
"Sport en spel voor 100-den kinderen. 
Een kwaliteitsvolle opvang tijdens de 
vakantiemaanden. Goed voor de kids en 
de ouders!” 

HET FEEST Kruishoutem!
We nodigen u graag uit op het 
jaarlijkse eetfestijn van de 
burgemeester, Vlaams 
Volksvertegenwoordiger en CD&V-
mandatarissen. 
Op het menu staat ons alom gekende buffet 
van steak of koude vis met groenten en 
frietjes.  Het gebak of de zelfgemaakte dame-
blanche zal  ook dit keer niet ontbreken! 
Noteer alvast zondag 1 oktober 2017 in uw 
agenda! Iedereen krijgt nog een persoonlijke 
uitnodiging ter  herinnering, doch wenst u 
zich nu reeds in te schrijven dan kan dat via 
09/ 383 72 88 bij voorzitter Kristien Van 
Houtte - Van der Meeren.

Het lang besproken wooninbreidingsgebied begint 
vorm te krijgen. De wegen zijn klaar. De eerste 
woningen worden gebouwd.

Het gemeentebestuur van Kruishoutem zal fier 
zijn als de eerste steen wordt gelegd van het "Hof 
ter Landa". Dit mooie project met ca. 80 
wooneenheden zal opgebouwd worden in 3 
fases. 
Fase 1 zal al te zien zijn eind dit jaar. Een mooie 
mix van woningen, appartementen, sociale 
huur- en koopwoningen. 
Het Europees Cartoon Centrum zal vanaf nu te 
bewonderen zijn aan de voorzijde. 
De veligheid van de kinderen zal ook meer 
gegarandeerd kunnen worden. Er dienen geen 
kinderen meer met de fiets of te voet door de 
Kerkstraat. De school- en de buurtkinderen 
kunnen het centrum bereiken via het 
inbreidingsgebied.
Een nieuw levend hart in onze dynamische 
gemeente!

Joop Verzele - burgemeester 

"HOF TER LANDA" 
WORDT SCHITTEREND 
WOONPROJECT

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Kristien Van Houtte - Van der Meeren
09/ 383 72 88

in Kruishoutem 
kruishoutem.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Kruishoutem  jaargang 1 - september 2017
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Niet minder dan 416 kleuters en 
jongeren zullen in juli en augustus 
deelgenomen hebben aan de  
sportkampen.  Elk sportkamp is deze 
vakantie volzet. De capaciteit van 
enkele sportkampen werd zelfs 
opgetrokken. Uitdagende 
sportkampen zijn het om kennis te 
maken met een brede waaier een sport. 
Ook de sportkampen van de sportclubs 
hebben veel succes. 
Kruishoutem kan op die manier een 
ruim aanbod creëren. Van kleuter tot 
jongere. Voor elk wat wils!

Sportkampen 
groot succes!

Schepen Robrecht Bothuyne 

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via 09/ 383 72 88 of via www.cdenv.be/wordlid
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De werken zijn volop in ontwikkeling. 



De snoezelvakantie gaat elk jaar een 
week op stap met een 40-tal 
volwassenen met fysieke en mentale 
beperking. Dit jaar was domein 
Hooidonk te Zandhoven ons gasthuis.

De groep van ongeveer 30 vrijwilligers hangt 
goed aan elkaar en verzorgt niet alleen de 
volledige voorbereiding, maar ook de (rand)
animatie ter plaatse, de dagactiviteiten, de 
persoonlijke verzorging & medicatie, de 
verplaatsingen, het samen eten, ...

Het werd dan ook een week om niet te 
vergeten! 

Indien ook jij interesse hebt om deel uit te 
maken van deze enthousiaste ploeg 
begeleiders, dan mag je dit altijd laten weten.

Luc Vandenabeele, fractieleider CD&V
vandenabeele.lambrecht@gmail.com 

Op 8 juli ging CD&V Kruishoutem voor 
de derde keer op daguitstap. 

De eerste halte was chocolatier Van Nevel. 
Hier kwamen we te weten wat de drie 
elementen zijn van een goede praline: 
kwalitatieve chocolade, een dun omhulsel en 
een heerlijke vulling. Naast een lekkere uitleg 
konden we ook proeven van de heerlijke 
chocolade. 

Na deze zoete zonde trokken we verder naar 
het centrum van de boterstad Diksmuide 
waar we een mooie en interessante 
stadswandeling maakten. 

Hier leerden we ondermeer het oudste 
"viswijf" van België "Jette" kennen en 
genoten we van een mooie zangstonde van 
onze Burgemeester Joop met enkele leden 
van het koor van Lozer. 

