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Uitgave                  Nr. 74

Beste lezers ,

De zomer is pas achter de rug en we zitten 
al op hete kolen om onze najaarsactivit-
eiten voor te stellen.
We starten op zaterdag 29 oktober met 
ons Halloweenevent.  Kinderen kunnen 
zich naar hartenlust uitleven tijdens de 
kindernamiddag die door KSA De Blauw-
voet georganiseerd wordt.  Om 16.15 uur 
maken we ons allemaal op om door de 
straten te stappen onder de tonen van de 
harmonie.  Bij de terugkeer zetten de 
Koolkerkse verenigingen zich schrap om 
iedereen een hapje of een drankje te 
kunnen aanbieden op het dorpsplein. Het 
slot mag er ook zijn met de mega coole 
Halloweenfuif. 
Omdat ons Feestcomité ook aandacht 
heeft voor onze historie, pakken we uit met 
een mooi overzichtstentoonstelling over de 
Groote Oorlog en ook een typisch Britse 
Remembrance viering.  De tentoonstelling 
is vanaf de herfstvakantie te bezichtigen in 
de parochiekerk.
De Remembrance van 27 november is een unieke plechtigheid met het typische 
Britse repertoire, met pakkende verhalen en ontroerende poëzie.  Met namen 
van slachtoffers, met muziek die je stil maakt.  Het is een viering niet alleen voor 
vaderlandslievende verenigingen maar voor iedereen die wil nadenken over hoe 
waardevol vrede wel is.
Er is opnieuw een plechtige intrede van de Sint in Koolkerke!  We kunnen Sint-
Nikolaas en zijn pieten begroeten op zondag 4 december.  In het Reigersnest is 
er die namiddag een gezellig familiemoment waar we samen de sinterklaas-
liedjes kunnen leren om Sinterklaas  een warme ontvangst te geven.
Over al deze items kunt u in ons boekje meer info vinden.  Maar u vindt er ook 
interviews en andere interessante nieuwtjes terug over wat er leeft in Koolkerke. 
Het Feestcomité en de Koolkerkse verenigingen zullen de handen in elkaar 
slaan om ons dorp weer in vuur en vlam te zetten! 
Bij deze wil ik ook een welgemeende dankjewel richten tot alle adverteerders. 
Zonder hen is deze publicatie immers onmogelijk.
Geert Van Mulders, voorzitter.
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      + talrijke Vriendenkring van het Feestcomité Koolkerke.

FEESTCOMITÉ KOOLKERKE

Kandidaten gezocht !
Er wordt een oproep gedaan  aan alle geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen voor 
lidmaatschap van het Koolkerks Feestcomité.  Je kan je gegevens doormailen naar: 
monique lapere@skynet.be - Indien je wil meewerken zonder bestuurslid te worden kan 
je ook lid worden van de Vriendenkring v/h Feestcomité.  Interesse ? Neem een kijkje op 
onze website: www.koolkerke.eu of stuur een berichtje naar: monique lapere@skynet.be
We contacteren je dan spoedig.
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brood & banket

Geert De Vreese
Geralaan 13

St.Kruis Brugge
050 35 40 21

woe. gesloten

specialiteit
appelflappen

Coolkerkenoare
Dit exclusieve bier werd gecreëerd door 

Brouwerij Fort Lapin voor het Koolkerkse 
Feestcomité. 

Biersommelier Sofie Van Rafelghem was er 
ronduit enthousiast over: ‘Een geslaagde 
tripel waar Koolkerke trots op mag zijn!’ 

De bruine versie, de Coolkerksche Calle kan 
eveneens verkregen worden. 

Geïnteresseerd? Bestellen kan via 
www.koolkerke.eu, 

monique.lapere@skynet.be of telefonisch 
050/346288

Het assortiment:     Steeds inclusief leeggoed!
Pakket 2x 75 cl + 1 glas: € 16     Pakket van 4 flessen:  € 10
Pakket van 6 flessen: € 14  Pakket van 3 fl. +1 glas: € 10
Pakket van 5 fl. +1 glas:  € 14     Doos van 24 flessen : € 38
1 grote fles 75 cl: € 6             1 glas 33 cl Calle- Cookerkenoare € 5
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Dirk Vanderhaeghen - Depoorter
Arendstraat 51 - 8000 Koolkerke

tel. 0494 68 31 86 & 0496 41 87 02

aardappelen en
scharreleieren

TE KOOP

in
AUTOMAAT
7d / 7d

De Sint komt op zondag 4 december op bezoek naar Koolkerke !
Na een lange onderbreking is er opnieuw een officiële ontvangst van de sint in 
Koolkerke.

