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Folkloristische 

“Stormfeesten”
op zaterdag 4 en 

zondag 5 oktober,

Zeedijk - oostduinkerke-bad!

(blz. 7)



Snippers uit de gemeenteraad van 18 augustus
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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 AANKOPEN
- Boekbinderijcollectie – De gemeente 

koopt de boekbinderijcollectie van de 
h. Hugo Dawyndt voor de prijs van 
75.000 euro (BTW in). Bedoeling is 
deze collectie onder te brengen in het 
dienstengebouw in het park van het 
abdijmuseum Ten Duinen, en er ook 
boekbinddemonstraties te geven.

- Markttentjes – De gemeente beschikt 
nu over een 10-tal dergelijke tentjes, 
maar gezien de grote vraag is een 
uitbreiding van het huidige arsenaal 
nodig. Raming 9.000 euro (BTW in).

- Meubilair - stoelen en tafels voor de 
eetzaal van de gemeenteschool Koksijde. 
Raming 8.500 euro (BTW in).

- Rode mazout – Voor diverse voertui-
gen en machines. Omdat het gebruik 
van rode mazout onderhevig is aan een 
verlaagd accijnstarief zal dit op jaarba-
sis beduidend minder kosten dan die-
sel. Er zal een contingent van 80.000 
liter per jaar aangekocht worden voor 
drie dienstjaren (tot 2011). Raming 
240.000 euro (BTW in).

- Speeltoestellen - Leveren en plaatsen 
van speeltoestellen voor drie speel-
terreinen in Oostduinkerke. Raming 
19.500 euro (BTW in).

2. UNANIEM AKKOORD VOOR 
VOLGENDE PROJECTEN
- Vernieuwen schrijnwerk woonhuis 

Vandammestraat 246 - Noodzakelijk 
gezien de zeer slechte huidige toe-
stand. Het houten schrijnwerk met 
enkele beglazing zal worden vervangen 
door aluminium schrijnwerk met dub-
bele beglazing. Raming 17.010 euro 
(BTW in)

- Omgevingsaanleg visserijmuseum 
- Het betreft de buitenaanleg rond 
het museum en het museumplein. Zijn 
voorzien in deze aanbesteding: ver-
nieuwing van groenaanleg en paden, 
visualisatie van de voormalige kerk, 
speelruimte voor kinderen, technieken 
voor festiviteiten (aansluitingen). Niet 
inbegrepen en apart dossier: openbare 
verlichting. Raming 466.309,45 euro 
(incl. BTW), waarvan 200.000 euro 
subsidie van Toerisme Vlaanderen.

3. VARIA
- Nieuwe straatnaam – “Karel 

Rathéstraat” wordt de nieuwe straat-
naam van het huidige gedeelte 
Silicostraat gelegen ten noorden van 
de Pylyserlaan (kant duinen). Unaniem 
akkoord. Meer info in dit nummer, zie 
blz. 17

- Verkaveling Zandkasteeltje – In het 
blok omsloten door de Veurnelaan/
Dageraadstraat/Marie-Joséstraat is een 
aanvraag tot verkaveling (54 woningen) 
lopende op naam van Sint-Idesbald 
Invest. Het betreft een verkaveling met 
aanleg van nieuwe wegenis. Aangezien 
de wegenis later wordt ingelijfd bij het 
openbaar domein diende de gemeen-
teraad zich eerst akkoord te verkla-
ren met het ontworpen tracé ervan. 
Meerderheid en minderheid verschillen 
grondig van mening over de uitvoe-
ringsvisie van deze verkaveling (aantal 
woningen en kostprijs ervan, verkeer 
enz.). Het punt werd meerderheid bij 
minderheid goedgekeurd.

- Brandweer afdeling Koksijde – In gehei-
me zitting werden Heidi Depoorter en 
Christophe Vanbleu bevorderd van brand-
wacht tot korporaal. Heidi Storm werd 
aangesteld tot stagiair brandweerman. 
Aan brandwacht Daniel Bourgeois werd 
eervol ontslag verleend wegens het berei-
ken van de leeftijdsgrens van 60 jaar.

- Brandweer afdeling Oostduinkerke – 
Sergeant Roger Niville werd bevorderd 
tot eerste sergeant, Franky Desaever 
tot korporaal, Frank Dejonghe tot ser-
geant en Glenn Debaillie is aangesteld 
als stagiair brandweerman.

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen

Gezinnen die geen of onvoldoende belastingen betalen om van de federale belastingsvermindering te genieten, hebben vanaf 
van het jaar recht op een premie voor 3 energiebesparende investeringen:
- plaatsing van dakisolatie in een bestaande woning:  8 euro/m2

- hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing: 150 euro/m2

- een condensatieketel ter vervanging van het bestaande verwarmingssysteem: 1.500 euro
Het totale bedrag wordt evenals de belastingsvermindering geplafonneerd tot 2.650 euro per aanvrager.
De premie geldt voor investeringen die volledig in 2008 betaald werden.
Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.energiesparen.be of via het gratis telefoonnummer 1700.
Info: gemeentehuis, dienst Sociale Zaken, Zeelaan 303 bij Geert Beyens, tel. 058/53.30.45.
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Openbaar onderzoek GRUP’s zonevreemde constructies

GRUP 2 Schipgat-Doornpanne en 
gedeeltelijke herziening GRUP 1 Noordduinen

In navolging van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), dat is goedgekeurd in 2001 en waarin de krijtlijnen van het 
beleid op gemeentelijk niveau voor de periode tot 2007 (of tot herziening van dit GRS) werden uitgeschreven, is het gemeentebe-
stuur bezig met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (of kortweg GRUP’s) voor zonevreemde construc-
ties. Twee daarvan gaan nu in openbaar onderzoek.

Zonevreemde constructies zijn niet ille-
gaal, het zijn constructies die al bestaan 
van vóór de goedkeuring van het gewest-
plan Veurne-Westkust (KB 6 december 
1976), maar die door de komst van 
dit gewestplan in een ‘verkeerde’ zone 
kwamen te liggen. Daar voor derge-
lijke constructies heel wat beperkingen 
en onzekerheden gelden, moeten de 
GRUP’s hierop een antwoord bieden.
Binnen deze gedachtengang zijn eer-
der al drie dergelijke GRUP’s goedge-
keurd: GRUP 7 landbouwgebied, GRUP 
6 Duin-polderovergang en GRUP 1 
Noordduinen. Bij deze laatste is na 
goedkeuring gebleken dat er een foutie-
ve afbakening in het plan was geslopen, 
namelijk in het detailplan 3 Duinenabdij. 
Met de gedeeltelijke herziening moet 
deze fout worden rechtgezet.
GRUP 2 Schipgat-Doornpanne behelst 

het gebied tussen Koksijde en Oostduin-
kerke, tussen de zee en de Pylyserlaan. 
Volgens het gewestplan Veurne-Westkust 
heeft dit gebied de bestemming van 
natuurgebied (grotendeels ook natuur-
reservaat). Voor dit grote gebied wor-
den algemene voorschriften opgemaakt. 
Voor kleinere deelgebieden, zoals bij-
voorbeeld zonevreemde bedrijven of 
clusters van zonevreemde constructies 
wordt de gewestplanbestemming effec-
tief opgeheven en wordt dus een nieuwe 
bestemming voorzien, met de nodige 
randvoorwaarden. Dergelijke deelgebie-
den worden detailplannen genoemd.
Nu beide GRUP’s voorlopig zijn vastge-
steld door de gemeenteraad (15 septem-
ber 2008) gaan ze in openbaar onder-
zoek. Deze periode van bekendmaking 
loopt van 6 oktober 2008 tot en met 5 
december 2008 (12 uur). Gedurende 

deze periode kan iedereen tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis* 
de plannen inzien aan het loket van de 
dienst Stedenbouw, en opmerkingen of 
bezwaren indienen. Deze moeten tegen 
ontvangstbewijs worden afgegeven aan 
het loket van de dienst Stedenbouw 
of aangetekend worden gezonden aan 
volgend adres: Gemeentelijke com-
missie voor Ruimtelijke Ordening, p/a 
Gemeentebestuur Koksijde, dienst 
Stedenbouw, Zeelaan 303 in 8670 
Koksijde.
Tenslotte wordt op dinsdag 28 oktober 
om 19 u. een informatie-avond geor-
ganiseerd in de theaterzaal van cc 
CasinoKoksijde, Casinoplein 11.
* Het gemeentehuis is open elke voor-
middag van 9 tot 12 u., en op maandag- 
en woensdagnamiddag ook van 13.30 
tot 16 u.

Registratie wilsbeschikking inzake euthanasie
Vanaf 1 september 2008 kan men bij de 
dienst Sociale Zaken in het gemeente-
huis een wilsverklaring inzake euthanasie 
laten registreren. Volgens de euthanasie-
wet van 2002 kan een handelsbekwame 
meerderjarige of ontvoogde minder-
jarige in een schriftelijke wilsverklaring 
zijn wil te kennen geven dat een arts 
euthanasie toepast indien de betrokken 
patiënt op dat moment wilsonbekwaam 
is. Artsen kunnen dan een databank met 
deze verklaringen raadplegen en deze 
wilsverklaring eerbiedigen.
Voor de registratie van een wilsverkla-
ring inzake euthanasie moet men zich 
aanmelden met een vooraf in te invul-

len formulier, dat men kan verkrijgen bij 
de dienst Sociale Zaken in het gemeen-
tehuis. De wilsverklaring kan op ieder 
ogenblik worden herzien of ingetrokken 
en blijft geldig voor een periode van 5 
jaar vanaf de datum van verklaring.
De wilsverklaring moet verplicht worden 
vastgelegd in aanwezigheid van twee 
meerderjarige getuigen van wie minstens 
één geen materieel belang heeft bij het 
overlijden van de patiënt. Men kan ook 
de gegevens van een vertrouwensper-
soon invullen, die onmiddellijk op de 
hoogte gebracht wordt wanneer men 
zich in een toestand bevindt waarin de 
wilsverklaring van toepassing zou kun-

nen zijn. De aanwijzing van een vertrou-
wenspersoon is niet verplicht.
Men kan een wilsverklaring laten regis-
treren voor zichzelf, maar er is ook een 
mogelijkheid dat men een wilsverkla-
ring opstelt en aanbiedt ter registra-
tie voor een persoon die fysiek niet 
bekwaam (bewijs doktersattest) is om 
een wilsverklaring op te stellen en/of 
te ondertekenen.
Een wilsverklaring laten registreren is 
niet verplicht! Een niet-geregistreerde 
verklaring is ook geldig!
Info: gemeentehuis, dienst Sociale 
Zaken, Zeelaan 303 bij Geert Beyens, 
tel. 058/53.30.45.

Daar bij die molen…
Op zaterdag 11 oktober draait de Zuid-Abdijmolen weer mee met de West-Vlaamse Dag van het Molenweekend 2008. De 
Zuid-Abdijmolen is die dag niet alleen in de voormiddag (van 10 tot 12 u.), maar ook in de namiddag (van 13 tot 17 u.) 
operationeel.



4 Noordelijk gedeelte Silicostraat 
wordt Karel Rathéstraat

Adm in i s t r a t i e

In de gemeenteraadszitting van 18 augustus gingen de raadsleden unaniem akkoord met het voorstel van het schepencollege 
om een gedeelte van de Silicostraat voortaan “Karel Rathéstraat” te noemen. Het betreft het gedeelte Silicostraat gelegen ten 
noorden van de Pylyserlaan (kant duinen). Deze beslissing is ingegeven uit de overweging dat er momenteel verwarring heerst. 
De huidige Silicostraat bestaat immers uit twee weggedeelten die zich evenwel niet recht over elkaar bevinden. Sedert lange tijd 
leidt dit tot verwarring bij de correspondenten en hulpdiensten die zich tot de bewoners van deze straat dienen te richten om te 
weten waar ze precies moeten zijn. Over Karel Rathé volgende bijdrage.

Hij werd in Koksijde geboren op 13 
maart 1896 en sneuvelde op 2 oktober 
in de Eerste Wereldoorlog. Karel was de 
zoon van burgemeester Hippoliet Rathé. 
Zijn grootvader Joannes-Baptist Rathé 
was ook al schepen van Koksijde en zijn 
broer Jozef was eerste schepen. Bijna alle 
leden van de familie Rathé werden opge-
voed in Ten Bogaerde, de abdijhoeve die 
door de familie Rathé gepacht werd van 
1 oktober 1828 tot 1 oktober 1946.
Karel was een uitstekende student en 
studeerde in 1914 af als primus perpe-
tuus in het college van Veurne. Hij was 
in zijn collegejaren leider van de Veurnse 
afdeling van het Algemeen Katholiek 
Vlaams Studentenbond (AKVS) en leer-
de zo Jeroom Leuridan kennen. Ze wer-
den vrienden en samen waren ze echte 
flaminganten. Zo schreef hij artikels in 
“De Vlaamsche Vlagge” onder de schuil-
naam “Karel van den Bogaerde”.
Na zijn collegejaren wilde hij een oplei-
ding volgen om missionaris van Scheut 
te worden. Toen de Eerste Wereldoorlog 
begon verhuisde het hoofdkwartier van 
de Scheutisten van Leuven naar Londen. 
Karels opleiding tot missionaris werd 
vroegtijdig onderbroken in Clapham Park. 
Een militiewet van de Belgische regering 
in 1915 mobiliseerde de Belgische man-
nen tussen 18 en 25 jaar die verbleven in 

onbezet België of in een ander geallieerd 
land. De meeste novicen, onder wie Karel 
Rathé, moesten een opleiding volgen 
tot brancardier in het C.I.B.I. Auvours. 
Na zijn opleiding werd Karel Rathé bij 
de Colonne d’Ambulance van de 6de 
Legerdivisie gevoegd. Als geestelijke 
brancardier werd hem verboden zich met 
de Vlaamse Beweging bezig te houden. 
Karel was echter één van de hevigste 
flaminganten onder de Scheutisten en 
steunde volop de Frontbeweging door 
het schrijven en uitgeven van strooi-
briefjes.
In 1918 voegde Karel Rathé zich bij 
de administratie-
troepen van de 
g e n e e s k u n d i g e 
dienst (T.A.S.S.). 
Toen een eindoffen-
sief losbrak sneuvel-
de hij op 2 oktober 
1918 in Moorslede 
ter hoogte van de 
Vierkavenhoek. Een 
maand later schreef 
zijn goede vriend 
Jeroom Leuridan 
in zijn dagboek op 
dinsdag 5 november 
1918: “Treurig diep 
genegen aandenken, 

gewijd aan mijn dierbare vriend in Christus 
en in Vlaanderen, Karel Rathé, novice van 
de Congregatie van Scheut, oud-student 
van Veurnes college. Hij is gesneuveld 
in ’t beruchte bos van Houthulst en 
ze kennen zelfs de plaats van zijn graf 
niet, ergens begraven in de bloedige 
grond van ’t verwoeste West-Vlaanderen. 
Zijn ziel hebbe de ongestoorde rust, die 
zelfs aan zijn stoffelijk overblijfsel niet 
gegund werd. Ik had hem lief, de een-
voudige, zo rijk begaafde jongen van de 
Bogaerde, ’t heregedoente te Koksijde. Hij 
was zo schoon en zo goed en zo hartelijk. 
Vlaanderen en de kerk verliezen in die jon-

gen zo’n heerlijke telg, vol 
rijke belofte voor de toe-
komst en van Vlaanderen 
en van Christus’ kerk. 
Brave, naïef-eenvoudige 
Karel rust zacht en denk 
aan ons gejaagd, onbe-
stemd ronddolen hier.”
(Uit: Paper Carpentier, 
Maxime. Karel Rathé voor 
Vlaanderen en Christus 
2004-2005)

Karel Rathé, naar wie het 
noordelijk gedeelte van de 
Silicostraat zal genoemd 
worden. (Foto verzameling 
Hilde Nagels/Mia De Boe)

Prijsuitreiking “Met belgerinkel naar de winkel”

De gezamenlijke actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”, georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu, Unizo, CM, het provin-
ciebestuur en ons gemeentebestuur werd op woensdag 4 september afgerond met een prijsuitreiking in het atrium van het 
gemeentehuis, in aanwezigheid van schepen Frédéric Devos van Lokale Economie, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur 
en van de plaatselijke raad voor Lokale Economie. Dit geslaagde initiatief zette de mensen ertoe aan om voor korte ritten en 
boodschappen meer en meer de fiets te gebruiken. In onze gemeente namen 39 handelaars aan de actie deel. Op 17 juli werden 
uit 899 ingeleverde spaarkaarten 25 winnaars getrokken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van gemeente en van Unizo. 
De hoofdprijs, een prachtige herenfiets geschonken door de gemeente, werd gewonnen door Johan Hennebel uit Koksijde. 
Daarnaast werden vele mooie prijzen geschonken door de deelnemende handelaars, het provinciebestuur en de Christelijke 
Mutualiteit. De overige winnaars zijn: Marnix Moerman, Norbert Bruneel, Danny Defoor, André Pladys, Geert Vlaemynck, Brigitte 

Vervolg op blz. 5



In memoriam: meester Antoon Lava
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Aandenk en

In het ziekenhuis in Veurne is de in onze streek zeer gekende meester Antoon Lava uit Koksijde op maandag 25 augustus op 
84-jarige leeftijd overleden. 

