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Brussel
Op de laatste open ruimte in Haren bouwen we... feestjes!

1130 Haren

Jan Op de Locht -

Buurtbewoners creëren een ontmoetingsplek in de openbare

0222423147 -

ruimte. Samen 'bouwen' ze een feest: ze kiezen een openlucht

jan.opdelocht@vgc.be

film, maken meubels, bereiden hapjes en zorgen voor animatie.
Iedereen doet mee: van jong tot oud. Het resultaat is een
buurtfeest van en voor de buren, met een concept dat de
buurtbewoners op eigen houtje samen kunnen verderzetten in de
toekomst! - Vzw Gemeenschapscentrum De Linde

Vlaams-Brabant
'Leedberg, de Sage'

1760 Roosdaal

Monique Janssen -

'Leedberg, de Sage', een muziektheaterstuk waarbij mensen van

053661547 -

verschillende socio-economische en etnische afkomst, maar uit

mj@online.be

éénzelfde landelijke omgeving, de handen in mekaar slaan. De IMI
Filharmonie, Zonnelied zorgverleningscentrum voor mensen met
een mentale beperking, kinderkoor Redoris, de Pajotse folkgroep
Arjaun en een Congolees muziekensemble creëren samen een
opera. Dit doen ze door een ‘vergeten’ Roosdaals volksverhaal in
een gloednieuw muzikaal jasje te steken. - Vereniging IMI
Filharmonie (V.I.F.)
Gezellige en sfeervolle leestuin aan bibliotheek creëert

1880 Kapelle-

Els Op de Beeck -

kansen tot ontmoeting.

op-den-Bos

015715422 -

Inrichten van een sfeervolle leestuin met duurzame materialen aan

els.opdebeeck@bibliot

de bibliotheek. De leestuin kan tijdens de openingsuren vrij

heek.be

gebruikt worden en geeft op die manier kansen tot ontmoeting.
Hiernaast organiseert de bibliotheek activiteiten (vb. poëtische
buitenreceptie, voorleesmomenten, literair ontbijt ...) waarbij het
onderlinge contact tussen individuen wordt gestimuleerd. Tot slot
kunnen niet-commerciële partners de tuin gebruiken voor het
aanbieden van een divers activiteitenaanbod. - Bibliotheek
Kapelle-op-den-Bos
Muziek & erfgoed in de Merodestreek: een

3001 Leuven -

Jochen Smets -

gemeenschapsvormend project voor jong en oud

Heverlee

0498758296 -

Ons vorig project: 'Muzikaal erfgoed centrum - SintPieterskerk

smetsjochen@gmail.c

Langdorp willen we in 2018-2019 verder ontwikkelen in meer

om

gemeenten in de Merodestreek (de regio waar de provincies
Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg) kruisen. Het lokale
roerende erfgoed (kastelen, natuurlijk erfgoed, kerken, ...)
gebruiken we om gemeenschapsvormend oude en nieuwe
bewoners - oud en jong via muzikale activiteiten bij elkaar
brengen. - Wesp vzw
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ZAAL(i)Ge Zomer

3200 Aarschot -

Rozane De Cock -

Om de enige grote ontmoetingszaal in de kleinste en meest

Gelrode

0478316711 -

landelijke deelgemeente van Aarschot, Gelrode, te kunnen redden

rozane.decock@kuleu

van de ondergang, bundelen enkele verenigingen de krachten om

ven.be

project Zaal(i)Ge Zomer op poten te zetten. Met dit initiatief
willen we de keuken van de zaal, het kloppende hart van ons dorp,
een hoogdringende opknapbeurt geven. Een affiche vol
activiteiten voor jong en oud wil ook de vele nieuwe inwoners
(nieuwe wijk en appartementen) betrekken in het buurtleven in
Gelrode. - Ontmoetingscentrum Strooien Dorp vzw
Samentuin DenHof tafelt van eigen kweek, voor jong en oud

3321

0488652132 -

uit de buurt.

