpsstraat 21 in Oostduinkerke: 
deze afbraak is nodig om de aanleg 
van fiets- en voetpaden en een afslag-
strook voor het verkeer Toekomstlaan 
naar Nieuwpoort mogelijk te maken. De 
afbraak is bovendien dringend omwille 
van veiligheid, openbare gezondheid en 
verkeersveiligheid. Raming: 20.993,50 
euro, BTW in.
2. In geheime zitting werden unaniem 
volgende beslissingen genomen:

- eervol ontslag aan vast benoemd 
onderwijzer Frans Spruytte van de 
gemeentelijke basisschool Koksijde per 
1 september 2008 wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd.
- eervol ontslag aan directeur Guillaume 
Vanbeckevoort van de Westhoekacademie 
per 1 september 2008 wegens het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd
- benoeming van de 2 stagiair-brand-
weermannen Terry Grzesiak (33) en Dries 
Laplasse (24) tot effectieve brandweer-
mannen (afdeling Koksijde); benoeming 
van stagiair-brandweervrouw Kim Bedert 
(21) tot effectief brandweervrouw (afde-
ling Oostduinkerke). 

in het nummer van maart verscheen 

een kaart met de indeling van de 

werkzones van de wijkinspecteurs 

en de aanspreekpunten. De meege-

deelde nummers voor de wijkwer-

king oostduinkerke waren jammer 

genoeg verkeerd. De juiste num-

mers zijn: tel. 058/51.89.93 en fax 

058/53.38.83.

Webstek handelaarsbond Rond ‘t Anker
De handelaarsvereniging Rond ‘t Anker van Oostduinkerke-dorp 
is 16 jaar jong! Oostduinkerke-dorp mag dan wel her en der in de 
stellingen zitten, de handelaars zitten niet stil! De spreiding over 
heel het dorp doet het niet vermoeden maar de gloednieuwe 
website kan het niet wegsteken: het dorp bruist van de activiteit!
Ten bewijze de verscheidene enthousiaste middenstanders die 
dagdagelijks klaar staan om hun klanten met de glimlach te verwen-
nen. De diversiteit aan handelszaken maakt het trouwens mogelijk 
om zich als klant best thuis te voelen in het gezellige dorp. Het 
is dan ook geen wonder dat zowel de Oostduinkerkenaar als de 
omwonenden en de toeristen de weg vinden naar de plaatselijke 
middenstander. En vanaf heden zet het dorp verenigd haar eerste 
stappen op het worldwideweb! Het bestuur stak een gloednieuwe 
website ineen. Neem gerust een kijkje op www.oostduinkerkedorp.
be/site. Het is meer dan de moeite waard!

V.l.n.r. Frederik Lahousse, Henk Vanhee, Willy Devloo, Stefaan Hancke, 
Danny Delaey, Marina en Maurice Legein. André Cavyn en Annie 
Deleersnijder konden er niet bij zijn.

Op de speelplaats 
van de gemeente-
school van Koksijde 
zijn nieuwe speeltoe-
stellen geïnstalleerd. 
Burgemeester Marc 
Vanden Bussche en 
directeur Gilbert 
Rommelaere verheu-
gen zich over het 
verhoogde en veilige 
speelcomfort voor 
de kinderen!



Expo Monumentale en Textiele Kunst
Het atelier Monumentale Kunst (hogere graad en secundaire 
graad) van de Westhoekacademie en het atelier Textiel van de 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Brugge presen-

teert van vrijdag 4 tot en met zondag 6 april, telkens van 14 tot 18 u., in de kapel 
Ster der Zee (Koninklijke Baan), een tentoonstelling met werken van de cursisten. 
Ria Bultheel is de geestdriftige kracht die haar cursisten in de academies van 
Koksijde en Brugge artistiek begeleidt. Wie de expo bezoekt zal merken hoe de 
thematiek “Lijnen” een dankbare inspiratiebron was in deze werken. Deze expo 
begon al op 21 maart.
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Cu l t uu r

Zoektocht naar wederopbouwarchieven na WO I

In het kader van het project “Het Gekwetste Gewest” is het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) op zoek naar 
archiefmateriaal van architecten en bouwbedrijven die betrokken waren bij de wederopbouw van de Westhoek na de Eerste 
Wereldoorlog. Kent u erfgenamen van architecten of aannemers die na de oorlog de wederopbouw mee hielpen realiseren? Het 
CVAa is daar zeker in geïnteresseerd.

De wederopbouwarchitectuur van na de 
Eerste Wereldoorlog is beeldbepalend 
voor de Westhoek. Momenteel is deze 
architectuur echter in sterke transforma-
tie: woningen, scholen, kloosters en win-
kelpanden moeten aan de eisen van de 
21ste eeuw voldoen, zowel in de steden 
als op het platteland. Om op een door-
dachte manier met dit patrimonium om 
te gaan, hebben stedenbouwkundigen, 
restaurateurs, architecten en historici 
nood aan kennis over de ontstaansge-
schiedenis van deze architectuur. Hoe 
kunnen ze immers het beeldbepalende 
karakter van de wederopbouwarchitec-
tuur in hun gemeente bewaren zonder 
in te boeten aan gebruikerscomfort? 
Daarom wil het project Het Gekwetste 
Gewest de archieven van de wederop-
bouw in de frontregio in kaart brengen en 
ontsluiten. De eerste fase van dit project 
is een samenwerking tussen het Centrum 
Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) 
en diverse partners in West-Vlaanderen, 
namelijk de dienst Cultuur van de pro-
vincie, het stadsarchief Diksmuide, de 

Gebiedsgerichte Werking Cultuur regio 
Westhoek, het Provinciaal Archief en 
de stads- en gemeentearchieven van de 
Westhoek. In deze fase gaat het dus om 
archieven van de diverse overheden.

BIJ PRIVE-PERSONEN
Daarnaast bestaat er zonder twijfel nog 
veel wederopbouwarchief bij privé-per-
sonen die een rol speelden bij de weder-
opbouw. Het project wil ook dit materiaal 
zoveel mogelijk in kaart brengen en denkt 
daarbij in de eerste plaats aan archieven 
van architecten en aannemers die de 
wederopbouw van de Westhoek realiseer-
den. Volgens de inventaris van het archief 
van de Dienst der Verwoeste Gewesten in 
het Algemeen Rijksarchief in Brussel waren 
zo’n driehonderd architecten en een dui-
zendtal aannemers in de Westhoek werk-
zaam in de periode na WO I. Gegevens 
over de bewaarplaats van het persoon-
lijk archief van al deze architecten en 
aannemers zijn echter bijzonder schaars. 
Vandaar deze oproep aan iedereen die 
bewaarplaatsen van wederopbouwarchief 

kent. Ook archieven van lokale politici, 
geestelijken, adellijke families enz. in ver-
band met wederopbouw kunnen relevant 
zijn. Misschien bezit u zelf nog oude 
facturen, bestekken, plannen of schade-
titels van uw woning of hoeve? Ook het 
signaleren van foto’s of postkaarten over 
de wederopbouw van uw huis, uw hoeve 
of gemeente is bijzonder waardevol.
Men vindt de lijsten met architecten en 
aannemers uit de wederopbouwperiode 
op de website van het CVAa (www.cvaa.
be). De informatie die u eventueel ter 
beschikking stelt, zal met respect voor 
de privacy behandeld worden. Het is niet 
de bedoeling dit materiaal op een cen-
trale plaats te verzamelen. De bekom-
mernis is enkel het lokaliseren ervan en 
het aanmoedigen van een goed beheer.
Info: Eva Van Regenmortel, Streekhuis 
Esenkasteel, Woumenweg 100 in 
Diksmuide (tel. 051/51.93.66, eva.van.
regenmortel@west-vlaanderen.be) of 
stadsarchivaris Chris Vandewalle, Grote 
Markt 6 in Diksmuide (tel. 051/51.91.42, 
archief@stad.diksmuide.be).

Voorjaarsconcert Beauvarletkoor Koksijde
Het vermaarde Beauvarletkoor Koksijde brengt op zaterdag 5 april om 20 u. (deuren: 19.30 u.) in de OLV-ter-Duinenkerk 
zijn voorjaarsconcert “Jesu, meine Freude”. Het programma vermeldt o.m. Jesu, meine Freude (J.S. Bach), Stabat Mater (G.B. 
Pergolesi), Kleine Orgelmesse (J. Haydn). Uitvoerders zijn de leden van het Beauvarletkoor Koksijde met zijn instrumentaal 
ensemble, sopraan Sarah Peire, alt Lieve Maertens onder de algemene leiding van Griet De Meyer. Kaarten: 15 euro aan de 
deur, 12 euro in voorverkoop en ook voor houders CPK en 3+pas, 5 euro aan de deur voor studenten, gratis voor kinderen tot 
12 jaar. Reservatie bij de dienst voor Toerisme Koksijde, of telefonisch via het koor, 058/52.15.38 of 0472/92.40.54, e-post 
beauvarlet@gmail.com, webstek www.beauvarletkoor.be.

Ars Moriendi – De tentoonstel-
ling “Doodstil, stervensdruk” in het 
kader van het project Ars Moriendi, 
wordt verschoven naar het najaar 
(vanaf 1 november) om samen te 
vallen met de voorstelling van de 
publicatie over het Koksijds fune-
rair erfgoed.



4 Erfgoeddag 13 april 2008: 
“Schatten onder het Zand”

Du i n en abd i j

De nationale Erfgoeddag vindt plaats op zondag 13 april met als thema “wordt verwacht”. Vanzelfsprekend neemt ook het 
abdijmuseum Ten Duinen weer aan de Erfgoeddag deel, deze keer met vertellingen, een kinderzoektocht, een fiets- en wan-
deltocht. Zoals gewoonlijk kunt u die namiddag het museum en de ruïnes (gratis) bezoeken. Een gids loodst u doorheen feit en 
fictie…

* Vertellingen “Schatten onder het zand” 
– om 14.30, 15.30 en 16.30 u.
Het verdwijnen van de abdij onder het 
zand van de wandelende duin Hoge 
Blekker in de 17de eeuw deed in de 
18de en de 19de eeuw, toen er zich keu-
terboertjes in de nieuwe duinen vestig-
den, mysterieuze verhalen ontstaan. De 
nog deels zichtbare ruïnes stimuleerden 
spookverhalen. De ingang van geheime 
gangen die men dacht te zien gaf o.a. 
aanleiding tot het verhaal van de gou-
den apostelbeelden die in deze gangen 
verstopt zouden zijn en bewaakt worden 
door een aantal monnikspoken…
Hoe bekeken onze voorouders het ver-
leden van onze toekomst? Hier spitsen 
de gidsen het dus toe op de verhalen 
die in de laatste eeuwen rond de abdij 
en de uithoven ontstonden. Verhalen 
van geesten, schatten, geheime gangen 
die verwijzen naar de hemel of de hel, 
zijn louter speculatie… Angst en hoop 
zitten in deze verhalen verweven, ook 
het mysterieuze dat de modale Vlaming 

(want dergelijke verhalen komt men ook 
op andere plaatsen in Vlaanderen tegen) 
met een verloren abdijsite en zijn pacht-
hoeves verbond…
* Kinderzoektocht (6-12 jaar): “Wie is 
Pieter Peyt en zijn kornuiten te slim af?” 
– doorlopend van 14 tot 18 u.
Vlaanderen anno 1339. In Vlaanderen 
heerst er politieke en sociale onrust. 
Pieter Peyt, een weggestuurde niets-
nut van een monnik maakt gebruik van 
de situatie en bestormt de abdij met 
een aantal trawanten. Abt Lambertus 
Uppenbroeck wordt samen met twintig 
monniken uit de abdij verdreven en 
de valse Pieter benoemt zichzelf tot 
abt. Maar hij kent de cijfercode van de 
schat niet. Valt deze code in handen 
van Pieter Peyt dan verdwijnt de abdij 
onder het zand… Welke koene ridder 
of edele jonkvrouw kan dit verhinderen? 
Gewapend met een plattegrond gaan de 
dappere kinderen op zoek naar bruik-
bare tips om de abdij van de ondergang 
te redden… Uit de juiste antwoorden 

wordt een gezinsticket voor het middel-
eeuws theaterfestival verloot!
* Voor de sportievelingen: Uithoven-
Westkwartierfietsroute (39 km) of Ten 
Duinen-abdijwandeling (8 km)
De uithoven van de abdij OLV-ten-
Duinen waren een essentieel onder-
deel binnen het economisch beheer van 
de abdijgemeenschap. De Uithoven-
Westkwartierfietsroute is de eerste van 
een aantal routes die verband houden 
met het patrimonium van de vroegere 
abdij Ten Duinen. Een aanrader voor 
liefhebbers van het natuurschoon van de 
polders. De abdijwandeling anderzijds 
leidt u langsheen een aantal plaatsen die 
verband houden met het bestaan van de 
abdij in Koksijde.
Zowel de fiets- als de wandelroute star-
ten aan het bezoekerscentrum van het 
Abdijmuseum.
De brochure (4 euro) kan worden ver-
kregen aan de balie van het museum en 
bij de dienst Toerisme.

Activiteiten in de paasvakantie
Rondleidingen - Tijdens de paasvakantie zijn er dagelijks rondleidingen:
- een Nederlandstalige rondleiding voor volwassenen op dinsdag, donderdag en zondag
- een Franstalige rondleiding voor volwassenen op woensdag, vrijdag en zaterdag
Men betaalt slechts het toegangsticket en krijgt er de deskundige uitleg van de gids gratis bij! Afspraak voor alle rondleidingen 
om 14.30 u. in het bezoekerscentrum.
Zandlopers - Op woensdagen 26 maart en 2 april om 14.30 u. (bezoekerscentrum) kunnen de kinderen (6-12 jaar) kennis 
maken met het gloednieuwe pakket Zandlopers. In een eerste deel ontdekken ze samen met een archeoloog-gids de site van 
het museum. Door zelf artefacten op te graven, leren ze wat archeologie is, hoe een archeoloog te werk gaat en hoe de abdij 
er in de middeleeuwen uitzag. Daarna neemt de gids de kinderen mee naar het museum. Verkleed als monnik volgen ze het 
leven van een monnik uit de middeleeuwse abdij. Via allerlei opdrachtjes komen de kinderen te weten hoe de monniken elke 
dag doorbrachten. Toegang te betalen, gids wordt aangeboden door de gemeente.