Antoon Lava was van 1947 
tot 1979 onderwijzer-school-
hoofd in het schooltje van 
Eggewaartskapelle, dorp waar 
hij in 1924 zelf het levenslicht 
zag. Meester Lava ontplooide 
evenwel niet alleen veel school-
activiteiten maar was ook op 
cultureel en sociaal vlak zeer 
actief. Bij de stichting van de 
heemkundige kring Bachten de 
Kupe was hij er onmiddellijk 
één van de stuwende krachten 
van. Talrijk ook zijn de bijdra-
gen van zijn hand in het heem-
kundig tijdschrift Bachten de Kupe.
Een ander aspect van zijn cultu-
reel opbouwwerk was zijn passie voor 
Zoutenaaie, ooit ’s lands kleinste dorpje. 
Opmerkelijk was het feit dat hij met de 
metropool Antwerpen, een soort jumela-
ge kon bedingen die tenslotte uitmond-
de in het schenken van een ontvangst-
ruimte en een feestzaal, het zogeheten 
“Paviljoen”. Het was een noodwoonst die 
met een grote oplegger overgebracht 
werd van het Kiel naar Zoutenaaie. In die 
tijd kon hij zelfs de bekende componist 
Renaat Veremans overhalen om een lied 
te componeren over Zoutenaaie op tekst 
van Guido Gezelle “Zoutenaaie tover-
schone, Zoutenaaie spant de krone…”
In maart ’77 verhuisde hij met zijn gezin 
naar het Hegerplein in Koksijde.

Na zijn pensionering in 1979 was hij toch 
nog tien jaar, tot 1988, leraar algemene 
kennis aan de leercontracten van het 
Vormingsinstituut Veurne om er te ein-
digen als begeleidend adviseur voor de 
jonge leerkrachten. Hij was bovendien 
ook jarenlang persmedewerker van dag-
blad Het Volk.
Sinds 1977 was Antoon Lava ook werkend 
lid in het bloemencomité “Koksijde in de 
bloemen”. In die hoedanigheid werd hij 
beeldend journalist voor de gemeente. 
De Duinenabdij werd door de jaren heen 
zijn tweede thuis. Door zijn inzet kon een 
videotheek samengebracht worden met 
46 cassettes, enkel over de Duinenabdij. 
Maar er volgde nog veel meer. Geen dag 
ging voorbij of “Tone” Lava was met de 
camera in aanslag beelden aan het fil-

men van een Koksijdse activiteit, 
festiviteit of een niet-alledaagse 
gebeurtenis. Door de jaren heen 
werd hij aldus de vrijwillige huisci-
neast van het Koksijdse gemeen-
tebestuur. Met zijn echtgenote 
Suzanne lag hij ook elke dag op 
vinkenslag om filmfragmenten over 
Koksijde op allerlei TV-zenders 
op te nemen. De collectie-Lava 
groeide uiteindelijk tot liefst 300 
videocassettes over de meest uit-
eenlopende onderwerpen: groen, 
VVV-activiteiten, kunst, musea, 
visserijfolklore, bestuur, verdien-

stelijke personen, sport, luchtmachtba-
sis, enz., alles uitsluitend over Koksijde. 
Voor het nageslacht een uitzonderlijk 
verrijkend visueel archief.
Antoon Lava was gehuwd met Suzanne 
Van Nieuwenhoven, met wie hij twee 
dochters had. Hij had vier kleinkinderen. 
Minder dan een jaar geleden vierde hij 
in familiekring zijn diamanten bruilofts-
feest.
Het gemeentebestuur van Koksijde 
houdt er aan zijn echtgenote en familie 
zijn gevoelens van oprechte deelneming 
aan te bieden bij het heengaan van deze 
zeer verdienstelijke man. Antoon Lava 
werd op zaterdag 30 augustus onder 
groot medeleven van de bevolking in 
Koksijde-dorp ten grave gedragen.

Vanhooren, Joke Van Loocke, Stephanie Demunck, Filip Cozyns, 
Raymond Goffin, Diane Clauw, Urbain Pattyn, Gery Vervaecke, Pierre 
Daubry, Karijn Verbeke, Rosa Vanden Bussche, Marleen Deraeve, Erna 
Hallaert, Irene Depuydt, Anny Sonneville, Walter Sennesael, Rufin 
Busschaert, Julienne Cools en David Vanbillemont.

V.l.n.r. en van boven naar onder Rik Stekelorum, Réginald Decarne, Albert 
Serpieters, Christophe Bakeroot, Paul Casselman, Sofie Dewulf, Nancy Deprez, 
Henri Dewulf, Katrien D’Haveloose, winnaar Johan Hennebel schepen Frederic 
Devos en Beeuwsaert Raoul.

Vervolg van blz. 4

Antoon Lava met zijn filmcamera, een vertrouwd beeld…



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

BASISCURSUS: HOE WERKT 
EEN COMPUTER?
Deze reeks, op maandag 10 november 
en donderdag 13 november van 13.30 u. 
tot 16 u., is bedoeld voor wie interesse 
heeft voor de pc maar nooit de kans 
kreeg om het te leren. De eerste hande-
lingen worden aangeleerd: uitleg scherm 
en bediening knoppen, kennismaking 
met klavier, muis, computer als appa-
raat, documenten opmaken, bewaren, 
opvragen en afdrukken. Deze cursus is 
de ideale start voor een echte begin-
ner, ook een goeie basis voor wie later 
wil internetten. Kostprijs 8 euro (cursus 
inbegrepen).

CURSUS WORD BASIS
Op dinsdag 18 november en maandag 
24 november van 13.30 u. tot 16 u. 
Inhoud: kennismaking met word, een 
document opmaken en bewaren, een 
persoonlijke brief maken met eigen let-
tertype en stijl, een afbeelding invoegen, 
randen toevoegen, hoe een brief verstu-
ren met e-mail. Kostprijs 8 euro (cursus 
inbegrepen)

CURSUS WORD 2 
(vervolg op basiscursus)
De lessen vinden plaats op dinsdagen 2 
december en 9 december van 13.30 tot 
16 u. Volgende zaken worden aangeleerd: 
een feestelijk document maken (vb. voor 
een uitnodiging), in kolommen werken, 
opsommingtekens, kop en voettekst, 
paginanummers, naamkaartjes maken. 
Kostprijs : 8 euro (cursus inbegrepen).

BASISCURSUS INTERNET
De bib organiseert op de donderdag 20 
november, dinsdag 25 november, en de 
donderdagen 4 en 11 december, telkens van 
13.30 tot 16 u. een basiscursus internet in 
de afdeling Beeld en Geluid (1ste verdie-
ping). 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. Voor iedereen die al wat 
basiservaring met computers heeft maar 
zich nog niet waagde aan surfen op het 
internet. Na een korte theoretische intro-
ductie wordt er veel geoefend. Kostprijs 16 
euro (cursus inbegrepen).

BASISCURSUS DIGITAAL 
FOTOGRAFEREN
Gezien de ruime belangstelling gaat de 
bib verder met de basiscursus digitaal 
fotograferen. Er zijn nog twee lessen 
op dinsdag 18 november en donderdag 
20 november van 13.30 u. tot 16 u. De 
cursus is vooral gericht op de praktijk: 
de camera beter leren kennen en vlot 
kunnen omgaan met nuttige tips. Betere 
resultaten betekenen ook meer plezier 
beleven aan het foto’s maken. Het is ook 
de bedoeling om later de handleiding 
beter te kunnen raadplegen. De tweede 
cursusnamiddag is vooral bedoeld om 
eventuele problemen verder te behande-
len. Niet vergeten: handleiding meebren-
gen en opgeladen batterijen. Het is wen-
selijk reservebatterijen mee te brengen. 
Kostprijs 8 euro (cursus inbegrepen).
VOOR ALLE BOVENSTAANDE CURSUSSEN GELDT:
* info en inschrijvingen vanaf vrijdag 3 okto-
ber aan de balie van de bibliotheek (afde-
ling Beeld en Geluid op de 1ste verdieping). 
Inschrijvingen zijn pas geldig na betaling!
* lid zijn van de bibliotheek is noodzake-
lijk om te kunnen deelnemen.

Marcel Vanthilt over Elsschot in de gemeentelijke bib

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Vlaamse Bibliotheekweek rolt onze gemeentelijke openbare bibliotheek van 11 tot 19 okto-
ber weer de rode loper uit voor het trouwe en nieuwe publiek. Het motto van de bibliotheekweek is deze keer “Bibtijd is kwa-
litijd”. Op zaterdag 11 oktober leest de excentrieke Marcel Vanthilt voor uit het werk van Willem Elsschot.

Een bibliotheek is een plaats waar men even kan stilstaan. Waar men kan ontsnappen aan de dagelijkse realiteit door een 
meeslepend verhaal, een boeiende film of een rustgevend muziekje. In de bib vindt men tijd. Het hele gezin kan er zijn gading 
vinden: je gaat er zo vaak je wil, je blijft er zo lang je wil, je neemt wat je wil en leest, luistert of kijkt wanneer je dat uitkomt. 
Samen met de kinderen, of alleen. Bibtijd is ‘kwalitijd’ om met het hele gezin van te genieten.
In onze gemeente start de bibweek op zaterdag 11 oktober met een grote verwendag. Elke bezoeker wordt hartelijk ontvangen 
met een drankje en een leuke verrassing. Om 11 u. orkestreert niemand minder dan Marcel Vanthilt op zijn eigen specifieke 
manier de opening van de boeiende tentoonstelling,“Elsschot in vertaling”. Hij leest fragmenten en gedichten voor uit het werk 
van Willem Elsschot. Daarna trakteert de bib met een hapje en een drankje.
Wie zich als nieuw lid inschrijft op de verwendag, krijgt zelfs een waardevolle gezinsagenda vol mooie fragmenten en boe-
kensmaakmakers cadeau! Snel zijn want de voorraad is beperkt.
De opening van de tentoonstelling maakt deel uit van een heerlijk weekendje “Elsschot en de zee” waarbij het leven en werk 
van Willem Elsschot in Koksijde in de kijker staat. Meer activiteiten tijdens het weekend “Elsschot en de zee” op www.cultuur-
web.be en www.koksijde.be.
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Vijfde Stormfeesten op 4 en 5 oktober

Oostduinkerke is door de eeuwen heen 
altijd zeer nauw betrokken geweest bij 
de visserij. Vele mensen weten het niet, 
maar deze gemeente had vroeger haar 
eigen haven, want wat nu Nieuwpoort-
bad is, was indertijd een deel van 
Oostduinkerke. En daar, aan de linker-
kant van het staketsel, lagen vissersbo-
ten met de letters ODK.
Het boeiende visserijverleden van onze 
badplaats, het harde, vaak armoedige 
bestaan van de vissersfamilies, het bijge-
loof van deze mensen, is een brok volks-
cultuur, die zeker niet mag teloor gaan. 
In deze context riep Ghislain Storme in 
2004 de Stormfeesten op de Zeedijk 
in het leven, gebaseerd op historische 
feiten en georganiseerd door het feest-
comité van Oostduinkerke-bad. Onder 
leiding van Frieda Vanslembrouck (regie) 
is het volkse initiatief al aan zijn vijfde 
editie toe: op zaterdag 4 en zondag 5 
oktober.
Het scenario van dit straattheater telt 
vier historische thema´s. Een eerste 

thema handelt over de moeilijkheden en 
de armoede waarmee de bevolking werd 
geconfronteerd toen de strenge wetge-
ving het garnaalvissen te paard verbood 
wat tot schrijnende toestanden leidde. In 
die zin zelfs dat ooit een paardenvisser 
door de baljuw van Nieuwpoort werd 
aangehouden en voor de rechter moest 
verschijnen. Dat is het tweede thema.
Het derde thema gaat over het bijge-
loof van de vissers en de vissersvrou-
wen. Om een behouden terugkeer van 
de IJslandvaarders af te smeken ging 
men op bedevaart naar Baaldjes Kruus. 
Tijdens deze bedevaart speelden zich 
vaak vreemde rituelen af. Wanneer de 
vissers eindelijk terug thuis waren, kon 
het grote feest beginnen. In plaats van 
onmiddellijk naar huis te gaan, trokken 
zij eerst op café tot groot ongenoegen 
van de vrouwen. Wanneer ook de aange-
houden paardenvisser, na tussenkomst 
van de pastoor, als een vrij man het café 
betreedt kan de pret niet meer op en 
wordt er gefeest tot in de vroege uurtjes. 

Dit is het vierde en laatste thema van het 
straattoneel, dat dan toch een happy 
end kent.
Naast het straattoneel zijn er ook nog 
optredens van straatmuzikanten en op 
zaterdagavond is er vanaf 19 u. volksbal 
in de tent bij het zwembad. Op zondag-
middag wordt, op dezelfde plaats, van 
12 tot 14 u. een visbuffet aangeboden 
aan de prijs van 20 euro (drank inbe-
grepen). Kaarten in het toerismekantoor 
Oostduinkerke-bad (tel. 058/51.13.89) 
en het toerismekantoor Koksijde-bad 
(tel. 058/51.29.10).

Programma zaterdag 4 oktober: 15 u. 
straatmuzikanten / om 16 u. straattheater 
gevolgd door receptie / om 19 u. volks-
bal met orkest (Zeedijk Oostduinkerke)

Programma zondag 5 oktober: 12 tot 14 
u. visbuffet (enkel mits inschrijving) / 15 
u. straatmuzikanten / om 16 u. straat-
theater en daarna receptie (Zeedijk 
Oostduinkerke).

Dokters oktober
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 oktober
(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

Hu l p



8 Eenentwintig kunstenaars stellen atelier open 
voor project “Buren bij Kunstenaars”
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Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 
oktober organiseert de provincie West-
Vlaanderen voor de vijfde maal het 
project “Buren bij kunstenaars – Open 
atelierdagen”. In heel de provincie West-
Vlaanderen stellen kunstenaars dan hun 
atelierdeuren open. Amateurs of profes-
sionelen vanuit veel diverse disciplines 
(grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, 
fotografie, videokunst, kunstambachten, 
installatie, multimedia, enz.) ontvangen 
in hun atelier dan belangstellenden. 
Dit project loopt gelijktijdig ook in de 
departementen Nord en Pas-de-Calais 
in Frankrijk.