Hoegaarden -

0486442512 -

Mensen uit de buurt samen brengen doormiddel van een

Outgaarden

0478436616 -

gemeenschappelijke moestuin, maandelijkse “DenHof”-tafel –

hannekeds@hotmail.c

gezond eten uit de tuin-, dierenbeleving en zachte recreatie voor

om -

jong en oud in de samentuin. Samentuin DenHof is een plek waar

svendillemans@hotma

mensen samen ecologisch tuinieren, spelen en beleven in de

il.com -

natuur en genieten van een volkse keuken met een multiculturele

peggy.opdebeeck@tele

toets om de diversiteit van ons dorp te leren kennen. - Samentuin

net.be

DenHof

Antwerpen
Wijkhuis 'De Linde': een huis van wijkbewoners zelf in een

2270

Els Thijs - 014502181

verbonden levendige buurt met een werker midden in de

Herenthout

-

leefwereld van de wijk.

els.thijs@herenthout.b

Creëren van een buurt- en ontmoetingsplek die een

e

laagdrempelige gemeenschappelijke plaats vormt voor de
wijkbewoners, die toegang biedt tot welzijn en preventie met
specifieke aandacht voor kansengroepen. De burger ervaart dit
'wijkhuis' als 'van ons': mensen van de buurt beheren het zelf.
Beeld: open huiskamer: koffie staat klaar; iedereen is welkom,
toegang tot info, dienstverlening en hulp; buurtzorgregisseur maar
verbinding met bestaande dienst- en hulpverlening waar nodig
(netwerken) - OCMW Herenthout
Yellow Image

2440 Geel

Inge Geudens - 0487

Film en theater maken met kansengroepen uit Geel. Hierbij kijken

92 68 96-

we bijvoorbeeld naar personen met een handicap, mensen in

inge.geudensfiat@gma

armoede, vluchtelingen,... We vertrekken vanuit het idee "Wie ben

il.com

ik?" - Yellow Image
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Warm en solidair Winkelomheide

2440 Geel

Greet Vandeperre -

Wij willen ons dorp (nog) warmer er meer solidair maken.

0478759582 -

Hiervoor starten we een zorgnetwerk via verschillende activiteiten.

vandeperregreet@gma

Ten eerste starten we een maandelijkse activiteit 'Burten in 't

il.com

cafeetje', waar we mensen samenbrengen om gezellig samen te zijn
en hun zorgen te delen. Ten tweede willen we zorgvraag en
zorgaanbod in wederkerigheid en gelijkwaardigheid samen
brengen met behulp van folders, doorverwijzers,
straatverantwoordelijken en sociale media. Dit doen we in
samenwerking met het LDC - Warm en Solidair
Winkelomheide
Ten Aard Verlicht in geuren en kleuren

2440 Geel

Griet Verhesen -

Gemeenschapsvormend project. Die avond kunnen deelnemers

0473367331 -

ons dorp verkennen langs verlichte paden met onderweg muziek,

grietverhesen@hotmai

beeldende kunst, straattheater, en uiteraard eten en drinken. We

l.com

betrekken tijdens de voorbereiding en de uitvoering de dag zelf
zoveel mogelijk vrijwilligers uit het eigen dorp. We sluiten ook
samenwerkingsverbanden waarbij we gericht partners zoeken:
binnen en buiten ons dorp: buurtwerking, schoolkinderen,
patiënten OPZ, bewoners instelling volwassen gehandicapten,... Ten Aard Verlicht vzw
De Pompoenerie

2460 Kasterlee

Koen Claessens -

De Pompoenerie wil mensen met een (arbeids)beperking activeren

014478212 -

door opleiding en werkervaring aan te bieden met het oog op

claessenskoen@skynet

doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt of naar arbeidszorg.