Webforum cisterciënzergeschiedenis - WWW
Het Abdijmuseum Ten Duinen beheert een forumpagina waarop vragen en opmerkingen rond de geschiedenis van de Orde van 
Cîteaux in de Lage Landen kunnen gesteld worden. Doel van dit forum is het onderzoek rond de geschiedenis van deze orde in 
Vlaanderen en Nederland te stimuleren. Via http://www.tenduinen.be/phpbb kan u vragen stellen en opmerkingen lanceren.



Cursussen in de bibliotheek
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B i b l i o t h e e k

daarover in de cursus praktisch GSM-
gebruik op dinsdag 22 april van 13.30 
tot 16.30 u. op de 1ste verdieping van 
de bibliotheek in de Willem Elschotzaal. 
Iedere deelnemer brengt zijn gsm, oplader 
én handleiding mee. De prijs bedraagt 

Du i n en abd i j
Familiares de Dunis
Tijdschrift - Het tijdschrift van de Familiares biedt interessante lectuur. In het laatste nummer werd onder andere het wapenschild 
van de gemeente besproken door wijlen Ernest Warlop, eminent historicus en heraldicus. Het wapenschild van de gemeente is 
het oude wapenschild van de Duinenabdij. Dus interessant voor iedereen die meer wil weten rond de geschiedenis van gemeente 
èn abdij.
Bezoek - De Vrienden van het abdijmuseum bezoeken van 15 tot 19 de abdijsite van Noirlac (locatie van de museumfilm) 
en Fontmorigny (enkele gevluchte monniken kwamen in 1128 tot rust in de Duinenabdij). In de rand worden ook Bourges en 
La-Charité-sur-Loire bezocht. Inschrijven liefst vòòr 15 maart bij penningmeester Daniël Degryse (daniel.degryse@scarlet.be).

Open Museumdag: zaterdag 5 april
Traditioneel zet het Abdijmuseum elke eerste zaterdag van de maand zijn deuren wagenwijd open. Gratis toegang voor iedereen 
op zaterdag 5 april tussen 14 en 18 u.!

Tweede middeleeuws theaterfestival: donderdag 1 mei
Noteer alvast ook het 2de middeleeuws theaterfestival (donderdag 1 mei, 14 tot 18 u.) met stip in de agenda! Het wordt 
opnieuw een leuke namiddag boordevol straattheater, spannende vertellingen, hilarische wagenspelen en vrolijke muziek uit de 
middeleeuwen! Als de weergoden slecht gezind zijn, vindt het theaterfestival plaats in de abdijhoeve Ten Bogaerde. Hou de web-
site van het abdijmuseum in het oog voor het gedetailleerde programma. Halfweg april volgt nog een nieuwsflash via de site.

Zuid-Abdijmolen
De graanvoorraad van de Zuid-Abdijmolen is terug aangevuld. Perfect gezuiverd graan van Molens Taelman uit Bossuit werd 
aangevoerd. De molenaar zal volgende maanden weer meel produceren.

Praktisch gsm-gebruik
kreeg u een GSM van de kleinkinderen? 
Maar wat kan je er allemaal mee aanvan-
gen? Hoe beluister je de mailbox? Hoe 
verstuur je een berichtje (sms)? Uitleg 

4 euro, cursus inbegrepen. Maximaal 15 
deelnemers, die lid moeten 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.

Basiscursus internet
de bib organiseert op de donderdagen 8, 15, 22 en 29 mei, telkens van 13.30 tot 16 u. een basiscursus internet in de afdeling 
Beeld en Geluid (1ste verdieping). Internet is hét hedendaagse medium, de wereld op je scherm. Vanop de computer kan men 
een schat aan informatie opzoeken, de actualiteit volgen, een reis voorbereiden, de krant lezen, enz. Deze reeks is bedoeld voor 
wie al wat basiservaring met computers heeft maar zich nog niet waagde aan surfen op het internet. Na een korte theoretische 
introductie wordt er veel geoefend. Twee ervaren lesgevers begeleiden de deelnemers. Kostprijs: 16 e (cursus inbegrepen). Men 
moet wel lid zijn van de bib, en er worden maximaal 10 deelnemers toegelaten.

Lente in de bib met voorleesopa
De lente is weer in het land! Op woensdagnamiddag 16 april komt opa voorlezen in de bib over de lente. Je kan hem vinden bij 
de raket om 14.30 u.

Zoektocht met Geronimo Stilton
Op dinsdag 4 maart kreeg de bibliotheek bezoek van de hoofdredacteur van “De Wakkere Muis”, Geronimo Stilton. Stilton kwam 
hiervoor speciaal over van Rokford, Muizeneiland. Samen met de leerlingen van het 2de leerjaar van de Ark, de Letterzee, het MPI 
De Viertorre en de gemeenteschool Oostduinkerke en Koksijde ging de muis Geronimo op zoektocht door de bib. De leerlingen 
kregen een Egyptisch hiërogliefenschrift om te ontraadselen, raadden geschreven woorden in de lucht en speelden de Geronimo-
bingo. De groep die de opdracht tot een goed einde bracht kreeg een letter. Met de 4 letters werd een gezocht woord gevormd. 
“MOOI” was het woord en dat is meteen ook het thema van de jeugdboekenweek. Het was voor de kinderen (en de juffen en 
meester) een unieke ervaring om met zo’n levensgrote muis op pad te kunnen gaan!



Inschrijven voor “Buren bij Kunstenaars 2008”
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De provincie West-Vlaanderen organiseert 
in 2008 voor de vijfde maal “Buren bij 
Kunstenaars”. In 2007 namen aan dat initi-
atief 820 kunstenaars uit heel de provincie 
deel. Dit project loopt opnieuw gelijktijdig 
in het departement Nord en het departe-
ment Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk.
“Buren bij Kunstenaars 2008” vindt plaats 
op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 
oktober. In heel onze provincie stellen kun-
stenaars hun atelierdeuren open. Amateurs 
of professionelen, vanuit om het even 
welke discipline (grafiek en tekenkunst, 
schilderkunst, beeldhouwkunst/instal-

latie, fotografie, video, kunstambachten, 
mixed media …) kunnen zich inschrijven. 
Deelnemen is gratis. Activiteiten met zui-
ver commerciële doeleinden worden van 
deelname uitgesloten; de  ateliers moeten 
in West-Vlaanderen gesitueerd zijn.
Om geldig in te schrijven zijn er twee 
mogelijkheden:
- ten laatste op 27 april online inschri-
jven op de website www.west-vlaanderen.
be/burenbijkunstenaars
- ten laatste op 27 april (datum post-
stempel) het deelnemingsformulier 
per post zenden aan : Provincie West-

Vlaanderen, dienst Cultuur, project 
“Buren bij kunstenaars”, Provinciehuis 
Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries. Het deelnemings-
formulier kan op hetzelfde adres aan-
gevraagd worden tot en met 20 april.
Er wordt gevraagd bij voorkeur online in 
te schrijven.
Voor meer info: Evy Van de Voorde, 
wn. cultuurfunctionaris beeldende 
kunsten, abdijmuseum Ten Duinen 
1138, Koninklijke Prinslaan 6-8 (tel. 
058/53.39.57, fax 058/51.00.61, e-post 
evy.vandevoorde@koksijde.be).

Vijfstedentreffen in Biedenkopf an der Lahn
Naar jaarlijkse gewoonte vindt in één van de verbroederde gemeenten het Vijfstedentreffen plaats. Dit jaar, van 30 mei tot en 
met 1 juni, is het de beurt aan Biedenkopf an der Lahn (D), de eerste gemeente waar Oostduinkerke mee verbroederde.
Aan de deelnemende verbroederingsgemeenten wordt gevraagd hun volle medewerking te verlenen:
- door het uitbaten van een stand met lokale streekproducten
- en door het sturen van jongeren (tussen 15 en 17 jaar) die met hun leeftijdsgenoten uit de andere bevriende gemeenten 
wedijveren in de verschillende sport- en speldisciplines.
Naast het sturen van de jongeren en een drietal monitoren worden ook tal van andere verenigingen uitgenodigd mee te werken 
aan dit interstedelijk feest- en wedstrijdgebeuren. Volgende verenigingen nemen deel:
- een vertegenwoordiging van De Harmonie Vrienden van de Brandweer uit Oostduinkerke
- een delegatie garnaalkruiers te voet van De Slepers en De Spanjaardbank
- de Veteranen van Oostduinkerke zullen zorgen voor een keiharde interland voetbalwedstrijd
- de folkloredansgroep de IJslandvaarders brengt uiteraard zijn folklore-dansen en neemt daarbij graag de buitenlandse vrienden 
als danspartner mee op de dansvloer
- uit Koksijde wordt de Budokaido-groep verwacht om er hun kunnen te laten zien
Ook Mieke Garnaal en Eredames zullen de gemeente op een waardige en officiële manier vertegenwoordigen.
Om het geheel voor de deelnemers op gezellige manier te kunnen laten verlopen werden twee bussen ingelegd waardoor het 
vervoer naar Biedenkopf gratis wordt. Voor het verblijf ter plaatse dient men echter zelf in te staan. Contact: voorzitter Edgard 
Samyn, Pastoor Pypestraat 4A in Oostduinkerke (tel. en fax: 058/23.55.20).

Bedevaart naar Baaldjes Kruus op maandag 21 april
Idesbaldus van der Gracht, 3de abt van de Duinenabdij, is de patroon van de vissers, de 
landbouwers en de Vlaamse adel. De traditionele bedevaart naar zijn kruis, Baaldjes Kruus, 
vindt plaats op maandag 21 april. Om 14 u. is er een korte plechtigheid in de OLV-ter-
Duinenkerk. Van daar wordt dan om 14.30 u. in processie naar het kapelletje van de Zalige 
Idesbaldus opgestapt waar het Idesbalduslied gezongen wordt.
Voorpagina brochure LENTEKRIEBELS
Deze brochure geeft u een overzicht van alle activiteiten vanaf de Paasvakantie tot eind juni. Gratis in 
alle toerismekantoren van de gemeente.

Voorpagina brochure YDE DUINEN
Voor het 4de jaar op rij brengt de dienst Toerisme een natuurbrochure uit over alle natuurgebieden in onze gemeente met prachtige foto’s en beknopte 
uitleg. Er staat ook een overzicht in van alle gratis geleide wandelingen en fietstochten van 2008. Gratis in alle toerismekantoren van de gemeente.

Daguitstappen vanuit de dienst Toerisme
- DONDERDAG 8 MEI: DAGUITSTAP NAAR ROTTERDAM
- DONDERDAG 29 MEI: DAGUITSTAP NAAR KENT  
Voor inlichtingen: dienst toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Gemeentehuis, Zeelaan, 303 Koksijde - 058/51.29.10 - Email: 
erika.leuridan@koksijde.be
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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.

ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 2, 16 en 30 april
Ophaaldata papier en karton: woensdag 9 april

ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 3 en 17 april en 
opgelet maandag 28 april !
Ophaaldata papier en karton: donderdag 10 april

ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 4 en 18 april
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 11 april

ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 4 en 18 april en opgelet 
maandag 28 april
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 8 april

Belangrijk: wijziging inzameling bedrijfsafval
Nog tot 30 april blijft de gemeente ook nog het vergelijkbaar “bedrijfsafval”, dat aangeboden wordt door horeca, KMO en zelf-
standige inrichtingen, inzamelen. Maar vanaf 1 mei gelden nieuwe maatregelen.
1. Afvalcontainers met “bedrijfsafval” worden niet meer verhuurd noch opgehaald door de gemeentediensten. Wel nog de 
verzamelcontainers voor huishoudelijk afval afkomstig van wooncomplexen die hiervoor een kostendekkende vergoeding zullen 
betalen. Frequentie van de ophaling: maximum 2 ledigingen per week (contract af te sluiten met de milieudienst).
2. Bedrijfsafvalzakken zoals die tot op vandaag door horeca, KMO en zelfstandigen worden aangeboden, worden eveneens nog 
verder door de gemeente opgehaald doch onder bepaalde strikte voorwaarden:
* maximum 1 ophaling per week
* maximum 2 bedrijfsafvalzakken per ophaling
* de toeristische zones worden op maandag bediend. Alle andere straten worden bediend op dezelfde ophaaldag voorzien voor 
het huishoudelijk afval (zie restafvalkalender).
3. Wie grotere hoeveelheden wil aanbieden of met een hogere frequentie wil bediend worden valt niet meer onder de noemer 
afval “gelijkgesteld met huishoudelijk afval” doch wel onder “bedrijfsafval”. Hiertoe dient de privé-ophaalsector ingeschakeld te 
worden al dan niet met gebruik van een privé-afvalcontainer.
4. De verkoop van de bruine bedrijfsafvalzakken wordt gereglementeerd, als volgt en met onmiddellijke ingang:
* de verkoop ervan gebeurt uitsluitend op de milieudienst
* maximum 11 rollen in totaal, 110 zakken per jaar, zijnde 2 per week.
Voor meer info: milieudienst 058/53.34.39.

Belangrijk: wijziging inzameling gewone groene huisvuilzakken
Opgelet: er is ook een wijziging op til voor de ophaling van de gewone groene huisvuilzakken voor de gezinnen, in bepaalde delen 
van volgende straten: Zeelaan, Strandlaan, Leopold II-laan, Lejeunelaan, Dorpsstraat.
Tot 30 april worden deze delen nog meerdere keren bediend per week, net zoals de toeristische sectoren. Vanaf 1 mei wordt 
de inzameling teruggebracht tot 1 keer per week, conform de regeling voor alle straten die niet in een toeristische zone zijn 
gelegen. De betrokken inwoners worden persoonlijk per brief op de hoogte gebracht van deze wijziging met vermelding van de 
nieuwe ophaaldag.