Over heel de provincie nemen in totaal 
958 kunstenaars aan het project deel 
(of 15% meer dan vorig jaar). Samen 
stellen zij 565 ateliers open. Het ver-
schil tussen aantal kunstenaars en aan-
tal ateliers heeft twee oorzaken. Onder 
de deelnemende kunstenaars zitten een 
aantal kunstenaarscollectieven die een 
gezamenlijk atelier openstellen. Er zijn 
ook kunstenaars die bij een collega-
kunstenaar werk zullen tonen omdat hun 
eigen atelier te klein is of onvoldoende 
toegankelijk voor het publiek. 
Zowel gerenommeerde kunstenaars zit-
ten in het aanbod, maar ook kunstenaars 
die in alle stilte in hun atelier aan het 
werk zijn en nu de kans aangrijpen om 
hun werk ook eens aan het grote publiek 
te laten zien. De toegang is gratis. Door 
de ateliers ook al op vrijdag open te stel-
len, wordt aan scholen de kans geboden 
een kunstenaar aan het werk te zien in 
zijn atelier.
In een overzichtelijke wegwijsbrochure 
staan alle adressen en openingsuren per 
atelier, gerangschikt per arrondissement 
en per gemeente. Deze brochure is gratis 
te verkrijgen bij de deelnemende kunste-
naars, in de toeristische infokantoren, 
in de bibliotheek, in cc CasinoKoksijde, 
in de Westhoekacademie of in het 
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, 
Jan Van Eyckplein 2 te 8000 Brugge 
(tel. 0800/20021, www.west-vlaande-
ren.be/burenbijkunstenaars, ook voor de 

brochures van de deelnemende Noord-
Franse departementen).
In het arrondissement Veurne nemen 46 
kunstenaars aan het project deel. Onze 
gemeente neemt daarvan bijna de helft 
voor zijn rekening, nl. 21. Hier volgt de 
lijst (alfabetisch) van de deelnemende 
kunstenaars uit Koksijde:

- Paul Baeteman (volledige pentekenin-
gen): Toekomstlaan 14 in Wulpen, tel. 
058/31.17.63 (zondag van 10 tot 12, 
en van 14 tot 18 u.)

- Patrick Counye (lithografie, zeefdruk, 
collotypie, diepdruk): Karel Loppenslaan 
20 in Koksijde, tel. 0476/88.51.85 
(vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 
12 en van 14 tot 18 u.)

- Dirk De Bevere, Ter Duinenwijk 25 in 
Oostduinkerke, tel. 058/51.53.34 
(vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 u., 
zondag van 12 tot 18 u.)

- Jenny De Reuse (marinesfeer, 
materie, beweging, perspec-
tief): Nieuwpoortsteenweg 94 in 
Oostduinkerke, tel. 0498/30.43.94, 
e-post jenny.dereuse@scarlet.be (vrij-
dag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 
u., zaterdag en zondag van 10 tot 12 en 
van 13 tot 19 u.)

- Viviane Delhage (acrylverf, glasvezel, olie-
verf, stillevens): De Grote Zeemeeuwen 
151 in Koksijde, tel. 0496/95.71.46, 
e-mail home.scarlet.be/v.delhage_atelier 
(zaterdag en zondag van 10 tot 12 u. en 
van 14 tot 19 u.)

- Hans Denys (impressionistische por-
tretten, gerechten, ‘iets anders’): 
Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 
40 in Koksijde, tel. 03/665.29.26, 
www.hansdenys.be (vrijdag van 13 tot 
20 u., zaterdag en zondag van 12.30 
tot 17.30 u.)

- Magda Derinck (olieverf): Weststraat 14 
in Oostduinkerke, tel. 058/51.82.22, 
www.magdaderinck.be (vrijdag, zater-
dag en zondag van 10 tot 12 u. en van 
14 tot 18 u.)

- Jan Dieusaert (bronzen beel-
den): Degreeflaan 3 in Koksijde, tel. 
058/51.31.00, www.dieusaert.net 
(vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 u., 
zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 
18 u.)

- Edgard Fonteyne (boetseerwerk, tail-
le-direct, alle materialen, klassiek): 
Dahlialaan 11 in Oostduinkerke, tel. 
058/51.22.48 (vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 
18 u.)

Aquarellist Etienne Maes, één van de 21 Koksijdse kunstenaars op “Buren bij kunstenaars”



- Martine Hennebel (brons, metaal, 
mixed media): Guldenzandstraat 12 
in Oostduinkerke, tel. 058/51.05.59, 
www.hennebelm-art.be (zaterdag van 
14 tot 18 u., zondag van 10.30 tot 12 
u. en van 14 tot 18 u.)

- Christine Lauwers (opbouw, draai-
werk, raku): Polderstraat 103 in 
Oostduinkerke (vrijdag van 13.30 tot 
18 u., zaterdag en zondag van 10 tot 
12 en van 13.30 tot 18 u.)

- Bastian Maerten (liefde en kunst in 
juwelen, caline): Zeelaan 231 in Koksijde, 
tel. 058/51.37.61, www.bastianmaerten.
com (vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.30 tot 12.30 u. en van 14 tot 18 u.)

- Etienne Maes (schilderkunst): Jan 
Van Looylaan 39 in Sint-Idesbald, tel. 
0475/35.36.96 (vrijdag van 10 tot 12 u. 
en van 14 tot 16 u., zaterdag en zondag 
van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.)

- Orans: Duingedicht, Capucijnenlaan 14 
in Koksijde (vrijdag van 14 tot 18 u., 
zaterdag en zondag van 10 tot 12 en 
van 14 tot 18 u.)

- Wim Porrez (pastel): Domein Hoge 
Duinen 6 in Oostduinkerke, tel. 
0495/63.16.64, zaterdag en zondag 
van 14 tot 18 u.)

- Jenny Reynaert (abstraheren-
de vormgeving, beeldhouwatelier): 
Oude Zeedijkstraat 1 in Wulpen, tel. 
0477/51.37.53, www.beeldhouwatelier.
be (zaterdag en zondag van 13 tot 18 u.)

- Guy Ronsmans (beeldhouwkunst, schil-
derkunst, design): Wulpstraat 14 in 
Koksijde, tel. 058/52.00.02 (vrijdag, 
zaterdag en zondag van 9 tot 12 u. en 
van 14 tot 18 u.)

- Angela Taverne (mystic art, conceptu-
ele kunst, abstract): Hotelschool Ter 
Duinen, Houtsaegerlaan 40 in Koksijde, 
tel. 0499/33.21.07, www.artbruges.
com (vrijdag van 13 tot 20 u., zaterdag 
en zondag van 13 tot 17.30 u.)

- Wien Van Malderen (viltjuwelen, flo-
rale kunst): Soluna, Golflaan 17a in 
Oostduinkerke, tel. 0497/42.86.29, 
www.soluna.be (zaterdag en zondag 
van 14 tot 19 u.)

- Bert Verstraete (schilderkunst, gemeng-
de technieken): James Ensorlaan 9 in 
Koksijde, tel. 058/51.41.38 (vrijdag 
van 14 tot 18 u., zaterdag en zondag 
van 11 tot 12 en van 14 tot 18 u.)

- Walter Vilain (klassieke tekenmethode, 
lyrisch, abstract, actueel): Marie-Joséstraat 
11 in Koksijde, tel. 0478/20.60.76 in 
Koksijde (vrijdag, zaterdag en zondag van 
10 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.)

- Jean-Pierre Zinjé (licht, sensuali-
teit, gevoel, betrokkenheid, rede): 
Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald, tel. 
0473/85.40.34 (vrijdag van 15 tot 18 
u., zaterdag van 10.30 tot 13 u., en van 
15 tot 19 u., zondag van 11 tot 13 u. 
en van 15 tot 18 u.)

* Algemene info: mevr. Wendy Leplae 
(tel. 050/40.35.49, e-post wendy.
leplae@west-vlaanderen.be) of mevr. 
Chris Minten (tel. 050/40.34.02, fax 
050/40.31.05, e-post chris.minten@
west-vlaanderen.be) of op de webstek 
www.west-vlaanderen.be/burenbijkun-
stenaars.

(vervolg v. blz. 8)
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Jazz at Baaltje op zondag 5 oktober

In de succesvolle reeks Jazz at Baaltje is er 
op zondag 5 oktober om 11 u. een aperi-
tiefconcert in de feestzaal De Boare aan 
het Koningsplein in De Panne. Dan speelt 
Norbert Detaeye, een prominent gospel-
vertolker die de allereerste Belgische 
ereburger van New Orleans is. Hij is ook 

ereburger van Brasot (Roemenië), nadat 
hij er een mediatheek oprichtte om de 
jazz in Roemenië te propageren. Hij 
verwierf ook de medaille voor muzikale 
erkentelijkheid van Gent, en in 2006 
de tweejaarlijkse Gilbert Van Beeckprijs 
voor muziek, stem en piano. Toegang 10 

euro in voorverkoop (058/51.30.50), 
12 euro aan de deur.
Info: R. Van Duüren (058/51.30.50), 
namens het Willemsfonds en de 
Vrijzinnige Koepel Westhoek.

JazzLab Series op vrijdag 17 oktober

In het kader van JazzLab Series con-
certeert op vrijdag 17 oktober om 20 
u. in cc CasinoKoksijde de groep All 
Stars Band, bestaande uit Frank Vaganee 
(altsaxofoon), Bart Defoort (tenorsaxo-
foon), Nathalie Loriers (piano), Peter 
Hertmans (gitaar), Nicolas Thys (bas) en 
Felix Simtaine (drums).

In 2008 bestaat JazzLab Series 15 jaar. 
JazzLabSeries is een professioneel net-
werk voor kwaliteitsvolle Belgische jazz. 
De organisatie presenteert concerten 
in professionele omstandigheden met 
gedegen promotionele omkadering. Zo is 
dit oorspronkelijke initiatief van De Werf 
(Brugge), in samenwerking met De Gele 

Zaal (Gent), Limelight (Kortrijk) en De 
Spiegel vzw (Sint-Niklaas) uitgegroeid 
tot de grootste organisator van jazz-
concerten in Vlaanderen, met 20 vaste 
partners, waaronder cc CasinoKoksijde. 
Tickets: 10 euro. Info: 058/53.29.99.
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Succesvolle 30ste Kunst in Baaltje

Cu l t uu r /Va r i a

Ter gelegenheid van 30 jaar Kunst in 
Baaltje in de Kerkepannezaal (met 130 
tentoonstellende kunstenaars), namen 
187 bezoekers deel aan de wedstrijd 
“Kies uw vijf voorkeurwerken”. Na afloop 
werd volgende rangschikking opgemaakt. 
Bij de publieke prijzen ging de 1ste plaats 
naar beeldhouwer Jan Dieusaert met 32 
nominaties; 2de plaats beeldhouwer Ina 
Ticket met 30 nominaties; 3de plaats 
kunstfotograaf Henri Lemineur met 29 
nominaties; 4de plaats kunstfotograaf 
Lambert Derenette met 28 nominaties; 
5de plaats aquarellist Merlevede met 
24 nominaties. Zij ontvingen de vier 
hoofdprijzen van het gemeentebestuur 

en de prijs van de handelaarsbond. In 
de categorie “buiten wedstrijd” ging de 
1ste plaats naar Barbara Van Duüren 
met 42 nominaties.
Onder de 187 deelnemers aan de wed-
strijd “Kies uw vijf voorkeurwerken” wer-
den ook 17 waardebons van handelaars 
verloot. Ze gingen naar: John Cauwelier, 
Celine Guillot, Marcel Plaetinck, Tom 
Slambrouck, en Denis Christian uit 
Sint-Idesbald / Marcella Depuydt uit 
Oostduinkerke / Marina Verbanck uit 
Koksijde / verder deelnemers uit Lochristi, 
Sint-Michiels, Denderwindeke, Gent, 
Nijvel, Moeskroen, Dworp en Hoboken.
Tenslotte werd onder de 62 deelnemen-

de handelaars een schilderij van Vranckx 
verloot dat door Coiffure Brigitte gewon-
nen werd.
Het artistieke feest werd met muzikale 
kruim opgeluisterd door New Orleans 
Streetparade onder leiding van Jan 
Verdonck en door het jazz-duo Jean-
Pierre Faict.
De 30ste editie van Kunst in Baaltje 
was het resultaat van de hechte samen-
werking tussen cultureel ambassadeur 
Raymond Van Duüren, zijn echtgenote 
Annie Barat, de handelaarsbond Sint-
Idesbald en het gemeentebestuur. Het 
thema voor volgend jaar luidt: “Daar 
staat mijn boom”, of “un arbre une vie”.

350 deelnemers voor de gordel rond Koksijde!

Meer dan 350 mensen heb-
ben van 1 juli tot en met 31 
augustus deelgenomen aan 
“de gordel rond Koksijde”, de 
vijfde toeristische fietszoek-
tocht van het feestcomité 
Koksijde-dorp. Op vrijdag 5 
september vond in de feest-
zaal van cc CasinoKoksijde 
de prijsuitreiking plaats met 
vertoning van een film en 
toelichting bij de antwoor-
den op de vragen door de 
samenstellers Frans Vanexem 
en Georges Maes. Langsheen 
de omloop werden 22 vragen 
gesteld. Ook passeerde de omloop 
voorbij de zeven Koksijdse musea.
De deelnemers kwamen uit de eigen en 
naburige gemeenten, maar ook uit alle 
andere Vlaamse provincies. Vier deelne-

mers behaalden aan de top van de rang-
schikking 26 punten. De schiftingsvraag 
gaf uiteindelijk volgende eindstand: 1. 
Lut Hoornaert uit Oostduinkerke (fiets) 
/ 2. Jackie Crevits uit De Panne (gezins-

kaart 1 jaar zwembad) / 3. Jos 
Claeys uit Torhout (waarde-
bon Vanheule) / 4. Georgette 
Noyelle uit Elverdinge 
(waardebon Vanheule) / 
5. Gerarda Depickere uit 
Torhout (18 flessen wijn) 
/ 6. Jef Heldens uit Hever 
(waardebon bloemenwinkel) 
/ 7. Petrus Dehandschutter 
uit Wilrijk (bon ’t Blekkertje) 
/ 8. Quintin Synaeghel uit 
Koksijde (gezinskaart 6 
maand zwembad) / 9. Erik 
Devos uit Koksijde (6 fles-
sen wijn) / 10. Josee Van 

Buggenhout uit Ramsdonk (6 fles-
sen wijn). Na de prijsuitreiking bood 
het feestcomité van Koksijde-dorp een 
receptie aan.

De prijswinnaars van de gordel rond Koksijde met de winnaars, gemeente-
raadslid Rik Stekelorum en de organisatoren Noël Deprez en Noël Vinquier 
van het feestcomité Koksijde-dorp.

27ste boekenbeurs vrije basisschool
De vrije basisschool van Oostduinkerke organiseert van vrijdag 10 tot en met zondag 12 oktober in zaal Witte Burg zijn 27ste 
gerenommeerde boekenbeurs. Het aanbod is weer erg breed: peuter-, kleuter-, kinder-, jeugdboeken, stripverhalen, allerhande 
hobbywerken, naast informatieve- en naslagwerken, posters en gelegenheidswenskaarten.
De vooropening van de beurs vindt plaats op vrijdag 10 oktober om 19.30 u. met de jeugdauteur Guy Didelez. Hij stelt op een 
spannende manier enkele van zijn boeken voor. Op zaterdag 11 oktober zijn er vanaf 10 u. ontspannende, leuke luisterverhalen 
voor de allerkleinsten. Op zaterdagnamiddag signeert Guy Didelez vanaf 14 u. eigen werk. Toegang is gratis.
De beurs is doorlopend open op zaterdag 11 oktober van 10 tot 19 u. en op zondag 12 oktober van 10 tot 18 u.



Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober gooit het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke zijn deuren open voor de 
Westkustbewoners. Tijdens dit Westkustweekend  krijgen alle inwoners van de 5-Art gemeenten (Koksijde, De Panne, Veurne, 
Nieuwpoort en Alveringem) gratis toegang op vertoon van hun identiteitskaart.

Het museum werd in een totaal 
nieuw kleedje gestoken. Daarom 
wil ons gemeentebestuur alle 
inwoners van de omliggende 
5-Art gemeenten van harte uit-
nodigen om er kennis mee te 
maken. Ondertussen bezochten 
al meer dan 20.000 mensen de 
nieuwe culturele parel.
Het nieuwe museum houdt het 
rijke visserijverleden van onze 
Vlaamse kust levendig met 
levensechte decors, illustratie-
materiaal en diverse doe-ele-
menten. Vooraan komt u in het 
gratis bezoekerscentrum met info over 
de Vlaamse visserij in het begin van de 
21ste eeuw. Hier wordt ook een toeris-
tisch infokantoor voorzien en een erf-
goedwinkel. Het scheepsjongensatelier 
bij de zal voornamelijk zeeklassen op een 
actieve wijze inwijden in de visserijtech-
nieken en tradities.
Aan de hand van hedendaagse presenta-
tietechnieken (interactief en audiovisu-
eel) wordt u door de visser bij de hand 
meegenomen doorheen de geschiedenis 
van de Vlaamse visserij. U maakt ken-
nis met de woon- en leefcultuur van 
de Vlaamse visser aan de Westkust, de 
strandvisserij en strandjutterij, bijgeloof 
versus volksgeloof bij de visser, een vis-

keerd door vitrines met 
scheepsmodellen van de 
belangrijkste types van vis-
sersvaartuigen. Ze zijn het 
werk van de leden van de 
modelbouwclub De Dissel. 
Ook elektronische appara-
tuur vond zijn weg naar het 
vissersschip. U kan zelf expe-
rimenteren met morsesigna-
len en vanuit het museum 
een morsebericht naar fami-
lie of vrienden versturen. 
Het derde niveau is de ver-
dieping waar u het vaartuig 

met zijn masten en tuigage bewondert. 
Het is het verhaal van de bewaring, de 
verwerking, de verkoop  en de consump-
tie van de vangst. 
Naast de permanente tentoonstelling is 
er tevens ruimte voorzien voor tijdelijke 
thematentoonstellingen. Het museum 
herbergt ook een documentatiecentrum 
voorzien met een vakbibliotheek en 
een wetenschappelijk en administratief 
archief.

Openingsuren: op 18 en 19 oktober is het 
museum open van 14 tot 18 u. - Pastoor 
Schmitzstraat 5 in Oostduinkerke (tel. 
058/51.24.68 - fax 058/51.08.17, e-post 
e-mail: info@visserijmuseum.be).

Westkustweekend op 18 en 19 oktober 
in het nieuw Nationaal Visserijmuseum

U i t s t a p

Westkustweekend in Plopsaland
Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober gooit Plopsaland De Panne de deuren weer wijd open voor de Westkustbewoners. Alle 
inwoners van Veurne, Koksijde, Nieuwpoort en De Panne en hun deelgemeenten zijn dan aan verminderde toegangsprijzen 
welkom tijdens de vierde editie van dit Plopsa-Westkustweekend.
Alle inwoners van Koksijde en deelgemeenten die aan de hand van hun identiteitskaart of een ander identiteitsstuk bewijzen 
dat ze inwoner van de Westkust zijn, betalen in het weekend van 4 en 5 oktober slechts 12 euro toegang voor Plopsaland 
(i.p.v. 25 euro). Kinderen kleiner dan 85 cm komen er, zoals gewoonlijk, gratis in.
Let op, dit aanbod geldt enkel bij aankoop van tickets aan één van de kassa’s in Plopsaland De Panne zelf, dus niet in de 
voorverkooppunten! Elke bezoeker kan maximum 1 toegangsticket kopen en gezinnen die met de auto komen moeten, zoals 
altijd, een parkingjeton kopen (6 euro) aan de info of de kassa van het park.

sersfamilie, een historische scheepswerf, 
…
Het kustvissersvaartuig OD.1 Martha 
werd centraal in de nieuwbouw opge-
steld en fungeert als kapstok voor ver-
schillende verhaallijnen die het museum 
bevat. Op het laagste niveau (-1) waant 
u zich onder de waterspiegel aan bod. 
In de twee grote zeewateraquaria laten 
de voornaamste beviste Noordzeevissen 
zich van hun beste kant zien. Ook het 
vistuig wordt voorgesteld. Allerhande 
netten (het plankennet, de drijvende 
haringnetten, het stroopnet,... ) geven 
een duidelijk beeld van hoe de verschil-
lende vissoorten gevangen werden. Op 
het gelijkvloers wordt de Martha geflan-
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Herfstvakantie: een week lang Halloween!

Fan t a sy

Tijdens de herfstvakantie wordt in onze gemeente weer uitbundig 
Halloween gevierd. Een hele week lang vinden tal van activiteiten plaats. 

HALLOWEENSPEKTAKEL - De Halloween-
week wordt op zaterdag 25 oktober alvast 
met een griezelig spektakel ingezet! Be 
there if you dare…! Om 18 u. is er op 
het Grardplein in Sint-Idesbald een grie-
zelshow met muziek en vuurwerk, meteen 
dé spetterende Halloweenstart!
HALLOWEENHORRORHOUSE - Huiver en 
geniet van humor en horror! Van zondag 
26 oktober tot en met zaterdag 1 novem-
ber is het HalloweenHorrorHouse in 
de Kerkepannezaal (Strandlaan 128 in 
Sint-Idesbald) gratis toegankelijk voor 
alle vermetele bezoekers. Het is niet 
zomaar een spookhuis maar een grie-
zelige droomwereld. Zo maken ze niet 
alleen kennis met een verlaten en spook-
achtig kustdorpje, maar ook met een 
heksenbos, een middeleeuwse kerker, 
een mysterieus labo enz.
HALLOWEENSTOET - Op vrijdag 31 okto-
ber vindt in Sint-Idesbald de 8ste grote 
Halloweenstoet plaats. ‘s Namiddags 
kunnen de kinderen hun pompoenen 
uithollen en versieren, en is er mogelijk-
heid tot schminken op de Zeedijk. Om 
18.30 u. start de jurering van de mooiste 

pompoen en het origineelste 
kostuum. De Halloweenstoet 
vertrekt om 19.30 u. aan het 
Grardplein met muziekgroepen, 
versierde wagens en heel wat 
straatanimatie. Iedereen mag 
deelnemen en meedingen voor 
de prijs van het griezeligste 
kostuum. Bij aankomst aan de 
Kerkepannezaal is er een heuse 
heksenverbranding, en kan men genieten 
van pompoensoep en heksendrank.
SPOOKNACHT - Voor de vierde maal 
wordt het griezelen maar vooral ook veel 
plezier beleven tijdens de Spooknacht 
op vrijdag 31 oktober. Start om 21 u. 
aan zaal Witte Burg in Oostduinkerke. 
Vandaar worden de deelnemers in groep-
jes naar de officiële startplaats over-
gebracht. In de spooknacht leggen de 
deelnemers een parcours af van onge-
veer 16 kilometer. Onderweg worden 
enkele praktische proeven afgelegd. Er 
zijn ook pakzones. Wie aangetikt wordt, 
krijgt een sanctie en moet een eind terug 
of een bepaalde tijd stoppen. Elke deel-
nemer krijgt onderweg enkele drankjes 

en hapjes. Men kan vooraf inschrijven 
(6 euro) bij de dienst Toerisme, of via 
het formulier op www.koksijde.be. Op de 
avond zelf is de prijs 8 euro.
HALLOWEENMENU - Beleef van zater-
dag 25 oktober tot en met zondag 2 
november de ultieme afspraak op culi-
nair gebied! Diverse restaurants bieden 
speciale Halloweengerechten aan. De 
lijst met deelnemende restaurants is 
raadpleegbaar op www.koksijde-q-linair.
be, of vraag de gratis brochure Q-linair 
bij de dienst Toerisme.

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 
058/51.29.10, fax 058/53.21.22, www.
koksijde.be, e-post toerisme@koksijde.be)

Geleide zwammen- en paddenstoelenwandeling
De dienst Toerisme organiseert op zondag 26 oktober een geleide zwammen- en paddenstoe-
lenwandeling in het Hannecartbos in Oostduinkerke. Start om 14.15 u. aan de ingang Ter Yde-
Hannecartbos (bij het infopaneel in de Noordzeedreef). Gratis deelname. (Info: 058/51.29.10)

Programma bezoek Wanze en Konz
Het jumelagecomité van Koksijde ontvangt een delegatie vrienden uit de partnergemeenten Wanze (10 jaar jumelage) en Konz 
(35 jaar) van vrijdag 17 tot zondag 19 oktober. Het programma vermeldt op vrijdagavond een feestmaaltijd (20.30 u.) in de 
Normandie (50 euro, inschrijven: 058/52.06.09). Op zaterdag een bezoek aan het gemeentehuis (9.30 u.), ontvangst (11 u.) 
en een fietstocht door Koksijde (14-17 u.). Zaterdagavond gaan de bezoekers het avondmaal nemen bij een gastheer/gastvrouw 
thuis. Interesse om als gastheer/-vrouw te fungeren op zaterdagavond van 19.30 tot 22 u? Neem dan contact op met onder-
voorzitter Greta Cambier 058/52.04.61 of 058/51.11.62, e-post greta.cambier@skynet.be). Wat wordt er van u verlangd? 
Een aangename ontvangst bij u thuis om zo contact te leggen met inwoners van de verbroederingsgemeente (hun levenswijze, 
interesse, cultuur, enz.) en een maaltijd voor 2 personen. Een vergoeding is voorzien. Deel uw beroep, leeftijd en interesses mee 
aan het comité dat op die wijze de voor u best passende genodigden kan toewijzen. Na een vrije voormiddag eindigt het bezoek 
zondagnamiddag met een gegidst bezoek aan het nieuw Nationaal Visserijmuseum (14 u.), en een afscheidsdrink in de Pastoor 
Lootenszaal (15 u.).



De laatste praalstoet…
Een tijdperk is voorbij… Op zondag 7 september trok de 60ste Praalstoet ter Verheerlijking 
van de Vlaamse Schilderkunst, -in de volksmond “de bloemenstoet”- voor de laatste maal 
van Koksijde-dorp naar de Zeedijk en Sint-Idesbald. Naar schatting 15.000 toeschouwers 
bevolkten de voetpaden om de prachtig bebloemde praalwagens nog één keer in ogenschouw 
te nemen. Als het ware een ereronde..! Voor de duizend figuranten, voor alle (gemeente-
lijke) medewerkers vòòr en achter de schermen, en vooral voor de personeelsleden van de 
beplantingsdienst die jarenlang schilderden met bloemen… Dit fotoblad, als een eresaluut, 
een hommage, aan dit epos van geuren en kleuren dat in Vlaanderen nauwelijks zijn gelijke 
kende… Vaarwel, bloemenstoet…
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We l z i j n

Zondag 5 oktober: Open Bedrijvendag 
ook in Sint-Augustinusziekenhuis Veurne

Het algemeen ziekenhuis Sint-Augustinus in Veurne neemt op zondag 5 oktober deel aan de Open Bedrijvendag, en zet de deuren 
open voor het brede publiek. Op die dag kunt u van 10 tot 17 u. (ook over de middag) in de kliniek terecht voor een reis door deze 
wereld van dokters en verpleegkundigen, een wereld van hoogtechnologische apparatuur waarover de bezoeker in begrijpelijke 
taal toelichting zal krijgen.

De reeks diensten die de deuren open-
stelt is te lang om op te noemen, daarom 
hieronder een greep uit het aanbod. De 
bezoeker wordt rondgeleid van labo tot 
intensieve zorgen, en via spoedgevallen 
van het verloskwartier tot het opera-
tief kwartier. Men bezoekt de rugschool 
en komt oog in oog te staan met de 
scanners en dialysetoestellen. Op info-
standen krijgt men toelichting over de 
borstkliniek, de afdeling geriatrie en de 
pijnkliniek. Men kan kennis maken met 
de dienst psychiatrie en het dagzieken-
huis. Er wordt ook een film getoond over 

het ziekenhuisgebeuren van A tot Z, en 
als kers op de taart is er de uitgebreide 
infobrochure waarin alle diensten van 
het ziekenhuis kort voorgesteld worden.
De Sint-Augustinuskliniek van Veurne 
ontstond in 1961 als initiatief van de 
Congregatie Zwartzusters van Brugge. 
Vandaag is de instelling een AZ (alge-
meen ziekenhuis) met een 60-tal dok-
ters-specialisten en meer dan 500 gemo-
tiveerde medewerkers die zich dag in dag 
uit inzetten om hun gemeenschappelijke 
opdracht als regionaal ziekenhuis waar 
te maken.

Jaarlijks verblijven zowat 15.000 pati-
ënten voor één of meer dagen in het 
AZ Veurne. Het is een ziekenhuis op 
mensenmaat dat voor de streek van 
Veurne-Ambacht vele overeenkomsten 
afsloot met universitaire en para-univer-
sitaire ziekenhuizen waarop een beroep 
kan gedaan worden voor hooggespeci-
aliseerde diensten zoals hart- en neu-
rochirurgie. Maar anderzijds wordt ook 
op professionele en vriendschappelijke 
basis samengewerkt met de gezond-
heidswerkers van de eerste lijn.

Veilig fietsen... hou je hoofd erbij!

Van oktober tot februari organiseert het provinciebestuur van West-Vlaanderen de actie 
“veilig fietsen... hou je hoofd erbij!”. De Provincie moedigt de jongeren (12-18 jaar) hier-
mee aan om voorzichtig te zijn in het verkeer. Dat houdt in dat ze met een reglementair 
uitgeruste fiets rijden, de wegcode respecteren en opletten voor het gedrag van de andere 
weggebruikers.
Om dit doel te bereiken, ontwikkelde het provinciebestuur een nieuwe internetgame op 
www.houjehoofderbij.be. Deze game confronteert de jongeren met herkenbare verkeers-
situaties, zoals het met twee naast elkaar fietsen, de bevelen van een agent opvolgen, links 
afslaan, fietsen op een rotonde… 
Wie het spelfiguurtje Ruby en zijn vriendin veilig en vlot door het drukke verkeer kan lei-
den, maakt kans op een mooie prijs.
Tegelijk voeren de politiezones her en der in West-Vlaanderen fietscontroles uit. Wie met 
een goed uitgeruste fiets rijdt, krijgt een kaartje met extra punten voor de internetgame.
Nieuw is dit jaar dat de scholen die actief meewerken aan de bekendmaking van deze actie bij hun leerlingen, een gratis toneel-
voorstelling kunnen winnen. Het gaat om de productie “Wolken en een beetje regen” over jongeren en verkeersveiligheid.
Meer informatie: provincie West-Vlaanderen, dienst Mobiliteit (An Paepe, tel. 050/40.34.37) of bij de federale dienst politionele veilig-
heid (Ronny Vijncke, tel. 050/44.06.45).

