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In 2007 ging bij met pensioen. Zijn zoons Filip en Carl vormen nu de tweede generatie 
uitbaters en ook zij bebben bet dynamiscb ondernemersscbap van bun vader in de 
genen: jeugdberberg De Ploate verbuist over enkele jaren naar een nieuw gebouw in de 
Schipperstraat, met nog meer logiescapaciteit. 

Het is erg jammer dat Tuur deze nieuwe stap niet meer zal kunnen meemaken. Veel te 
vroeg is bij beengegaan. Gescbiedenis vergeet gemakkelijk zijn stille belden, maar de 
rol van Tuur in Oostende in bet - vooral groene - verenigingsleven kan maar moeilijk 
overscbat worden. 

Wij houden er bier aan de familie Craey-Vinck ons innig medeleven te betuigen. 
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Guido Rappe 

"Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende 
soorten" 

posterreeks en bijhorend lespakket "classificatie' 

Vlaams lnstituut voor de Zee (VLIZ) 

Het VLIZ vult de posterreeks over de fauna en flora van de Belgiscbe kust verder aan 
met een aantal nieuwe titels en een lespakket over bet classificeren van deze soorten. 

Binnen deze posterserie worden telkens de 30 talrijkste of meest markante 
levensvormen van een bepaald leefgebied aan de kust en in zee fotografiscb afgebeeld 
en benoemd. Door de goede kwaliteit van de foto's (van natuurfotograaf Misjel 
Decleer) en de selectie van enkel de algemeenste soorten wordt tegemoet gekomen aan 
een vraag bij bet publiek. Ze vormen immers een boeiend venster op bet leven aan en in 
bet Belgiscbe deel van de Noordzee. 

I 

De posters 'Strandhoofden en havenmuren aan onze kust' en 'Commerciele vissen 
e.a., de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens' waren de eerste in de 
reeks. Meer dan 1000 exemplaren vonden ondertussen bun weg naar de Vlaamse 
gezinnen, bedrijven, scbolen en instellingen. In navolging op de interesse werd in 2008 
de serie verder aangevuld met drie nieuwe titels: 

'Slikken en kreken in de Lage Landen' NIEUW 
'De vloedlijn aan de Belgische kust' NIEUW (zie figuur 1) 
'Zandige zeebodem en stranden van de Belgische kust' NIEUW 
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Begin 2009 worden de affiches 'Schorren in de Lage landen' en 'Zee- en kustvogels' 
verwacht. 

De posters zijn een product van de samenwerking met verschillende instellingen en 
universiteiten en werden als didactisch materiaal in het kader van het Vlaamse 
Actieplan 'Wetenschapsinformatie en Innovatie' ontwikkeld. Ze zijn op Al-formaat (ca. 
60x89 cm) gedrukt en kunnen tegen productiekost (3 EUR/stuk) verkregen worden bij 
het VLIZ. Afname in grote oplagen door b.v. bezoekers- of zeeklassencentra is mogelijk 
aan een verrninderde prijs. De Strandwerkgroep werkte mee aan de affiche over de 
vloedlijn. 

Bij de poster hoort ook een digitaal lespakket 'Classificatie' voor het secundair 
onderwijs, 2e graad biologie. In 7 lesuren maken de leerlingen kennis met de soorten op 
de posters, de principes van classificeren, de hogere taxonornische rangen, 
verwantschap, homologe en analoge structuren etc. Het lespakket omvat tevens een 
soortendatabank, opdrachten en mogelijkheden tot evaluatie en zelfevaluatie. Je kunt 
het gratis downloaden op http://www.vliz.be/NL/Infoloket/Infoloket Affiches 

Bent u gelnteresseerd, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 

Figuur 1 
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