.be

Het kweken van pompoenen, het verwerken, de verkoop, de
groenzorg en het composteren zijn de middelen die we hanteren
om arbeidstraining, vorming, werkattitudes en sociale
omgangsvormen bij te brengen. Samenwerking met diverse
partners uit de regio is essentieel: BUSO-scholen, OCMW, GTB,
lokale verenigingen,... - vzw De Schreeuw
Millegemeentepleintje Ranst

2520 Ranst

Stefan Oorts -

Als jonge gezin en geëngageerde burgers hebben wij een stukje

0497560500 -

grond gekocht aan de voet van het kerkje van Millegem (prachtig

dichter28@hotmail.co

landschap) en dit samen met de buurt en het RLVK (Regionaal

m

Landschap der Voorkempen) ingekleurd. Het pleintje is een
ontmoetingsplaats voor jong en oud, fietsers en wandelaars. De
patiënten van Leef (instelling van mentaal en fysiek
gehandicapten) vinden hier ook een rustplaats op hun wandeling.
Initiatieven van de buren, trouwers .... worden met open handen
omarmt. - Stefan en Leen Oorts - Aertgeerts
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Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Kwb-Wijveld zoekt

2530 Boechout

Koen Steel -

partners voor voedselbos en samentuin.

0478960010 -

We doen beroep op alle inwoners van Boechout om rond onze

koensteel@hotmail.co

samentuin (het kwb-Wijveld) een voedselbos aan te leggen.

m

We betrekken jong en oud en nieuwe groepen bij ons project om
samen gezond voedsel te produceren.
We verkleinen onze voetafdruk door in alle seizoenen
seizoensgroenten te produceren en te consumeren.
We delen de opbrengsten van onze samentuin met sociale
doelgroepen uit onze buurt zoals de sociale kruidenier en het
zorgatelier 't Karwei. - kwb Boechout

Limburg
Hallo Kroket

3500 Hasselt

Miechiel Bijlemans -

Met groepstuinen willen we het gemeenschapsgevoel en de

011560112 -

leefbaarheid in 4 buurten vergroten. Daarom starten we een

michiel.bijlemans@vor

groepsmoestuin in Ham, Lommel, Heusden-Zolder en Stokrooie

mingplus.be

(Hasselt). We organiseren een afgebakend traject van maart tot
oktober 2018 waarbij we focussen op de teelt van aardappelen,
tomaten, sla, wortelen, komkommer en uien. De tuin wordt onder
begeleiding onderhouden door personen van diverse afkomst die
hun oogst gezamenlijk omtoveren tot een typisch Vlaams én een
Turks gerecht. - Vormingplus Limburg
Opstarten van een pop-up sociaal cafe met een DoorGeef

3545 Halen

Filip Zwerts -

winkel en ruimte alwaar er ontmoetingsmomenten,

0498831139 - zwerts-

workshops kunnen plaatsvinden.

filip@hotmail.com

Opstarten van een pop-up sociaal cafe met een DoorGeef winkel,
2de hands kleding shop, een Rap op Stap kantoor en alwaar er
ontmoetingsmomenten, workshops, e.d. plaatsvinden en waar
men ook kan kennismaken met de geschiedenis van de buurt. Een
laagdrempelige plek waar bewoners, ongeacht hun afkomst of
status welkom zijn en waar kansen en knelpunten in de buurt
aangekaart worden en bespreekbaar zijn. - Welzijnsschakel
Halen
Winterhappening Boekt

3550 Heusden-

Eddy Luyten -

Winterhappening Boekt is een eendaags evenement voor de

Zolder

0477211060 -

inwoners van Boekt om in de koude wintermaanden mensen te

eddy1.luyten@telenet.

laten samenkomen. In dit evenement stellen we de jeugd/kinderen

be

voorop door bv. een optreden van het plaatselijke schoolkoor en
dansgroep Kids Dança, kinderanimatie met avonturenspelen,
optredens van lokale jongerenbands, enz. Dit alles in
samenwerking met de verenigingen van Boekt en ten voordele
ervan, zodat zij hun werking kunnen optimaliseren voor de
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gemeenschap van Boekt. - Winterhappening Boekt
Inrichting schuilhut en petanquebaan op buurtpleintje in de

