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DOOR MYRIAM VAN DEN PUTTE

“Het gaat goed met onze jeugdbeweging”,
glundert Lukas Lecluyse, de 20-jarige taklei-
der van de Jojo’s bij scouts Casa. “Zo’n 11
jaar geleden werd ik lid en nu ben ik leider
en communicatieverantwoordelijke. De
scouts Casa-jeugdbeweging bestaat al meer
dan 65 jaar, maar al enkele jaren zien we
het aantal leden toenemen. Wat vorig jaar
al een recordaantal leden leek, werd dit jaar
overtroffen. Ondertussen zijn we met zo’n
150 leden en de inschrijvingen blijven bin-
nenlopen. Dat bewijst dat jeugdbewegin-
gen nog altijd een belangrijke rol spelen en
dat zie je ook aan de kinderen. Het is fan-
tastisch om te zien hoe kinderen en jonge-
ren hier elke zaterdag uit hun dak gaan. Ze
kunnen hier vollen bak ravotten en spelen,
ze hoeven zich niets aan te trekken. Geef
toe, dat kan nu toch veel te weinig. Natuur-
lijk blijft veiligheid en verantwoordelijkheid
centraal staan. Maar hier kunnen leden
hun grenzen opzoeken en leren ze deze te
verleggen. Het feit dat je dat kan doen sa-
men met je vrienden, vormt de voedingsbo-
dem voor eeuwige vriendschappen.”

JONG EN DYNAMISCH TEAM

“We hebben ook flink aan ons imago ge-
werkt”, vervolgt Lukas. “Onze maatschappij
verandert snel en we proberen in te spelen
op wat ouders en begeleiders belangrijk
vinden. Dit doen we door als leiding vor-
mingen en cursussen te volgen. Het is van-
daag niet altijd eenvoudig om te voldoen
aan de hoge verwachtingen, maar we doen
daar keihard ons best voor. Dankzij een
jong en dynamisch team leiders waait er

een nieuwe wind door onze scouts, en aan
de toenemende inschrijvingen is te zien dat
het aanslaat. Dat vind ik zalig.” 
En er is nog meer goed nieuws. Al jaren
gaan er geruchten dat het huidige scoutslo-
kaal, dat intussen ook te klein is, zou moe-

ten wijken voor een verkaveling goedkope
woningen. Op de laatste gemeenteraad be-
vestigde schepen Lander Van Hove echter
dat er rekening zal worden gehouden met
de wensen van de scouts. De start van een
nieuw lokaal zal worden afgestemd op het
nog goed te keuren Meerjarenplan. De
exacte locatie op de site van de jeugdher-
berg ligt nog niet vast, maar de scouts krij-
gen een antwoord op al hun vragen, ze
kunnen hun programma met oppervlaktes
opmaken en plannen opvragen. In novem-
ber en december mogen ze met het ge-
meentebestuur andere nieuwbouwprojec-
ten gaan bezoeken. 
De scouts engageren zich ook voor Warm-
ste Week en organiseren acties ten voordele
van de ALS Liga, met wie ze een speciale
band hebben. Michèle Baeyaert, lid van de
oud-leiding, is de bezieler van dit initiatief.

Haar oom is door ALS getroffen en ze wil
met deze actie geld inzamelen voor onder-
zoek naar deze ziekte, waarvoor nog altijd
geen geneesmiddel bestaat. “Overal in
Oostduinkerke kan je rostjes deponeren in
onze klutterpotten”, zegt Lukas. “Onze twee-
de actie is het verkopen van logootjes voor
op je uniform. Zowel andere jeugdbewe-
gingen als wie geen lid is, kunnen ze aan-
schaffen. Ze kosten 5 euro per stuk en zijn
beschikbaar bij de leiding en oud-leiding
van scouts Casa. Voor grote hoeveelheden
kun je mailen naar leidingcasaodk@hot-
mail.be. Als scoutsvereniging willen we ons
steentje bijdragen aan de maatschappij. De
Warmste Week is daar perfect voor.”