We sloten deze zonnige dag af met een 
gesmaakt avondmaal in "De Smesse" te 
Vladslo. 

Op naar een volgende gezellige uitstap in 
2018!

Saartje Cromheecke - JONG CD&V 

Wij trokken resoluut de kaart van de 
jeugd. Want we zijn ervan overtuigd 
dat investeren in jeugd, investeren in 
de toekomst is!

Investeren doen we op verschillende 
manieren. We geven kinderen en jongeren 
alle kansen om zich te ontplooien, we 
ondersteunen hen bij het volgen van 
vormingen, we stimuleren hen om zich te 
engageren. Maar we investeren ook in 
plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten en 
spelen! We geven de jeugd een plek waar ze 
samen thuis kunnen komen.

Daarom willen we zo spoedig mogelijk de 
werken aan de woning naast de sporthal 
starten. Het is de uitgelezen plek om kinderen 
en jongeren samen te brengen. Het ligt vlak 
aan het speelterrein, er kan makkelijk gebruik 
gemaakt worden van de faciliteiten van de 
sporthal en ook Kerkakkers als speel- en 
sportterrein zijn binnen bereik. De woning,  
ofte witte villa, zal omgetuned worden tot een 
echte speelplek voor iedereen; van klein naar 
midden tot groot.
 
Op de bovenste verdieping krijgt de 
speelpleinwerking EILABA haar eigen ruimte. 
Het wordt een ruimte die op diverse manieren 
kan gebruikt worden door de verschillende 
groepen van de speelpleinwerking. In de 

ruime keldervedieping kan EILABA haar spel- 
en speelmateriaal kwijt; verkleedkleren, go-
carts, ... Dat sluit perfect aan op de 
speelruimte achteraan. Op het gelijkvloers 
wordt ruimte gecreëerd voor een private 
kinderopvang. 

Ook vakantieopvang 't EIERNEST krijgt hier 
haar plek! De private kinderopvang zal onder 
leiding van een zelfstandig team en onder 
toezicht van Kind en Gezin plaats bieden aan 
18 kinderen tussen 0 en 2,5 jaar. Er is een 
aparte leef-, verzorgings- en slaapruimte met 
afgesloten en overdekt buitenterras. 

Aan de rechter zijde van het gebouw, ook 
voorzien van een ruime en gedeeltelijk 
overdekte buitenspeelruimte, kunnen 40 
kinderen tussen 2,5 en 6 jaar tijdens alle 
vakantieperiodes hun hartje ophalen in 't 
EIERNEST.

Kortom alles wat met kinderopvang, 
vakantieopvang en speelpleinwerking te 
maken heeft, vindt hier zijn plaats. 
Een toonaangevend voorbeeld van 
samenwerking in het belang van onze jeugd!

Rita Vande Moortele, schepen van Sociale 
Zaken & Hannelore Verzele, schepen van 
Jeugd

EEN WARM HUIS VOOR
JONG KRUISHOUTEM

De "place to be" voor 
elk kind. 

Joop Verzele - 
burgemeester 
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Boekentip > "Karakterdames"
• geschreven door Eliane Van Den Ende

" Een vat vol verrassende portretten van dames doorheen de tijd."
Lut Follens - voorzitter V&M Kruishoutem

ZOETE ZONDE BIJ 
CD&V KRUISHOUTEM 
Zeer geslaagde daguitstap naar Diksmuide! 

Hartverwarmend: jaarlijkse snoezelvakantie met CM

Ga je mee?

CD&V Senioren Kruishoutem 
gaan op uitstap naar ... het 
Vlaams Parlement te Brussel!

Op 25 oktober 2017 plant onze 
seniorenclub een origineel 
groepsbezoek aan het Vlaams 
Parlement te Brussel. 

@ 9u vertrek aan Nieuw Plein met de bus
@ 10.30u ontvangst Lokettenzaal - bezoek 
Vlaams parlement onder leiding van Melania 
Verhaeghe, medewerker Robrecht 
Bothuyne
@ Plenaire zaal. Robrecht Bothuyne 
informeert ons over de werking van de 
politieke debatten en besluitvorming
@ 12u middagmaal in het Vlaams parlement
@ 14u  bijwonen van de Plenaire vergadering
@ 15.30u verrassing
@16u we keren huiswaarts

Een echte aanrader voor onze senioren!
Wees er snel bij!  Het aantal inschrijvingen is 
beperkt tot 25 leden. 
Een individuele uitnodiging met details 
volgt.

Het seniorenteam van Kruishoutem 

> Enkel toegankelijk voor zij die lid zijn van 
CD&V Senioren Kruishoutem. 
> Nog een reden om snel lid te worden! 
Kijk op de volgende pagina hoe je lid kan 
worden.
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