in memoriam
Dixie Dansercoer - ereburger van Lubbeek
12 juli 1962 - 7 juni 2021
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Avonturier Dixie Dansercoer (58) is tijdens een expeditie in Groenland overleden.
Onze ereburger van Lubbeek overleed maandag 7 juni 2021 na een val in een gletsjerkloof.
Hij schonk ons enkele jaren geleden het prachtige kunstwerk ‘The Wale’ (Freddy Cappon),
een beeld van een walvisstaart, aan zaal Libbeke in Lubbeek.
Veel sterkte voor familie en vrienden!
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Bio

Dixie Dansercoer
12 juli 1962 - 7 juni 2021

Dixie Dansercoer was een professionele avonturier die zijn focus op de Poolstreken had gelegd
gedurende de voorbije 26 jaar met verscheidene ambitieuze expedities die schijnbaar onmogelijke
doelen vooropstelden.
Om de aandacht te vestigen op het precaire karakter van de koelkasten van onze aarde, vergaarde
Dixie wetenschappellijke data, runde educatieve projecten en probeerde het publiek te enthousiasmeren om te duiden dat we individueel en collectief kunnen ageren.
Samen met zijn echtgenote Julie Brown runde hij sinds 2002 Polar Circles, waarmee zij keynotes
gaven als duo, motiverende en bedrijfsondersteunende trajecten begeleidden en productieve
offsites organiseerden.
Als één van ‘s werelds 6 Master Guides, geaccrediteerd door het IPGA (International Polar Guides
Association), heeft hij in 2004 Polar Experience opgericht waarmee hij individuele reizigers of
groepen begeleidde naar Spitsbergen, Ijsland, Groenland, Siberië, Noord- en Zuidpool.
Dixie was auteur van 26 expeditie-, foto- , kinder- en bedrijfsboeken en twijfelde in zijn publicaties
niet om zijn visies en overtuigingen mee te geven: geloof in een goede wereld waar positivisme en
humor de helft van de oplossing kunnen zijn.
Hij was vader van 4 kinderen en verdeelde zijn tijd pendelend tussen België, Zwitserland,
Oregon USA en … overal waar de kou de kers op de taart betekende!
De gemeenteraad van Lubbeek heeft op 4 maart 1998 het ereburgerschap toegekend
aan Dixie Dansercoer.
Hij overleed op maandag 7 juni 2021 na een val in een gletsjerkloof,
tijdens het beoefenen van zijn passie.

