Gemeentelijke delegatie reisde af naar Suriname
Tijdens de eerste week van de paasvakantie reisde een delegatie van het gemeentebestuur af naar de
stedenbandpartner in Suriname. Deze delegatie bestond o.a. uit vakmensen uit de beleidsdomeinen
cultuur en onderwijs. Daarnaast was er ook een inleefreis. Ook de vzw Koksijde-Marowijne en de dienst
Internationale samenwerking tekenden present.
De Koksijdse delegatie
kreeg alleszins een druk
programma voorgeschoteld. In de Surinaamse
hoofdstad Paramaribo
stonden diverse overlegmomenten op het
programma. Bijzondere
aandachtspunten tijdens
deze missie waren de
culturele uitwisselingen,
het energieproject Galibi,
de beheersing van de afvalstroom en de verdere
uitbouw van de samenwerking met de scholen.
Tijdens de afgelopen
tien jaar werd telkens gewerkt rond enkele gezamenlijke thema’s. Maar ook naar de toekomst toe zijn
er nog verschillende uitdagingen voor de stedenband. Een voorbeeld hiervan is de verbetering van de
elektriciteitsvoorzieningen in het binnenland.
Meer weten? Bekijk de Facebookpagina Dienstreis Koksijde – Suriname 2018 of ervaar indrukken van het
land op de blog van Niko Goffin (diensthoofd Cultuur): www.dewildekust.wordpress.com.
Op www.vzw-marowijne.net meer over de stedenband en de werking van de vzw Koksjide-Marowijne.

Archeologische vondst nabij nieuwe
politiekantoor uniek in Vlaamse kustregio
Eind december 2016 vond een arbeider tijdens graafwerken fragmenten van een menselijk skelet. Niet
veel later werd een vroegmiddeleeuwse begraafplaats met 47 graven blootgelegd door het Agentschap
Onroerend Erfgoed. Volgens de eerste onderzoeken dateren deze overblijfselen uit de zesde tot achtste
eeuw, een unicum aan onze kust.
In eerste instantie werd gedacht aan een link met de
nabij gelegen Duinenabdij. Tijdens de opgravingen
werd deze denkpiste evenwel snel verlaten, want er
waren ook graven van vrouwen, kinderen en zelfs een
baby.
Grafgiften
Dertien van deze graven bevatten ook grafgiften
zoals messen, een zilveren muntje, mantelspelden,
een gordel en een halsketting. Deze vondst is uniek
en zorgt voor ophef in archeologische kringen. Het
grafveld en de nederzetting werpen een volledig
nieuw licht op de ontwikkelingsgeschiedenis van de regio. De graven en de nederzetting
tonen aan dat er in de vroege middeleeuwen op deze plaats mensen het terrein naar hun
hand probeerden te zetten.
Meer weten?
Op zondag 24 juni organiseert de vriendenkring van het Abdijmuseum om 10.30 u. een
lezing rond dit thema door archeologen Marc Dewilde (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Alexander
Lehouck (gemeente Koksijde). Inschrijven via daniel2.degryse@skynet.be of 058 52 18 14.
Kostprijs: 5 euro (niet leden: 6 euro).

