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CONTACT
ONZE MEDEWERKERS
Eric Delanghe, 0475 57 13 02,
delanghe.eric@telenet.be - Myriam
Van den Putte, Oscar Jespersstraat
13, Oostduinkerke, 0475 85 49 55 info@apartinmedia.be.

ONZE FOTOGRAAF
Eric Delanghe, 0475 57 13 02,
delanghe.eric@telenet.be.

/koksijde

Coxypics, een nieuwe
club voor wie de passie
voor fotografie wil delen
KOKSIJDE Enkele gepassioneerde fotografen staken de koppen bij elkaar en kwamen tot de vaststelling dat je
in clubverband niet alleen leuke en interessante activiteiten kan organiseren, maar dat tips en ervaringen uitwisselen heel verrijkend werkt. De basis voor Coxypics was snel gelegd…

WEEKDIENST
DOKTER
Bel 1733.

APOTHEEK
Www.geowacht.be, na 22 uur :
0903 922 48.

DIERENARTS
Centraal oproepnummer 058 41 02
12 van zaterdag (12 uur) tot maandag (8 uur).

Agenda van
de volgende
gemeenteraad
KOKSIJDE De gemeenteraad

1$

komt bijeen op maandag 28
augustus om 20 uur met een
zomerse agenda met slechts 21
puntjes.
Daarbij onder meer een toevoeging op het belastingsreglement
op het verstrekken van restafvalzakken, kennisname van een
wijziging van het OCMW-budget,
advies op de jaarrekening van de
kerkfabrieken, goedkeuring van
de concessieovereenkomst van
de cafetaria sporthal Oostduinkerke, hervaststellen van reglementen van cc Casino Koksijde
en De Speelkriebel en goedkeuring rekeningen van joc De Pit en
het AGB Koksijde. (EDK)

TIP DE
REDACTIE

DE PANNE OF KOKSIJDE

Heb je nieuws voor
onze krant of website?

redactie@kw.be
051 26 65 55

Meerdere lokale hobbyfotografen
lopen elkaar regelmatig tegen het
lijf op allerlei evenementen in
eigen regio. Stiekem kijken ze
dan naar elkaars toestellen, of
slaan een babbeltje…
Walter Carels is zo’n enthousiasteling, die elk vrij moment op pad
gaat, gepakt en gezakt met alle
mogelijke foto-attributen die hem
misschien van pas zouden kunnen komen om toch maar die perfecte foto te schieten. Walter is
een bescheiden mens en loopt
niet te koop met zijn talenten,
maar zijn reportages spreken voor
zich. Hij is ook niet te beroerd om
zijn kennis en tips spontaan te
delen of om af en toe commentaar
te geven als hij een hobbyfotograaf ziet worstelen met de instellingen van zijn toestel.
Frank Laleman van Natuurwerkgroep De Kerkuil is zo’n verwoed
amateurfotograaf, die zijn passie
voor de natuur graag op de gevoelige plaat vastlegt. Toen hij Walter
een keer ontmoette en om raad
vroeg, kreeg hij als antwoord:
“koop liever een nieuw toestel, en
misschien ook een flits…” Dat
deed Frank en hij toonde zijn
nieuwe aanwinst aan Walter. “Nu
moet je er nog leren mee werken”, zei die onomwonden. Hun
ontmoeting was de aanleiding om
een cursus fotografie te starten
vanuit de Natuurwerkgroep. Dit
initiatief kende zo veel succes, dat
er een 2de, 3de, 4de, 5de cursus
volgde rond diverse thema’s.
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ACHTERKRANT
Derde
buurtfeest
in de wijk
Jarnost Gause
zie voorlaatste pag.

Het lag voor de hand: een aantal
cursisten kreeg er niet genoeg van
en wilde meer… Diegenen die het
ergst gebeten waren door het fotografievirus, dachten snel aan een
eigen vereniging. De nuchtere
zielen onder hen bekeken eerst de
praktische kant: zijn er al niet genoeg clubs, zullen we wel genoeg
leden bij elkaar krijgen, hoe zullen we ons onderscheiden, waar
kunnen we terecht voor ons clubhuis?
Walter legt uit: “We kwamen snel
tot de vaststelling dat we met een
goed gepland programma zeker
voldoende liefhebbers voor een
socioculturele vereniging van
amateurfotografen warm zouden
kunnen maken. Alleen over de locatie hebben we even getwijfeld.
De optie was: De Panne of Koksijde. Om erkend te worden, subsidies en huisvesting te kunnen
krijgen in De Panne is het echter

Het kersverse bestuur van Coxypics met vooraan secretaris Frank Laleman. Achter hem v.l.n.r. ondervoorzitter
Annelies Cremery, adjunct-penningmeester Els Lingier, penningmeester René De Prins, webmaster Ines Carels,
voorzitter Walter Carels. (Foto MVO)

nodig dat twee op drie van de leden inwoner zijn van de gemeente en daar knelde het schoentje.”

“We willen de kunst
van de fotografie in
al haar facetten
beoefenen”
“Dus werd het Koksijde, hoewel
uiteraard niet alle leden in Koksijde hoeven te wonen. Heel wat
mensen komen trouwens uit de
grotere regio, zelfs uit Koekelare.
Maar de blauwe loper lag voor ons
klaar, en daarom kozen we als
naam Coxypics. We wilden het

ook allemaal aanpakken zoals het
hoort. Dus richtten we een vzw op
met een bestuur, we hebben een
website in elkaar gestoken en een
Facebookpagina geopend. Als vereniging zijn we ook verzekerd bij
het CVB, het Centrum voor Beeldexpressie.”

INSPRAAK VOOR IEDEREEN
Walter benadrukt: “We staan
open voor wat onze leden willen,
iedereen moet inspraak krijgen,
zodat we zaken kunnen organiseren die voor iedereen interessant
zijn. Ons voornaamste streefdoel
is de kunst van fotografie in al
haar facetten beoefenen. Elke
tweede zondagvoormiddag van de
maand komen we samen om ervaringen uit te wisselen, onze
kennis aan te scherpen via opleidingen waarbij alle mogelijke aspecten van fotografie aan bod ko-

men, we organiseren lezingen,
workshops, we plannen culturele
activiteiten, gaan naar toeristische
evenementen, excursies of een
tentoonstelling… We willen ook
graag samenwerken met andere
fotoclubs.”
“De eerstvolgende uitstap waarbij
fotograferen centraal staat, is gepland op 23 september. Dan trekken we naar de baai van de Somme. Voor de prijs hoeven liefhebbers het niet te laten: het lidgeld
bedraagt 30 euro per jaar en voor
gezinnen is dat 50 euro. Wie nu
inschrijft, krijgt voor dat bedrag
zijn lidmaatschap tot eind 2018.”
(MVO)
Info: www.coxypics.be, info@
coxypics.be. Alle bijeenkomsten
vinden plaats in de bovenzaal
van CC Taf Wallet, Veurnelaan
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