3580 Beringen

Margo Schampaert -

"Gulden Wijk" te Beringen

0473234641 -

We willen het buurtpleintje omtoveren tot een gezellig en

schampaert.margo@g

multifunctioneel buurtplein, waar zowel de oude als nieuwe

mail.com

bewoners terecht kunnen voor een gezellige babbel, picknick,
spelende kinderen, enz. Hiermee willen we de spontane,
dagdagelijkse ontmoetingen tussen buurtbewoners bevorderen. Buurtcomité Eikenstraat
Een buurtontmoetings- en speelplek voor Plockroy

3670 Meeuwen-

Sylvia Vanderstegen -

Plockroy is een gehucht van Meeuwen-Gruitrode (amper 143

Gruitrode -

sylvia.vanderstegen@

inwoners/km²). Plockroy is een bloeiende buurt met veel aantrek

Wijshagen

mail.be - 0496/023003

3700 Tongeren

Wim Cornelis -

bij jonge gezinnen. Onze buurt mist echter een ingerichte plek
waar onze kinderen, hun ouders, maar ook andere buurtbewoners
elkaar kunnen ontmoeten om te spelen of gezellig te keuvelen.
Het gemeentebestuur is bereid ons praktisch te ondersteunen en
zocht samen met ons naar een locatie en partners (RLKM en
projectbureau Duinengordel). Nu zoeken we nog financiële
ondersteuning. - Buurt Plockroy
Ecologische samentuin en ontmoetingsplaats "De
Pastorietuin van Genoelselderen".

012213874 -

Een pastorietuin omvormen tot een ecologische samentuin en

wim.cornelis1964@gm

ontmoetingsplaats in het centrum van Genoelselderen. Perceeltjes

ail.com

gratis ter beschikking te stellen van mensen die willen starten met
ecologisch tuinieren. De rest van het 400 m² perceel willen we
inrichten om workshops over ecologisch tuinieren en leven te
geven. Er komt ook een gemeenschappelijke kruidentuin, plukbos
met allerlei fruit. Tevens voorzien we een berging voor
gereedschap, composttoillet en overdekte zithoek en banken. Velt Zuid-Oost Haspengouw
Publiek toegankelijk maken Kasteelsite Heers: FASE 1

3800 Sint-

Caroline Geerts -

In Heers ligt een van de meest waardevolle kasteelsites van

Truiden

0497395748 -

Limburg, maar door wanbeheer is de site al 30 jaar in verval. Daar

caroline.geerts@vrt.be

willen wij met een groep omwonenden verandering in brengen: de
site opruimen en kleine projecten uit de grond stappen die de
mensen (omwonenden en recreatieve toeristen) ten goede komen.
Maaien, picknickbanken plaatsen, wilde bloemen zaaien, een
vlindertuin aanleggen... Een eerste stap om de site op te waarderen
en publiek toegankelijk te maken. - VZW Heerlijk(heid) Heers
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Mielen, dorp van ons allemaal!

3891 Gingelom

Krista Vanmeer -

Uitgaand van de recente multiculturele samenstelling van onze

- Mielen-Boven-

011486995 -

gemeenschap, willen we vanuit KVLV nieuwe inwoners betrekken

Aalst

kristavanmeer@yahoo.

in onze werking, met als doelstelling een wederzijdse integratie te

com

bevorderen. - K.V.L.V. Mielen-boven-Aalst
Schootershofke

3980

Ann Michiels -

Aanleg van een schooltuin "Schootershofke" op de terreinen van

Tessenderlo

0496375773 -

de vrije kleuterschool in Schoot (Tessenderlo). Doel is om een

schooltuinschoot@gm

tuin te creëren voor de kleuters en juffen, maar waarbij zoveel

ail.com

mogelijk (groot)ouders en sympathisanten betrokken worden om
mee te werken aan de tuin op de zogenaamde tuinwerkdagen en
om materiaal te verzamelen etc. Daarnaast willen we ook de buren
betrekken om te helpen met de zorg voor de kippen tijdens de
schoolvakanties. - Schootershofke FV