Brandweerafdeling Oostduinkerke wint Slag der Brigands in Ingelmunster
De brandweerafdeling Oostduinkerke heeft op zaterdag 6 september in Ingelmunster de Slag van de Brigands gewonnen. Dat 
is geen oorlog of veldslag maar een leuke sport- en spelnamiddag voor zowel de jeugdbrandweer als de volwassen korpsen, 
voor de vijfde keer georganiseerd door de sportgroep van de Ingelmunsterse brandweer SV De Pompiers. De slag werd gewon-
nen door… de ploeg van de Oostduinkerkse brandweer, bestaande uit Neal Baelen, Dieter Lambert, Pieter-Jan Machtelinckx 
en Stefan Van Erkel. Korpsen uit onder andere Meulebeke, Pittem, Wervik, Harelbeke, Menen, Oostduinkerke, Izegem en 
Lendelede demonstreerden op de manifestatie fysieke paraatheid. Een aantal korpsen schreef zelfs verscheidene teams in.
Op het menu stonden drie proeven die de fysieke paraatheid van de manschappen testten: blindloopproef, blusopstellings-
proef en behendigheidsproef. Bij de volwassenen ging de zege naar het korps uit Oostduinkerke in een totale tijd van 24 
minuten 6 seconden (liefst 8 minuten 13 seconden sneller dan tweede gerangschikte Meulebeke). Proficiat!
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De klusjesdienst van het OCMW groeit!

We l z i j n

De klusjesdienst van het Koksijdse 
OCMW bestaat al drie jaar. Dankzij het 
grote succes werd de dienst uitgebreid 

met een 2de klusjesman: Johan Depoover. 
Er werd ook een nieuwe bestelwagen  
aangekocht.

De klusjesmannen zorgen enerzijds voor 
het onderhoud van het eigen patrimoni-
um van het OCMW en anderzijds voeren 
zij diverse karweien uit bij mensen thuis.
Wie kan op de klusjesdienst een beroep 
doen? Senioren, personen met een han-
dicap en gezinnen en alleenstaanden 
met een beperkt inkomen.
Welke karweien doet de klusjesman?
- kleine herstellingen in en om de woning 

zoals lekkage kraan, vervangen lamp, 
verstopping sanitair, herstellen hekje…

- klein tuinonderhoud zoals maaien 
gazon (max. 300m2), planten van bloe-
men, beperkt snoeiwerk…

- schilderen en behangen van leefruimtes 
(periode oktober -april)

Hebt u nog vragen of wenst u verdere 
inlichtingen, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met de verantwoordelijke 
van de klusjesdienst: Fien Vandooren 
(Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, tel. 
058/53.31.90)

Vrienden van Cross to Romania weer op humanitaire zending
Van zondag 10 tot en met donderdag 21 augustus brachten de enthousiaste leden van Cross to Romania opnieuw goederen 
en kledij naar hun adoptiedorpen Andreneasa en Borzia en naar nog diverse andere plaatsen in het nog steeds hulpbehoe-
vende Roemenië. Het was de liefst vijftiende editie van hun jaarlijks konvooi hulpgoederen!
De hulpgoederen werden naar Roemenië getransporteerd met de vrachtwagen-oplegger van de Oostduinkerkse firma 
Prostrans, bestuurd door Pros en Martine Weiss. Het mag gezegd dat het geen sinecure is en veel rijkunst vergt om met 
dergelijke groot gevaarte de verschillende losplaatsen op een degelijke manier te bereiken. De andere leden van het konvooi 
(Edgard Samyn, Maurice Legein, Bjorn en Sarah Weiss en Andreas Cavyn, allen uit Oostduinkerke), reisden met een minibus 
de oplegger achterna.
De eerste losplaats was Fildu de Sus, een zigeunernederzetting, waar voornamelijk en zeer noodzakelijk kledij afgegeven werd. 
Vervolgens werd gelost in Cluj Napoca waar goederen afgegeven werden voor de Associatia Familia Regasita, een opvangtehuis 
voor verwaarloosde kinderen. Medisch materiaal, zoals ziekenhuisbedden, infirmeriegereedschap enz. werd afgegeven in de 
kliniek Van Reghin en in het dispensarium van Deda.
Toen de karavaan uiteindelijk de adoptiedorpen bereikte, 2.300 km ver, was de lading al goed geslonken. In Borzia en 
Andreneasa werden de pakketten met hulpgoederen en kledij naar jaarlijkse gewoonte huis aan huis en op maat besteld.
Na overleg met de locale overheid werd echter een gedeelte van de kledij aan de kant geplaatst om te bezorgen in de over-

stroomde gemeenten verderop, richting Karpaten. Al de volgende dag kregen de 
Oostduinkerkenaars bericht dat de levering al gebeurd was en dat de mensen aldaar 
hun grote dankbaarheid uitdrukten t.o.v. van de hulporganisatie.
Ook deze vijftiende reis bewijst het blijvende belang van deze humanitaire opdracht 
die de leden van de werkgroep nog vele jaren hopen verder te kunnen zetten. Cross 
to Romania is de inwoners van Oostduinkerke en omliggende dorpen en steden, als-
ook het gemeentebestuur zeer erkentelijk voor de vele milde bijdragen onder allerlei 
vorm.

Borzia is één van de adoptiedorpen waar hulpgoederen gelost worden.

Van links naar rechts: de nieuwe bestelwagen, de nieuwe klusjesman Johan Depoover, de eer-
ste klusjesman Peter Paelinck, stafmedewerkster Soetkin Terras, dienstverantwoordelijke Fien 
Vandooren, en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie.
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He rd enk i ng

Canadese familieleden Richards 
wonen herdenking van Charles bij

De jaarlijkse hoogmis voor de overleden parochianen tijdens de kermis van Sint-Idesbald draagt sinds 1945 een bijzonder karak-
ter. Tijdens deze dienst wordt elk jaar ook een Canadese soldaat herdacht: Charles Richards die op 9 september 1944 aan zijn 
verwondingen in het schooltje van Sint-Idesbald overleed. De recentste misviering, zondag 7 september, zal met stip genoteerd 
staan in de gemeentelijke annalen. Die mis werd immers bijgewoond door vier leden van de familie Richards: William Richards 
(neef van de gesneuvelde soldaat Charles), Williams echtgenote, schoonbroer en schoonzus. Gelegenheid om even in de geschie-
denis te duiken (met dank aan Etienne Becuwe die ons de info bezorgde).

Negen september 1944: Canadese 
troepen komen vanuit Normandië langs 
de kust naar Vlaanderen en bevrijden 
onze regio van een ongewenste Duitse 
bezetting. Kort na de bevrijding van 
Sint-Idesbald weerklinkt geschut vanuit 
Adinkerke-De Panne. Even later worden 
een 40-tal gewonde militairen binnen-
gebracht in het dorpsschooltje naast de 
kerk. Jules Thabert en een team van het 
Rode Kruis vinden de gewonde Charles 
Richards in de straten van De Panne. 
Ze brengen ook hem naar het schooltje 
van Sint-Idesbald. Zuster Josephine, een 
heel geliefde zuster van het aanpalende 
klooster, ontfermt zich over het lot van 
de jonge Canadees. Hij is, waarschijnlijk 
door de ontploffing van een granaat, 
zwaar gewond: een gapende wonde in 
zijn achterhoofd en een doorboorde 
long. De zuster beseft dat hij er erg aan 
toe is. Ze blijft bij hem tot hij enkele uren 
later sterft. De bevolking van het dorp is 
geschokt en rouwt om het overlijden van 
deze jonge man, net geen 27 jaar, geval-
len in de bloei van zijn leven, gesneuveld 
om ons te helpen bevrijden. Zijn sterf-
bed wordt overladen met bloemen.
Sedertdien wordt die trieste gebeurtenis 
elk jaar op de eerste zondag van septem-
ber in Sint-Idesbald herdacht. Na een 
misviering wordt er bij de gedenkplaat 
aan de ingang van de kerk hulde gebracht 
aan die gesneuvelde soldaat, en ook 

aan de omgekomen poli-
tieke gevangenen majoor 
D’Hooghe, Marcel Deman 
en Henri Christiaen.

ONTROERENDE 
HERDENKING
Op 7 september 2008 

had de huldiging een bijzonder karak-
ter. Na het bezoek van twee broers 
van de gesneuvelde in 1985, woonden 
vier leden van de familie Richards de 
plechtigheid bij. Een neef van Charles, 
William Richards, was met zijn echtge-
note, schoonbroer en schoonzus naar 
Europa gereisd om hier gedurende twee 
weken de veldtocht van zijn oom te vol-
gen. Ze contacteerden daartoe o.m. het 
gemeentebestuur en Etienne Becuwe die 
in ’85 vriend van de familie Richards was 
geworden. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche ontving hen op 7 september 
gul en in dankbaarheid. Ze waren diep 
ontroerd. William Richards hield zelf een 
korte toespraak, waarin hij de bevolking 
van Koksijde dankte voor de blijvende 
aandacht voor het offer van zijn oom. 
Hij overhandigde een documentatiemap 
over het leven van Charles en een stuk-
je geschiedenis van de Queen’s Own 
Cameron Highlanders of Canada. De 
gemeente houdt de map ter beschikking 
van belangstellenden. Tot slot schonken 
de bezoekers aan een tweehonderdtal 
aanwezigen een herinneringsspeldje. Het 
bestaat uit een goudkleurig Canadees 
esdoornblad en twee rode poppies: de 
ene poppy als symbool voor de Canadese 
militairen die streden en sneuvelden in 
het buitenland, de andere als symbool 
voor hen die dienden in eigen land. Na 
de dienst stapten de Canadezen mee 

op in de optocht naar de Zeedijk en ’s 
namiddags aanschouwden ze vanop de 
tribune bij het gemeentehuis de laatste 
bebloemde praalstoet. Ze waren bijzon-
der opgetogen over hun bezoek.

LEVENSSCHETS CHARLES 
RICHARDS
Charles Richards werd geboren op 18 
september 1917 en overleed in Sint-
Idesbald op 9 september 1944. Hij groei-
de op in een bescheiden landbouwersge-
zin met drie zonen en een dochter, in New 
Brunswick. Hij had zijn moeder op jonge 
leeftijd al verloren. Hij werkte met een 
van zijn broers op het landbouwbedrijf, 
maar nam op 3 augustus 1943 dienst 
bij het Canadese leger, bij de Queen’s 
Own Cameron Highlanders. Het regi-
ment wordt in de schoot van het Eerste 
Canadese Leger actief betrokken in de 
bevrijding van het bezette kustgebied in 
Noordwest-Europa. De Camerons worden 
naar Engeland overgebracht en na een 
laatste training in Kent steken ze op 7 
juli 1944 het kanaal over. Zij zullen van 
Graves-sur-Mer over Caen, Rouen, Dieppe, 
De Panne, Antwerpen en Groningen naar 
Oldenburg in Duitsland trekken, waar de 
oorlog voor hen zal eindigen. Soldaat 
Charles Richards blijft voor altijd ach-
ter in Vlaamse grond. 
Eerst werd hij in 
Oostduinkerke begra-
ven. Later wordt hij 
naar de Canadese 
begraafplaats van 
Adegem overge-
bracht. Zijn per-
soonlijk devies was: 
geen woorden maar 
daden…

Charles Richards

In gezelschap van burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Greta Suber-Delie 
en Vital Suber wacht William Richards, neef van de gesneuvelde Canadese soldaat 
Charles Richards, zijn beurt af om bloemen neer te leggen aan de gedenkplaat.
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Openbare werken: een stand van zaken

I n f r a s t r u c t uu r

Schoolomgeving Oostduinkerke-dorp
De nieuwe parking aan de Vrijheidstraat werd eind juni in gebruik genomen. In de maand november zal de beplanting uitgevoerd 
worden.

Opschikkingswerken in de Kursaallaan
Om te voldoen aan de nieuwe norm in het kader van de stroefheid van straatmaterialen worden de voetpaden van de Kursaallaan 
gezandstraald zodat de gladheid ervan zal weggewerkt zijn. Van de gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om lokaal herstel 
van gebakken klinkers rond de boomvakken uit te voeren. De werkzaamheden zijn ondertussen aangevat en zullen vermoedelijk 
50 werkdagen in beslag nemen.

Heraanleg Zeelaan en parking tussen Deweert- en Coosemanslaan
De heraanleg van de Coosemanslaan is in opstartfase. De heraanleg omvat de volledige opbraak van de bovenbouw, gevolgd door 
vernieuwing van de weg zelf in asfalt, met aan weerszijden een voetpad.

Verfraaiing in de Fuchsialaan en Capucijnenlaan
In de Fuchsialaan en de Capucijnenlaan wordt weldra de asfaltlaag vernieuwd, waarschijnlijk halverwege oktober. De plaatselijke 
hinder zal minimaal zijn. Men zal met zijn voertuig hooguit een paar dagen geen toegang hebben tot de woningen.

Rioleringswerken Wulpen
Fase III (de Conterdijk en een deel van de Nieuwstraat), werd eind juni in gebruik genomen. Ook voor dit dossier wordt het nog 
even wachten op het plantseizoen voor uitvoering van de aanplantingen.

Verdere aanleg rioleringen
* Guldenzandstraat, Sint-Andréweg en Zouterweg (Oostduinkerke) – Ook dit project werd eind juni voltooid en in gebruik geno-
men. Ondertussen is men bezig met de aanleg van de fietssuggestiestroken, gevolgd door de afwerking van de bermen.
* Wegen- en rioleringswerken Ammanswalle fase 2 (Oostduinkerke) - Dit project behelst het leggen van een nieuwe regen-
waterriolering in alle nog niet heraangelegde delen van deze wijk, m.a.w. het nog te vernieuwen gedeelte van de Koningstraat, 
de Nonnenhofstraat, en de zijstraten van de Ammanswallestraat. Ook de verbindingswandelpaadjes en alle voetpaden worden 
heraangelegd. De coördinatievergadering vond eind augustus plaats. Met aannemer Vandenbroucke uit Wulpen werd afgesproken 
de werken in 2 fasen uit te voeren.
Fase 1 behelst de aanleg van de zijstraten Ammanswallestraat. Half september is deze fase gestart met het affrezen van de boven-
bouw, het uitbreken van borduren en greppels, en de plaatsing van de filters. Omwille van de toegankelijkheid zullen de voetpaden 
pas uitgebroken worden telkens als men de straat zelf aanvat voor de aanleg van de regenwaterriolen.
Fase 2 (Koningstraat en Nonnenhofstraat) worden pas half november aangevat. Men zal hier op dezelfde manier te werk gaan. 
Eerst zal het asfalt afgefreesd worden, met opbraak van borduren en greppels. Daarna volgt de plaatsing van de filters, uiteindelijk 
gevolgd door het leggen van het regenwaterrioolstelsel.
Niettegenstaande deze strikte planning is het onvermijdelijk dat voertuigen de opritten van de woningen niet zullen kunnen 
bereiken. De aannemer zal telkens kort voor de ontoegankelijkheid bericht in de brievenbus bezorgen.
* Rioleringsdossier Strandjutterslaan, Baron Empainlaan, Relaislaan, Mooi Verblijflaan en Narcissenlaan (Oostduinkerke) – Half 
oktober vindt de aanbesteding plaats. Na aanstelling van de aannemer zullen de werken gecoördineerd worden met bekendma-
king van de startdatum. Dit werk zal in elk geval in het begin van 2009 starten.
* Rioleringsdossier en heraanleg Pylyserlaan en Vanmaldeghemstraat – Het blijft momenteel nog steeds wachten op de defi-
nitieve goedkeuring van de subsidiëring van dit belangrijke project door de Vlaamse overheid, aleer tot de aanbesteding en 
uitvoering te kunnen overgaan.
1. Er wordt op gewezen dat de tijdsaanduidingen in dit overzicht geen rekening houden met eventueel werkverlet door slecht 
weer. De tijdsopgaven zijn dus relatief..!
2. Voor alle inlichtingen over deze openbare werken (info/inzage in de plannen):
- schepen van Openbare Werken burgemeester Marc Vanden Bussche, tel. 058/53.30.30
- Technische dienst, ir. Siska Stockelynck en/of Rudy Blondé (van 8 tot 9 u.) (058/53.30.30), gemeentehuis, Zeelaan 303 in 

Koksijde-bad.



