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KOKSIJDE

ONZE MEDEWERKERS
Eric Delanghe, 0475 57 13 02,

delanghe.eric@telenet.be - Myriam

Van den Putte, Oscar Jespersstraat

13, Oostduinkerke, 0475 85 49 55 -

info@apartinmedia.be. 

ONZE FOTOGRAAF
Eric Delanghe, 0475 57 13 02,

delanghe.eric@telenet.be.

/koksijde

WEEKDIENST

DOKTER
Bel 1733.

APOTHEEK
Www.geowacht.be, na 22 uur :

0903 922 48.

DIERENARTS
Centraal oproepnummer 058 41 02

12 van zaterdag (12 uur) tot maan-

dag (8 uur).

CONTACT

Bij velen klinkt de sportdiscipline
life saving – reddend zwemmen –
niet erg bekend in de oren. Het is
dan ook een – in onze contreien
althans – minder bekende sport. 
Reddend zwemmen is een sport
die ontstaan is uit de training en
opleiding van redders, als een ma-
nier voor de redders om zich aan
elkaar te meten. De sport kan zo-
wel in het zwembad als in een
open water beoefend worden.
Reddend zwemmen is een combi-
natie van hindernis zwemmen en
een resem zeesporten zoals kajak-
ken en boarden. 
Met disciplines met klinkende na-
men zoals Ocean Man, Board
Race, Surfski en Surf Race wordt
reddend zwemmen als een com-
plete sport bestempeld.

PALMARES 

Sammy bouwde al een heel mooi
palmares op: tussen 2011 en 2016
behaalde hij al verschillende ke-
ren een eerste plaats op een BK bij
zowel de benjamins, miniemen,
kadetten als junioren. 
Vanaf 2016 nam hij ook deel aan
verschillende internationale wed-
strijden, zoals de Flemish Inter-
national Lifesaving Champions-
hips Open Water, de Colmar
Trophy in Frankrijk en het WK

Ocean, Long Distance Ocean Man
en Baywatch Susteren in Neder-
land. Keer op keer behaalde hij op
deze wedstrijden verschillende
podiumplaatsen. 
Als kers op de taart werd hij in

september 2017 derde op de Euro-
pese Kampioenschappen National
Teams in Oostende. 
Voor deze prestatie werd Sammy,
die eigenlijk in De Panne woont
maar van wie de ouders in op-

dracht van de gemeente Koksijde
werken, door het gemeentebe-
stuur ontvangen en met een mooi
aandenken gehuldigd. 

(EDK)

Op zijn minst een waterrat
SAMMY FEYS GEHULDIGD VOOR PRESTATIES IN ‘LIFE SAVING’

KOKSIJDE/DE PANNE Sammy Feys werd door het gemeentebestuur gehuldigd als kampioen life saving of
ook wel reddend zwemmen genoemd. Lifesaving is ontstaan in Nieuw-Zeeland en Australië en is ondertussen
een wereldwijd beoefende sport waarin ook enkele Belgen zich bij de top mogen rekenen.

Voor zijn knappe prestatie op de Europese Kampioenschappen National Teams in Oostende in september werd

Sammy Feys door het Koksijde gemeentebestuur officieel gehuldigd. (Foto EDK)

KOKSIJDE

BELLADONNA
Het dameskoor Belladonna brengt

op zondag 26 november een op-

treden in de kerk van Male, in

Sint-Kruis Brugge. Dit geëngageer-

de koor wil hiermee zijn steun

geven aan Les filles de la résurrec-

tion, de Congolese zusterpriorij in

Mirhi/Bukavu. Speciaal voor de

gelegenheid brengt Belladonna

een heel straffe dame, recht uit

Congo, mee: Nicole Letuppe, be-

kend van onder meer Zap Mama,

Karavan en a-capellaprojecten met

Arno Hintjens. Meer informatie

leest men via de link http://users.

telenet.be/sinttrudoabdij. brugge/

pagina7a. html. Tickets voor dit

concert kosten in voorverkoop 15

euro en zijn te verkrijgen in de

Sint-Trudoabdij. Een kaartje reser-

veren kan ook via overschrijving op

rekening BE43 4771 0226 0101 van

de Sint-Trudoabdij, met vermelding

‘Belladonna + aantal personen’.

Aan de deur kost een ticket 18

euro. Info: Sint-Trudoabdij, Oude

Oostendse Steenweg 53, Brugge,

050 36 70 20 – sint.trudo.econ@

gmail.com – sinttrudoabdij.brugge

@telenet.be – www.

sinttrudoabdij-brugge.tk. (MV)

KAAS- EN WIJNAVOND
Op vrijdag 17 november organiseert

55+ Actief om 18.30 uur een kaas-

en wijnavond in Hotel Apostroff in

Koksijde. Voorafgaand is er een

tocht door de wijnvelden met een

degustatie onder leiding van Johan

Deceuninck, leraar aan de Hotel-

school Ter Duinen. Wie wil deelne-

men, maakt 29 euro over op BE37

1490 5483 9428 van 55+ Actief

Koksijde voor 12 november. Niet-

leden betalen 39 euro. Info en

reservatie: 0477 230 275 – tibo.kris

@gmail.com – libert.vanriet@skynet.

be, – 0494 81 42 56 – vandewalle.

m@telenet.be. (EDK)

BRANDVEILIGHEID
De Gezinsbond Koksijde organi-

seert een gespreksavond rond

‘Brandveiligheid in eigen huis –

Vegen voor eigen huis’ op dinsdag

14 november om 19 uur. Gastspre-

ker is Danny Geryl en de activiteit

vindt plaats in de brandweerkazer-

ne van Koksijde, Zeelaan 37. De

toegang bedraagt 3 euro voor

leden, 5 euro voor niet-leden. (EDK)

VARIA

SINT-IDESBALD Het mooie weer

lokte heel wat volk naar het

Sint-Hubertusfeest in Sint-Ides-

bald. Paarden, honden en katten,

en andere viervoeters kregen

van de pastoor de zegen. Aan

het publiek werd gewijd brood

bedeeld. In vergelijking met de

vorige jaren waren er dit jaar veel

meer eigenaars met een hond(je).

(Foto EDK)

Gezegende
viervoeters

ALGEMENE BEGRAFENISONDERNEMINGEN

DEZUTTER bvba

Langestraat 109, 8620 NIEUWPOORT - 058 23 35 96
•••

Zeelaan 147, 8670 KOKSIJDE - 058 52 01 23
•••

Kerkstraat 38, 8430 MIDDELKERKE - 059 30 04 49
•••

FAX 058 52 02 10 DB547035B8

TIP DE

REDACTIE
Heb je nieuws voor onze krant

of website?

redactie@kw.be

1
$
�
�
�
�
�

051 26 65 55
DB357136B7