West-Vlaanderen
Aanleg moestuinpark op Zorgsite

8211 Zedelgem

Anja Bardyn -

In Zedelgem, werd naast het bestaande erkend lokaal

- Aartrijke

050250771 -

dienstencentrum De Braambeier, een woonzorgcentrum,

anja.bardyn@ocmwze

dagverzorgingscentrum en assistentiewoningen gerealiseerd.

delgem.be

Daarnaast biedt VZW Oranje er groepswonen en individueel
wonen aan. Deze partners willen samen over gaan tot de realisatie
van een moestuinpark, met als doel het verhogen van sociaal
contact tussen de verschillende doelgroepen en interactie met de
buurt, evenals het aanbieden van een zinvolle dagbesteding. OCMW Zedelgem
Kunstenfestival PLAN B

8480 Ichtegem -

Ewoud Vermote -

Kunstenfestival PLAN B is een jaarlijks terugkerend dorpsfestival

Bekegem

0493664949 -

in Bekegem, waarbij twee parallelle kunstenparcours met elkaar in

ewoudvermote@hotm

interactie gaan. Centraal staat Atelier B, waarbij vijf jonge

ail.com

beloftevolle kunstenaars worden uitgenodigd om een week lang te
verblijven bij een gastgezin. Daar gaan ze aan de slag met hun
omgeving, met als resultaat een werk dat wordt gepresenteerd
tijdens het festival. Onder de noemer Platform wordt ook
bestaand werk gepresenteerd van verschillende kunstenaars. Infiltro vzw
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Groene speelruimte in Jonkershove

8650 Houthulst

Jeroen Vandromme -

Jonkershove is de kleinste deelgemeente van Houthulst (1400

0497830367 -

inwoners, waarvan 300 minder dan 20 jaar) en ze verjongt aan een

jeroen.vandromme@h

hoog tempo, maar de kinderen hebben weinig kansen om te

outhulst.be

spelen. Nabij het voetbalplein is er een mooi stuk grond eigendom
van de gemeente en dat wordt momenteel niet gebruikt (enkel als
grasland). De gemeente wil hier in overleg met de jeugdvereniging
KAJ, Gezinsbond, wijkvereniging 'Tjonkeshove Tope' en het
voetbal komen tot een groene speelzone voor alle leeftijden. Gemeente Houthulst
TREFHOF vzw - positieve ontmoetingsplek in Beernem

8730 Beernem -

Sven Deruyter -

Trefhof vzw wil enkele reeds opgerichte initiatieven op het

Sint-Joris

0478353873 -

Trefhof, een groen domein van dertig ha gelegen achter het WZC

svenderuyter81@gmail

Patershof in Beernem, overkoepelen en van een duurzame basis

.com

voorzien om te kunnen continueren en uitbreiden. De initiatieven
zijn een CSA zelfplukboerderij (Plukhof), een voedselbos i.s.m.
Natuurpunt CVN en de Zomerbarak. Het Trefhof wil inclusieve,
educatieve, natuurgerichte activiteiten en ontmoeting realiseren
voor diverse groepen i.s.m. enkele organisaties en buurtbewoners.
- vzw Trefhof
De Dorpsbioscoop: een huis vol verhalen

8890 Moorslede

Lieven Detavernier -

Het oud conciërgehuis wordt verbouwd tot de kleinste cinema van

- Dadizele

056509413 -

Vlaanderen. Deze historische plek wordt een dorpsbioscoop met

lieven.detavernier@ma

een uniek karakter. Film wordt de rode draad. Jong, oud,

rienstede.be

kwetsbaar, ... samen een verhaal beleven en een kijkervaring delen,
werkt verbindend. De magie van het witte doek samen beleven.
Dit dorpsidee krijgt invulling door vrijwilligers die wekelijks
buurtbewoners samenbrengen rond film, documentaire, ... - VZW
Mariënstede
Verfraaien van dorpsspeelplein

8950

Fabrice Algoet -

Beter functioneel maken en moderniseren van lummelhuis voor

Heuvelland -

0496977184 -

jongeren. Nieuw onderhoud van speelplein. Verlichting plaatsen.