18 Vier scholen krijgen (hoger) 
MOS-logo voor milieuacties

MOS (Milieuzorg op School) is een 
milieuzorgproject van de kleuter- tot met 
de hogeschool in samenwerking met het 
provinciebestuur. Deelnemende scholen 
kunnen rekenen op de medewerking van 
de gemeentelijke milieudienst.
De basisschool van het gemeenschaps-
onderwijs De Letterzee in Koksijde ont-
ving van het provinciebestuur zijn eer-
ste MOS-logo. Directie, leerkrachten en 
leerlingen van BSGO De Letterzee heb-
ben zich het afgelopen schooljaar actief 
ingezet om leerlingen en schoolperso-
neel bewust te maken van de afvalberg 
en hoe afvalstromen kunnen voorko-
men of beperkt worden. Hierbij werd 
vooral gebruik gemaakt van de MOS-

Drie lagere scholen uit onze gemeente hebben op woensdag 24 
september in Roeselare het (hogere) MOS-logo vanwege het pro-
vinciebestuur ontvangen voor hun MOS-inzet tijdens het afgelo-
pen schooljaar. Een vierde Koksijdse school zal eerlang zijn 3de 
MOS-logo ontvangen in Brussel uit handen van Vlaams minister 
van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits.

leermiddelen en kregen ze hulp van een 
ervaren compostmeester.
Voor de leerlingen van het vrij bui-
tengewoon secundair onderwijs De 
Rozenkrans in Oostduinkerke is het 
MOS geen onbekende meer. Twee jaar 
geleden werd voor dit mega-jaarproject 
een rapnummer geschreven o.l.v. djem-
bés. De stroofjes bevatten heel wat info 
over de activiteiten die de school rond 
het thema afval opzette. De Rozenkrans 
werd eveneens positief beoordeeld en 
kreeg haar tweede logo.
De gemeentelijke basisschool van 
Oostduinkerke is al enkele jaren actief 
in dit educatieve project en heeft met 
creatieve acties het afval in de klassen en 

op het schoolterrein in toom gekregen. 
Zo werden vorig schooljaar de (nieuwe) 
leerlingen bewust gemaakt van het pro-
bleem en werden er zelfbedachte initia-
tieven uitgewerkt. Voortaan mag ook die 
school een tweede MOS-logo aan de 
schoolgevel hangen.
De twee afdelingen van de vrije basis-
school De Ark in Koksijde hebben al twee 
van de drie logo’s. Ze zullen binnenkort 
het derde en laatste logo bekomen. Ze 
hebben aangetoond dat de vorige MOS-
acties (op vlak van “afvalvoorkoming” als 
“water” in beide afdelingen goed inge-
burgerd en duurzaam zijn. Uit handen 
van Vlaams minister Hilde Crevits krijgt 
De Ark zijn 3de MOS-logo.

Mi l i e u

Waarheen met een lege gasfles?
Gasflessen horen niet thuis op het containerpark of bij de schroothandelaar. Ze 
moeten op een specifieke wijze behandeld worden en mogen daarom niet bij oude 
metalen ingezameld worden. Wat moet er dan wel mee gebeuren?

Butaan- en propaangas wordt verkocht 
in speciale gasflessen, die eigendom blij-
ven van de gasleverancier. Wie een lege 
gasfles heeft of een gasfles niet meer 
gebruikt, kan ze terugbrengen naar een 
verdeler of verkooppunt van gasflessen 
(lijst zie op www.febupro.be). Na con-
trole kunnen ze opnieuw gevuld worden. 
Er geldt geen aankoopverplichting van 
een nieuwe gasfles.
Volgens artikel 16 van het KB van decem-
ber 1999 over het vullen en verdelen van 
gasflessen, is het verboden meer dan 10 
lege flessen van dezelfde gasleverancier 
op te slaan zonder schriftelijk akkoord 
van deze gasleverancier. Is dat wel het 
geval, dan moet u de eigenaar van die 
flessen, -de gasleverancier dus-, daarvan 

op de hoogte brengen, zodat hij die 
flessen op zijn kosten en binnen de 6 
maanden komt ophalen.
Elke andere handelswijze is onwettig. 
Het ontvreemden of het vernietigen van 
gasflessen kan strafrechterlijk vervolgd 
worden. Het is ook strikt verboden zon-
der voorafgaandelijk akkoord de merk-
naam van gasflessen te verwijderen, ze 
een andere bestemming te geven, ze 
onwettig op te slaan of te exporteren. 
Overtredingen van de betreffende wet-
geving worden streng bestraft.
Als u op welke wijze ook met boven-
staande materie wordt geconfronteerd 
en hierover wenst te overleggen, kan u 
terecht bij FeBuPro op 02/581.09.32 of 
mailen naar info@febupro.be.

Subsidiereglementen 
zonne-installaties
De gemeenteraad heeft een subsi-
diereglement goedgekeurd voor wie 
een duurzame energie-installatie in zijn 
woning aanbrengt. Onder duurzame 
energie-installatie wordt verstaan: 
een thermische zonne-installatie 
(zonneboiler) of een fotovoltaïsche 
zonne-installatie (zonnepanelen) of 
een warmtepompsysteem. De sub-
sidie bedraagt 15% van de kostprijs 
(plaatsing en BTW in), beperkt tot 
500 euro per adres. Een combinatie 
van subsidies voor verschillende tech-
nieken is mogelijk doch beperkt tot 
1.000 euro per adres. De subsidiëring 
geldt uitsluitend voor wettelijk ver-
gunde gebouwen op het grondgebied 
Koksijde en voor nieuwe installaties 
geplaatst tussen 1 juli 2008 en 31 
december 2012. Voorwaarden en aan-
vraagformulieren te verkrijgen bij de 
gemeentelijke milieudienst.



Actie 
boodschappentas 
september

Voor de maand 
september werd 
mevrouw Sabine 
Jonckheere met de 
boodschappentas 
in de hand gespot. 
Sabine wint enkele 
aankoopbonnen 
van locale hande-
laars. De milieu-
dienst wenst haar 
van harte proficiat!
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Actie “afvalarm winkelen - boodschappentas”

In de Tij-dingen 
van september 
verscheen een 
bon die recht 

geeft (één per gezin) op een gratis 
boodschappentas, vanaf 15 september 
af te halen bij de milieudienst (gemeen-
tehuis, 2de verdieping).
Van 13 oktober tot 1 december krijgt 
u in de deelnemende handelszaken een 
stempel op een spaarkaart, telkens u 
de boodschappentas gebruikt in plaats 
van een plastiek draagtas. Spaarkaarten 
zijn te bekomen in alle deelnemende 
handelszaken, alle toerismekantoren, de 
bibliotheek en de milieudienst. Volle 
spaarkaarten kunnen gedeponeerd wor-
den in de urnen (milieudienst, biblio-
theek en toerismekantoren) tot 16 u. 
op 1 december. Met volle spaarkaarten 
maakt u kans op mooie prijzen die in 
december verloot worden.

DEELNEMENDE HANDELSZAKEN
Koksijde: Pieko Bello, Fine Fleur, bak-

Van 13 oktober tot 1 december loopt in onze gemeente weer de campagne “afvalarm winkelen”. Doel 
hiervan is de afvalberg te doen slinken door het gebruik van plastiekwinkelzakjes tijdens het winkelen 
in te perken. Hét wapen in deze strijd is de verstevigde “boodschappentas”.

kerij Helvetia, Do Re Mi , bakkerij Du 
Littoral, Press Shop, bakkerij Tyteca, 
Weber Wijnen, Marmaris, apotheek NV 
Romapharm, de Fruitmand, bakkerij Dirk 
& Pascale, groenten Velle Toon, bakke-
rij Arthan, Deblock, bakkerij Charlotte, 
dierenspeciaalzaak Doris–Lema, slagerij 
Frank, ’t Frietje, slagerij Dubois, Tea & 
Co, traiteur Bamelis, naaiwinkel Dianor, 
Artiflora, apotheek Centra, Amaretti 
Cards & Gifts, Snack 66, slagerij Sint-
Anna, wijnhandel Ambrosius, Saumon 
d’Or, Snoef, Louis Delhaize, Sandrientje, 
patisserie Bretonne, de Boekerij, A La 
Confiance, Spar.
Oostduinkerke: ‘t Klein Verschil, GB 
Carrefour, bakkerij Vandamme, keur-
slagerij Suprado, frituur Nicole, Blanka 
en Wim, Filip & Nele, slagerij Marc, 
de Groene Hoek, Press Shop, Mitchini, 
Paldy, slagerij Ronny, bakkerij Milano, 
groentenwinkel Verhaest.
Sint-Idesbald: Fotocine Oscar, Press 
Shop, Selfservice Weekend, bakkeij De 
Drie B’s, Panache, apotheek Idesmedica, 

Huize Blanckaert, Divers, Nautilus, sla-
gerij Dierendonck, Friture Friet & Co, 
Carrefour, apotheek Sint-Idesbald, 
Seaflower.
Wulpen: Aveve Tuincentrum.
Info: Dorine De Coster of Catherine 
Deweirdt (tel. 058/53.34.39 – e-mail: 
milieu@koksijde.be).

Mi l i e u

Ophalen frituurolie en frituurvet
Nog te vaak wordt frituurolie en frituurvet op milieuonvriendelijke wijze gedumpt (in de straatriolering, in de huisvuilzak, in 
de wijde natuur…) alhoewel dit absoluut verboden is tot zware straffen kan leiden. Daarom zal de milieudienst een ophaling 
organiseren van dergelijke vetten en oliën, bij die mensen die om een of andere reden geen gebruik kunnen maken van de op 
het containerpark aangeboden diensten. Er wordt vooral gedacht aan mensen zonder voertuig of alleenstaanden die wegens 
fysische beperkingen deze olie moeilijk kwijt kunnen. Het volstaat de milieudienst hiervoor op te bellen, die na onderzoek naar 
de gefundeerdheid van de vraag, een afspraak voor de ophaling zal vastleggen. Het frituurvet en/of de frituurolie dient, -niet 
zoals op het containerpark-, in een gesloten fles of doos aangeboden te worden.

Duinenhuis leidt natuuranimatoren op
Op maandag 3 november start Horizon Educatief de vernieuwde cursus voor animatoren. De cursus richt zich naar creatieve 
natuurliefhebbers die willen meestappen in de begeleiding van kinderen en jongeren op het vlak van natuurbeleving aan onze 
kust. Daarbij komen alle aspecten aan bod: algemene en bijzondere ecologie van zee, strand, duinen, overgangszone duinen-
polders enz. Ervaringsgericht werken staat voorop! Deze boeiende cursus loopt over tien maandagen van 9.15 tot 11.45 u. 
in het Duinenhuis in Koksijde. De prijs bedraagt 20 euro. Op het einde van een succesvol parcours krijgt elke deelnemer een 
getuigschrift. Inschrijven kan telefonisch (059/32.21.83) of via e-post info@horizoneducatief.be. Vermeld je naam, adres en 
telefoonnummer. Info: Nathalie Haentjens, Milieudienst Koksijde (058/53.30.97, e-post nathalie.haentjens@koksijde.be).

Sluitingsdagen containerpark
Het gemeentelijk containerpark zal op zaterdag 1 en dinsdag 11 november gesloten zijn.
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Ontwerp provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013

Het ontwerp van het provinciaal milieu-
beleidsplan 2009-2013 ligt ter inzage 
in de gemeentelijke milieudienst (van 
maandag tot vrijdag van 8 tot 12 u., op 
maandag en woensdag ook van 13.30 tot 
16 u.) van 1 september tot 30 oktober 

2008. In deze periode is het plan ook 
raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.
be en kan men schriftelijke opmerkingen 
richten aan de Bestendige Deputatie 
(dienst Milieu, Natuur- en Waterbeleid, 
Milieubeleidsplanning, Provincie West-

Vlaanderen, Koning Leopold III-Laan 41, 
8200 Sint-Andries). Een modelformulier 
voor het indienen van opmerkingen kan 
verkregen worden op de gemeentelijke 
milieudienst.
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Inzameling geselecteerd huishoudelijk afval

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 1, 15 en 29 oktober
Ophaaldata papier en karton: woensdag 22 oktober
ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): 
donderdagen 2, 16 en 30 oktober
Ophaaldata papier en karton: donderdag 23 oktober
ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): 
vrijdagen 3, 17 en 31 oktober
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 21 oktober
ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): 
vrijdagen 3, 17 en 31 oktober
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 21 oktober

Hondenpoepzakjes: correct gebruiken...!

In de strijd tegen hondenpoep op straat 
heeft de gemeente op strategische plaat-
sen verdeelapparaten voorzien die hon-
denpoepzakjes ter beschikking stellen van 
de hondenbaasjes. Met zichtbaar posi-
tief resultaat, tot grote tevredenheid van 
iedereen. In 2009 is daarom een uitbrei-
ding van het aantal apparaten voorzien.
Spijtig genoeg moeten onze diensten ook 
vaststellen dat niet iedereen dit initiatief 
respecteert en misbruik maakt van de 
toestellen door er massaal zakjes uit te 
verwijderen, uiteraard tot groot onge-
noegen van de hondenbaasjes die voor 
lege apparaten komen te staan. De zakjes 
zijn nochtans uitsluitend geschikt voor 
het opruimen van hondenpoep en totaal 
ongeschikt voor diepvries of voedsel-

verpakking. Daarom rijst het vermoeden 
dat deze plunderingen eerder tot de 
categorie vandalenstreken behoren. Het 
is ook de bedoeling dat de gevulde hon-
denpoepzakjes in de openbare vuilnisbak-
ken worden gedeponeerd en NIET op 
de openbare weg en nog minder in de 
straatrioolkolken. Dit veroorzaakt immers 
verstoppingen die voor de gemeente 
heel wat overlast en kosten meebrengen. 
Tegen wie dus apparaten plundert, en de 
gevulde zakjes op straat gooit of in straat-
rioolkolken, zal de gemeente bij betrap-
ping drastische maatregelen nemen.

Gebruik de hondenpoepzakjes op de juiste 
manier: plunder de apparaten niet, gooi ze niet 
door rioolroosters of op de openbare weg… Ze 
dienen ook niet om voedsel in op te bergen…
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Transcript 08: jongerenkunsttentoonstelling
De openingsreceptie van de jongerenkunsttentoonstelling Transcript 08 vindt plaats op 
zaterdag 18 oktober om 19 u. in zaal JOC de PIT. Tijdens Transcript krijgen jongeren de 
kans om een aantal van hun werken aan het publiek te tonen. Alle genres komen aan bod: 
schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, poëzie… Van het jaar is er ook een deeltentoon-
stelling gewijd aan Ars Moriendi. De werken worden beoordeeld door een jury. Er is ook een 
publieksprijs aan de tentoonstelling verbonden. Aansluitend zijn er op zaterdag 18 oktober 
in het jeugdhuis optredens.
In de mezzanine van het cc CasinoKoksijde kan je een aantal werken bewonderen van de winnares van vorig jaar, Kara Supeley 
(fotografie). Aan Transcript is immers een prijs verbonden: een eigen tentoonstelling in het cc CasinoKoksijde (op de volgende 
editie). Transcript loopt van 18 tot 26 oktober, elke dag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u.