We verwelkomen hem om 14 uur in de De Grendel wijk om samen met de 
harmonie naar het Reigersnest te stappen.
Vanaf 14.30 uur zullen we in het Reigersnest al verschillende sinterklaasliedjes 
instuderen. 

Op het dorpsplein kunnen we dan omstreeks 15 uur samen deze liedjes zingen 
om de sint en zijn pieten bij hun aankomst goed te stemmen ?.

Met dank aan de harmonie voor dit initiatief ! 
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Op zondag 4 september was het dan eindelijk 
zover.  Na twee afgelastingen door corona was 
iedere reuzenliefhebber in Koolkerke er klaar 
voor, de maidentrip van Calle Bezems. Onze 
eigenste Feestcomité en de Koolkerkse 
carnavalisten, de Wakkojakko’s hadden de 
mouwen opgerold om dit ambitieuze project tot 
een goed einde te brengen.  
Schepper-kunstenaar Roland Haeck was er klaar 
voor.
’s Morgensvroeg ter plekke om de nadars te 
zetten, de vlaggen te hijsen, ticketjes te plakken 
en ga zo maar door.  Dankzij de massale 
opkomst was het karwei in een mum van tijd 
opgeknapt. Na een moeizame tocht door de 
smalle Brugse straatjes kwam ook de vrachtwa-
gen met de mobiele “Keerman-carillon” aan.  © R.p.Haeck

Een echt oefgevoel bij zowel zangeres Céline Claeys als stadsbeiaardier Wim Berteloot 
en eigenaar René Keerman (Oedelem).
Terwijl de tribune aan het vollopen was maakten de verschillende groepen zich aan het 
beursgebouw zich op om tijdig te vertrekken.  Muzikanten die nog wat moesten inblazen, 
hier en daar nog een reparatie aan het frame, kortom zenuwachtigheid troef.  Een gevoel 
van opluchting was er bij ons allemaal toen de stoet zich om exact 15 uur van start kon 
gaan.  De toer rond de Kaasmarkt mocht er wel wezen.  Al die vrolijke gezichten die 
bewonderend de reuzen volgden.
Het mooie weer was in elk geval een stimulans voor het goed gevoel van iedereen maar 
voor de reuzendragers was het wel eventjes zweten.  Mijn respect voor die mensen die 
zonder enig verpinken in saunatemperaturen hun reus op de schouders nemen !
Tijdens de tocht van Calle Bezems naar de Burg draaide er letterlijk bij onze reuzin een 
wiel af.  De enthousiaste Wakkojakko’s die Calle begeleidden lieten zich niet ontmoedigen 
en schaarden zich met man en macht naast Calle om haar te brengen waar ze moest zijn 
voor haar doop.
Alle reuzen defileerden, samen met de harmoniën van Jabbeke en Koolkerke en de 
fanfare van Aartrijke, statig langs via de Steenstraat langs de Markt naar de Burg. 
Tijl en Nele, de drie Huzaren, volksfiguren als Roger en Amedé, Fietje Kraaje, Jan Breydel 
en zijn kompaan De Coninck, Filips de Goede en zowaar ook Jantje van Sluis en Hendrik, 
de schrijver van De Dikke Vandaele.  Zeer gevaarlijk leek mij reus Grimminck met zijn nog 
bloedend mes, maar toen collega-heks d’Oede Ula in aantocht was gingen iedereen op 
zoek waar Calle Bezems bleef.
En daar kwam ze de Burg op onder de tonen van de Koolkerkse harmonie.  Iedereen 
schraapte de keel want nu ging het komen waar we zo geduldig op gewacht hadden. 
De doop van Calle. Carmino stapte gezwind het spreekgestoelte op met kwispel en over-
vloedig veel wijwater.  Meter Ines Dumon en Peter Roland Haeck genoten mee in de doop 
van Calle.  Zeer veelbetekenend was gebaar van rehabilitatie van de tot ter dood veroor-
deelde heksen van bijna 400 jaar geleden.  Ook het roemen van Koolkerke met zijn 
deelgemeenten viel niet in dovemansoren.  Na het tekenen van de doopakte was het de 
beurt aan Jasper Pillen die als schepen Calle mocht inschrijven in het Brugse bevolking-
sregister. Ook op dat vlak erkenning voor Calle Bezems als gerespecteerd burger van 
Brugge!
De finale begon met het zingen van het Koolkerks reuzenlied met alle muziekkapellen en 
de beiaard onder de leiding van dirigent Christoph Bonte.  Soprane Céline Claeys en het 
publiek lieten zich niet onbetuigd en lieten de stevige klanken galmen over het plein. 
En om alles plechtig af te sluiten kwam Benny Scott iedereen aanmoedigen om samen 
met hem ons aller Brugse Volklied: “ ‘K en Brugge in men Herte” te zingen. 
Een warme afsluiter van een schitterende dag. Koolkerke heeft ten minste voor één dag 
Brugge weten te veroveren!                                                                                  Geert