Nieuwkerke

fabricealgoet@hotmail

En hopelijk een toilet. - VZW Speelplein Nieuwkerke

.com

Fietsmarathon tussen fietsdorp Reningelst en bloemendorp

8954

Bert Kestelyn -

Westouter

Heuvelland -

0486222178 -

De fietsmarathon zal de eeuwenoude rivaliteit tussen Reningelst

Westouter

bertkestelyn@hotmail.

en Westouter gebruiken om zoveel mogelijk inwoners uit beide

com

dorpen een ganse namiddag op de fiets te krijgen. Elk rondje
verzamelt hij of zij een stempel, kaarten worden geteld en het
winnende dorp mag zijn dorpsvlag een maand lang uithangen in
het rivaliserende dorp. Per deelnemer gaat een euro naar het
kinderkankerfonds en het fietsfeest wordt afgesloten met een
groot volksfeest. - Belcanto Vrienden vzw
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Oost-Vlaanderen
Een Loft om Overbeke te verbinden

9000 Gent

Dries Boeye -

Waar mensen met goede bedoelingen samen komen kunnen

092342349 -

wonderen worden verricht. In Overbeke is dit wonder De Loft,

dries@habbekrats.be

een avontuurlijke, hoopvolle, warme plaats voor kinderen en
jongeren die tot stand kwam door de helpende handen van veel
bewoners van Overbeke en omstreken. De warme en verbindende
sfeer die in De Loft hangt en aan haar basis ligt willen Habbekrats
en al haar vrienden uitdragen naar heel Overbeke. - Vzw
Habbekrats
Buurtpunt Langerbrugge-Kerkbrugge

9040 Sint-

Riet Konings -

We willen een multifunctioneel buurtpunt en semi-georganiseerde

Amandsberg

0498726177 -

burenhulp oprichten te Langerbrugge-Kerkbrugge. Deze

riet.konings@obrabak

woonkern werd de voorbije jaren geconfronteerd met het

en.be

verdwijnen van ondersteunende (bakkers, buurtwinkels,...) en
socio-culturele (cafés,…) basisvoorzieningen. Het buurtpunt
vormt een geïntegreerd en innovatief antwoord op deze
problemen: een invulling van de basisbehoeftes inzake diensten en
producten, een socio-culturele plek als een duurzaam
mobiliteitsknooppunt. - OBRA|BAKEN vzw
Natuurspeeltuin vol avontuur en uitdaging die de creativiteit

9185

Peter Van Bambost -

aanmoedigt van de kinderen en tevens de cohesie tussen

Wachtebeke

0486952474 -

enerzijds nieuwe en bestaande inwoners en anderzijds jong

petervanbambost@tel

en oud versterkt.

enet.be

Creatie van een natuurspeeltuin voor kinderen van 3 jaar tot ...vol
avontuur, uitdaging en creativiteit. Opbouw zal voornamelijk uit
natuurlijke elementen bestaan (berg zand, water, boomstammen,
wilgentakken voor wilgentent, bamboe, touwen, ...) maar ook een
rioolbuis, schuifaf, ... . Later uitbreiding met waterrad,
hijstoestellen, ...De voorziene plaats is tussen een nieuwe
woonwijk, serviceflats, bejaardentehuis en naschoolse opvang.
Realisatie door ouders, jongeren (KSA, Chiro) en wijkwerking Wijkplatform Dorp-centrum Wachtebeke
Kermiscomité “Meelestraut Leeft”