In concert op 3 oktober:
Stonerbands
Op vrijdag 3 oktober staat jeugdhuis 
de PIT in het teken van stonerrock. Drie 
bands zullen er het beste van zichzelf 
geven: Mogul, Ramon Zarate en Loading 
Data. De avond start om 20 u., de toe-
gang bedraagt 3 euro voor leden en 5 
euro voor niet-leden.
Mogul: West-Vlaamse rockers ontstaan 
in de hippodroom van Waregem. De 
frontman is opgegroeid in de Koksijdse 
Kerkstraat. Niet te missen! Info: www.
myspace.com/mogulbe.
Ramon Zarate: veelbelovende band uit Luik, 
treedt regelmatig samen op met Mogul en 
heeft zopas een full cd uitgebracht. Info: 
www.myspace.com/ramonzarateband.
Loading Data: band uit Parijs, voor het 
eerst aan het werk aan de Vlaamse kust, 
heeft al diverse albums op zijn naam 
staan, een afsluiter om u tegen te zeggen! 
Info: www.myspace.com/loadingdata.

In concert op 31 oktober:
Ars Moriendi’s Metalmano
Op 31 oktober vergast de PIT je op een 
halloween special. De optredens kaderen 
in het thema van Ars Moriendi.
Het jeugdhuis wordt omgetoverd in een 
passend decor met dito muziek. Drie 
donkere bands leiden “hallow’s eve” in. 
De optredens starten om 20 u. en de 
toegang is voor de gelegenheid gratis.
General Lee: “rawk ’n roll straight from 
Belgium”! Deze groep was al te gast in de 
PIT voor een selecte groep luisteraars en 
is opnieuw gevraagd om de liefhebbers te 
verwennen. Een absolute aanrader! Info: 
www.myspace.com/generalleetheband.
Rectumpus: ondertussen meer dan 
gekend in de Westkust. De groep 
was al meermaals te gast in de PIT en 
komt graag terug voor meer. Info: www.
myspace.com/rectumpus
Tarmak: een surprise act in de ware zin 
van het woord.

Nieuw in de uitleen-
dienst reuzezeeslag
Reuzezeeslag is het gekende gezelschaps-
spel, maar deze keer dan wel de megagro-
te versie: discobol met pin spot, 4 gewone 
spots op statief, lasereffect en strobo-
scoop. In november komt de nieuwe fol-
der uit. Op de Jeugddienst zullen dan ook 
enkele catalogi ter inzage liggen. Info: 
jocdepit@koksijde.be of 058/53.34.44.

Spelen in Koksijde: oproep
De jeugddienst is bezig met het in kaart 
brengen van alle speelplekken in Koksijde. 
Daarmee worden niet alleen de eigenlijke 
speelterreinen bedoeld, maar ook min-
der duidelijke speelruimtes. Denk maar 
aan een braakliggend stuk grond, een 
bosje, een doodlopende straat enz. De 
Jeugddienst doet daarom een oproep 
aan alle kinderen om hun favoriete speel-
plekje te fotograferen. Het maakt niet uit 
waar het is: de eigen tuin, het strand, de 
Hoge Blekker enz. De foto’s kan je bezor-
gen aan de Jeugddienst, per mail: jocde-
pit@koksijde.be of per post Kursaallaan 
28, 8670 Koksijde. Zet er wel bij waar je 
woont en waar de foto getrokken is.

In concert op 18 oktober:
Fixxxer en Muted Shades of Blue
Op zaterdag 18 oktober zijn twee locale bands te gast in 
Jeugdhuis de PIT. De optredens starten om 21 u., vlak na 
de receptie van Transcript. De toegang bedraagt 2 euro 
voor leden en 4 euro voor niet-leden.
Fixxxer: deze groep stond al een aantal keer op het podium van de PIT. Nu 
brengen de muzikanten vooral eigen werk. Geboren en getogen rockers uit de 
Westhoek. Info: www.myspace.com/rockfixxxer.
Muted Shades of Blue: vintage rock uit Diksmuide, de groep heeft een stamnum-
mer van de 4AD. Info: www.myspace.com/mutedshadesofblue.



Ook de dienst Internationale Samenwerking neemt deel aan het jaarproject Ars Moriendi en brengt de doden weer even dichter 
in ons midden en in ons hart. Dat gebeurt op zaterdag 1 november van 22.30 tot 1.30 u. tijdens de “Nacht van de Ziel” op de 
begraafplaats van Oostduinkerke, met licht en interculturele elementen, in samenwerking met de Nederlandse dood- en levens-
kunstenares Mary Fontaine. Mondiale sfeer, mystiek licht, bijzondere muzikale klanken die religie en geografie overschrijden… 
Een unieke nacht.

Mary Fontaine heeft al enkele jaren erva-
ring met het organiseren van een “Nacht 
van De Ziel” in Almere, Nederland. 
Belangrijk is dat de dood niemand ont-
gaat. De dood onderscheidt geen cul-
turen, rassen of komaf. De dood is 
alomtegenwoordig. Elke cultuur ervaart 
de dood als iets dat het leven de moeite 
waard maakt.
Als u uw geliefde overledene die dag 
dicht bij je wil voelen, dan is de zielvlag-

genlijn iets voor u. Een zielvlag is een 
speciale (ecologische) en halfdoorzich-
tige vlag waarop het portret van de 
gestorvene komt. Op de “Nacht van de 
Ziel” kunt u uw zielvlaggetjes aanéén 
klikken zodat onze doden aanwezig lijken 
te zijn. Het wapperen van de vlaggetjes 
lijkt alsof de doden leven en met ons 
spreken. De zielvlag beperkt zich niet tot 
de doden van deze begraafplek, maar is 
universeel. Bestellen? Surf dan snel naar 
www.koksijde.be/dIS of naar www.nacht-
vandeziel.nl.
Gezien de stedenband van Koksijde met 
Albina en Galibi in Suriname, zullen op 
deze feeërieke avond ook Surinaamse ele-
menten verweven worden. In Suriname is 
er niet één ritueel rondom de dood, er 

zijn er eigenlijk heel veel. Het is voor de 
Surinamers erg belangrijk om lang, diep en 
goed afscheid te nemen. Zo kan de ziel van 
de overledene rustig de wereld verlaten en 
kunnen nabestaanden verder leven.
Afscheid nemen is in Suriname ook een 
kleurrijke en muzikale belevenis. Oeroude 
tradities, het vieren en verzorgen van de 
dode en het ophalen van leuke anekdo-
tes en herinneringen staan centraal. Een 
bekend Surinaams gezegde is dan ook: 
‘Waar de dood is, moet ook gelachen 
worden”. Want de dode was geliefd.
Info: dienst Internationale Samenwerking 
(Fien Leerman, Leopold II-laan 2 
Oostduinkerke, tel. 058/51.08.92, fien.
leerman@koksijde.be, www.koksijde.
be/dIS en www.nachtvandeziel.nl).

Nacht van de Ziel: breng uw geliefde 
overledene dichtbij met de zielvlaggenlijn
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Internationale samenwerking

Week van de eerlijke handel: 
1 tot 11 oktober
Fair trade of eerlijke handel, wil eerlijke prijzen voor de 
producenten. Kies dus voor eerlijke handelsproducten in 

het winkelrek of de webwinkel. Dan hebt u niet alleen kwaliteit beet, 
maar bezorgt u iedereen die aan het product heeft meegewerkt een eerlijke prijs 
voor zijn of haar werk. Een eerlijke prijs betekent een aangenamer leven voor de 
producenten, hun familie en hun omgeving. Een eerlijke prijs betekent vooruitgang, 
eten op tafel, school kunnen gaan. Een eerlijke prijs betekent het begin van geluk en 
een beter leven. Denk ook aan eerlijke producten voor uw (kerst)cadeautjes, voor 
Sinterklaas, voor een verjaardag of een feestje. Er is een breed aanbod in eerlijke 
producten: lekkers, kledij, speelgoed, juweeltjes, bloemen, kinderspulletjes, lingerie… 
Info en verkooppunten: www.koksijde.be/dIS bij Fair Trade Gemeente.

EVS-vrijwilligster 
Monika weer naar huis
De Slovaakse Monika Benova (European 
Voluntary Service) die aan ons gemeen-
tebestuur een half jaar vrijwilligerswerk 
presteerde, vertrok op 10 september 
terug naar huis. Ze was werkzaam in de 
technische dienst, de jeugddienst en 
de dienst Internationale Samenwerking. 
Eerst logeerde ze bij een gastge-
zin in Beauvoorde, later bij Katrien 
Vandenberghe en Thomas Vander 
Brugghen in Koksijde. Monika zorgde 
telkens voor een mooie uitwerking van 
haar ideeën. Eén daarvan was de open-
luchtfototentoonstelling UlicART die de 
straten van Koksijde sierde. De foto’s 
hebben zelfs zoveel succes dat er jam-
mer genoeg al een heel deel gestolen 
zijn. De foto’s die overblijven gaan met 
Monika mee naar Slowakije, waar ze 
hetzelfde project in haar thuisplek zal 
opzetten. Dus een intergemeentelijke en 
internationale uitwisseling!

KOKOS & WULLOKS
KOKOS & WULLOKS, de gemeentelijke adviesraad rond internationale en ontwik-
kelingssamenwerking, prikkelt uw nieuwsgierigheid. Op zaterdagavond 8 novem-
ber organiseert de adviesraad in cc CasinoKoksijde een avond met Parbo bier, 
Surinaamse klanken, kennismaking en lekkers! Volgende maand meer info!



Sport overdag: sport- en seniorenacademie

De Sportdienst organiseert in samen-
werking met de sportraad weer Sport 
overdag (sport- en seniorenacademie). 
Van 10 oktober 2008 tot 15 mei 2009 
kan men iedere vrijdag (behalve tijdens 
de vakanties) terecht in de sporthal van 

Koksijde-dorp voor conditiegymnastiek, tennis, badminton en tafeltennis.
Het aanbod ziet er als volgt uit: conditiegymnastiek voor dames en heren van 10.30 tot 11.30 u., initiatietraining tennis en 
tafeltennis van 13.45 tot 14.45 u., initiatietraining badminton en tafeltennis van 14.45 tot 15.45 u.
Deelnemen (verzekering inbegrepen) kost 1,50 euro per voor- of namiddag. Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Meer info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke (tel. 058/53.20.01).

Jeugdsportacademie
In het lopend schooljaar organiseert de Sportdienst in samenwerking met de sport-
raad voor het tiende jaar jeugdsportacademies voor jongens en meisjes van het lager 
onderwijs. Deze sportieve academie vindt plaats op woensdagnamiddag (behalve 
tijdens de vakanties) in de sporthal van Oostduinkerke: van 14 tot 15.15 u. voor het 
1ste tot 3de leerjaar en 15.15 tot 16.30 u. voor het 4de tot 6de leerjaar.
Programma: hockey op 8, 15 en 22 oktober / atletiek (hordenlopen, verspringen, 
discuswerpen enz) op 12, 19 en 26 november / badminton op 3, 10 en 17 december 
/ volleybal en netbal op 14, 21 en 28 januari / rope-skipping op 11 en 18 februari / 
minivoetbal op 11, 18 en 25 maart.
De deelnameprijs (verzekering inbegrepen) bedraagt 4,50 euro per lessenreeks (3 
euro voor de reeks rope-skipping). Het sportmateriaal wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Inschrijven vooraf is noodzakelijk via www.koksijde.be/sport (overschrijving 
op rek. nr. 068-0717620-41 van de sportraad Koksijde met vermelding van naam 
én gekozen sporttak) of bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, 
058/53.20.01). Opgelet: de inschrijving is pas definitief na betaling.

Nationale Sluitingsprijs in Putte-Kapellen
Op dinsdag 14 oktober legt de gemeentelijke sportraad een bus in naar Putte-
Kapellen. Daar, in Antwerpse, aan de grens met Nederland, wordt elk jaar de 
afsluitkoers van het wielerseizoen gereden, een waar volksfeest waarbij de renners 
(en de supporters) een laatste keer het onderste uit de kan halen. Vorig jaar werd 
Floris Goesinnen de verrassende winnaar. De bus vertrekt om 10 u. aan de sporthal 
Hazebeek. De renners starten om 12.45 u. en moeten 12 ronden (177 km) rijden. 
De aankomst is voorzien omstreeks 16.30 u. De bus vertrekt om 18.30 u. weer naar 
Koksijde.
Belangstellenden kunnen tot donderdag 2 oktober inschrijven (5 euro) bij de 
sportdienst (sporthal Hazebeek). De sportraad biedt de deelnemers ter plaatse 2 
consumpties aan. Info: sportdienst, tel. 058/53.20.01.

Petanquetornooi: wisselbeker 
van de schepen van Sport
Op donderdag 16 oktober organiseert 
de sportdienst een recreatief petan-
quetornooi op de pistes van de petan-
quezaal Ameubla in Oostduinkerke. Vorig 
jaar won de VLOPS voor de derde maal 
op rij waardoor de wisselbeker definitief 
werd weggekaapt en een prominente 
plaats kreeg in hun lokaal. Dit jaar start 
het tornooi met een nieuwe wisselbe-
ker. Er wordt op een talrijke opkomst 
gehoopt. Het tornooi start om 14 u. 
en wordt gespeeld met vaste tripletten 
uit Koksijde en omliggende gemeenten. 
Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven 
bij de sportdienst. Alle deelnemers ont-
vangen een aandenken.

Sportquiz
Op vrijdag 17 oktober is er om 20 u. 
weer sportquiz in zaal Witte Burg. De 
quiz omvat 10 onderwerpen met tel-
kens 8 vragen. Een ploeg bestaat uit 3 
personen. Inschrijving kost 7,50 euro, 
te betalen bij de sportdienst of over te 
schrijven op rek. nr. 068-0717620-41 
van de sportraad met vermelding van 
“Sportquiz 17/10, de ploegnaam en de 
verantwoordelijke van de ploeg”.