Sluitingsdagen containerpark
Het containerpark is gesloten op donderdag 1 en vrijdag 2 mei.



zijn meer dan 20.000 erkende inzamel-
punten: supermarkten, dagbladhande-
laars, gemeentelijke containerparken,…
ADVIES VOOR BETER GEBRUIK
1. Kijk goed naar de vervaldatum en leg 
geen onnodige voorraad aan. Als u uw 
batterijen heel lang niet gebruikt, dan 
kan hun energie verloren gaan.
2. Bewaar nieuwe batterijen op een koele 
en droge plaats.
3. Stel batterijen nooit onnodig bloot 
aan de zon of aan vocht.
4. Respecteer de polariteit (+ en -) en 
de voltage volgens de eigenschappen 
van het toestel.
5. Laat batterijen niet in apparaten zit-
ten als u die gedurende lange tijd niet 
gebruikt. Neem de batterijen eruit en 
bewaar ze altijd ver van hitte en vochtig-
heid. Zo gaan ze langer mee.
6. Gebruik batterijen steeds tot ze vol-
ledig leeg zijn.
7. Vervang alle batterijen in een toestel 
op hetzelfde ogenblik.
8. Vergeet niet de batterijen uit een toe-
stel te halen voor u het inlevert.
Meer info: www.bebat.be
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Voor een beter gebruik 
van batterijen en kleine accu’s

De vzw BEBAT zorgt voor ophaling, sortering en recyclage van gebruikte batterijen en kleine accu’s, onder toezicht van de federale 
overheid en de regionale instanties. Elke burger wordt gevraagd deel te nemen aan deze actie voor het behoud van natuurlijke 
grondstoffen.

Herlaadbare batterijen zijn in sommige 
omstandigheden een goede keuze. Toch 
zijn ze niet overal en altijd de beste 
oplossing:
1. Een batterij mag u enkel herladen met 
elektrische stroom in een batterijlader. 
Die moet geschikt zijn voor het type 
herlaadbare batterijen.
2. Batterijladers zijn uitsluitend bedoeld 
voor herlaadbare batterijen. U her-
kent die batterijen door de aanduiding 
“rechargeable”. Staat dat niet op de bat-
terij, dan is herladen onmogelijk en zelfs 
gevaarlijk!
3. Herlaadbare batterijen hebben last 
van zelfontlading, vaak al na enkele 
weken. Niet-herlaadbare batterijen heb-
ben een bewaartermijn van enkele jaren. 
Gebruik daarom beter geen herlaad-
bare batterijen in toestellen die weinig 
energie vragen of die u niet regelmatig 
gebruikt (horloges, wekkers, thermo-
staten, afstandsbedieningen, radio’s die 
weinig gebruikt worden, zaklampen…)
4. Herlaadbare batterijen zijn het best 
geschikt voor toestellen die ervoor ont-
worpen zijn (GSM’s, draadloze gereed-

schappen enz).  Ze zijn ook een goede 
keuze wanneer u een toestel regelmatig 
gebruikt (draagbare muziekspelers, elek-
tronische spelconsoles, telegeleid speel-
goed enz.).
5. Als een herlaadbare batterij leeg is en 
herladen niet meer lukt, dan plaatst u ze 
netjes in een BEBAT-inzameldoos. Dan 
worden ook de herlaadbare batterijen, 
net zoals andere gebruikte batterijen, 
gerecupereerd en milieuvriendelijk ver-
werkt.
LEGE BATTERIJEN!
- maak ze nooit open te maken en hou ze 
droog zodat ze niet roesten
- gooi ze niet in het vuur, niet in de vuil-
nisbak en zeker niet in de natuur
- breng de lege batterijen regelmatig 
naar een BEBAT-inzamelpunt; elk gezin 
heeft gemiddeld 10 gebruikte batterijen; 
controleer dus regelmatig opbergdozen, 
schuiven, kasten, gara-
ges, bergingen, kelders 
en zolders.
- ter herinnering: de vzw 
BEBAT stelt inzamelzak-
jes ter beschikking en er 

Vogelgriep: verlenging maatregelen
De minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw heeft beslist dat de thans van kracht zijnde preventieve maatregelen 
met betrekking tot de najaarsmigratie van wilde vogels in deze periode verlengd worden. Dit betekent concreet:
* Enerzijds dat enkel de afschermregeling voor pluimvee van professionele houders in de gevoelige natuurgebieden behouden 
blijft, en
* Anderzijds dat voor alle vogel- en pluimveehouders in de gevoelige natuurgebieden en voor alle professionele houders 
van pluimvee en andere vogels in de rest van het land de verplichting blijft bestaan om de dieren binnen, hetzij onder netten 
afgeschermd te voederen en te drenken, zodat via deze weg geen contact met wilde vogels mogelijk is.
* Bovendien: in de gevoelige natuurgebieden wordt van de particuliere pluimveehouders geëist dat zij in staat moeten zijn om 
hun pluimvee binnen de 24 uren af te schermen indien het FAVV daartoe opdracht zou geven.
In onze gemeente behoren volgende straten tot de gevoelige natuurgebieden: Dockaertstraat, Kinderlaan, Pelikaanstraat, 
Veurnekeiweg, Veurnevaartstraat en Zouavenpad.
Meer info: www.Influenza.be en www.favv.be, of bel 058/53.30.99 (milieudienst, Bart Quintelier).
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Dikketruiendag: sfeer in de scholen

Op 15 februari vond ook in onze gemeente de Dikketruiendag plaats. Bedoeling van die dag is energie besparen en tegelijk de 
CO2-uitstoot laten dalen. Dat kan gemakkelijk door enkele eenvoudige acties. Onze gemeente heeft zijn symbolisch steentje 
bijgedragen door de temperatuur in diverse gemeentelijke gebouwen 1 graad te verlagen (7% minder brandstofverbruik is 7% 
minder CO2-uitstoot), door de bureaulampen in het gemeentehuis die dag niet te gebruiken en door de niet-gebruikte computer-
schermen volledig uit te schakelen (een gewoon pc-scherm verbruikt 80 watt per uur)

De eerste Dikketruiendag werd in 2005 
georganiseerd door Milieuzorg Op 
School (MOS) van het departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse 
overheid). Ook dit jaar namen enkele 
Koksijdse scholen deel.

In de vrije basisschool de Ark werd de 
dag ingezet onder het motto “Dans je 
warm, wij doen het met een paar graden 
minder opperbest” Niemand klaagde, 
want door de 3 opgezette dansmomen-
ten gloeiden de kinderen als kooltjes.

In de vrije basisschool Oostduinkerke 
werd een wedstrijd gehouden: wie kan 
het meeste lagen kleding aandoen? De 
wedstrijd werd gewonnen door Lander 
van het zesde leerjaar die welgeteld 44 
lagen kleding aanhad!

In de gemeenteschool van Oostduinkerke 
stond op de speelplaats een echte catwalk 
opgesteld! Na de opwarming met mees-
ter Brecht en de kinderen van het zesde 
leerjaar, werd een modeshow gehouden 
met alle leerlingen en leerkrachten.  Na 
een dansdemonstratie van het zesde 
leerjaar werd de energievretende wolf 
voorgesteld. In de klassen werd de ver-

warming lager gezet dan gewoonlijk. Op 
plaatsen waar de kinderen samen energie 
konden besparen, werden in overleg met 
de kinderen in alle klassen wolfjes uitge-
hangen. Om de deelname aan deze actie 
aan te tonen, werden alle buitendeuren 
voorzien van een grote affiche met de 
energievretende wolf.

Opleidingsvorm 2 van BuSo de 
Rozenkrans hield verscheidene work-
shops waar de leerlingen het warm van 
kregen. Er werd o.m. een skate- en skee-
lerpark aangelegd, er was een danswork-
shop en een hindernissenparcours voor 
de fietsers. Bovendien werd de inner-
lijke mens warm gehouden met lekkere 
chocolademelk! Daarnaast maakten de 
greeny’s, -dat zijn de leerlingen van het 
MOS-team-, een superlange sjaal door 
alle sjaals aan elkaar te knopen. Het 
resultaat mocht er zijn: een superlange 
sjaal van ruim 81 meter! Op de foto kan 
je zien dat alle leerlingen samen ingeduf-
feld werden in deze superlange sjaal!

Winnaar maart actie 
boodschappentas

In maart werd 
mevrouw Sabine 
Deschoolmeester 
met de bood-
s c h a p p e n t a s 
gespot. Zij wint 
meteen enkele 
a a n k o o p b o n -
nen bij plaatse-
lijke handelaars. 
De milieudienst 
wenst haar van 
harte proficiat!

Van dansen krijg je het vanzelf warm.
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Aanbod voor (ver)bouwers: 
planadvies duurzaam bouwen
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ZonneWinDT ontstond in 
de schoot van BeauVent 
cvba, een coöperatieve die 
hernieuwbare energie pro-
duceert. ZonneWinDT heeft 
een adviserende rol op vlak 
van energiebeheer en duur-
zaam (ver)bouwen. Hun 
team van vier deskundigen 
(waarvan twee architecten) 
begeleidt toekomstige (ver)
bouwers op hun weg naar 
een duurzame woning met 
o.a. planadvies, energies-
creening, workshops. Een 
architect en medewerker 
van ZonneWinDT geven je 
persoonlijk advies van 3 uur. Dit kan 
volgens twee formules: op basis van uw 
plan of ter plaatse bij u thuis.
Formule A: duurzaam planadvies voor 
een nieuwbouw of verbouwing
Hebt u een duidelijk plan (van een archi-
tect), ga dan langs bij de milieudienst 
met een kopie ervan. Doe dat vòòr uw 
plan definitief is, zodat de architect nog 
rekening kan houden met de duurzame 
suggesties bij het finaliseren van het 
plan. De gemeente zendt een kopie 
van uw plan naar ZonneWinDT, dat een 
schriftelijk advies opmaakt. Dit advies 
wordt met u op een zitdag besproken. 

U betaalt 15 euro aan ZonneWinDT en 
krijgt het schriftelijk advies mee naar 
huis. Zo’n zitdag vindt om de 5 weken 
plaats op woensdag van 14 tot 20 u. 
U komt na afspraak. Meer info over de 
zitdag bij de milieudienst.
Formule B: duurzame raad ter plaatse 
voor verbouwingen
Hebt u geen uitgetekend plan, maar wel 
duurzame verbouwingsdromen? Dan kan 
de deskundige van vzw ZonneWinDT 
ook bij u thuis langskomen. Bij de milieu-
dienst vult u daartoe een aanvraagfor-
mulier in. ZonneWinDT zal u contacteren 
voor een afspraak. Ze komen bij u thuis 
en geven suggesties voor een duurzame 
verbouwing. U betaalt 15 euro en het 
schriftelijk advies wordt u binnen de 2 

weken gezonden.
Het plan- of verbouwadvies 
biedt suggesties en ant-
woorden in verband met 
oriëntatie van de woning, 
compact bouwen, (ecologi-
sche) bouwmaterialen, iso-
latie, soort ramen en glas, 
ventilatie, verwarmingsin-
stallatie, verwarmingsele-
menten en energiebron, 
gratis zonneenergie, subsi-
dies en belastingvoordelen.
De voorstellen of suggesties 
verplichten u tot niets. Maar 
op korte termijn bespaart u 
fiks op uw energiefacturen. 

U draagt uw steentje bij in de strijd 
tegen de vervuiling en uw investeringen 
zijn winstgevend op langere termijn. Uw 
huis wordt meer waard. Dit zijn levens-
lange voordelen waar u niet naast kan 
kijken.
Wie meer wil dan een planadvies (15 
euro) of plaatsbezoek (15 euro), kan 
opteren voor een uitgebreid advies. Dat 
kost dan 45 euro per extra uur en de 
vervoerskosten van de deskundige.
Info: milieudienst, Heidi Vollon, tel. 
058/53.34.64, e-mail heidi.vollon@
koksijde.be.
Voor deskundig advies over duurzaam 
(ver)bouwen kan men terecht bij de 
milieudienst en de vzw ZonneWinDT.

Sinds februari 2008 werken de provincie West-Vlaanderen en onze gemeente samen met vzw ZonneWinDT om te helpen van 
uw woning een duurzame én energiezuinige woning te maken. Ze bieden namelijk een duurzaam planadvies of een duurzame 
raad bij u thuis aan. Zo’n planadvies vraagt u best aan voor u begint te verbouwen of voor u uw plan bij de dienst Stedenbouw 
ter goedkeuring indient.

Vislijn: infoblad voor de hengelaar
Vislijn, het Vlaams infoblad voor de hengelaar en de natuurliefhebber ligt ter beschikking bij de gemeentelijke milieudienst. 
Een duurzame openbare visserij heeft tot doel een minimale verstoring van flora en fauna na te streven tijdens het vissen en zo 
voor de volgende generatie het visgenot en de toekomstige hengelmogelijkheden in de openbare wateren veilig te stellen.
Het strikt toepassen van de wetgeving is noodzakelijk zodat een evenwichtige bevissing kan plaatsvinden zonder de natuur-
lijke vispopulaties te bedreigen. In het infoblad vindt u de vernieuwde folder “Vissen volgens de wet”. Dit is een beknopte 
versie van het reglement rond de openbare visserij.
Niet enkel wetgeving vindt u in Vislijn. Ook besprekingen van meerdere openbare hengelwateren in Vlaanderen komen aan 
bod en uitgebreide informatie omtrent trekvissen in het stroomgebied van de Schelde.
Kortom : een MUST voor elke hengelaar en natuurliefhebber. Meer info: Agentschap Natuur en Bos, tel. 02/55.38.222.



Prijs voor hoevebeplanting
Landbouwer Jos Depotter, Veurnekeiweg 20 in Wulpen, heeft het Diploma van Gouden Medaille behaald in de wedstrijd 
bedrijfsbeplanting 2007, uitgeschreven door het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw 
(POVLT) in Beitem. Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd om de land- en tuinbouwers die inspanningen leveren om 
hun bedrijf zo goed mogelijk in het landschap te integreren, te stimuleren en te belonen. In 2007 schreven 29 bedrijven zich 

in. De jury bekroonde daarvan 6 bedrijven met een gouden medaille en 
13 met een zilveren medaille. Daarnaast werd aan maar liefst 150 West-
Vlaamse bedrijven advies verleend over beplanting op het erf, aan de 
bedrijfsingang en rond de bedrijfsgebouwen.
De wedstrijd bedrijfsplanting wordt in 2008 opnieuw uitgeschreven. 
Land- en tuinbouwers uit Koksijde die wensen deel te nemen moeten 
zich schriftelijk inschrijven (gratis), tot 30 juni, bij het POVLT, Ieperseweg 
87 in 8800 Beitem. Info: Kathleen Storme, tel. 051/27.33.97, fax 
051/24.00.20, e-post kathleen.storme@west-vlaanderen.be, webstek 
www.bedrijfsintegratie.be.
De h. en mevrouw Depotter die het Diploma van Gouden Medaille behaalden in de 
provinciale wedstrijd hoevebeplanting. 