De doop van onze reuzin Calle Bezems
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BRUGGE - Roeier 
Tristan Vandenbussche 
(21) is maandagmiddag 
ontvangen op het 
Brugse stadhuis door 
Brugs burgemeester 
Dirk De Fauw (CD&V) 
en schepen van Sport 
Franky Demon (CD&V)

Brugs stadsbestuur huldigt wereldkampioen Tristan Vandenbuss-
che daags nadat hij met Aaron Andries Europese titel binnenhaalt: 
“We lonken stiekem naar de Olympische Spelen”

Tristan Vandenbussche 
met zijn familie bij de 
burgemeester.  — © IF

De Bruggeling kroonde zich in juli met Gentenaar Aaron Andries tot wereldkampioen 
U23 in de zware dubbeltwee en het duo deed daar zondag in Hazewinkel een Europese 
titel bovenop.

Tristan Vandenbussche ‘onze’ wereldkampioen 

Tristan (21j) kennen we als de oudste zoon van Charlotte en Kristof die de gere-
nommeerde Fort Lapin brouwerij uitbaten. 
Sedert enige jaren heeft hij de microbe van het roeien te pakken.  In de Brugse 
Trim- en Roeiclub wordt er dagelijks stevig getraind en dat kan je zien aan de 
resultaten die Tristan neerzet.  Zijn laatste exploot is goud op het wereldkampi-
oenschap in het Italiaanse Varese.  Samen met Gentenaar Aaron Andries heeft 
hij overtuigend de wereldtitel kunnen bemachtigen bij de beloften in de 
olympische discipline van de zware dubbeltwee. Een unieke prestatie in de 
Belgische sportgeschiedenis!

We zijn hem gaan opzoeken voor een interview.
- Wat is het verhaal achter de keuze voor het roeien ?
Tristan: Tennissen was mijn eerste passie. Ik was aangesloten bij TC Brughia en 
heb daar wel mooie tijden beleefd.  Onder andere heb ik nog getennist met 
Charles De Ketelaere.  Helaas speelde blessureleed me parten.  Geloof het of 
geloof het niet, maar het was een hardnekkige golfelleboog die me verplicht 
heeft om naar alternatieve sporten op zoek te gaan.  Roeien interesseerde me 
wel en het was uiteindelijk de Brugse Trim- en Roeiclub die me met open armen 
heeft opgenomen.  De sympathieke roeifamilie Hannes (zoon)  en Bart (vader) 
Obreno hebben mij daar bijzonder warm onthaald ! 
Hoe ziet een trainingsdag er voor jou uit ?
Tristan: Trainen gebeurt op een zeer intens niveau. Het is zes dagen per week 
keihard werken en één dag verplichte rust.  Het trainingsschema bestaat uit 
ongeveer 2 uren trainen (noem het maar afzien)  in de voormiddag en 2 uren in 
de namiddag. 



