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  Middelkerke  

 

Verslag Noord-Zuidcomité    woensdag, 20 maart 2019    NZ/201- 

 

Aanwezig: C. Verbeeke, voorzitter; 
 
P. Louwie, secretaris; 
 
N. Dobbelaere, S. Delys, M. Luyssen, D. Vansteenkiste, S. Tratsaert, leden; 
 
M. Buts , plaatsvervangend lid; 

Verontschuldigd:  A. Goudsmedt, E. Colyn, leden; 
 

 

 

 
1. Verslag Noord-Zuidcomité dd.02/02/2019 - goedkeuring 

Het Noord-Zuidcomité keurt het verslag dd. 2 februari 2019 goed. 

2. Financieel verslag Noord-Zuidcomité dd. 20/03/2019 - goedkeuring 

Het financieel verslag wordt goedgekeurd! 

Op de zichtrekening staat € 4.186,93. 

Op de spaarrekening staat € .2.219,53 

 

3. Project korte keten in Middelkerke 

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen producent en 
consument. Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod zelf 
bepalen. Met zo’n transparant systeem is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product maar voor 
de hele korte keten. Als consument krijg je in ruil verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de 
boer. Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun men de lokale 
economie. 

De week van de Korte Keten in 2019 is van 4 mei tot 12 mei.  

Enkele gemeentelijke diensten (participatie, lokale economie, ontwikkelingssamenwerking) werken 
samen met werkgroep De Wiek, werkgroep Groenhagekermis, DIZ Leffinge, werkgroep 
Groenhagemolen en het Noord-Zuid comité een actie uit om de korte keten onder de aandacht te 
brengen, nl. 

Zondag 5 mei: Groenhage leeft 

Op de site van de oude molen en de Groenhagestraat vinden heel wat activiteiten plaats: 

8u tot 12u Eco-bio markt XL: 
De eco-bio markt wordt op 5 mei uitgebreid met extra 
standen.  

De Wiek  en dienst lokale 
economie 

10u  Fanfare loopt door Leffinge om  het project aan te Werkgroep 
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kondigen Groenhagekermis 

11u Opening Groenhagekermis door burgemeester 
gemeente Middelkerke en burgemeester 
Groenhagekermis 

Werkgroep 
Groenhagekermis 

12u Picknick  via inschrijving 
Schelle van de Zeuge op BBQ, vegetarisch gerecht 

De Wiek, Werkgroep 
Groenhagekermis 

13u tot 18u 
doorlopend 

Bar, oude volksspelen voor jong en oud, markt, 
muziekgroep, springkasteel, volksverhalen, opendeur 
maalderij, volkstoneel 

Werkgroep 
Groenhagekermis en 
Groenhagemolen, De Wiek,  

18u  Begrafenis van het hambeen Alle partners 

Het NZC gaat opnieuw wereldwinkelproducten verkopen. Christine en Patrick zorgen voor een ruim 
gamma van wereldwinkelproducten, kortom het wordt een OXFAM-stand XL.  

Wie kan meehelpen op zondag 5 mei in de voormiddag: Christine, Suzy, Marc en Nadine  

Op zaterdag 20 april 2019 staan we met onze stand op de boerenmarkt. Naast promoten en verkopen 
van wereldwinkelproducten maken we reclame voor het evenement “Groenhage leeft”. (verdelen van 
flyers) 

 

 

4. Busreis 1 juni 2019 

Vertrek uit Middelkerke tussen 7u45-8u15 

7u45: Westende 

8u: Middelkerke 

8u15: Leffinge 

Aankomst in Antwerpen rond 9u45 

10u-12u30: bezoek aan het Red Star Line Museum (interactieve rondleiding met gidsen) 

https://www.redstarline.be/nl  

https://www.redstarline.be/nl/activiteit/antwerpen (interactieve rondleiding) 

12u45-14u45 aperitieven en brunchen in het PAKT Antwerpen 

PAKT staat voor hotspot en hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die het hart van 
Antwerpen voeden met creativiteit en experimenten. 

https://pakt-antwerpen.be/  

ps. Jammer genoeg kunnen we het ’T DAK van PAKT, een innovatief en ambitieus 
stadslandbouwproject in hartje Antwerpen, niet bezoeken wegens huwelijksplechtigheid! 

