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Coxypics neemt vliegende start
NIEUWE FOTOCLUB MAG RECORD AANTAL LEDEN INSCHRIJVEN
KOKSIJDE Een nieuwe vereniging uit de grond stampen is geen sinecure, maar voor het bestuur van Coxypics overtroffen de eerste inschrijvingen hun stoutste dromen. Bij het officiële opstartmoment daagde een
honderdtal geïnteresseerden in het nieuwe clublokaal van cc Taf Wallet op.

Elwin Van Herck. (Foto EDK)

“Reactie SP.A
vind ik bizar”
KOKSIJDE Elwin Van Herck rea-

geert op het persbericht dat door
de lokale afdeling van de SP.A
Koksijde verspreid werd. Hierbij
gaf de socialistische partij te
kennen dat haar mandatarissen
uit de fractie!MPULS stappen.
“Persoonlijk vind ik de reactie
van SP.A koksijde vrij bizar; er
was wat mij betreft altijd transparantie binnen!mpul s“, zegt Elwin
Van Herck. “De mensen in de
fractie werden door mij van mijn
plannen op de hoogte gesteld.
Daarop is geen reactie gekomen.
Als onafhankelijke ben ik wel blij
dat het eens en voor altijd duidelijk is dat ik niet tot een bepaalde
strekking hoor, en dus ook niet
tot SP.A Koksijde.”
“Ik heb trouwens de voorzitter
van SP.A gedurende de hele
legislatuur geen enkele keer
persoonlijk gehoord. Na de aankondiging van onze nieuwe partij
‘Vooruit Koksijde’ is het dan ook
vreemd dat hij me aan de mouw
komt trekken. Voor mij is het ook
een rare bocht de fractie te splitsen omwille van mijn nieuwe
onafhankelijke partij ‘Vooruit
Koksijde’. Je ziet N-VA toch ook
aankondigen dat ze met een
eigen lijst opkomen. Daar blijft
toch ook iedereen netjes in de
fractie zitten? Ik respecteer de
keuze van SP.A om uit onze
fractie te stappen. We zullen zelf
dan ook als onafhankelijke zetelen tot het einde van de legislatuur.”
“Ik maakte me ook de bedenking
dat het vrije dubbel is dat net de
voorzitter van SP.A het over
‘transparantie’ en ‘sfeer van vertrouwen’ heeft. Ik ben namelijk
niet de partij in de fractie die een
lid in de meerderheid (VVV) vanuit de oppositie laat zetelen,
toch?”
“Ik ben blij dat de mensen van
SP.A weer in hun eigen krachten
geloven en dat zal ik zelf ook
doen. Ik dank de collega’s ook
voor het goede werk dat we
vanuit de fractie leverden. Ik
wens hen veel succes toe bij de
volgende verkiezingen. We zijn
het zeker eens dat het elke Koksijdenaar ten goede moet komen.”

Voorzitter Walter Carels begon
zijn toespraak niet zonder trots:
“Het aantal nieuwe leden dat we
op die korte tijd mochten inschrijven loopt al op tot meer dan 60.
Dit overtreft echt al onze verwachtingen en we moeten momenteel
de inschrijvingen zelfs stopzetten.
Wie nu nog lid wil worden, komt
voorlopig op een reservelijst.” Die
uitspraak lokte een spontane reactie van een dame in de zaal uit, die
vroeg of ze toch nog lid kon worden als ze meteen contant haar
lidgeld zou betalen…
Ook schepen van Cultuur Rita
Gantois klonk opgetogen. “Ik ben
blij en verwonderd om dit resultaat, maar ik zie dat de sfeer er
meteen in zit! Fotografie lijkt mij
een nieuwe kunstvorm te zijn.
Dat zag ik ook in Watou, waar
kunstfotografie een belangrijke
rol speelt. In Coxypics zie ik een
mix van jong en oud, ik zie mensen met een passie en nu al is de
vriendschappelijke sfeer te merken. De gedrevenheid hangt hier
in de lucht.”
Walter Carels stelde ook nog uitvoerig het jaarprogramma voor,
en de eerste uitstap naar de Baai
van de Somme is op 23 september
gepland. (MVO)

Het voltallige Coxypics-bestuur met links voorzitter Walter Carels, naast hem burgemeester Ann Vanheste van De
Panne, die zich ook heeft ingeschreven. Verder herkent men schepen voor Cultuur Rita Gantois, webmaster Ines
Carels, penningmeester René De Prins, ondervoorzitter Annelies Cremery, secretaris Frank Laleman en adjunctpenningmeester Els Lingier. (Foto MVO)
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Uitslag van de kaarting van
maandag 11 september. 1. Jacqueline Depodt 407, 2. Walter Vandecasserie 398, 3. Yvette Van Praet
397, 4. Marc Dhaenen 397, 5.
Agnes Vermeersch 393, 6. Janine
Jacqmeyn 392, 7. Felix Parreyn
382, 8. Lucrès Soete 379, 9. Christiane Duyck 372, 10. Chris Roose
371. (EDK)
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Prijzen zomerzoektochten uitgereikt
KOKSIJDE CC CasinoKoksijde liep weer aardig vol met organisatoren en deelnemers aan een van de zoek-

tochten die gedurende de voorbije zomer door Frans Vanexem en zijn team in samenwerking met VVV
Koksijde-Oostduinkerke georganiseerd werden. Voor de zomerfietszoektocht kon men rekenen op de samenwerking van Toerisme Veurne en Estaminet De Peerdevisscher. Enerzijds was er de tiende wandelzoektocht, die van 24 maart tot en met 15 augustus liep, en anderzijds de zomerfietszoektocht De Gordel rond
Koksijde. De wandelzoektocht werd een recordeditie met 753 inschrijvingen van wie 376 deelnemers hun
antwoordblad indienden. De eerste vijf winnaars zijn Raoul Vergauwen uit Koksijde, Sander D’Haemer uit
Gent, Alain Vermeulen uit Zonnebeke, Louis Geuens uit Hoboken en Ann Verstraete uit Oostduinkerke.
Voor de zomerfietszoektocht schreven zich 393 deelnemers in; 226 mensen dienden ook hun antwoordblad in. Marc Catreul uit Lokeren, Alex Van Suyt uit Maldegem, Albert Roets uit Oostduinkerke, Siska Buysschaert uit Marke en Jan Buysschaert uit Gits kwamen als beste uit de bus. De volledige rangschikking met
alle winnende deelnemers met hun behaalde punten, prijzen en antwoorden liggen ter beschikking in alle
toerismekantoren van Koksijde. De niet-afgehaalde prijzen liggen ter beschikking op het toerismekantoor
vanaf dinsdag 12 september tot eind december 2017. Op de foto herkent men de organisatoren en de winnaars. (Foto EDK)

N-VA Koksijde-Oostduinkerke
organiseert een paellafestijn met
dessertbuffet op zaterdag 23 september vanaf 18 uur in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Staatssecretaris Zuhal Demir zal ook
aanwezig zijn. Deelnemen kost 25
euro voor het buffet en de fuif. Wie
enkel naar de fuif komt, vanaf 22
uur, betaalt 5 euro. DJ Peter Hillewaere zorgt voor de muziek. Inschrijven voor 17 september. Kaarten bij de N-VA leden (https://
koksijde.n-va.be/wie-is-wie/bestuur
) of via peter.hillewaere@n-va.be, of
0475 22 19 75 of direct over te
schrijven op het rekeningnummer
BE58 4763 1691 7179 met vermelding van de naam en het aantal
personen. (EDK)

