Orde van de Paardenvisser introniseert...
Geen uitdaging is de Orde van de Paardenvisser onoverkomelijk om promotie te voeren
voor de Oostduinkerkse garnaalvisserij te paard en voor toeristisch Koksijde in het
algemeen. Onlangs reeg de orde een nieuwe parel aan de rijke prominentenkraal.
Daarvoor trok het bestuur zelfs naar het verre Amerika. Op vrijdag 6 november immers
werd Eddie Kerkhofs, Vlaamse Amerikaan en uitbater van het gekende restaurant Le
Dôme in Los Angeles in de orde opgenomen.
Restaurant Le Dôme is de uitverkoren gastronomische pleisterplaats van al wie enige
wereldse roem verzamelde: filmsterren, politici, topsporters, kunstenaars, enz. Ze komen er
allemaal genieten van de culinaire hoogstandjes van chef Eddie Kerkhofs.
De roem van Le Dôme is een ècht sprookje. De intronisatie werd immers bijgewoond door de
Baywatch-filmsterren Stephanie Powers en Siv M. Aberg (ex Miss Zweden), en door Lesly
Bricusse (liedschrijver en Academy Award Winner). Er waren ook drie filmproducenten
aanwezig:
In een decor van Koksijdse vlaggen zwoer Eddie Kerkhofs de eed Vlaanderen en zijn
producten te blijven promoten in zijn restaurant. Precies daarom beschouwt de orde hem als
een ambassadeur van ons land in de USA.
Namens het gemeentebestuur sprak Noël Paelinck de hoop uit dat Eddie Kerkhofs Koksijde
en Oostduinkerke zou bekend maken bij zijn wereldberoemde klanten. Een pak folders over
de gemeente zal hem daarbij helpen. Paelinck vermeldde ook de Hotelschool ter Duinen,
gekend in heel Europa. Hij suggereerde het nieuwe lid stagairs van de school in huis te halen.
En als u ooit naar België komt, bezoek dan zeker ook Koksijde, zo besloot hij. Eddie
Kerkhofs kreeg enkele geschenken, o.m. een reuzenfoto van de paardenvissers met de
Belgische meesterkoks. Ik wil, ik zal, ik moet de paardenvissers van Oostduinkerke
vertegenwoordigen in de USA, zo schreef hij in het gulden boek. De grote foto beloofde hij
op een mooie plaats in zijn restaurant te hangen.
Uiteraard is het bestuur niet weinig fier dat de paardenvisser weer een stukje van de wereld
veroverd heeft.

NOG DRIE NIEUWE LEDEN
De volgende intronisatie van de Orde van de Paardenvisser vond weer in eigen land plaats, op
woensdag 18 november op het 40ste Smaldeel ter gelegenheid van het feest dat
zwembadbeheerder Marc Supeley er voor de vierde maal organiseerde in het kader van de
Vlaamse Zwemweek. (Wegens plaatsgebrek verhuisde dit feest van de zwembadcafetaria naar
de loods van het 40ste).
Volgende prominenten werden er door Grootmeester Paul Baeteman tot lid van de orde
geslagen: korpsoverste van het 40ste Smaldeel majoor-vlieger Feuillen, producent van de
gekende TV-reeks Windkracht 10 en ereburger van Koksijde Erwin Provoost, en ten derde
sportkampmanager en nu ook KV Oostende-trainer Jean-Marie Pfaff.
Alle nieuwe leden hielden een korte toespraak, waaruit bleek dat hun liefde voor Koksijde
inmiddels een vaste relatie geworden is.