Sedert 1996 wordt een deel (30 ha) 
van het natuur- en waterwinningsge-
bied Doornpanne tussen Koksijde en 
Oostduinkerke door Shetlandpony’s 
begraasd. Deze begrazing, ten noorden 
van het wandelpad (afgesloten zone) 
tussen het bezoekerscentrum en de Hoge 
Blekker, heeft bijgedragen tot een meer 
open landschap en een hogere diversiteit 
aan planten. Vanaf maandag 4 maart wor-
den ook de duinen ten zuiden van dit pad 

begraasd 31 ha). Niet door pony’s, maar 
door twee ezelinnen: Zoé en Zora.
Zowel de pony’s als de ezels zijn onder-
gebracht in sterk vervilte duinen die via 
begrazing weer meer open zullen worden 
met een grotere variatie aan planten. 
Voor de open zone ten zuiden van het 
wandelpad werd voor ezels geopteerd 
omdat zij beter in staat zijn om hou-
tige gewassen, zoals Duindoorn, aan te 
pakken. Bovendien besteden ezels min-

der aandacht aan publiek waardoor dit 
gebied toegankelijk kan blijven.
Vervilting van duinen is het gevolg van 
afgestorven bovengrondse vegetatie die 
’s winters niet verteert en een te hoge 
concentratie stikstof ondergronds nalaat. 
Ezels eten al die plantenresten op, ook 
de wortels. Ze zijn dus een remedie tegen 
het verschijnsel van de vervilting.
In tegenstelling tot het eerste begrazi-
ngsblok betreft het nu een open begra-
zing. Dit betekent dat wandelaars vrij 
toegang hebben tot het gebied. Dat is 
een tweede reden waarom voor ezels 
gekozen wordt. De wandelaars moeten 
wel op het pad blijven en honden zijn 
verboden binnen dit deel. Mensen met 
een hond kunnen nog steeds langs de 
wandelweg en via een pad gelegen tus-
sen het nieuwe begrazingsblok en het 
infiltratiegebied de Vissersstraat berei-
ken. Er werden valpoorten geplaatst, 
waarlangs de wandelaars het terrein kun-
nen betreden zonder dat de ezels het 
gebied kunnen verlaten.
Een en ander is een initiatief van de eige-
naar van het terrein, de Intercommunale 
Waterleidingsmaatschappij van Veurne-
Ambacht (IWVA), in samenwerking met 
de vzw Duinenwacht.
Meer info: IWVA, Doornpannestraat 1, 
tel. 058/53.38.33, e-post info@iwva.be.

Ezelinnen grazen in de Doornpanne
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Onder het goedkeurend oog van vertegenwoordigers van de IWVA en Duinenwacht worden Zoé 
en Zora aan de duinen toevertrouwd. Beide ezelinnen zijn in blijde verwachting. In mei leggen 
ze hun “ei”.



De Week van de Zee is een jaarlijkse 
aandachtsweek die natuur en milieu aan 
de kust in de kijker wil plaatsen. Het 
initiatief werd 11 jaar geleden door het 
provinciebestuur opgestart om vooral 
jongeren kennis bij te brengen van dit 
unieke biotoop. Sinds enkele jaren wor-
den ook inwoners en toeristen bij dit 
gebeuren betrokken. Zo wordt er tijdens 
de weekends van 26-27 april en 3-4 mei 
een waaier van activiteiten aangeboden 
door de dienst Toerisme (zie laatste 
blad)
De milieudienst van Koksijde werkt sinds 
het begin mee en stelt jaarlijks, samen 
met de westkustgemeenten en lokale 
gidsen, een aanbod samen voor leerlin-
gen uit het basisonderwijs. Daar wordt 
door de leerkrachten enthousiast op 
ingeschreven. Vooral de doe- en voelac-
tiviteiten op het strand zijn zeer in trek. 
Deze groepen kunt u aan het werk zien 
van 28 april tot 10 mei, vooral aan het 
stranddienstencentrum in Koksijde-bad.
Dit jaar wordt er bijzondere aandacht 

geschonken aan de leerlingen van het 
buitengewoon onderwijs. Vanaf de start 
van de Week van de Zee zijn zij enthou-
siaste deelnemers die met volle teugen 
van dit gebeuren genieten. De gidsen 
van de milieudienst werken graag samen 
met deze leerlingen. Om de manier van 

aanpak nog beter af 
te stemmen op de 
behoeften van de 
leerlingen, werd een 
bijeenkomst geregeld 
tussen natuurgid-
sen en leerkrachten 
van de Rozenkrans 
( B u i t e n g e w o o n 
Lager Onderwijs 
en Buitengewoon 
Secundair Onderwijs). 
De activiteiten dienen 
kort, krachtig en vooral 
doe-gericht gebracht 
te worden.
Deze “buitengewone” 
Week van de Zee 

wordt ook aangeboden aan de leerlin-
gen van het buitengewoon onderwijs 
van de school de Viertorre (laatste week 
van mei).
Meer info bij de milieudienst (tel. 
058/53.34.39), en op blz. 24 van dit 
nummer.

Week van de Zee: nieuwe editie 
met een “buitengewone” wending…

Mi l i e u
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Tijdens de Week van de Zee wordt er van het jaar bijzondere aandacht 
geschonken aan de leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Welke ecoscore krijgt uw wagen?
Nagaan hoe milieuvriendelijk of –onvriendelijk een bepaald voertuig is, was tot voor kort niet makkelijk. Er 
zijn verschillende aspecten waar je op moet letten, maar een echt totaalbeeld geven die elk apart niet:
* De technologie van een voertuig - Zo zijn LPG-wagens in het algemeen milieuvriendelijker dan diesel- of benzinewagens, maar 
toch is dit niet altijd het geval.
* De CO2-uitstoot van een voertuig - De CO2-uitstoot wordt bij nieuwe wagens telkens vermeld, aangezien CO2 een belang-
rijke rol speelt in het broeikaseffect en dus bij de klimaatverandering.
* De Europese homologatieregelgeving - Een voertuig dat op de markt wordt gebracht moet aan een aantal voorwaarden vol-
doen. Zo legt Europa bepaalde emissielimieten op voor NOX, CO, koolwaterstoffen en fijne stofdeeltjes. Die normen worden 
steeds strenger. Zo geldt sinds 2005 de Euro IV-emissiestandaard, die strenger is dan de voorgaande Euro III-standaard.
Die verschillende systemen geven elk apart geen uitsluitstel over hoe milieuvriendelijk een voertuig nu eigenlijk is. Een zuinige 
wagen verbruikt bijvoorbeeld minder energie en stoot daardoor minder CO2 uit, maar hij kan op andere milieuvlakken min-
der goed scoren bijvoorbeeld door een hoge uitstoot van fijn stof. Ook binnen een bepaalde Euroklasse zijn er verschillen. 
Sommige Euro IV-wagens zijn stukken milieuvriendelijker dan andere. Daarom heeft de Vlaamse overheid de ecoscore ont-
worpen. Die brengt al die deelaspecten samen, wat zo een totaalbeeld van de milieuvriendelijkheid van een wagen geeft. Hoe 
hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de auto.
Op de website http://www.ecoscore.be kan de Ecoscore van een voertuig opgezocht worden, en dit zowel voor nieuwe als 
tweedehandsvoertuigen. Er zijn ook bepaalde zoekcriteria voorzien waarmee een lijst kan opgevraagd worden van alle voertui-
gen die aan dat criterium voldoen, zoals bijvoorbeeld een ecoscore tussen 61 en 70, een CO2-uitstoot tussen 100 en 130 
g CO2/km, enz.
De brochure met meer uitleg over Ecoscore kan men downloaden van http://www.lne.be/themas/milieu-en-mobiliteit/milieu-
vriendelijke-voertuigen/ecoscore-en-euronormen/ecoscore
Folders en brochures “De Ecoscore: winst voor mens en milieu” liggen ook ter beschikking aan het loket van de milieudienst.



Dichter Fernand Florizoone:
“Koksijde” in negen talen…
Kunstenaars koesteren hun Koksijde…, Koksijde koestert z’n kunstenaars…

Eén van hen is de veel gevierde dichter Fernand Florizoone (°1925), cultureel ambassadeur van Koksijde en 
erelid van de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen.

Fernand Florizoone schreef 15 dichtbundels, o.m. “De grens is geen begrenzing” (1978). Daarin wijdt hij 
sublieme gedichten aan vele steden en dorpen aan weerszijden van “de schreve”. Natuurlijk ontbreekt zijn 
woonplaats Koksijde niet in die poëtische galerij.

Dat gedicht, “Koksijde”, is nu vertaald in acht talen: in de Europese talen Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Italiaans, Noors en Zweeds, en in het overzeese Afrikaans! Fernand Florizoone is dus een culturele am-
bassadeur in de echte betekenis van het woord, over onze landsgrenzen heen. Inderdaad: de grens is géén 
begrenzing…

Het college van burgemeester en schepenen, inzonderheid schepen Jan Loones van Cultuur, wil de lezers 
van het gemeentelijk infoblad Tij-dingen deze negenvoudige beeld- en klankrijke ode aan onze gemeente 
niet onthouden. Vandaar deze bijzondere bijlage in een aantrekkelijke vormgeving, met artistieke foto’s 
van Fernands vriend Marcel de Meirleir. Voor de liefhebbers een kleinood om te koesteren…

KOKSIJDE

Een kokkel en een zee
schrijven in het zand Koksijde,
de zon waait de dagen open
in een schaakspel baadsters,
de laatste paardenvisser
hangt zijn net te drogen,
onder acht eeuwen zand
luidt de abdij het getij
over het land,
op de zandeeuwen
priemt jonge helm
en achter het duin zingt de wind
een zeemeermin.

Eb en vloed,
wie kwam 
komt altijd weer.

Fernand Florizoone

(Exclusieve bijlage aan Tij-dingen, april 2008,
13de jaargang nr. 4 – Samenstelling: Jan Huyghe)

Zijn dichtwerk is bekroond met:
J.L. De Belderprijs voor Poëzie, Deurle 
a.d. Leie, 1977
Briljanten Litera-onderscheiding 
Beringen, 1982
Poëzieprijs stad Blankenberge, 1986
Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs 
1982-1986, KANTL



KOKSIJDE

Une coquille et une mer
dans le sable écrivent Koksijde,
le soleil souffle les jours 
dans un jeu d’échec de baigneuses,
le dernier pêcheur à cheval
tend son filet pour le sécher
l’abbaye sonne la marée
par-dessus le pays,
sur les siècles de sable
pique un jeune oyat
et derrière la dune chante le vent
une sirène,

flux et reflux
qui est venu
revient toujours.

(naar het Frans vertaald door
Marcel Hennart, dichter uit Brussel)

KOKSIJDE

Herzmuschel und See
schildern im Sand… Koksijde,
die Sonne bläht die Tage
zu einem Schachspiel von Seemädchen,
ein letzter Reiter-Fischer
hängt sein Netz zum Trocknen auf,
Aus acht Jahrhunderten Sand empor
läutet die Abtei übers Land
die Horen der See,
im Zeitaltersand
sprießt der neue Strandhafer.
Der Wind singt aus der Düne hervor:
Seejungfrau.

Ebbe und Flut:
wer kam
kommt wieder.

(naar het Duits vertaald door Veerle Janssens,
lic. Germ. fil., beëdigd vertaalster, Oostduinkerke)

Aan zee met meester-dichter en vriend Anton van Wil-
derode, die schrijft over Fernands werk: “Fernand Flori-
zoone stapt over barrières, beperkingen en limieten. Hij 
is de bezinger van een gelukkig, gedroomd arcadia. Een 
voortreffelijk dichter die, ondanks bekroningen en verta-
lingen, toch nog onderschat blijft.” (Foto Jozef Ameeuw)

“Elk vers van deze dichter is een raaklijn van 
het wonder:
eenvoud door een rijp en rijk talent verwoord in 
suggestief-vinnige beelden.” (J.L. Debelder)



KOKSIJDE

Skulp en see
skryf in die sand: Koksijde
die son sprei die dae oop
tot ‘n skaakspel van baaiers,
die laaste perdevisser
hang sy net oop om te droog,
onder agt eeue sand
lui die abdy die gety
oor die land,
op die eeue oue sand
spruit nuwe waaigras
en agter die duin sing die wind
‘n seemeermin.

Eb en vloed,
wat gekom het
kom altyd weer.

(naar het Afrikaans vertaald door oud-Brugge-
ling Bob Bultynck en Betsie Faulhaber, letter-
kundigen, Pretoria, Zuid-Afrika – op vraag van 
oud-Diksmuideling Joost Tryhou, voorzitter 
Orde van den Prince, Pretoria)

COXYDE

Le Conche del mare
scrivono Coxyde nella sabbia,
il sole spazza i giorni
in una scacchiera
di donne bagnanti,
l’ultimo pescatore a cavallo
stende al sole la sua rete,
sotto otto secoli di sabbia
l’abbazia sopra la terra
suona la marea,
sui secoli di sabbia
spunta sulla duna l’erba giovane
e dietro la duna il vento canta
una sirena.

Flusso e riflusso:
chi è venuto
sempre torna.