- 7 -

- Moet je je levenswijze ingrijpend aanpassen?
Tristan: Uiteraard! Geen tennis meer, en dat was 
geen evidente keuze. Ook moet je bijzonder 
sober gaan leven. Eens weggaan met vrienden 
kan wel, maar je mag het dan niet laat maken en 
wat je eet of drinkt is ook erg afgemeten. In regel 
betekent dat geen druppel alcohol. 
Ook mijn studies worden beïnvloed door mijn 
keuze voor roeien op topniveau. Ik volg een 
bachelor Sport en Bewegen aan de Howest. 
Zo’n opleiding duurt normaal gezien 3 jaar. Voor 
mij zal het door het aangepaste programma, 
wellicht 5 of 6 jaar worden. 

Tristan Vandenbussche 
‘onze’ wereldkampioen

- Heb je een vrije keuze wie je partner in de dubbeltwee is ?
Tristan: Eigenlijk niet, de roeibond organiseert testwedstrijden waar onder andere tegen 
elkaar geroeid wordt in dubbels.  Op basis van de resultaten worden dan de dubbeltwee 
teams geselecteerd.  Dat Aaron en ikzelf een team vormen, is dus compleet te danken 
aan de resultaten die we samen hebben kunnen bereiken.  Het is uiteraard mooi 
meegenomen dat het ook tussen ons beiden klikt.  We denken op eenzelfde manier en 
dat loont duidelijk.
- Kun je ‘beroepsroeier’ worden ?
Tristan:  Ja dat kan via een contract met Sport Vlaanderen.  Momenteel zijn er twee 
beroepsroeiers actief: Niels Van Zandweghe (Bruggeling) en Tim Brys. Momenteel is dat 
voor mij nog niet echt aan de orde aangezien ik nog student ben.
- Wat zijn je ambities naar de toekomst toe?
Tristan: De ultieme droom van iedere roeier is een olympische medaille behalen. In 2024 
kan dat misschien met de spelen in Parijs. Maar eerst staan de Europese Kampioen-
schappen voor beloften op het programma. Deze gaan dit jaar door in Antwerpen. Maar 
wie weet doen we meteen de overstap naar de seniors en doen we nu al mee aan de 
wereldkampioenschappen in Tsjechië. We zien het in elk geval zitten!

CENTRALE VERWARMING & SANITAIR

VAN DYCKE bvba
Brugsesteenweg 158 - 8000 Brugge

gsm 0485 16 98 53
0486 27 43 87
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KRISTOF 
VANDENBUSSCHE

0495 50 26 70
KOOLKERKSE STEENWEG 32

8000 BRUGGE

www.fortlapin.com

info@fortlapin.com
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TUINHUIZEN * AFSLUITINGEN
POORTEN 

TUIN- & BINNENHUISDECORATIE
VEE- & HOBBYVOEDERS

MESTSTOFFEN
HUISDIERENBENODIGHEDEN

BLOEM- & TARWEMEEL
  

UITGEBREID GAMMA SCHOOLGERIEF

RODIRODI

Dennis & Ines

‘t Walletje   8
8300 Knokke-Heist

tel. 050 60 03 55
fax 050 61 57 14

Open an
ma tot vrij van 8 tot 18u

zat van 9 tot 12u

DRANKENDISTRIBUTIE & AFHAALCENTRUM
DRANKSHOP MET BEDIENING
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Kapsalon

KREATIEF
Dames                                         Heren

VAN PARIJS SANDRA

050 33 26 55

Brood- en banketbakkerij          
Slagerij          

Colin  &  Sabine

Dudzeelsesteenweg 30 - 8000 Brugge                   
050 67 05 32   -    www.meattime.be
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Belegde broodjes

‘t Friet
Poortje

Dudzeelsesteenweg 95
8000 Brugge

Katia Van Walle - 
Kurt Carels

Tel. 050 33 52 28
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F D V 
MOTORS
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OSTEOPATHIE  &  KINE

HERMANHERMAN
VANMAEKELBERGHVANMAEKELBERGH

D.O. - M.R.O.

info@osteopaat-brugge.be      ***      www.osteopaat-brugge.beKVK nr. 20155506

Koolkerkse Steenweg 198 - 8000 Brugge - 0475 69 04 79
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Nieuws uit de Effeta-parochie

 

   - Vormsel 2023
Jongens en meisjes die in de loop van dit schooljaar 12 jaar worden, kunnen het vormsel 
laten vormen. 
Wil je meer weten, dan ben je welkom op onze infoavond op donderdag 27 oktober om 
19.30u in onze Sint-Niklaaskerk .  Op deze avond verneem je meer over de betekenis van 
het vormsel. Tevens stellen we ons voorbereidingstraject voor.  Je maakt ook kennis met 
ons team van catechisten. Op die avond kan ook ingeschreven worden.