Spo r t
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Andere belangrijke sportmanifestaties
ZONDAG 19 OKTOBER:
- doortocht Versluys Ostend Beach Race op het strand, beachbikers (info: 0476/94.73.23)
- KWB, mountainbiketoertocht, inschrijving in de voormiddag, sporthal Hazebeek (info: KWB, 058/51.14.08)
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Burgerlijke stand juli-augustus

Bevo l k i n g

GEBOORTEN
Lieze Medland (Veurne, 24 juni), dochter van Tom en van Karolien Luca uit Oostduinkerke
Sebastiaan Callens (Ieper, 18 juli), zoon van Bart en Isabel Couwet uit Koksijde
Wolf Weis (Oostende, 28 juli), zoon van Jürgen en van Ellen Bocxstael uit Oostduinkerke
Louise Lammens (Torhout, 4 augustus), dochter van Filip en van Els Desmyttere uit Koksijde
Henri Vandezande (Veurne, 12 augustus), zoon van Bart en van Sarah Vanderhaeghe uit Koksijde
Santtiago Karnas (Veurne, 12 augustus), zoon van Gunter en van Veerle Cappaert uit Oostduinkerke
Remko Bruneel (Veurne, 13 augustus), zoon van Kurt en van Vicky Degraeve uit Wulpen
Maëva Demol (Veurne, 14 augustus), dochter van Cédric en van Alison Lambert uit Koksijde
Axelle Ragaert (Oostende, 20 augustus), dochter van Ringo en van Saskia Callewier uit Oostduinkerke
Simon Goethals (Veurne, 20 augustus), zoon van Tuur en van Simon Castelein uit Oostduinkerke
Victor Abts (Leuven, 21 augustus), zoon van Erwin en van Julie Vanderschelden uit Koksijde
Jason Tyvaert (Veurne, 25 augustus), zoon van Kelly Tyvaert uit Oostduinkerke
Michel Dom (Sint-Niklaas, 27 augustus), zoon van Karl en van Katrien Van Rie uit Oostduinkerke

HUWELIJKEN
Persijn Birgen en Sandra Lavens, beiden uit Koksijde
Jurgen Gouwy en Karen Maenhout, beiden uit Koksijde
Marc Rossignol en Thérèse Barbiot, beiden uit Koksijde
Jona Petyt uit Koekelare en Caroline Smets uit Koksijde
Peter Roobaert uit Ninove en Sabine Maekelberg uit Koksijde
Bart Cooreman uit Nieuwpoort en Oona Caron uit Koksijde
Bram Inghelbrecht uit Koksijde en Elke Vandekerkhove uit Oostkamp
Ward De Bal en Inge De Keyzer, beiden uit Koksijde

OVERLIJDENS
Jacques Dullaert (82 jaar), weduwnaar van Marie Pierard / Hilda Verbanck (81 jaar), echtgenote van 
André Deblieck / Lucien Willems (79 jaar), echtgenoot van Maria Buelens / Marie Demeulenaere (92 
jaar), weduwe van Georgius Dasseville / Adrien Baston (82 jaar), weduwnaar van Monique Wallecan / Anna Depauw (84 jaar) 
/ Felix Tempelaere (88 jaar), weduwnaar van Maria Demuydt / Patrick Demora (50 jaar), echtgenoot van Martine Vormezeele 
/ Eric Stroobants (43 jaar), ongehuwd / Frans Grillet (70 jaar), echtgenoot van Cecilia Becue / Marcella Ledoux (85 jaar) 
/ Paul Troch (89 jaar), echtgenoot van Monique Besombes / François Neefs (87 jaar), weduwnaar van Renée Lenchant / 
Christian Decuypere (62 jaar), echtgenoot van Doris Delden / Emiel Pinson (85 jaar), echtgenoot van Dina Deschuymere / 
Jeanne Daveloose (88 jaar), weduwe van Luciaan De Lissnyder / Maurice Van Belleghem (86 jaar) / Joannes Maréchal (82 
jaar), echtgenoot van Ursula Münker / Clément Vandeweyer (85 jaar), echtgenoot van Yvonne Ringoot / Albert Snauwaert 
(83 jaar) / Georges Van Overschee (84 jaar), echtgenoot van Laure Georgy / Antoine Lava (84 jaar), echtgenoot van 
Suzanne Van Nieuwenhoven / Gaston Nowé (76 jaar) / André Oosterlinck (87 jaar), echtgenoot van Simone Decoster / Roger 
Vanoverberghe (76 jaar), echtgenoot van Godelieva Leconte / Gerard Maes (71 jaar), echtgenoot van Mariette Deceuninck / 
Annie Reygaerts (67 jaar), echtgenote van Guy Opsomer / Guido Bruneel (66 jaar), echtgenoot van Jessie Rawlinson / Jozef 
Dietens (89 jaar), echtgenoot van Egidia Constancia / Laura Vandenberghe (89 jaar), weduwe van Gerard Vandamme

Ze e Getijdentafels oktober
dag hoogwater laagwater
1 oktober: 02.45 en 14.57 09.41 en 22.07
2 oktober: 03.19 en 15.32 10.16 en 22.39
3 oktober: 03.53 en 16.06 10.49 en 23.08
4 oktober: 04.26 en 16.40 11.19 en 23.35
5 oktober: 04.58 en 17.15 11.47
6 oktober: 05.32 en 17.53 00.02 en 12.18
7 oktober: 06.14 en 18.46 00.39 en 13.03
8 oktober: 07.19 en 20.17 01.33 en 05.05
9 oktober: 08.47 en 21.59 03.48 en 16.25
10 oktober: 10.32 en 23.10 05.00 en 17.32
11 oktober: 11.30 en 23.57 05.59 en 18.29
12 oktober: 12.11 06.46 en 19.12
13 oktober: 00.34 en 12.46 07.24 en 19.49
14 oktober: 01.07 en 13.21 08.00 en 20.27
15 oktober: 01.42 en 13.57 08.39 en 21.06

dag hoogwater laagwater
16 oktober: 02.19 en 14.35 09.19 en 21.47
17 oktober: 02.58 en 15.15 10.02 en 22.29
18 oktober: 03.39 en 15.57 10.45 en 23.11
19 oktober: 04.23 en 16.42 11.31 en 23.56
20 oktober: 05.11 en 17.34 12.20
21 oktober: 06.09 en 18.43 00.46 en 13.19
22 oktober:  07.24 en 20.10 01.47 en 14.34
23 oktober: 08.47 en 21.37 03.12 en 16.01
24 oktober: 10.10 en 22.54 04.50 en 17.29
25 oktober: 11.16 en 23.50 06.03 en 18.31
26 oktober: 11.05 en 23.34 05.52 en 18.18
27 oktober: 11.46 06.32 en 18.56
28 oktober: 00.12 en 12.23 07.08 en 19.32
29 oktober: 00.48 en 12.59 07.42 en 20.06
30 oktober: 01.22 en 13.33 08.18 en 20.38
31 oktober: 01.56 en 14.08 08.54 en 21.11Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door meteo koksijde. 

referentieplaats is nieuwpoort.
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De voorbije zomer in woord en beeld

1. Op zondag 24 augustus vond op het Theaterplein bij het gemeentehuis de finale plaats 
van de Ricoh Men’s Trophee plaats, het eerste tennistornooi voor heren. De elegantie van 
de tennisdames maakte een week lang plaats voor de brute slagkracht van de heren… Na 
een bijzondere hoogstaande eindstrijd mocht de Marokkaan Rabi Chaki als allereerste zijn 
naam op het palmares inschrijven. Hij won van de Monegask Clement Morel. Burgemeester 
Marc Vanden Bussche overhandigde Chaki de trofee!
2. Minister van Landsverdediging Pieter De Crem was op donderdag 28 augustus op werk-
bezoek in onze gemeente om er met onze bestuurders en militaire experten de toekomst 
van de Basis Koksijde te bespreken. De minister aanhoorde de round-up van de toekomst-
mogelijkheden. Zelf bevestigde hij dat in de toekomst een deel van de basis behouden blijft 
als vliegplein en dat de tewerkstelling verzekerd blijft. Verder werd van gedachten gewis-
seld over overdracht van gronden aan de gemeente. Op de foto v.l.n.r. kolonel Goetynck, 
generaal Florkin, WAC-voorzitter Johan De Block, 1ste schepen Jan Loones, raadsleden Elie 
Depotter en Guido Decorte, minister De Crem, burgemeester Marc Vanden Bussche en 
raadslid Albert Serpieters.
3. “Koksijde danst” was een nieuw evenement dat plaatsvond op donderdag 28, vrijdag 
29 en zaterdag 30 augustus op het Theaterplein bij het gemeentehuis. Op donderdag en 
vrijdag konden koppels een workshop dansen voor beginners volgen met de professionele 
dansleraars Carole en Dick, bekend van het VTM-programma Sterren op de Dansvloer. 
Een en ander werd in goede banen geleid door Anouchka Balsing, jurylid in hetzelfde pro-
gramma. Zaterdag volgde een generale repetitie, en ’s avonds kwamen er veel kijklustigen 
opdagen voor het eerste optreden van deze nieuwe sterren!
4. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september was WASCO terug in Koksijde. WASCO is tra-
ditiegetrouw het openingsweekend van cc CasinoKoksijde, JOC de PIT, de bibliotheek en 
de jeugdraad. Het Theaterplein bij het gemeentehuis werd in een kermisplein omgedoopt: 
voor alle leeftijden iets, voor elk wat wils. Knettergekke botsauto’s, volksspelen, geiten 
melken, steltlopen, sumoworstelaars, ludieke boekenverkoop enz. Op de foto een groep 
enthousiaste kinderen bij de visput vol verrassingen..!
5. De Koksijde drumband El Fuerte werd op zaterdag 6 september andermaal in het 
gemeentehuis ontvangen. Nadat de groep al provinciaal kampioen (september 2007, 
Otegem) en nationaal kampioen (oktober 2007, Wevelgem) werd, mag de band zich nu 
ook Internationaal Kampioen der Lage Landen noemen! Op een succesvol tornooi in het 
Limburgse Hamont tijdens het Pinksterweekend behaalde chef Jurrie Delporte met zijn slag-
werkers in hun afdeling en discipline 80,45%, goed voor een eerste plaats! Burgemeester 
en schepenen toonden zich op de ontvangst zeer trots met deze prestatie die Koksijde 
weer op de kaart zet!
6. Na een loopbaan van 31 jaar, waarvan 16 jaar als vastbenoemd directeur, heeft 
Guy Vanbeckevoort per 1 september officieel afscheid genomen van de gemeentelijke 
Westhoekacademie. Op vrijdag 12 september werd hij door het gemeentebestuur, zijn col-
lega’s leraars en door vrienden kennissen officieel uitgewuifd. Burgemeester Marc Vanden 
Bussche schetste de boeiende, artistieke loopbaan van de directeur die talrijke verdiensten 
voor de naambekendheid en de omvang van de kunstacademie kan voorleggen. Als eerbe-
toon kreeg deze Limburgse West-Vlaming diverse geschenken overhandigd en werd het glas 
te zijner gezondheid geheven! V.l.n.r. schepen Herwig Vollon, afscheidnemend directeur Guy 
Vanbeckevoort, nieuwe directeur Els Demsedt en burgemeester Marc Vanden Bussche.
7. Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis heeft het gemeentebestuur op zaterdag 13 
september de vernieuwde dorpskern van Oostduinkerke officieel ingehuldigd. De school-
omgeving ter hoogte van de Dorpsstraat, de Schoolstraat en de Vrijheidstraat werd 
heraangelegd en er werd plaats gemaakt voor een gloednieuwe parking in de Vrijheidstraat. 
Deze werken hebben het dorpsgezicht aanzienlijk verfraaid, en zijn tegelijk een belangrijke 
aanwinst voor een grotere verkeersveiligheid!
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Fe e s t

Echtpaar Quaghebeur-Debergh
Albert Quaghebeur (°Poperinge) en Marie-Thérèse Debergh (°Gent) beloofden elkaar 50 jaar geleden in Sint-Amandsberg (2 juli 1958) eeuwige trouw! 
Ter gelegenheid van die mooie verjaardag viel het echtpaar op zaterdag 30 augustus een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis te beurt. Albert 
was veearts, Marie-Thérèse hielp mee in zijn praktijk. Het gouden koppel, dat 4 kinderen en 6 kleinkinderen heeft werd door burgemeester en 
schepenen welgemeende felicitaties en geschenken aangeboden.

Echtpaar Van Stappen-Robberechts
Diamanten palmen waren er op zaterdag 23 augustus voor de echtgenoten Roger Van Stappen (°Etterbeek) en Maria Robberechts (°Steenhuffel) die 
huwden op 28 augustus 1948 in Ukkel. Roger was bediende in een fabriek en Maria vrijwilligster bij het Rode Kruis en animator in rusthuizen. Ze hebben 
3 kinderen, 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Het college van burgemeester en schepenen had voor hen felicitaties en geschenken in petto.

Echtpaar Gomes-Maria
Joaquin Gomes (°Marinha Grande, Portugal) en Laura Maria (°Marinha Grande, Portugal) beleefden het geluk de 60ste huwelijksverjaardag (21 augus-
tus 1948, Marinha Grande) te kunnen vieren! Joaquin was een ambachtelijke glasblazer, Laura werkte in dezelfde glasblazerij en was ook bejaarden-
helpster. Het college van burgemeester en schepenen feliciteerde de diamanten jubilarissen op zaterdag 30 augustus in het gemeentehuis.

Echtpaar Lausberg-Trinon
Zaterdag 6 september was een gezellige feestdag voor het echtpaar Nicolas Lausberg (°Dison) en Josette Trinon (°Verviers) ter gelegenheid van de 
viering van het gouden huwelijksfeest (29 juli 1958, Verviers). Nicolas was ingenieur was militair, Josette huisvrouw. Ze hebben 4 kinderen en 8 
kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar werd in het gemeentehuis hartelijk ontvangen door burgemeester en schepenen. Daar werden ze feestwensen 
en geschenken aangeboden.
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Proficiat aan onze jubilarissen!

Echtpaar Bulcke-Stroom
Vijftig jaar geleden, op 2 september 1958, stapten Joseph Bulcke (°Kaaskerke) en Godelieve Stroom (°Kaaskerke) in Rwanda in het huwelijksbootje. 
In het “land van de duizend meren” baatten ze 20 jaar een plantage uit. Terug in België nog enkele jaren een varkensbedrijf. Het echtpaar heeft 2 
kinderen en 4 kleinkinderen De jubilerende echtgenoten werden op zaterdag 13 september gefeliciteerd, ontvingen bloemen en geschenken.

Echtpaar Carmelez-Dubois
Feest was er op zaterdag 13 september voor Jules Carmelez (°La Bouverie) en Eveline Dubois (°Quaregnon) die huwden op 28 augustus 1948 in 
Quaregnon. De jubilarissen baatten in Koksijde het Pension Philippe uit. Ze hebben 1 zoon en 2 kleinkinderen. In het gemeentehuis werden ze door 
burgemeester en schepenen hartelijk ontvangen

Echtpaar Maesen-Soete
Ook op zaterdag 13 september was het de beurt aan de echtgenoten Jaak Maesen (°Nieuwpoort en Lyliane Soete (°Westende) om de 50ste verjaardag 
van hun huwelijksband te vieren (13 september 1958, Westende). Jaak was werkzaam bij Electrabel, Lyliane was opdienster. Ze zijn de gelukkige 
(groot)ouders van twee kinderen en twee kleinkinderen. In het gemeentehuis viel hen een gezellige ontvangst te beurt.
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Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Communicatie, Onthaal en Protocol
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Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Abonnement 2008 
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Van 10 tot 20 oktober 2008 kan je het Koksijde van Willem Elsschot 
ontdekken. Het wordt een verrassende week met enkele ongeziene Els-
schottiana. Het Willem Elsschot Genootschap presenteert  zaterdag 11 
oktober i.s.m. de openbare bibliotheek van Koksijde een overzichts-
tentoonstelling met àlle vertaalde werken van Willem Elsschot. Marcel 
Vanthilt bloemleest voor deze gelegenheid Elsschot.

Op zaterdagavond 11 oktober vindt in Koksijde een 
Elsschot-diner plaats dat wordt opgeluisterd door 
een gesprek van Kurt Van Eeghem met de erven over 
hun herinneringen aan Elsschot in Koksijde.
Eric Rinckhout gidst zondag 12 oktober een Elsschot 
en de zee-wandeling. Verder staat de monoloog Dank 
u heren – vijf vrouwen over Elsschot van Guusje van 
Tilborgh en de documentaire Erfgenaam van Elsschot 
van Suzanne Raes op het programma. Ook de canvas 

600 meter Elsschot die eerder op het Antwerpse Mechelse plein te be-
wonderen was staat twee weken lang in de Zeelaan aan het gemeente-
huis van Koksijde.

info: c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10-11, 
8670 Koksijde. T 058 53 29 99, F 058 53 29 97,
cc.casino@koksijde.be, www.koksijde.be

Verantwoordelijke uitgever: C
ollege van burgem

eester en schepenen, Z
eelaan 303, 8670 K

oksijde   Vormgeving: C
atapult, A

ntw
erpen   ©

  Foto Erven
 Elssch

ot 

10 - 12 oktober 2008 — Koksijde

tentoonstellingen · film · literair diner 
documentaires · literaire wandeling

Verantwoordelijke uitgever: C
ollege van burgem

eester en schepenen, Z
eelaan 303, 8670 K

oksijde   Vormgeving: C
atapult, A

ntw
erpen   ©

 Foto Erven
 Elssch

ot

Verantwoordelijke uitgever: C
ollege van burgem

eester en schepenen, Z
eelaan 303, 8670 K

oksijde   Vormgeving: C
atapult, A

ntw
erpen   ©

  Foto Erven
 Elssch

ot 

10 - 12 oktober 2008 — Koksijde

tentoonstellingen · film · literair diner 
documentaires · literaire wandeling