(naar het Italiaans vertaald door
Riet Dalle, lic. Germ. fil., Brugge)

“Koksijde” gebloemleesd
Het gedicht “KOKSIJDE” verscheen in:

- DE GRENS IS GEEN BEGRENZING – Fernand Florizoone (bundel), 
uitgeverij Orion Brugge § Gottmer Nijmegen, 1978

- POEZIE EN ZEE - Uitgave Kofschip-Kring, Keerbergen, 1978 (p.66)
- SOMS RAAKT DE ZEE VAN LIEFDE PUUR VERSTILD – 100 

mooie gedichten over de zee, samengesteld door Bart Plouvier, 
Icarus 1996 – Antwerpen, Amsterdam

- ’T KANDELAARTJE – Literair Cultureel Tijdschrift; 18de jg. 
nr. 2; 2001 uit ‘Dichter aan zee’ Marie-Louise Bergers

- MEULENHOFFS DAGKALENDER VAN DE NEDERLANDSE 
EN VLAAMSE POEZIE 2003 – THEMA De Zee (Zomer aan zee 
20 aug. 2003)

- ONDER ACHT EEUWEN ZAND Koksijde Gemeentebestuur 2003,
Ill. Marcel De Meirleir en Bert Verstraete
- DE KUSTEN van Aran tot Ha Long – Hotelschool Ter Duinen, 2006
- KOKSIJDE – Stichting kunstboek 2006 (Oostkamp) – Nederlandstalige 

uitgave
- KOKSIJDE – Stichting kunstboek 2006 (Oostkamp) – Franstalige uitgave
- Familietijdschrift “FLORISOONE” nr. 2 -  14de jg. 2000
- KOKSIJDE – in de hall van cc CasinoKoksijde

“Wat zijn poëzie net boeiend maakt is de dubbele gelaagdheid, de diepere betekenis die hier en daar 
opduikt. In bijna al zijn gedichten probeert de schrijver met “de stoppels van zijn woorden” iets van het 
“bodemloze” te vatten. Sommige van zijn gedichten zijn dan ook echte pareltjes”. (Uit: Leesidee)



KOKSIJDE

Both cockle and sea
write Koksijde in the sand,
the sun makes the days burst open
in a chessboard of bathing women,
the last fisherman on horseback
hangs out his net to dry,
under the sand
eight centuries heaped on this shore,
the bells of the abbey are ringing,
announcing to the land the tides of the sea,
on age-old sand young marram grass grows
and behind the dune the wind is singing:
a siren.
Ebb and flow:
whoever came
always comes back.
(naar het Engels vertaald door
Raymond Claeys, lic. Germ. fil., De Panne)

KOKSIJDE

Mussla och hav
skriver Koksijde i sanden
solens värme öppnar dagarnas
schackparti av baderskor,
den siste fiskaren till hästs
hänger sina nät på tork,
under åtta århundraden av sand
ljuder klostrets klockor tidvattnet an
över landet,
på tidens sand
gror färskt margräs
och bakom dynerna sjunger vinden
en sjöjungfru.
Ebb och flod:
den som kom
kommer alltid åter.
(naar het Zweeds vertaald door Ellen Moons en Jan van Stam,
doctors in de wetenschappen, Karlstad, Zweden)

KOKSIJDE
Musling og hav
Skriver i sanden…  Koksijde,
sola virvler dagen åpen
i et sjakkspill av badejenter,
den siste fiskeren på hest
henger sine nett til tørk,
under åtte århundre med sand
ringer klosteret inn tidevann
over landet,
på middelaldersand
stikker ungt marehalm frem,
og bak dynene synger vinden
en havfrue.
Flo og fjære:
den som kom
kommer alltid igjen
(naar het Noors vertaald door Alexandra Neyts,
bio-ir., universiteit Trondheim, Noorwegen)

KOKSIJDE
Un berberecho y un mar
escriben Koksijde en la arena,
el sol abre los días con su soplido
en un ajedrez de bañistas,
el último pescador a caballo
cuelga a secar su red,
bajo ocho siglos de arena 
la abadía anuncia al paίs
la subida de la marea,
sobre los siglos de arena
aparece el nuevo barrón
y detrás de la duna el viento canta:
una sirena.
Marea baja, marea alta:
quien vino
sempre regresa.
(naar het Spaans vertaald door Raymond Claeys)

Fernand Florizoone schreef 15 bundels, o.m.:
De andere planeet (1ste en 2de druk 1965)
Lezen in de appelboom (1976)
Dorpsgewaden (1976)
De grens is geen begrenzing (1978)
Op de bermen van de tijd (1988)
Grens van zand en wind

(vertaald in het Frans door Marcel Hennart
Frontière de sable et de vent)
Zee van naamloosheid (1ste en 2de druk 1991)
Mijn spraak is in de rui (1ste en 2de druk 1997)
Onder acht eeuwen zand (2003)
In de hangmat van een haiku (2005)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijzondere nota: in de loop van 2009 zal het gemeentebestuur van Koksijde een exclusieve uitgave presenteren van het gedicht 
“Koksijde” van Fernand Florizoone in dialoog met een marine van kunstschilder Jean-Pierre Zinjé.



Yama wie? Jij helpt 
om daar een ant-
woord op te geven. 
Schud je een 
geschikt logo uit de 
mouw en strijk je het prijzengeld van 
100 euro op? De Yamakasi’s zijn immers 
op zoek naar een logo. Yamakasi is een 
jongerenwerking van JOC de PIT voor 
jongeren van 12 tot 16 en van 17 tot 
18 jaar. Yamakasi, dat zijn activiteiten in 
de zomer (vervangt SWAP) en tijdens 
het schooljaar.
De werking is vanonder het stof gehaald 
en in een nieuwe jasje gegoten. Bij dat 

nieuwe pak hoort ook een nieuw logo. 
En daar wordt een wedstrijd voor uitge-
schreven.
Het logo moet aan de volgende criteria 
voldoen: a) gemakkelijk om te beschrij-
ven en te onthouden zijn; b) effectief 
zijn zonder kleurgebruik (zwart-wit) en 
het logo zelf mag weinig kleuren heb-
ben, kleur is ondergeschikt aan de vorm; 
c) bruikbaar zijn verschillende groottes 
(van 1 cm2 tot 50 cm2); d) de naam van 
de PIT moet erin staan; e) lettertype 
geschikt voor internet; f) doelgroep: jon-
geren van 14 tot 18 jaar; g) gemakkelijk 
te onderscheiden; h) resolutie minstens 

300 dpi; i) aanleveren in jpeg en liefst 
ook in Illustrator/Indesign/Photoshop-
formaat; j) geen gebruik maken van 
het gezicht van een levende persoon; 
k) geen foto’s of complexe beelden; l) 
geen clip-artbeelden als basis.
De winnaar krijgt 100 euro en krijgt 
de kans om toekomstige opdrachten 
(affiches, flyers...) voor JOC de PIT uit 
te werken. Mail je ontwerpen aan joc-
depit@koksijde.be of geef ze af op de 
Jeugddienst.
Meer uitleg bij jeugdconsulent Thierry 
Boonefaes, tel. 058/53.29.72 of joc-
depit@koksijde.be

J eugd
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Workshop Dodenmaskers maken
In het kader van het project Ars Moriendi 
van het abdijmuseum Ten Duinen is er 
op woensdag 2 april om 14 u. in zaal 
JOC de PIT voor kinderen van 6-12 
jaar de workshop dodenmaskers maken. 
Dodenmaskers werden gemaakt om de 
identiteit (het gezicht) van een persoon 
te bewaren. Later konden er dan por-
tretten van worden gemaakt. Vandaag 
heeft fotografie die functie overgeno-
men. Toch kruip je vandaag in de huid 
van de oude Egyptenaren of Romeinen. 
In deze workshop maak je in gips een 
afgietsel van je eigen gezicht. Iedereen 
wordt begeleid door kunstenaars van de 
Kunstvogel uit Gent. Zo ben je zeker van 
een mooi resultaat. Voor de gelegenheid 
wordt de zaal omgetoverd in een stukje 
verleden… Vooraf inschrijven verplicht: 
jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44. 
Kostprijs 3 euro, beperkt aantal plaatsen. 
Inschrijving is pas geldig na betaling.

Karaoke2night 
op zaterdag 12 april
De jeugdraad organiseert op zaterdag 12 
april om 21 u. in zaal JOC de PIT de 
Karaoke2night in digitaal geluid! Voel je dus 
vrij om de micro vast te pakken. De jeugd-
raad is nog op zoek naar enkele dansers om 
het achtergrondkoortje te vervolledigen. 
Meer info op www.jeugdraadkoksijde.be.

In concert op zaterdag 26 april: El Sticko en Evil Toys
In jeugdhuis de PIT is er op zaterdag 26 april om 21 u. bluesavond 
met oude rotten El Sticko en de lokale producten Evil Toys.
El Sticko: zij staken de koppen bij elkaar om te tonen hoe blues vol-
gens hen moet klinken. Hun muziek is vettig, gevoelig… Texas blues. 
El Sticko brengt een mix van Stevie Ray Vaughan en eigen werk.
Evil Toys zijn enkele jonge gasten uit de Westhoek. Op de rand van 
een doorbraak of een zenuwinzinking? U kiest zelf.
Toegang: 2 euro voor leden en 4 euro voor andere liefhebbers. Info: 
www.depit.be of www.myspace.com/jhdepit.

Tijdelijke opvang kind of jongere
Ook in onze streek zijn er kinderen en jongeren die door allerlei problemen thuis, 
daar niet kunnen blijven wonen. Voor hen kan een “pleeggezin” een welgekomen 
oplossing zijn. Wie meerderjarig is, alleen woont, samenwoont of gehuwd is, en zelf 
wel of geen kinderen heeft, kan pleegouder worden. Goede pleegouders, zijn men-
sen bij wie de volgende uitspraken passen:
- ze hebben een hart voor kinderen
- ze willen een kind van een ander opvangen zolang dat nodig is; enkele weken of 

misschien verschillende jaren
- ze doen hun best om niet alleen goed op te schieten met het kind in kwestie maar 

ook met zijn ouders
- ze helpen zorgen voor een zo goed mogelijk contact tussen het kind en zijn ouders
- indien mogelijk werken ze mee aan de terugkeer van dat kind naar zijn ouders.
Pleegouder zijn is dus een heel boeiende opdracht. Men leert van heel nabij een 
ander kind en zijn familie kennen en men probeert hen vooruit te helpen. Vòòr 
men pleegouder wordt, kan men rekenen op deskundige uitleg en een grondige 
voorbereiding. Begeleiders die pleegzorg door en door kennen, vertellen hoe alles 
precies in zijn werk gaat. Ze antwoorden op alle vragen. Ook tijdens de opvang kan 
men blijven rekenen op deskundige begeleiding. Men krijgt ook maandelijks een 
onkostenvergoeding.
Info: West-Vlaamse Pleeggezinnendienst vzw, tel. 058/31.54.90 (Veurne), www.
pleegzorg.be, e-post wpd@pleegzorg.com



Onze gemeente, meer bepaald de dienst Internationale Samenwerking, is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een zoge-
heten stedenband. Dat is een partnerschap met een stad of gemeente uit de derde wereld om elkaar beter te leren kennen en een 
samenwerkingsverband op het getouw te zetten. Een “officiële” zusterband is er nog niet, maar Koksijde heeft na een ernstige 
zoektocht wel zijn oog laten vallen op het stadje Albina en het dorp Galibi in Suriname (Zuid-Amerika). Dat is aan de andere 
kant van de wereld, maar de officiële taal is er wel… Nederlands! Ons infoblad Tij-dingen gaat in twee delen wat dieper in op de 
betekenis van deze stedenband: in een eerste deel de theorie, in een tweede deel (mei) de praktijk.

Het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap kwam in 2000 met een 
mooi en nieuw project op de “open-
bare markt”: het gemeentelijk convenant 
ontwikkelingssamenwerking. Dat is een 
hulpmiddel en een kader voor de lokale 
besturen om een beleid rond 
internationale en ontwik-
kelingssamenwerking uit te 
bouwen. Het is in de eerste 
plaats een partnerschap tus-
sen de gemeente Koksijde en 
het Vlaams ministerie. Dat 
ministerie ondersteunt onze 
gemeente in haar zoektocht 
naar een gemeentelijke wer-
king en beleid rond interna-
tionale en ontwikkelingssa-
menwerking, zowel financieel 
als adviserend. Na het indie-
nen van een stevig dossier 
werd Koksijde voor het eerst 
geselecteerd als convenant-
gemeente in 2001 (telkens 
voor een periode van 3 jaar).

DEMOCRATIE IS ZELF 
BESTUREN
Het doel van het convenant is eigenlijk 
de bestuurskracht te versterken en daar-
mee het democratiseringsproces aan te 
moedigen. Het convenant wil ook de 
lokale besturen aanmoedigen een lokaal 
beleid uit te werken rond internationale 
en ontwikkelingssamenwerking. Het uit-
gangspunt van het convenant is dus: aan 
capaciteitsopbouw doen op gemeente-
lijk vlak!
Een goed lokaal bestuur is essentieel 
voor een goede (lokale) ontwikkeling. 
Onze eigen Koksijdse geschiedenis is 
hiervan een sprekend voorbeeld. Lokale 
besturen hebben meestal een bepaalde 
meerwaarde die niemand anders of geen 

enkele andere instelling heeft. Een goed 
bestuur staat voor een sterke bevol-
king. Want een goed bestuur is een 
eigen instrument dat ontwikkeling bij 
haar bevolking stimuleert. Dit is eigenlijk 
democratie: “Wat we zelf doen, doen 

we het best!” Een goed lokaal bestuur 
bestaat uit haar eigen bevolking en staat 
er het dichtste bij. Een gemeente zal er 
ook altijd zijn: een gemeente evolueert, 
verandert, maar blijft. Dus een gemeente 
of stad, een lokaal bestuur in het alge-
meen, is eigenlijk een duurzame partner.
Er is vaak over de lokale besturen heen 
gestapt bij het opzetten van projec-
ten rond ontwikkelingssamenwerking. Ze 
werden er niet bij betrokken, argwanend 
vermeden. In dit convenant wordt daar-
van afgestapt. Het geeft de lokale bestu-
ren de kans om hun verantwoordelijkheid 
op te nemen. Zowel hier in Vlaanderen 
en Koksijde, als in de zogenaamde der-
dewereldlanden.

LANGZAAM PROCES
Bevoegde schepen Jan Loones en de 

dienst Internationale Samenwerking 
zien dit niet als een 5-jaren plan: geen 
snelle actie en direct resultaat, maar 
wel als een langzaam en duurzaam pro-
ces. De gemeente Koksijde stelde vanaf 
2001 als eerste prioriteit in Koksijde zelf 

een beleid en een wer-
king uit te bouwen rond 
internationale en ont-
wikkelingssamenwerking. 
Een convenant met een 
buitenlandse partner is 
immers niet iets dat ont-
staat na een nachtje sla-
pen. Ondertussen heeft 
Koksijde anno 2008 een 
duurzaam en erg breed 
gemeentelijk beleid en 
werking rond internatio-
nale en ontwikkelingssa-
menwerking uitgebouwd, 
binnen haar gemeentelij-
ke diensten en vooral ook 
binnen de eigen dIS zelf, 

de dienst Internationale Samenwerking.
Het convenant ontwikkelingssamenwer-
king met directe samenwerking bestaat 
erin op termijn een zusterband of ste-
denband op te bouwen tussen een stad 
of gemeente in een ontwikkelingsland en 
één hier.