9280 Lebbeke -

Stefaan Markey -

2-daagse buurtkermis met als doel de mensen dichter bij elkaar te

Wieze

0475290381 -

brengen. Het accent ligt op animatie voor kinderen. Er is een

stef.markey@skynet.b

burenreceptie voor de onmiddellijke buren (250 huizen) met een

e

nominatie van een "Buur van het Jaar" . 7 andere lokale
verenigingen werken mee. We plaatsen kermisattracties in eigen
beheer met forfaitaire toegangsprijs. Er is gratis muzikale- en
straatanimatie, workshops, wedstrijden voor kinderen, een
rommelmarkt (350 standplaatsen) en alles gratis voor het publiek.
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- Kermiscomité "Meelestraut Leeft"
Publieke buitenspeelruimte en natuur voor verschillende

9420 Erpe-Mere

Griet Penninck -

doelgroepen

- Aaigem

053626002 -

Graag willen wij aan de slag met de boeiende kansen die zich

directie@vbsaaigem.be

voordoen op de terreinen die palen aan onze school en het
rusthuis. Het groene binnengebied willen wij aantrekkelijker,
uitdagender en natuurrijker inrichten voor zowel bewoners van
het RVT, buurtbewoners als kinderen. Een kwaliteitsvolle, groene
buitenruimte kan de mensen uitnodigen tot sociale contacten en
ontmoeting. Ook willen wij het laten uitgroeien tot een plek waar
verschillende generaties samen kunnen spelen en leren. - VBS
Sint-Vincentius
VZW Stam, Scouts & Gidsen Denderleeuw - Eigen

9450 Haaltert

Neil Uyttersprot -

speelplein wordt een buurtpark

0475895036 -

De vzw is opgericht in 2011 om 3 jeugdbewegingen te helpen in

uyttersprot.neil@telen

de bouw van nieuwe infrastructuur. De huidige verouderde

et.be & Wouter Van

infrastructuur is volledig ingebed in woongebied waardoor de

der Vurst

speelruimte voor de jeugd sterk is beknot. De nieuwe gebouwen

0473/86.49.52

worden ingeplant in een centrale groene zone. Naast de nieuwe

Wouter.van.der.vurst

lokalen is er een speelruimte van 3.000m². De vzw wenst het

@telenet.be

gebruik van dit speelterrein open te trekken naar de buurt toe
zodat niet enkel tijdens het weekend deze ruimte wordt benut. Stam, Scouts & Gidsen Denderleeuw
Viane voor iedereen

9500

Roger Vanden

De vernieuwde vzw "Ontmoetingscentrum Viane" (OCV) wil het

Geraardsbergen

Broecke - 054589154 -

dorp meer leefbaar maken. Mede onder stimulans van de vzw

- Viane

roger.vanden.broecke

OCV herleeft het dorp. De zaal moet gerenoveerd worden met

@telenet.be

slagkracht als centrale ontmoetingsplaats. De VZW is via eigen
middelen gestart met renovatiewerken. Plafond en verlichting is
nieuw, isolatie werd gestoken, nieuwe wandbekleding aangebracht.
Het werk is niet af. Sanitair en inkom moeten ook vernieuwd
worden. Mankracht is er voorhanden, extra financiële middelen
niet. - vzw "Ontmoetinscentrum Viane"
Zomeren op camping Nieverans’

9506

Marc Van Eenoghe -

'Camping Nieverans' is de zomerse vakantiebestemming bij uitstek

Geraardsbergen

054417901 -

voor elke Schendelbekenaar. Elke vrijdagavond toveren we de

- Schendelbeke

marc.van.eenooghe@h

binnenkoer en-tuin van het lokale buurthuis om tot een warme

otmail.com

ontmoetingsplek. Elke week verzorgt een andere lokale vereniging
een fijne laagdrempelige activiteit voor jong en oud. 'Camping
Nieverans' stelt ontmoeting centraal en meteen geven we de lokale
verenigingen de kans om zich eens te profileren met een activiteit
voor alle inwoners. - Dorpsraad Schendelbeke
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Genieten en beleven bij Leefboerderij Suskewiet vzw