Aperitief in Special Belge Taproom 

https://www.facebook.com/SpecialeBelgeTaproom/  

Brunch in de Kasserol 

https://kasserol.be/foodbar/  

15-17u: twee begeleide rondwandelingen  (te vermelden bij inschrijving) 

Wandeling 1: aankomst 2060 

Start aan het Centraal Station 

https://www.expeditiedestad.be/nl/stadsverkenningen/aankomst-2060  

https://www.redstarline.be/nl
https://www.redstarline.be/nl/activiteit/antwerpen
https://pakt-antwerpen.be/
https://www.facebook.com/SpecialeBelgeTaproom/
https://kasserol.be/foodbar/
https://www.expeditiedestad.be/nl/stadsverkenningen/aankomst-2060


p.a. dienst ontwikkelingssamenwerking 

Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke 

tel. 059/31.30.16 

e-mail: erica.blomme@middelkerke.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noord-Zuidcomité –tel. 059/31.30.16 – email: erica.blomme@middelkerke.be 

of wandeling 2: eerlijke handel 

start aan het Centraal station 

https://www.expeditiedestad.be/nl/stadsverkenningen/eerlijke-handel 

17u-19u: vrij avondmaal in het Antwerpse centrum 

Terug naar Middelkerke 

  

https://www.expeditiedestad.be/nl/stadsverkenningen/eerlijke-handel
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Kostenraming 

Bus Q-cars (52 personen) € 650 (kostprijs vorig jaar) 

Inkom Red Star Line (€ 6 X 52 personen) € 312 

4 gidsen (max 15 personen per gids, niet 
onderhandelbaar) 

€ 300 

Aperitief in Special Belge Taproom (€ 5 x 52) € 310 

Brunch in De Kasserol (€ 20 x 52) € 1040 

2 rondwandelingen (€ 120 x 2) € 240 

 

Aan het college wordt gevraagd om volgende kosten van deze busreis ten laste te nemen: 

4 gidsen Red Star Line: € 300 

2 rondwandelingen: € 240 

Deelnemen aan de reis 

Voorgestelde kostprijs: € 40 

Indien 52 personen deelnemen: € 40 x 52 personen : € 2080 

Kost bus, inkom Red Star Line, aperitief en brunch: € 2242 

Verschil ten laste NZC: € 162 

Inschrijven 

Tot en met dinsdag 21 mei 2019 bij Patrick (telefonisch, mail) 

Promotie 

 Sirene mei/juni 2019 

 Persbericht 

 Nieuwsbrief 

 Facebook 

 

 

5. Fairtrade lunch nieuw concept 

Ieder jaar daalt het aantal deelnemers aan de FT lunch. Vermoedelijk speelt de locatie van het 
Welzijnshuis een rol. Voordien was de FT lunch in De Branding. 

Tevens wordt al jaren vastgesteld dat er geen personeel van de werf deelneemt. Dit heeft te maken 
dat hun eetpauze een half uur bedraagt. 

Op donderdag 6 juni 2019 vindt de jaarlijkse teamdag plaats. Dit wordt gekoppeld aan een FT BBQ 
van 16u tot 17u. Deze wordt gratis aangeboden aan de werknemers. Vermoedelijk zullen er ongeveer 
200 werknemers kunnen genieten van deze FT BBQ. 

6. Spreker uit Palestina 

De aangekondigde spreker (Nawal Saadi, culturele relaties Vlaanderen – Palestina) heeft zich 
verontschuldigd voor onze vergadering.  

Ze is op zoek naar partners binnen gemeenten om Palestina meer kenbaar te maken bij de bevolking. 
Er wordt afgesproken dat Patrick haar uitnodigt tijdens de kantooruren, om zo meer te weten te komen 
over haar project. Dit wordt verder opgevolgd binnen het NZC. 
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7. Verkiezingen Noord-Zuid Comité 

Het Noord-Zuid Comité wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de start van een 
nieuwe legislatuur. 