GEEN JUMELAGE
Belangrijk hierbij is dat een zusterband 
of een stedenband niet hetzelfde zijn als 
een jumelage of een verbroedering. De 
jumelages zijn ontstaan na de Tweede 
Wereldoorlog. De bedoeling hiervan was 
vriendschapsbanden tussen gemeenten 
en steden aan te gaan over heel Europa 
met als doel “nooit meer oorlog”. Echte 
vriendschapsbanden dus.
Een zusterband in dit convenant (of 
partnerschap) is een samenwerkings-

Stedenband met Albina en Galibi in Suriname! (1)

Internationale samenwerking
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De mensen in Albina en Galibi leven o.m. van de visvangst, zoals wij vroeger…



verband: van partner tot partner, van 
bestuur tot bestuur; van collega tot 
collega. Deze samenwerking dient te 
gebeuren op gelijkwaardige basis (of 
toch zoveel mogelijk). De besturen doen 
eigenlijk aan ervaringsuitwisseling en het 
delen van kennis. Het is de bedoeling 
dat dit partnerschap met een gemeente 
of stad in het zogenaamde “Zuiden” 
gebeurt. Deze stad gaat dus ook een 
partnerschap aan met een gemeente 
in het zogenaamde “Noorden”: wij. 
Belangrijk hierbij is dat het bestuur en al 
haar diensten centraal staan. Zowel hier 
als in het Zuiden. De diensten en het 
bestuur dragen deze band, ontwerpen ze 
en bouwen ze uit. Het is zeker ook geen 
politieke uitwisseling.
Concreet kunnen de Vlaamse lokale 
besturen waar nodig hun technische en 
bestuurlijke expertise delen met hun col-
lega’s in het zogenaamde ontwikkelings-
gebied en omgekeerd. Want goed lokaal 

bestuur is essentieel voor de ontwikke-
ling van een land en van een bevolking.

PASSENDE PARTNERS
Koksijde heeft nog geen officiële zus-
terband. Wel heeft onze gemeente na 
een grondige zoektocht en toetsing pas-
sende partners gevonden in het Zuid-
Amerikaanse Suriname: het stadje Albina 
en het dorp Galibi. Deze beide plaatsen 
liggen aan de Marowijne rivier, net aan 
de kust en aan de grens met Frans 
Guyana. De wederzijdse contacten lopen 
al geruime tijd vlot. Er werd al heel wat 
heen en weer gecommuniceerd wat de 
eventuele raakvlakken zijn, moeilijkheden 
en werkvlakken. Een belangrijk raakvlak 
dat we nu al kunnen “verklappen” is 
de taal, nl. het Nederlands. Suriname, 
een gewezen Nederlandse kolonie, is 
immers lid van de Nederlandse Taalunie 
en de inwoners hebben gewoon het 
Nederlands als officiële taal.

MET EEN BREDE 
HORIZON
De dienst Internationale 
Samenwerking laat hierbij uw 
nieuwsgierigheid nog even z’n gan-
getje gaan! In volgende Tij-dingen 
leest u meer over Suriname, Albina 
en Galbi en wat de stedenband 
zou kunnen inhouden.
In elk geval concluderen we dat 
het convenant en het gemeentelijk 
Koksijds beleid internationale en 
ontwikkelingssamenwerking staan 
voor een gemeente die over haar 
grenzen heen kijkt. Die breedden-
kend en ontwikkeld is. Die mee is 

en modern. Die interesse toont in haar 
wereld: zowel Europees als mondiaal. 
Koksijde hecht inderdaad belang aan 
de wereld, aan een brede horizon. Wat 
niet anders kan als gemeente met een 
prachtige zeehorizon… Vandaar dat ons 
gemeentebestuur in 2001 de tijd rijp 
achtte om op de boot te springen en 
mee te deinen op de boeiende golven 
van een puur beleid rond internationale 
en ontwikkelingssamenwerking.
Omdat we allen een deel vormen van 
deze wereld. Dezelfde wereld.

Meer info op www.koksijde.be/dIS en 
meer info halen bij de dIS Koksijde (dienst 
Internationale Samenwerking), dienst-
verantwoordelijke Fien Leerman, Leopold 
II-Laan 2, annex oud-gemeentehuis in 
Oostduinkerke (tel. 058/51.08.92, e-post 
fien.leerman@koksijde.be) of bij sche-
pen van Ontwikkelingssamenwerking 
Jan Loones (tel. 058.53.30.30 of e-post 
jan.loones@koksijde.be).

(vervolg van blz. 14)

Internationale samenwerking
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De kinderen , -let op het uniforme hemd-, gaan er naar de Sint-Antoniusschool.

Tentoonstelling “Achter de spiegelbeelden “
In de abdijhoeve Ten Bogaerde loopt van woensdag 2 tot en met zondag 6 april, elke dag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u. de 
reizende tentoonstelling “Achter de Spiegelbeelden”. Dit is een reizende tentoonstelling van vrouwenportretten met de bood-
schap: acht ondernemende vrouwen uit het Zuiden doen via korte videoreportages hun boeiend, aangrijpend, meeslepend 
verhaal.
Het wereldkoor uit eigen streek, Belladonna, luistert deze tentoonstelling op zaterdag 5 april om 20 u. op met een optreden 
(45 min.) met gitaarbegeleiding. De elf mooie vrouwen van Belladonna en het thema van hun liederen past uiteraard volkomen 
bij deze expo. Toegang: 3 euro, geen voorverkoop, deuren vanaf 19 u.



Volgende vrijwilligers waren op het feest aanwezig: Jean-Claude Delepiere, Frans Houpelyne, Raoul Lema, Milou 
Van Peteghem, Jeannine Moreau, Jacques Vandekeere, Nicole Vanhoutte, Roger Vanhoutte, Daniël Snick, Frans 
Detollenaere, Germaine Seys, Ietje Jager, Mariëtte Bruynseels, Arnold Torsy, Jean Slambrouck. Waren verontschul-
digd: voorzitter Greta Suber-Delie, Rik Vandevelde, Marc Corthals, Alfons Ramon, Annie Vandenberghe, Germain 
Verfaillie, Veronique Coulier, Hedwig Donceel, Jean Lauwers, Robert Ockerman, Marcel Vanbillemont, Mariëtte 
Vanlerberghe en Annemie Vanmarcke.
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De OCMW-vrijwilligers: zij doen het “Frie Willie”

OCMW

Tijdens de week van de vrij-
williger nodigde het OCMW 
de buurtwerkers en de chauf-
feurs van de Minder Mobielen 
Centrale (MMC) uit om ze te 
huldigen voor hun inzet. De 
MMC kan een succesvol bilan 
van 2007 voorleggen: 84 per-
sonen maakten gebruik van 
de MMC en 21 vrijwillige 
chauffeurs reden 550 ritten, 
goed voor 12.563 km. Na de 
evaluatie van de werking 
volgde een ontspannende 
namiddag in de bowling, waar 
alle aanwezigen een lekkernij 
aangeboden kregen.

De MMC heeft als doel men-
sen, die in sociale nood ver-
keren, opnieuw in de maat-
schappij te integreren. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn: vervoer 
naar de arts of het ziekenhuis, vervoer 
naar een vereniging, een ziekenbezoek 
brengen. Om lid te worden van de MMC 
moet de gebruiker voldoen aan enkele 
voorwaarden:
- 60-plusser zijn of gezondheidsproble-

men hebben
- moeilijk of geen gebruik kunnen maken 

van het openbaar vervoer
- niet in het bezit zijn van een wagen of 

geen inwonende familie hebben waarop 
hij/zij beroep kan doen

- een beperkt inkomen hebben, d.w.z. 
dat het gezinsinkomen niet hoger mag 

zijn dan 2x het leefloon
- ingeschreven zijn in het bevolkingsre-

gister van Koksijde
Een lidmaatschapskaart voor een jaar 
kost 7 euro en daarnaast betaalt de 
gebruiker nog een kilometervergoeding 
(0,27 euro/km) aan de chauffeur.

BUURTWERKING SENIOREN

De buurtwerking voor senioren bevat 
momenteel 12 vrijwilligers. Het doel van 
dit project is tweeledig:
- tegemoet komen aan directe, kleine 

noden die voor de oudere een groot 
probleem vormen zoals bv. naar de apo-
theek gaan, een boodschap doen, een 
lamp vervangen, formulieren invullen…
- versneld detecteren van noodsituaties 
en dit signaleren aan OCMW, gemeen-
te…
De vrijwilligers kan men herkennen via 
een affiche aan het venster met het 
opschrift: “Hier woont een contactper-
soon van de vrijwillige buurtwerking.” 
Hebt u interesse voor vrijwilligerswerk of 
wenst u meer informatie, contacteer Fien 
Vandooren: tel. 058/53.31.90.

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 
voor niet-gedomicileerden: nog 8 nummers van april tot en met december, 8 euro, te storten op rek. nr. 091-0175000-41 van 
gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde met vermelding “Abonnement Tij-dingen 2008”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Communicatie Frederic Devos, gemeentehuis, Zeelaan 303, 8670 Koksijde



In zitting van donderdag 13 maart heeft de raad voor maatschappelijk welzijn het ontwerpplan voor het nieuw te bouwen 
sociaal huis goedgekeurd. Het Sociaal Huis zal ingeplant worden op het Marktplein, bij de serviceflats Maartenoom en waar in 
de toekomst ook het rusthuis van het Koningin Elisabethinstituut (KEI) zal verrijzen. Als de administratieve molen vlot maalt zal 
de bouw van het Sociaal Huis wellicht al in het voorjaar van 2009 kunnen beginnen.
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OCMW bouwt nieuw Sociaal Huis

Het OCMW van Koksijde kende de 
laatste jaren een enorme groei. Niet 
alleen de dienstverlening maar ook het 
personeelsbestand breidde enorm uit. 
Momenteel telt het OCMW een 90-tal 
medewerkers. Nieuw en dè blikvanger 
voor de komende jaren is de coördinatie 
van het Lokaal Sociaal Beleid en de bouw 
van het Sociaal Huis. In zo’n centrum 
kunnen inwoners terecht met al hun 
vragen omtrent welzijn, voor informatie 
en advies over hun rechten 
en sociale voordelen. Het is/
wordt dè wegwijzer in de soci-
ale dienstverlening.
Het OCMW Koksijde was al 
lange tijd op zoek naar de 
geschikte oplossing voor de uit-
bouw van het Sociaal Huis. De 
huidige locatie in het oud-ge-
meentehuis van Oostduinkerke 
kreeg in het voorjaar 2007 
al een kleine facelift met de 
installatie van een nieuwe ont-
haalbalie. Niettemin drongen 
zich drastischer ingrepen op. 
Oorspronkelijk werd gedacht 
aan een grondige renovatie 
van het oud-gemeentehuis van 
Oostduinkerke. Maar na de 
eerste ontwerpstudies bleek 
de renovatiekost hoger te 
zijn dan verwacht. Renovatie 
bood dus onvoldoende garan-
ties voor een efficiënte uit-
breiding. Daarentegen, dank-
zij een nieuwbouw krijgt de 
praktische uitwerking van het 
Sociaal Huis vorm en kan er 
aan meer medewerkers plaats 
geboden worden.
Organisatorisch is dit het ultie-
me moment voor vernieuwing. 
Het OCMW schakelt dan ook 
over van individuele bureaus 
naar landschapsbureaus met 

afzonderlijke spreekkamers.
Het project zal aan het aan het Marktplein 
gerealiseerd worden, meer bepaald op 
de hoek van de Ter Duinenlaan en de 
Begonialaan. Met deze locatie werd 
gekozen voor de uitbouw van een soci-
ale cluster rond het Marktplein: er zijn 
vooreerst de serviceflats Maartenoom, 
uitgebaat door het OCMW, er is het 
eerlang te bouwen rusthuis door de KEI 
en er is vanaf 2009 het nieuw te bouwen 

Sociaal Huis van het OCMW. Met de 
toenemende vergrijzing van de Koksijdse 
bevolking is dit geen overbodige luxe.
De OCMW-raad, met Greta Suber-Delie 
als voorzitter, koos voor een ecologisch 
en duurzaam project: een nieuwbouw 
met plaats voor een 35-tal medewerkers, 
de sociale dienst van de gemeente, ver-
gaderzalen, landschapsburelen, aparte 
spreekkamers, voldoende parkeergele-
genheid, en groenaanleg. In navolging 

van het gemeentebestuur wil 
het OCMW het goede voor-
beeld geven en zonnepanelen 
(fotovoltaïsche cellen) voor-
zien.
Verder wil het OCMW ook 
tegemoet komen aan de noden 
van de vele seniorenverenigin-
gen. Daarom wordt er naast 
de kantoren van het Sociaal 
Huis een gemeenschapszaal 
voorzien. Die zal ook dienstig 
zijn voor de bewoners van de 
serviceflats Maartenoom.
Het project Sociaal Huis 
betreft een investering van 4 
miljoen euro. Het wordt gere-
aliseerd in samenwerking met 
Dexia Bank, die instaat voor 
de financiering met project-
beheer. Het strakke en moder-
ne ontwerp is van de hand 
van de architectenassociatie 
Ring Partners uit Antwerpen. 
De grond is eigendom van de 
gemeente Koksijde en wordt 
in erfpacht aan het OCMW 
gegeven.
Met dit project laat Koksijde 
zien dat het wil investeren in 
welzijn. Het Sociaal Huis wordt 
dan ook gezien als een belang-
rijke meerwaarde naar de toe-
komst toe. De bouw start nor-
maliter in het voorjaar 2009.

Het grondplan van het toekomstig Sociaal Huis, gesitueerd bij de ser-
viceflats Maarten Oom, op de hoek van de Tulpenlaan en Begonialaan. 
Normaal gezien start de bouw begin 2009.