Info: www.scoutscasaodk.be, 

leidingcasaodk@hotmail.be of 

lukas.lecluyse@gmail.com.

“Het gaat ons voor de wind”
OOSTDUINKERKE In tegenstel-
ling tot heel wat verenigingen
die hun ledenaantal nauwelijks
op peil kunnen houden, gaat het
hard voor scouts Casa in Oost-
duinkerke. Het aantal inschrij-
vingen blijft binnenstromen en
iedereen kijkt uit naar het nieu-
we scoutslokaal. Intussen zitten
de scouts niet stil en engageren
ze zich voor de Warmste Week.

Het is niet makkelijk 
om te voldoen aan de 
verwachtingen, maar we
doen keihard ons best

LUKAS LECLUYSE

De leiding van scouts Casa: “We hebben serieus aan ons imago gewerkt en daar plukken we nu de vruchten van.” (foto MVO)
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KOKSIJDE Elwin Van Herck (Koksijde

Vooruit) vroeg op de gemeenteraad om

alle Koksijdse kinderen een fietshelm te

geven: “Daar zou een kostenplaatje van

zo’n 50.000 euro aan hangen. We zou-

den kunnen samenwerken met lokale

handelaars en daaraan een fietshelmbib

koppelen, met workshops.” Schepen

Lander Van Hove beloofde te onderzoe-

ken of het Buck-e-beloningssysteem zou

kunnen worden uitgebreid met een regi-

stratie van fietshelmen. Hij benadrukte

dat Koksijde streeft naar een duurzaam

woon-schoolverkeer en een kindvriende-

lijke schoolomgeving. (MVO)

KORT

Fietshelm voor ieder 
kind in Koksijde? 

KOKSIJDE “Koksijde telt 17 speelpleintjes,

maar geen enkel is inclusief en dus toe-

gankelijk voor kinderen met een beper-

king, met toestellen voor hen”, stelt Alain

Decoster (Koksijde Vooruit). Als voorbeeld

verwees hij naar het nieuwe inclusieve

speelplein de Blauwe Distel in De Panne.

Schepen Lander Van Hove heeft echter

goed nieuws: “Er is een

lastenboek gemaakt

voor een inclusief

speelpleintje en er

wordt samengewerkt

met de kindergemeen-

teraad.” (MVO) (foto MVO)

Koksijde krijgt een
inclusief speelpleintje

KOKSIJDE Meer dan 1.000 minder mobiele

senioren in 30 Vlaamse woonzorgcentra

volgden de livestreamvoorstelling ‘Truken

van de Foor’ over het leven en de liedjes

van Edith Piaf vanuit het cultuurcentrum in

Lommel. Onder hen ook de mensen van

wzc Dunecluze. Dankzij dit initiatief van

Cultuurconnect i.s.m. streamingpartner

Moose-Stache kunnen minder mobiele

cultuurliefhebbers langer participeren aan

cultuuractiviteiten in een veilige omgeving,

zonder zich te verplaatsen. Er werden ook

inspanningen gedaan die bijdragen tot de

totaalbeleving met een publieksopwarmer,

affiches, entreetickets en meer. (MVO)

Bewoners Dunecluze in
Lommel door livestream

KOKSIJDE Rita Gantois (N-VA) wil dat Koksij-

de als ‘warme gemeente’ de pleegzorg uit

de taboesfeer haalt en zich engageert om

ook kwetsbare kinderen, jongeren en vol-

wassenen in hun omgeving een warme thuis

te geven: “Koksijde kan het label ‘pleegzorg-

gemeente’ ambiëren. Pleegzorg is een te

weinig gekende en erkende vorm van zorg,

hoog tijd om dat te veranderen! Ik stel voor

dat onze gemeente een samenwerking op

poten zet met Pleegzorg Vlaanderen om

Pleegzorg in Koksijde bekend te maken.

Naast ondersteuning van pleeggezinnen

kunnen we ook zo’n gezin in de kijker zet-

ten in ons infomagazine Tij-Dingen.” (MVO)

N-VA wil meer aandacht
voor pleegzorg