   - Allerheiligen
Stil staan bij wie overleden is.   Een bloemetje op het graf plaatsen.   Even verwijlen bij 
hun nagedachtenis.
Wil je, in deze dagen van herinneren,  even tot jezelf komen,  een kaarsje doen branden, 
je dierbaren herdenken en bidden in de stilte van onze kerk?
Op zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober is onze Sint-Niklaaskerk 
uitzonderlijk open van 14u tot 17u.  
In de viering op maandag 31 oktober (om 18u)  gedenken we in het bijzonder allen van 
wie we sinds Allerheiligen 2021 in onze Sint-Niklaaskerk afscheid namen.
VZW Reveil zet zich in voor een warmere rouwcultuur.  Al enkele jaren zorgen op 1 
november tussen 17 en 18u meer dan 1 op de 3 Vlaamse gemeenten samen met Reveil 
voor een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en levensverhalen op begraafplaat-
sen.  Ze brengen zo een eerbetoon aan de overledenen op een plek waar duizenden 
betekenisvolle verhalen de wortels van een gemeente vormen.
Ook op onze begraafplaats aan de Sint-Niklaaskerk in Koolkerke wordt op dinsdag 
1 november tussen 17u en 17.30u is er een reveil.  De muziek wordt afgewisseld met een 
aantal teksten.  Zeker de moeite waard om dit bij te wonen.  Bij minder goed weer gaat 
reveil in de kerk door.

   - Patroonfeest: Sint-Niklaas
Sinds 22 september 2018 vormt onze Sint-Niklaasparochie samen met de Sint-
Jozefparochie en Sint-Pieter in de bandenparochie (Dudzele) één parochie: de Effeta-
parochie.  Onze nieuwe parochie heeft drie kerken, elk toegewijd aan een heilige. We 
willen elke heilige vieren.  De feestdag van Sint-Niklaas valt op 6 december.  Op zondag 
4 december om 10u. vieren we deze patroonheilige in onze Sint-Niklaaskerk. 
Samen vieren drukt verbondenheid uit.  Ik hoop dat we met velen op 8 december mogen 
aanwezig zijn.  Na de viering ben je welkom op de receptie.

   - Kerstmis
Ook hartelijk welkom op onze kerstviering (zaterdag 24 december om 18u).  Deze viering 
is een gezinsvriendelijke viering met aansluitend een ontmoetingsmoment met een 
droogje en een natje.

Carmino, pastoor Effeta-parochie

Enkele weken terug vierde onze Effeta-
parochie haar verjaardag: 4 jaar oud. 
We zijn dankbaar voor de voorbije jaren en 
kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst.  
Graag wil ik een aantal evenementen die de 
komende weken in onze Sint-Niklaaskerk te 
Koolkerke plaats hebben, voorstellen.
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Op zondag 4 september was het dan eindelijk zover. Na twee afgelastingen door corona 
was iedere reuzenliefhebber in Koolkerke er klaar voor.
’s Morgensvroeg ter plekke om de nadars te zetten, de vlaggen te hijsen, ticketjes te 
plakken en ga zo maar door. Dankzij de massale opkomst was het karwei in een mumvan 
tijd opgeknapt.  Na een moeizame tocht door de smalle Brugse straatjes kwam ook de 
vrachtwagen met de mobiele beiaard aan.  Een echt oefgevoel bij zowel zangeres Céline 
Claeys als beiaardier Wim Berteloot.  Terwijl de tribune aan het vollopen was maakten de 
verschillende groepen zich aan het congresgebouw klaar om tijdig te vertrekken. 
Muzikanten die nog wat inblazen, hier en daar nog een reparatie aan het frame, kortom 
zenuwachtigheid troef.  Een gevoel van opluchting was er bij ons allemaal toen de stoet 
om exact 15 uur startte.  De toer rond de Kaasmarkt mocht er wel wezen.  Al die vrolijke 
gezichten die de reuzen bewonderden.  Het mooie weer was in elk geval een stimulans 
voor het goed gevoel van iedereen maar voor de reuzendragers was het wel eventjes 
zweten.  Mijn respect voor die mensen die zonder enig verpinken in saunatemperaturen 
hun reus op de schouders namen!  Tijdens de tocht van Calle Bezems naar de Burg 
draaide er letterlijk bij onze reuzin een wiel af.  De enthousiaste Wackojacco’s die Calle 
begeleidden lieten zich niet ontmoedigen en schaarden zich met man en macht naast 
Calle om haar te brengen waar ze moest zijn voor haar doop.