Architecten Fons Weekx (en zijn collega Gil Wyckmans die er niet bij kon 
zijn) tekenden de plannen. De voorstelling gebeurde in aanwezigheid van 
OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie, OCMW-secretaris Pascale Feys en bur-
gemeester Marc Vanden Bussche.
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Rouwen en verlies bij kinderen

We l z i j n

Het rouwproces van een kind wordt sterk 
bepaald door drie factoren: de leeftijd 
van het kind, de manier waarop de 
dood plaatsvond, de relatie die het kind 
met de overledene had. Kinderen voelen 
hetzelfde als volwassenen. Ze kunnen 
hun gevoelens echter niet op dezelfde 
manier beschrijven of verwoorden. Bij 
kinderen begint het rouwproces pas 
enkele weken of maanden na de dood.
Kinderen zijn niet in staat om lang bezig 
te zijn met hun verdriet. Daarom praten 
ze er ook niet over. Na het verlies van 
iemand gaan ze zich ook afhankelijker 
opstellen. Ze vertonen gedrag waaruit ze 
al waren gegroeid. Ze vragen om dingen 
te doen die ze al kunnen. Het is belang-
rijk dat kinderen hun gevoelens kunnen 
uiten. Correct antwoorden op vragen, 
kan helpen.
Hoe ervaren kinderen een rouwproces?
* Kinderen tot drie jaar voelen duidelijk 
dat er iets mis is, maar kunnen dat niet 
verwoorden. Sommigen huilen, anderen 

worden uitbundig, nog andere trekken 
zich terug. Het is voor ouders moeilijk 

om uit te leggen dat dood zijn iets 
anders is dan slapen of op reis gaan.
* Drie tot vijfjarigen zijn duidelijk ontred-
derd. Ze beseffen het verlies wel, maar 
denken nog altijd dat de dood iets tijde-
lijks is. Als de overledene niet terugkeert, 
kan woede een manier van rouwen zijn. 
“Voor altijd” en “nooit meer” zijn begrip-
pen die ze moeilijk kunnen vatten.
* Kinderen van zes tot negen jaar besef-
fen stilaan dat de dood onomkeerbaar 
is.  Ze weten ook dat ze zelf dood kun-
nen gaan. Deze kinderen zijn nog sterk 
afhankelijk van hun omgeving. Laat ze 
voelen dat je nabij bent.
* Tien tot twaalfjarigen willen vaak bij 
het stervensproces en de begrafenis zijn. 
Soms beschermen ze anderen en onder-
drukken ze hun eigen pijn en verdriet. 
Tieners hebben vaak hulp nodig om hun 
gevoelens te uiten.
Meer info over het rouwproces bij kin-
deren vind in het JIN, bij de jeugddienst 
(Kursaallaan 28).

Dokters april
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 april
(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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Paassportkamp van 31 maart tot 4 april
Tijdens de paasvakantie loopt in het sportcentrum Hazebeek van maan-
dag 31 maart tot en met vrijdag 4 april een avonturen-, dans- en omnis-
portkamp dat iedere dag start om 9 en eindigt om 16 u. Op de middag 
is er een pauze voorzien waarin de deelnemers hun (meegebracht) 
lunchpakket onder begeleiding opeten in de cafetaria.
Volgende sporten staan o.m. op het programma: streetdance, muur-
klimmen, ropeskipping en kajak, jumpen, hockey, badminton, voetbal, 
boogschieten, rafttocht, freestylebiken, zeilwagenrijden en quad (voor 
de oudsten). Dit sportkamp staat open voor jongens en meisjes van het 
3de tot en met het 6de leerjaar.
De deelnameprijs voor het avonturensportkamp bedraagt 55 euro 
(inbegrepen: verzekering, verplaatsingen, sportmateriaal, dagelijks een 

drankje, een T-shirt). Inschrijven kan enkel door betaling op de sportdienst of op www.sport.koksijde.be, het aantal plaatsen is 
beperkt. Het voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 m is een vereiste om te kunnen deelnemen.
Tijdens de zomervakantie (7 tot 11 en 14 tot 18 juli) zijn er sportkampen met water-, strand- en omnisporten.
Info en org.: sportdienst en sportraad, tel. 058/53.20.01, www.sport.koksijde.be

Sport overdag: sport- 
en seniorenacademie
Het programma Sport Overdag in de 
sporthal van Koksijde-dorp loopt tot 16 
mei. Elke vrijdag (niet tijdens de school-
vakanties) kunnen dames en heren zich 
sportief uitleven tijdens de lessen con-
ditiegymnastiek (10.30 tot 11.30 u.), 
tennis en tafeltennis (13.45 tot 14.45 
u.), badminton en tafeltennis (14.45 tot 
15.45 u.). Deelnemen kost 1,50 euro 
per voor- of namiddag, sportmateriaal en 
verzekering inbegrepen.

Minivoetbaltornooi
De sportdienst organiseert in 2008 
voor de 9de maal minivoetbaltornooien 
voor alle leerjaren van het basisonderwijs 
uit Koksijde. Het tornooi start om 13.30 
u. en wordt gespeeld in de sporthal 
Hazebeek in Oostduinkerke. Volgende 
planning werd opgesteld: woensdag 23 
april voor de 1ste graad, woensdag 30 
april voor de 2de graad, woensdag 7 mei 
voor de 3de graad. Zowel jongens als 
meisjes kunnen deelnemen, elke school 
kan onbeperkt ploegen inschrijven.
Info & organisatie: sportdienst en sport-
raad Koksijde Hazebeekstraat 11 in 
Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01, web-
stek www.sport.koksijde.be).

Jeugdolympiade: sportieve kinderen!
In het jaar van de Olympische Spelen wordt aan de jeugd de kans geboden om 
een bronzen, zilveren en gouden medaille te behalen tijdens de nationale Bloso-
campagne Jeugdolympiade 2008. De gemeentelijke sportdienst organiseerde in 
samenwerking met de basisscholen de Letterzee, de gemeentescholen en de vrije 
scholen de atletiekproeven voor de bronzen fase van de spelen. Liefst 254 leerlingen 
uit het 5de en 6de leerjaar zetten hun beste beentje voor bij de vijf proeven voor 
atletiek: 30m spurt, staande vertesprong, medecinebalstoten, tennisbalwerpen en 
6’ duurloop. Niet minder dan 198 leerlingen, of 78%, behaalden voldoende punten 
voor brons, wat een onverhoopt succes is. Koksijde mag dus terecht fier zijn op 
zijn sportieve jeugd. Daarnaast staken enkele talenten de kop op: Charlotte Luckx 
behaalde de maximumscore van 60 punten; Denzel Debruyne, Mathias Mouton en 
Diego Seron behaalden 58 punten; Victoria Buylaert, Maxim Comyn, Jari Delaey en 
Justin Verlinden 56 punten. Meer info en foto’s op www.sport.koksijde.be.

Liefst 254 leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar zetten hun beste beentje voor bij de vijf atletiek-
proeven. Op de foto beide beentjes voorzetten voor de staande vertesprong…
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20 Verkeersregeling Driedaagse 
De Panne-Koksijde

Op woensdag 2 en op donderdag 3 april wordt een gedeelte van de rittenwedstrijd Driedaagse De Panne-Koksijde op het grond-
gebied van onze gemeente verreden.

WOENSDAG 2 APRIL: 2DE RIT ZOTTEGEM–KOKSIJDE
* Drie plaatselijke ronden - Omstreeks 15 u. rijdt het 
peloton de gemeente binnen voor een eerste door-
tocht komende van Nieuwpoort via de Kinderlaan, 
Nieuwpoortsteenweg, Dorpsstraat, Koksijdesteenweg, 
Houtsaegerlaan, Zeelaan (aankomstplaats). Daarna 
volgen nog 3 plaatselijke ronden van 16 km over 
volgend parcours: Zeelaan, rotonde De Poort, 
Lejeunelaan, Koninklijke Baan, Albert I-laan, Leopold 
II-laan, Vrijheidstraat, Polderstraat, Kinderlaan, 
Nieuwpoortsteenweg, Dorpsstraat, Koksijdesteenweg, 
Houtsaegerlaan, Zeelaan.
* Aankomst - Vermoedelijk omstreeks16.15 u. in de 
Zeelaan ter hoogte van de Japans Paviljoenstraat.
* Parkeerverbod - Van 8 tot 18 u. is er parkeerverbod 
langsheen het grootste gedeelte van het parcours.
* Verkeersverbod - De Zeelaan, tussen de rotonde De Poort en het kruispunt met de Middenlaan zal van 8 tot 11 u. gesloten voor 
alle doorgaand verkeer zijn. De nodige omleidingen zijn aangeduid. Om 13.30 u. wordt de Zeelaan van het kruispunt Abdijstraat/
Pylyserlaan tot en met de rotonde De Poort en de volledige Lejeunelaan voor ALLE VERKEER AFGESLOTEN. Voor de bewoners 
woonachtig ten oosten van de Zeelaan, Lejeunelaan (kant Hoge Blekker) kan de wijk worden bereikt of verlaten via het kruispunt 
Koninklijke Baan/Dolodotlaan lwaar politieaanwezigheid verzekerd is.

DONDERDAG 3 APRIL: RIT 3B, INDIVIDUELE TIJDRIT (van 14.25 tot 16.50 u.)
* Omloop - Komende uit De Panne, zuidelijke rijweg 
Kon. Baan, westelijke rijweg Kon. Prinslaan, rotonde 
Molen, westelijke rijweg Leopold III-laan, keerpunt vòòr 
rotonde Zeepanne, oostelijke rijweg Leopold III-laan, 
rotonde Molen, zuidelijke rijweg Van Buggenhoutlaan, 
keerpunt vòòr rotonde De Poort, noordelijke rijweg Van 
Buggenhoutlaan, rotonde Molen, oostelijke rijweg Kon. 
Prinslaan, zuidelijke rijweg Kon. Baan, keerpunt vòòr 
kruispunt Koksijde-Bad (Zeelaan), noordelijke rijweg 
Kon. Baan richting De Panne.
* Parkeerverbod - Van 8 tot 17.30 u. in volgende straten 
langs de omloop van de tijdrit: Kon. Baan (beide zijden) 
tussen de grensscheiding met de gemeente De Panne 
en kruispunt met de Blieckstraat/Jordaenstraat, Kon. 
Prinslaan, Leopold III-laan en Van Buggenhoutlaan. 
Verkeersverbod: deze straten worden tussen 13.30 en 
17.30 u. ook voor alle verkeer afgesloten.
* Mobiliteit - Om een optimale mobiliteit te verzekeren, zijn volgende maatregelen getroffen:
- het gebied ten noorden van de Kon. Baan kan bereikt worden via de Zeelaan, Terlinckplaats en de Zeedijk alsook langsheen de 

Strandlaan en de Zeedijk.
- de Zeedijk zal op 3 plaatsen geopend zijn: t.h.v. de Terlinckplaats, de P. Blanchardlaan en de Strandlaan.
- het verkeer met bestemming De Panne verloopt via Koksijde-dorp.
- het verkeer van de Lijn blijft gewaarborgd
Alle noodzakelijke omleidingen worden aangeduid.

Verkeersplan voor woensdag 2 april, 2de rit Zottegem-Koksijde

Verkeersplan voor donderdag 3 april, rit 3b, individuele tijdrit in De Panne en 
Koksijde



De voorbije maand in woord en beeld

1

1. Onder het motto “Ik-geef-je-mijn-hart” organiseerde de 
serviceclub Soroptimist International Veurne-Westhoek op 
zaterdag 16 februari van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis 
een actie voor promotie van orgaandonatie, i.s.m. de dienst 
Bevolking van ons gemeentebestuur. De bedoeling is dat 
mensen die dat willen op een formulier de wens uitdrukken 
om bij hun overlijden één of meer organen af te staan om 
aldus het leven van anderen te redden. De actie werd een 
groot succes. Liefst 159 mensen hebben zich die ochtend 
geregistreerd. Voeg daarbij nog een aantal personen die 
zich voordien geregistreerd hadden of die beloofden het 
weldra te doen, dan wordt het getal van 220 schenkers 
gehaald. Onze burgemeester begroette de initiatiefneem-
sters.
2. Aansluitend op het eerste deel van het leesproject 
“Kinderen lezen voor Kinderen” dat loopt over de 
schooljaren 2007 en 2008, organiseerde de serviceclub 
Soroptimist International Veurne-Westhoek dit schooljaar 
het tweede deel binnen de schoolgemeenschappen van 
de Westhoek. De vrije basisschool De Ark uit Koksijde 
las een bedrag van 383 euro bijeen ten voordele van 
Rwandese weeskinderen (vzw Ark). De gemeenteschool 
Koksijde verzamelde 1.261 euro ten voordele van een 
binnenlands project De Zeeparel te Middelkerke. Beide 
directeurs, Jan Andries en Gilbert Rommelaere, mogen 
fier zijn over de inzet van de ijverige leerlingen en de 
gemotiveerde leerkrachten.
3. De mountainbiketoertocht van zaterdag 1 maart kon, 
ondanks het stormweer in de nacht ervoor, toch rekenen 
650 deelnemers. De nieuwe afstanden (33, 44 en 55 km) 
vielen in de smaak. Vele deelnemers hadden het over 
“een unieke tocht met vele kleine hellingen en prach-
tige duinenwegels”. De hoofdprijs van de tombola, een 
mountainbike ter waarde van 1.500 euro werd gewonnen 
door Georges Ryckewaert uit Lichtervelde. Schepen van 
Sport Dirk Dawyndt overhandigt de prijs in aanwezigheid 
van sportambassadeur Dany Verlinden, sportraadvoorzit-
ter Johan Provost, en hoofd sportdienst-organisator Willy 
Degraeuwe.
4. Voor de achtste maal organiseerde de vzw Licht in het 
Duister-Rwanda in samenwerking met de dienst Sociale 
Hulpverlening van het Rode-Kruis, een kaasbuffet. De 
opbrengst ervan komt integraal ten goede, deels aan 
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blinde jongeren in Rwanda die de genoemde vzw onder haar hoede heeft genomen, deels aan kwetsbare kinderen in Vlaanderen voor wie het Rode Kruis elk 
jaar vakantiekampen organiseert. In Midwester werd door Marc Vandermeiren, voorzitter van het RK-Koksijde, de cheque van 1.400 euro overhandigd aan de 
verantwoordelijken van de vakantiekampen en de Sociale Hulpverlening: Lut Aelvoet, Lut Swennen, Emelie Carpentier en Claudine Moerman.
5. Op 1 maart werden twee schitterende laureaten van de Stedelijke Academie Muziek en Woord in het gemeentehuis gehuldigd: Dora Vandenberghe (op de foto 
met de gele trui links naast burgemeester Marc Vanden Bussche) behaalde grootste onderscheiding piano, en Elisa Van de Voorde (rechts naast de burgemeester) 
behaalde eveneens grootste onderscheiding gitaar. Op de foto verder de grote groep schepenen, raadsleden en genodigden op de huldiging.



