Ontvangst adviesraad
Kokos en Wulloks
Gemeentehuis, zaterdag 17 juni 2017
Toespraak door
Burgemeester Marc Vanden Bussche
Beste leden van Kokos en Wulloks,
Geachte collega’s schepenen, raadsleden,
Beste dames en heren, allemaal heel hartelijk welkom!

Een adviesraad met een mooiere naam als deze, bestaat
niet. Kokos en Wulloks, het KOmité voor Internationale
Samenwerking Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en
Wulpen. Het geeft prachtig weer hoe we niet alleen als
deelgemeentes samenwerken, maar bovendien verwijst het
ludiek naar 'wulloks' (wulken) uit het Noorden en naar
'kokos' uit het Zuiden, wat de samenwerking tussen beiden
symboliseert.
Deze adviesraad werd in 2002 opgericht ter ondersteuning
van het gemeentelijke beleid inzake internationale
samenwerking. Ook wil de adviesraad een forum zijn voor
allen die op één of andere manier betrokken zijn bij
internationale samenwerking. Ondertussen zijn tal van
Koksijdse vierdepijlerverenigingen, met werking in alle
hoeken van de wereld, gegroepeerd binnen deze raad.
Recent werden Eric Delanghe en Mieke Mutton aangesteld
als respectievelijk nieuwe voorzitter en penningmeester van
de adviesraad.
Eind vorig jaar vernamen we het plotse overlijden van de
voorzitter, mevr. Christine Monsieur-Devliegher. Christine
was sedert 22 juni 2011 de minzame voorzitter van Kokos &
Wulloks. Zelf was ze met het project Vrienden van La Paz,
ook actief betrokken bij internationale samenwerking. Ze
was ook actief voor de MS-Liga waarvan ze provinciaal
voorzitter was. Christine was bekend in de zeilmiddens aan
onze kust, en medeoprichter van Westhoek Marina, samen
met haar man Philippe Monsieur. Ze was de geliefde moeder
van twee kinderen en grootmoeder van vijf kleinkinderen.
Het gemeentebestuur houdt eraan Christine De Vliegher
postuum te danken voor haar inzet voor Kokos en Wulloks.
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Christines functie als voorzitter opnieuw invullen was
bijzonder moeilijk. Eric Delanghe stelde zich kandidaat om
het voorzitterschap verder te zetten in dezelfde geest als
Christine. Eric, geen onbekende binnen onze gemeente, is
sinds 2013 lid van de raad. In tegenstelling tot de meeste
leden is hij zelf niet betrokken in een eigen project maar is
hij eerder een onafhankelijk lid met een grote interesse in
internationale samenwerking.
Niet alleen de functie van voorzitter diende ingevuld te
worden, ook het penningmeesterschap was een
openstaande vacature. Marc Mortier, sinds jaren de
penningmeester van Kokos en Wulloks, had reeds enige tijd
aangegeven dat hij graag de fakkel wou doorgeven. Bij deze
gelegenheid willen we Marc ook nog eens van ganser harte
danken voor de goede zorgen voor de financiën van de
raad. Marc heeft dit steeds uiterst zorgzaam en nauwkeurig
uitgevoerd.
Als nieuwe penningmeester werd Mieke Mutton aangesteld.
Mieke, die zelf enkele jaren werkzaam was op de dIS, weet
als geen ander wat er reilt en zeilt binnen de dIS en binnen
Kokos en Wulloks. Mieke herinneren we o.a. nog als
opstarter van het Koksijds Fair Tradeverhaal.
Een adviesraad of een vereniging draaiende houden, houdt
steeds in dat er aanspraak wordt gemaakt op een aantal
vrijwilligers, mensen die helpen meedenken, mensen die de
financiën bijhouden, mensen die, zoals Jacqueline, flyers
rondbrengen, enzovoort. Mensen die zich belangeloos willen
inzetten voor iets. Iets wat in onze hedendaagse drukke
wereld misschien niet meer zo evident is. Vandaar dat wij
als gemeente deze mensen ook bijzonder dankbaar zijn. Wij
hopen als bestuur een warme gemeente te zijn voor haar
inwoners, en uiteraard hopen wij ook dat er in een warme
gemeente warme inwoners zijn.
Dit blijkt hier meer dan eens.
Wij hopen dat de adviesraad, samen met de nieuwe
voorzitter en penningmeester, in deze zelfde dynamiek mag
verder werken in de toekomst!
Graag nodigen wij u allen uit op de receptie.
Marc Vanden Bussche
Burgemeester
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