Er wordt afgesproken dat het Noord-Zuid Comité opnieuw wordt samengesteld op de vergadering van 
30 april 2019. 

Aan de huidige leden van het NZC worden volgende zaken gevraagd: 

Verenigingen: 

Blijft lid van NZC: ja/nee 

Naam stemgerechtigd lid: 

Naam plaatsvervangend lid: 

Geïnteresseerden: 

Blijft lid van NZC: ja/nee 

 

8. Projectwedstrijd week van de fairtrade 2019 

Maak kans op een financiering van maximum € 4000! 

“Op 2 oktober 2019 geeft het Trade for Development Centre samen met de andere Belgische 
fairtradespelers de aftrap voor weer een nieuwe editie van de Week van de Fair Trade. Tien dagen 
lang staat fair trade in the spotlights. 
We willen mensen de kans geven om fair trade te ontdekken in hun buurt. Daarom moedigen we jou 
aan om een fairtradeproject op te zetten in jouw school, (fairtrade)gemeente of stad, in jouw sportclub 
of jeugdvereniging…. 

Bedenk een originele activiteit om de doelgroep die jij wilt bereiken te laten kennismaken met fair trade 
of de veelheid aan fairtradeproducten.  
Een quiz met fairtradeweetjes, een stevig debat, een lekkere kookworkshop, een modeshow… Alles 
kan! Wie weet maakt jouw organisatie kans op een financiering van maximum € 4000. 

Als mensen thuis, verenigingen, beleidsmakers, horeca, scholen... samen kiezen voor eerlijke 
producten kunnen we echt een verschil maken voor de producenten in het Zuiden. Doe mee en help 
ons fair trade op de kaart te zetten in heel België. Zo komen we een stapje dichterbij onze uitdaging 
om Land van de Fair Trade te worden in 2020. 

Interesse? Lees het reglement goed door. Download het formulier, vul het in en bezorg ons per mail 
zowel de Word-versie als een scan met handtekening. Jouw deelname moet ons ten laatste bereiken 
op 29 april (12.00).” 

Er is vanuit het NZC interesse om een project in te dienen. We denken hierbij aan een herhaling van 
de workshops fair trade, die we in 2017 georganiseerd voor de tweede graad van alle scholen. 

Het is de bedoeling om in 2019 iets te doen voor de derde graad, en op die manier kunnen we dit 
koppelen aan dit project. 

Op dinsdag 16 april om 9u30 komen Christine, Erica, Marc en Patrick samen in het Jeugdcentrum om 
een projectvoorstel op te maken. 

9. Varia 

 Nadine Dobbelaere wordt opnieuw lid van het NZC. 

 Er wordt kort gesproken over voor- en nadelen van feitelijke vereniging en vzw. De vierde 
pijlerbeweging helpt 4de pijlers om vzw te worden en te blijven.  

http://www.befair.be/nl
http://www.weekvandefairtrade.be/nl
https://www.semaineducommerceequitable.be/nl/maak-van-belgi%C3%AB-het-land-van-de-fair-trade
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 Op 2 maart 2019 is er opnieuw een 4de pijlerdag georganiseerd in het Vlaams Parlement. Marc heeft 
deze vormingsdag gevolgd. 

 Als je eens 16 minuten tijd hebt, luister dan naar: https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/heeft-
het-zin-om-fair-trade-te-kopen/video-normal-1432423.html  

 Thema 11.11.11 in 2019: Changemakers. Door hoopvolle verhalen, straffe acties en scherpe inhoud. 
Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering 
te brengen. Wordt vervolgd 

 Belgisaan: Kaas- en wijnavond op vrijdag 26 april 2019 vanaf 19u in De Kilt. Prijs: €15.  

 

 

Voor verslag, 

Patrick Louwie. 

 

 

https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/heeft-het-zin-om-fair-trade-te-kopen/video-normal-1432423.html
https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/heeft-het-zin-om-fair-trade-te-kopen/video-normal-1432423.html