Alle reuzen defileerden statig langs via de Steenstraat langs de Markt naar de Burg.  Tijl 
en Nele, de drie Huzaren, volksfiguren als Roger en Amedé, Fietje Kraaje, Jan Breydel
en zijn kompaan De Coninck, Filips deGoede en zowaar ook Jantje van Sluis en Hendrik, 
de schrijver van De Dikke Vandaele.  Zeer gevaarlijk leek mij reus Grimminck met zijn 
nog bloedend mes, maar toen collegaheks Oede Ula in aantocht was ging iedereen op 
zoek naar CalleBezems.  En daar kwam ze de Burg op onder de tonen van de 
Koolkerkse harmonie.  Iedereen schraapte de keel want nu ging het komen waar we zo 
geduldig op gewacht hadden.  De doop van Calle.  Carmino stapte gezwind het 
spreekgestoelte op met kwispel en overvloedig veel wijwater. Meter Ines Dumon en peter 
Roland Haeck genoten mee in de doop van Calle.
Zeer veelbetekenend was het gebaar van rehabilitatie van de tot ter dood veroordeelde 
heksen van bijna 400 jaar geleden.  Ook het roemen van Koolkerke met zijn deelge-
meenten viel niet in dovemansoren.  Na het tekenen van de doopaktewas het de beurt 
aan Jasper Pillen die als schepen Calle mocht inschrijven in het Brugse bevolkingsregis-
ter.  Ook op dat vlak erkenning voor Calle Bezems als gerespecteerd burger van Brugge
De finale begon met het zingen van het Koolkerks reuzenlied met alle muziekkapellen én 
de beiaard onder de leiding van dirigent Christoph Bonte.  Soprane Céline Claeys en het 
publiek lieten zich niet onbetuigd en lieten de stevige klanken galmen over het plein. 
En om alles plechtig af te sluiten kwam Benny Scott iedereen aanmoedigen om samen 
met hem ons aller Brugse Volklied: “ ‘k En Brugge in men Herte” te zingen.
Een warme afsluiter van een schitterende dag.  Koolkerke heeft tenminste voor één dag 
Brugge weten te veroveren!    GeertVanMulders

DE DOOP VAN REUZIN CALLE BEZEMS.
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Ter Looigemweg 11
8000 Brugge

tel. 050 34 53 36
www.optiekacke.be

Monturen - Zonnebrillen - Contactlenzen - Audiologie

Hoorapparaten en hoorbescherming
Gratis hoortest op afspraak

open: ma. t.e.m. vrij. van 9 tot 12 - 14 tot 18u
zat. tot 17u - don & zon. gesloten

23 jaar
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De afgelopen maanden hebben we terug niet stil 
gezeten.  We kregen de vraag om met het 
feestcomite van Koolkerke de handen in elkaar te 
slaan voor het organiseren van een reuzenstoet. 
Hierbij zou een nieuwe reus meelopen en gedoopt 
worden.  Dit voorstel hebben we met beide hand-

