
In het vorig nummer van Tij-dingen maakten we al uitgebreid kennis met de aanstaande stedenband die de gemeente Koksijde 
zal opzetten met de plaatsen Galibi en Albina in Suriname. Een stedenband is een duurzame samenwerking tussen twee gemeen-
ten of steden: één in het rijke Noorden, één in het arme Zuiden. Van maandag 19 tot maandag 25 mei reist een Koksijdse delegatie 
naar Suriname om er het samenwerkingsakkoord officieel te ondertekenen. Het doel van een stedenband is het uitwisselen van 
kennis over bestuurszaken van collega tot collega om het democratiseringsprocessen in de wereld te versterken.

Koksijde heeft al sinds 2006 nauwe 
contacten met Suriname en meer 
bepaald met Galibi (en Albina). 
Suriname ligt in Latijns-Amerika, tus-
sen Frans-Guyana, Guyana en Brazilië. 
Uitkijkend op de Atlantische Oceaan. 
Het land telt 460.000 inwoners waar-
van 90% aan de kust en in de hoofd-
stad Paramaribo leven. De voertaal is 
er het Nederlands, want Suriname is 
een voormalige Nederlandse kolonie. 
Suriname is bovendien ook lid van de 
Nederlandse Taalunie.
Van maandag 19 tot maandag 25 mei 
(terug thuis op 26 mei) reist een 6-) 
koppige officiële delegatie op iden-
tificatiemissie naar Suriname. Deze 
delegatie bestaat uit 1ste schepen 
en schepen voor Internationale 
Samenwerking Jan Loones, CD&V-
gemeenteraadslid Albert Serpieters, 
voorzitter Cyriel Caudron van de 
adviesraad Kokos & Wulloks, bestuurs-
lid adviesraad en “verkenner” Marc Van 
Thienen, bestuurslid adviesraad Jelle Van 
Meerbergen (op eigen initiatief en kos-
ten) en dienstverantwoordelijke dIS/ste-
denbandcoördinator Fien Leerman.
De identificatiemissie is een strikt uit-

gewerkt werkbezoek dat bestaat uit 2 
dagen reizen vanuit Amsterdam naar 
Paramaribo (hoofdstad Suriname). Daar 
komt de delegatie samen met alle offi-
ciële betrokkenen om het samenwer-
kingsakkoord officieel te ondertekenen 
en zo het begin van de stedenband in te 

luiden. Daarnaast wordt er gereisd 
naar Albina en Galibi (busje en kleine 
bootjes op de rivier) om daar de 
contacten officieel in te luiden. Het 
werkbezoek bestaat uit vele officiële 
ontmoetingen en bezoeken, verga-
der- en overlegmomenten om elkaar 
vooral van dichtbij te leren ken-
nen. De stedenband zal alvast rond 
volgende bestuurskundige thema’s 
handelen (die verder kunnen uitbrei-
den en groeien door de jaren heen): 
toerisme, visserij, jeugd, onderwijs, 
scholen, energie, water, milieu en 
participatie.
De kosten voor de stedenband 
en de werkbezoeken worden voor 
60% financieel ondersteund door 
Vlaanderen via het gemeentelijk con-
venant.
In een volgend nummer en op de 
webstek www.koksijde.be/dIS meer 

info over dit eerste werkbezoek.
Info: dienst Internationale Samenwerking, 
Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in 
Oostduinkerke (e-post fien.leerman@
koksijde.be, tel. 058/51.08.92) en 1ste 
schepen Jan Loones (e-post jan.loones@
koksijde.be).
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Suriname ligt aan de Atlantische Oceaan, geprangd tussen 
de buurlanden Guyana (links), Frans Guiana (rechts) en 
Brazilië (zuid). De partenrgemeenten Galibi en Albina lig-
gen niet ver van de hoofdstad Paramaribo (zie pijl).

Ze eGetijdentafels mei
dag hoogwater laagwater
1 mei: 10.35 en 22.57 04.59 en 17.31
2 mei: 11.28 en 23.46 05.59 en 18.22
3 mei: 12.12 06.50 en 19.07
4 mei: 00.29 en 12.53 07.36 en 19.52
5 mei: 01.10 en 13.34 08.21 en 20.37
6 mei: 01.52 en 14.17 09.05 en 21.23
7 mei: 02.35 en 15.01 09.49 en 22.09
8 mei: 03.20 en 15.47 10.33 en 22.56
9 mei: 04.07 en 16.37 11.18 en 23.46
10 mei: 05.00 en 17.32 12.06
11 mei: 06.03 en 18.36 00.40 en 13.00
12 mei: 07.15 en 19.45 01.43 en 14.07
13 mei: 08.30 en 21.00 02.54 en 15.30
14 mei: 09.46 en 22.12 04.14 en 16.54
15 mei: 10.51 en 23.11 05.30 en 17.58

dag hoogwater laagwater
16 mei: 11.44 06.25 en 18.45
17 mei: 00.00 en 12.28 07.09 en 19.23
18 mei: 00.42 en 13.07 07.45 en 19.59
19 mei: 01.20 en 13.43 08.19 en 20.35
20 mei: 01.54 en 14.16 08.53 en 21.11
21 mei: 02.28 en 14.48 09.27 en 21.49
22 mei: 03.02 en 15.20 03.02 en 15.20
23 mei: 03.36 en 15.53 10.33 en 22.59
24 mei: 04.10 en 16.28 11.05 en 23.32
25 mei: 04.45 en 17.05 11.38
26 mei: 05.25 en 17.49 00.09 en 12.19
27 mei: 06.16 en 18.46 00.55 en 13.10
28 mei: 07.25 en 19.56 01.53 en 14.14
29 mei: 08.37 en 21.05 03.02 en 15.30
30 mei: 09.44 en 22.09 04.07 en 16.37
31 mei: 10.44 en 23.06 05.10 en 17.37

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door meteo koksijde. referentieplaats is nieuwpoort.