GEBOORTEN
Bo Vandepoele (Veurne, 11 januari), dochter van Dimitri en van Sylvie Swartelé uit Oostduinkerke
Helena Claeys (Ieper, 29 januari), dochter van Henk en van Nele Vanwalleghem uit Oostduinkerke
Marielou Vandaele (Oostende, 30 januari), dochter van Robbie en van Dorinda Monballiu uit Oostduinkerke
Dean Lambotte (Veurne, 3 februari), zoon van Mike en van Kim Cogge uit Koksijde
Ella George (Veurne, 13 februari), dochter van Hans en van Gitta Sielens uit Koksijde
Louis Van de Velde (Bonheiden, 21 februari), zoon van Olivier en van Sarie Vanden Broucke uit Koksijde
Alexy Billon (Veurne, 28 februari), dochter van Carol en van Anse Maertens uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Christophe Gryp en Femke Meurkens, beiden uit Koksijde
Patrick Goethals uit Koksijde en Ian How uit Groot-Brittannië
Stefaan Debruyne en Annemie Fonck, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS 
Sonja Melchior (59 jaar), echtgenote van Frans Vandecasteele / Francine Casier (72 jaar), echtgenote van 
Noel Deleu / Eliana De Groote (79 jaar), weduwe van Simon Van der Meiren / Bruno Jost (57 jaar) / Georgette 
Lagae (78 jaar), weduwe van Roger Beheyd / Marguerite Atten (87 jaar), weduwe van Hans Pitsch / René 
Desmae (86 jaar), echtgenote van Marie Deligne / Hendrik Walschap (87 jaar), echtgenoot van Hélène Wyns / Leonie Sinnaeve 
(84 jaar), weduwe van Maurice Deroo / André Devrome (82 jaar), echtgenoot van Maria Notredame / Michel Vandamme (81 
jaar), weduwnaar van Maria Lermyte / Robert Maerten (78 jaar), echtgenoot van Irène Demeyere / André Geuns (87 jaar), echtge-
noot van Maria Deceunynck / Jacqueline Beirens (60 jaar), echtgenote van François De Vuyst / Paul Raes (81 jaar), echtgenoot 
van Jeanine Thirion / Frederik Wackenier (26 jaar), ongehuwd / Bernard Nowé (58 jaar), weduwnaar van Isabella Coulier / Jean 
Villé (79 jaar), echtgenoot van Arlette Houzé / Adrienne Vanhessche (93 jaar), weduwe van Carolus Desitter / Emmanuel Velghe 
(62 jaar), echtgenoot van Eliane Deraedt / Angela Coussaert (87 jaar), ongehuwd / Jeanne Rabaey (73 jaar), echtgenote van 
Maurice Sioen / Henrietta Douliez (84 jaar), weduwe van Franciscus Van Hecke / Gabrielle Ruys (99 jaar)

Bevo l k i n g
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Getijdentafels april
dag hoogwater laagwater
1 april: 10.15 en 22.47 04.38 en 17.16
2 april: 11.24 en 23.45 05.47 en 18.15
3 april: 12.11 06.44 en 19.02
4 april: 00.26 en 12.48 07.29 en 19.41
5 april: 01.03 en 13.24 08.09 en 20.21
6 april: 01.40 en 14.01 08.49 en 21.01
7 april: 02.17 en 14.40 09.30 en 21.43
8 april: 02.57 en 15.20 10.12 en 22.26
9 april: 03.38 en 16.03 10.54 en 23.10
10 april: 04.21 en 16.49 11.37 en 23.55
11 april: 05.09 en 17.40 12.22
12 april: 06.06 en 18.43 00.47 en 13.14
13 april: 07.23 en 20.01 01.49 en 14.22
14 april: 08.49 en 21.28 03.08 en 15.53
15 april: 10.16 en 22.47 04.39 en 17.27

dag hoogwater laagwater
16 april: 11.25 en 23.46 06.00 en 18.30
17 april: 12.16 06.56 en 19.16
18 april: 00.31 en 12.57 07.40 en 19.53
19 april: 01.10 en 13.33 08.17 en 20.26
20 april: 01.44 en 14.06 08.50 en 20.59
21 april: 02.17 en 14.38 09.22 en 21.34
22 april:  02.49 en 15.10 09.54 en 22.09
23 april: 03.22 en 15.40 10.25 en 22.41
24 april: 03.54 en 16.11 10.54 en 23.09
25 april: 04.27 en 16.43 11.20 en 23.37
26 april: 05.00 en 17.18 11.51
27 april: 05.38 en 18.02 00.13 en 12.32
28 april: 06.31 en 19.09 01.01 en 13.28
29 april:  08.01 en 20.33 02.13 en 15.01
30 april:  09.23 en 21.53 03.51 en 16.31

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door meteo koksijde. referentieplaats is nieuwpoort.

Echtpaar Vandorpe-Boquet: 65 jaar of briljant..!
Briljanten palmen waren er op zaterdag 8 maart 
voor het echtpaar André Vandorpe (°Outrijve) 
en Simonne Boquet (°Roubaix) ter gelegenheid 
van de 65ste huwelijksverjaardag (5 maart 1943, 
Avelgem). Waarachtig een zeldzame familiale 
verjaardag om “u” tegen te zeggen! André was 
onderhoudselektricien in Brussel en Grimbergen. 
Het briljanten paar heeft een zoon, vier klein-
kinderen en drie achterkleinkinderen. Ze kregen 
in het gemeentehuis een ontvangst aangeboden 
door een delegatie van het gemeentebestuur met 
overhandiging van felicitaties en geschenken.



Adm in i s t r a t i e
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Echtpaar Nowé-Legait
Het echtpaar Pierre Nowé 
(°Koksijde) en Gisèle Legait 
(°Champion) huwde op 14 febru-
ari 1958 in Koksijde, 50 jaar 
geleden, goed voor een gou-
den huwelijksfeest. Na vier jaar 
Kongo werkte Pierre jarenlang 
voor Sibeac en immo La Terrasse. 
De jubilarissen hebben twee kin-
deren en twee kleinkinderen. 
Het college van burgemeester en 
schepenen had op zaterdag 16 
februari felicitaties en geschen-
ken in petto voor dit gekende 
echtpaar.

Proficiat aan onze jubilarissen!
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Echtpaar Mortier-Lories
Georges Mortier (°Middelkerke) 
en Odette Lories (°Ruisbroek) 
beloofden elkaar 50 jaar gele-
den in Sint-Joost-ten-Node (15 
februari 1958) eeuwige trouw, 
dus gouden huwelijksgeluk! Ter 
gelegenheid van die mooie ver-
jaardag viel het echtpaar op 
zaterdag 16 februari een feeste-
lijke ontvangst in het gemeente-
huis te beurt. Georges was tien 
jaar kok in Brusselse restaurants 
en 32 jaar leraar keuken aan de 
Koksijdse hotelschool. Het gou-
den koppel, dat twee kinderen 
en twee kleinkinderen heeft werd 
door burgemeester en schepe-
nen welgemeende felicitaties en 
geschenken aangeboden.

Echtpaar Van Stalle-Cops
Zaterdag 23 februari was een 
gezellige feestdag voor het 
echtpaar Eugène Van Stalle 
(°Anderlecht) en Angèle Cops 
(°Ruisbroek) ter gelegenheid van 
de viering van het gouden huwe-
lijksfeest (15.02.58, Anderlecht). 
Eugène werkte in de familiale 
steenbakkerij en later bij zijn 
schoonbroer-aannemer. Het jubi-
lerende echtpaar heeft twee kin-
deren en twee kleinkinderen. 
In het gemeentehuis werden ze 
hartelijk ontvangen door burge-
meester en schepenen. Daar wer-
den ze feestwensen en geschen-
ken aangeboden.

Echtpaar 
Christiaens-De Jonghe
Zaterdag 23 februari was een 
feestdag voor de echtgenoten 
Robert Christiaens (°Etterbeek) 
en Marie-José De Jonghe (°Ukkel), 
een halve eeuw geleden op 
11 februari ’58 in Watermaal-
Bosvoorde. Robert was eerst bak-
ker, en werkte later voor Colruyt. 
Het echtpaar heeft twee kinde-
ren en twee kleinkinderen. 
Het college van burgemees-
ter en schepenen ontving de 
jubilarissen in het gemeente-
huis, en bood hen feestwensen 
en geschenken aan.



ZaterDag 26 aPril
- 10 u., strand Koksijde-bad ter hoogte van de horloge, garnaalkruien 

met de Spanjaardbank. De kruwers en een natuurgids analyseren 
de vangst. De gevangen garnalen worden gekookt en aan het 
publiek aangeboden. Tot 12 u. Afstapplaats tram: Koksijde-bad

ZonDag 27 aPril
- 10.30 u., strand Sint-Idesbald ter hoogte van de horloge, 

garnaalkruien met de Spanjaardbank. De kruwers en een 
natuurgids analyseren de vangst. De gevangen garnalen wor-
den gekookt en aan het publiek aangeboden. Tot 12.30 u. 
Afstapplaats tram: Sint-Idesbald

- 14.15 u., Oostduinkerke, A. Geryllaan, ingang kerkhof, ontdek 
de Oostvoorduinen, één van de oudste duingebieden van de kust. 
Tot 16 u. Info: dienst Toerisme Koksijde, tel. 058/51.29.10

DonDerDag 1 mei
- 14.30 u., Oostduinkerke, parking surfclub Windekind, wandeling (tot 16.30 

u.) in de Zeebermduinen. De natuurwaarden van dit prachtig natuurgebied werden via 
gerichte beheersmaatregelen door de Vlaamse overheid hersteld. Zeldzaam is dat de 
overgang van strand naar duingordel intact gebleven is. Het gebied is nu voorzien van 
afgebakende paden. Afstapplaats oude tram: Groendijk

ZaterDag 3 mei
- 10 u., Koksijde-bad, einde Zeedijk, Elisabethplein, wandeling (tot 12 u.) in de Schipgatduinen 

met natuurgids Johan Depotter. De Schipgatduinen maken deel uit van het 4de grootste 
duinencomplex van onze kust. Aan de westelijke rand van het gebied bevindt zich één van 
de weinige groeiplaatsen van de blauwe zeedistel, een pionierplant die het moet hebben 
van dit ruige zeeklimaat en die wettelijk beschermd is. Hoe VOELT het om de wind te horen 
op de duintoppen..?

 Oude tram afstapplaats: Lejeunelaan. Neem Rousseaulaan richting zee tot einde parking 
Elisabethplein.

- 14 u., Oostduinkerke, bezoekerscentrum Doornpanne, “Aan zee VOELT het anders…” 
(activiteit van de IWVA). Oude tram afstapplaats Schipgatduinen. Neem Doornpannestraat 
(La Péniche) tot het bezoekerscentrum

- 14.30 u., Koksijde-bad, Ster der Zee, bij het grote rode metalen kruis, wandeling (tot 
16.30 u.) met gids Marjan Janssens. Dat vogeltjes hun ei leggen in mei, klinkt nog ver-
trouwd in onze oren, maar…vond jij al eitjes op het strand? Oude tram afstapplaats: Ster 
der Zee

- 15 u., Sint-Idesbald; ter hoogte van de horloge, windpainting (tot 17 u.) met gids Marie-Monique. Met fijngemalen krijt in verschil-
lende kleuren en een gewone koffiefilter worden tekeningen en/of woordjes in het zand gemaakt. De wind speelt hierbij een grote 
rol. Oude tram afstapplaats:Sint-Idesbald

ZaterDag 3 mei en ZonDag 4 mei
- van 13 tot 17 u., Koksijde-bad, op het strand ter hoogte van de horloge, kennismaking met garnaalvisser te paard Johan 

Vandendriessche en zijn paardenkar op het strand aan de vloedlijn, alwaar een extra portie jodium…, een leuke ervaring voor het 
hele gezin… Oude tram afstapplaats: Koksijde-bad

ZonDag 4 mei
- 9 u., Noordzeedreef, infopaneel Hannecartbos, morgenwandeling (tot 11 u.) “VOELEN, horen en zien…in het Hannecartbos…” met 

gids Johan Depotter. Over fauna en flora. Bomen werden gekapt om de oorspronkelijke graslanden te herstellen. Gerichte aanplantin-
gen voor een grotere bosvariëteit. Oude tram afstapplaats:Groendijk (Oostduinkerke-bad)

- 15 u., Koksijde-bad, ter hoogte van de horloge, windpainting (tot 17 u.) met gids Marie-Monique. Met fijngemalen krijt in verschil-
lende kleuren en een gewone koffiefilter worden tekeningen en/of woordjes in het zand gemaakt. De wind speelt hierbij een grote 
rol. Oude tram afstapplaats:Koksijde-bad.

met De DUinPiePer oP StaP:
De Duinpieper is een rugzakje waarmee je het hele jaar door tijdens een ontspannende wandeling of familie-uitstap langs de kust, 

actief bezig kan zijn rond de aanwezige natuurelementen. Met eenvoudige materialen en opdrachten leer je het strand 
en de duinen beter kennen. Te verkrijgen bij de dienst toerisme Koksijde, Zeelaan 303, reservatie gewenst, gratis 

maar wel een waarborg van 25 euro.
De oUDe kUSttram
Opnieuw kan er gebruik gemaakt worden van de oude kusttram! Laat je gratis tot bij je bestemming brengen! 
Concrete uren omtrent heen/terug -vervoer Week van de Zee-tramstel te bekomen bij de dienst Toerisme 
Koksijde

De Week van de Zee in Koksijde:

van 26 april tot 4 meiAan zee voelt het anders


