
  

   

 

Nieuwsbrief september 2016 VVDB 

Beste dorpsbelangers 

Zoals u merkt zit onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje. Vanaf nu zal hij iets korter, maar frequenter dan 

de vorige in jullie mailbox terug te vinden zijn! 

    

 

Een nieuw gezicht 

Ik ben Koen Dewulf en sedert 

22 augustus aan de slag als 

nieuwe projectmedewerker. 

Ik ben gehuwd en heb 3 

kinderen.  Voorheen stond ik 

in het onderwijs, maar dat zet 

 

Bij deze ontvangen jullie  de 

officiële uitnodiging voor de 

prijsuitreiking van de 

GoeBezig-prijs op 15 

oktober 2016. 

Deze gaat dit jaar door in  CC 

De Branding, in Middelkerke. 

Ook dit jaar belooft het weer 

een spannend moment te 

 

De stoel 

U kent ongetwijfeld de rubriek 

'de stoel' uit 1000 zonnen.  De 

dorpsraad van Achterbroek 

heeft haar eigen versie! 

Meer info vind je hier.  
 

 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage1.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=60442b4f97&e=4614dd6531


 

ik momenteel even ‘on 

hold’.  Naast mijn deeltijdse 

job bij de vzw ben ik ook actief 

als comedian en muzikant en 

dit al 15 jaar. 

De uitbreiding van onze 

werking naar de andere 

provincies toe zie ik alvast 

heel goed zitten.  
 

 

 

Mijn dorp 

(W. Sonneveld)  

 

 

 

Oprichting van de 

provinciale stuurgroepen 

Eind juni gingen we van start 

met 2 Provinciale 

Stuurgroepen. Enkele 

bestuursleden van 

bewonersgroepen uit Oost- en 

West-Vlaanderen zetten zich 

hiervoor samen te Merelbeke. 

Hier meer daarover.  
 

 

 

worden. De publieksstemming 

zit daar zeker voor iets tussen. 

We hopen uiteraard dat je 

daarom op 15 oktober ook van 

de partij kan zijn! 

De gedetailleerde info volgt 

nog per mail ! 

 

 

 

Je zet je vrijwillig in voor een 

vereniging, een oudercomité, 

een zangkoor, een 

theatergroep, een 

bewonersgroep, een 

welzijnsorganisatie, een 

sportclub, ... 

Bekijk dan zeker even het 

herfstprogramma van 

de Vrijwiligersacademie Oost-

Vlaanderen. Je vindt vast 

een interessante cursus of 

activiteit!  
 

 

"The problem with 

land is that they 

stopped making it 

some time ago." 

Mark Twain.  

  

 

   

 

 

Via de enquête van het Groot 

Buurtenonderzoek kan je 

je mening geven over de buurt 

waarin je woont. Het Groot 

Buurtenonderzoek kan in een 

tiental minuten online 

ingevuld worden.  

De resultaten van het 

onderzoek geven steden en 

gemeenten waardevolle 

informatie over de  

behoeften en 

bekommernissen op 

buurtniveau. 

Een unieke kans. 

 www.buurtenonderzoek.be  
 

 

 

Leo Van Broeck - 

Stedelijkheid als 

redding van het 

platteland 

 

 

Hier een aansluitend artikel.  
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