en aangenomen.
De nieuwe reuzin Calle Bezems werd geboren dankzij Roland p. Haeck.  Wij 
kregen de vraag om met onze carnavalsgroep deze reus op te bouwen en te 
besturen  voor en tijdens de optocht in Brugge.  Niet alles verliep van een leien 
dakje, maar we stonden er als een team en hebben een prachtige, zonnige zondag 
in Brugge beleefd  . 
Vandaag zijn de voorbereidingen voor de "Halloweenfuif", die voor de tweede 
maal door ons georganiseerd wordt, volop bezig   Wij hopen weer op een talrijke 
opkomst dit jaar! Schrijf zaterdagavond 29 oktober maar alvast in jullie agenda, 
het zal zeker een top griezelfeestje worden in een prachtig halloweendecor en als 
kers op de taart  krijgen de drie best verklede personen een gratis consump-
tiekaart aangeboden. De toegang tot dit evenement is gratis!!! We hopen jullie 
daar allemaal  te zien, tot dan. 
Willen jullie zelf ook eens mee carnaval vieren - in een toffe sfeervolle bende - 
op onze wagen in Heist, Zeebrugge, Brugge, Lissewege, Torhout en Veldegem ? 
Schrijf je dan nu in via onze Facebookpagina: cv de wakkojakkos. 
* Of bij onze bestuursleden: 
Jonathan Demon, Evelien Verplancke of Emiline Derycke. 
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KLEINE KERMIS 2022KLEINE  KERMIS 2022

Ontmoetingscentrum ’t Reigersnest Arendstraat 12 
Koolkerke

Zaterdag 3 december vanaf 9.00 uur

KerstbomenverkoopKerstbomenverkoop 
t.v.v. Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid.
Gratis aan huis gebracht in een straal van 5 km.

2de Muziekquiz2de Muziekquiz  
om 20.00 uur met 50 jaar muziekvragen 70’s, 80’s, 90’s, 

00’s en 10’s.
Vorm een groepje van vier en beleef een leuke avond.

Deelname 5,00 euro per persoon.

Zondag 4 december vanaf 8.30 uur 

Klein Kermis OntbijtKlein Kermis Ontbijt
Een uitgebreid ontbijt voor de prijs van 14,00 euro

Of met Cava 17,00 euro
Tea-roomTea-room 

vanaf 14.00 uur Pannenkoeken met koffie voor 5,00 euro
Sinterklaas optochtSinterklaas optocht 

vanaf 14.00 uur 
rondgang van onze harmonie met Sinterklaas.

Gratis pannenkoek voor de kinderen 
bij aankomst in het Reigersnest

Inschrijven kan via www.harmoniekoolkerke.be
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No Wé
Bakkerij

Koolkerksesteenweg 129
8000 Brugge

ma gesloten - tel. 050 33 72 09
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Tentoonstelling  - De Groote Oorlog in Groote Lijnen 
De tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’ vertelt het verhaal van die 
Eerste Wereldoorlog op internationaal, Belgisch en lokaal niveau.  Ze toont de 
belangrijkste thema’s, de grote slagvelden en de sleutelmomenten van die 
geschiedenis, maar belicht ook een aantal minder bekende episodes. Een blik 
op de vele gezichten van de Groote Oorlog. 
Met dank aan de Koninklijke Nationale Strijdersbond van België. 
www.nsb-fnc.be
Vrij te bezichtigen in de Sint-Niklaaskerk te Koolkerke op 29, 30 en 31 oktober, 
en op 6, 13, 20 en 27 november van 14 tot 17 u.  

Koolkerke herdenkt!

WWI Remembrance-viering 
- Laat u op 27 november 2021 om 10 uur onderdompelen in de Britse traditie 
van de WWI Remembrance
- Met poëzie - pipers - hymnes - verhalen - beeldmateriaal - poppies...
- Om 11 uur Poppy Parade
- Om 11.30 uur herdenkingsplechtigheid aan het monument
door Kon. Harmonie Vermaak na Arbeid olv Christoph Bonte, de Zangvogels olv 
Jeroen Verplancke – Diederik De Jaeger, piper – Yeomanry- Codus in de Sint-
Niklaaskerk en op het dorpsplein te Koolkerke 

Een organisatie van Feestcomité Koolkerke m.m.v. P.E. Effeta  en Stad Brugge
meer info 050 34 62 88 (Geert Van Mulders) of geert.vanmulders@skynet.be zie ook www.koolkerke.eu

www.snauwaertcars.be 

S N A U W A E R T

verkoop nieuwe & 2e handswagens
garage - carrosserie

aanhangwagens

Dudzeelsesteenweg 139
8000 Brugge
050 33 09 10
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