9630 Zwalm -

Elsie De Pessemier -

Als ouders van kinderen met een beperking is het niet evident om

Rozebeke

0497922963 -

in je buurt een vrijetijdsaanbod te vinden voor je kind dat omwille

elsie_de_pessemier@h

van autisme en/of verstandelijke beperking toch rust en veiligheid

otmail.com

biedt. Vandaar de opstart van de leefboerderij waar een gamma
van activiteiten mogelijk is. Naast boerderijwerk (dieren
verzorgen, moestuin onderhouden, fruit plukken)worden er ook
crea- en kookactiviteiten georganiseerd. Op schooldagen staat de
boerderij open voor jongvolwassenen met een beperking. Leefboerderij Suskewiet Zwalm vzw
BUURTPUNT E17

9700 Ename

In de oude gemeenteschool van Ename creëert PROFO samen

Franky Hiele -

met jongeren een ontmoetingsruimte waar de lokale gemeenschap

franky.hiele@gmail.co

kan samenkomen, vergaderen en ontspannen. De leegstaande

m - 0493189696

school ligt in het hart van de dorpsgemeenschap en wordt
momenteel gebruikt als opslagruimte voor het lokale feest comité
en het jeugdtheater. De jongeren van PROFO vzw richten een
lokaal in tot BuurtPunt E-17 via upcycling. We recycleren zo op
duurzame wijze het schoolgebouw. - PROFO vzw
Moregem Koerse

9790

Wim Dhont -

Moregem is een piepklein en heel pittoresk dorpje in de Vlaamse

Wortegem-

055606826 -

Ardennen te Wortegem Petegem. Met dit initiatief proberen we de

Petegem

moregemkoerse@hot

plattelandsbevolking te mobiliseren om actief mee te doen aan

mail.com

sport in een heel sympathieke sfeer. Het noemt 'koerse' maar is
eerder een wielerhappening voor jong, oud, man of vrouw die in
verschillende leuke outfits en op verschillende fietsen komen
meerijden. Er wordt geen uitslag opgemaakt, er is enkel een prijs
voor de grootste pechvogel en leukste outfit! - Moregem Koerse
De haas en de schildpad - samen op pad.

9860 Oosterzele

Katrien Douchy -

Het dagcentrum te Bottelare breekt uit. De cliënten met een

- Gijzenzele

092100000 -

neuro-motorische beperking vullen hiaten in het dorp en trekken

Katrien.douchy@fraca

nieuwe initiatieven. Ze onderstrepen hun talenten en hebben het

rita.org

niet langer over hun beperking. Na het wegvallen van de
buurtwinkel verkopen ze hippe, eigentijdse geschenkproducten,
worden een afhaalpunt voor kleine bezorgdiensten en schenken
koffie in een mobiele bar. Uit de ontmoetingen ontstaan nieuwe
samenwerkingen, in het dagcentrum en bij de dorpsbewoners. OC De Beweging - Provincialaat Broeders van Liefde VZW
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‘Radio GaGavere’, verbindende dorpsradio gedurende de

9890 Gavere -

Koen Steuperaert -

Dikkelvense Feesten.

Dikkelvenne

093908517 -

'Radio GaGavere' gaat op zoek naar mooie, ontroerende

koen@kwadraet.be

getuigenissen van authentieke mensen. Verhalen uit heden en
verleden, portretten van kwetsbare ouderen, zorgende buren en
vrijwilligers worden afgewisseld met verzoeknummers, anekdotes
en hulpvragen. Vanuit een open opnamestudio wordt ‘live’ radio
gemaakt voor en door dorpsgenoten. Op deze manier brengen we
mensen in contact en de Dikkelvense Feesten in de huiskamer van
die ouderen die door omstandigheden niet meer op de feesten
geraken. - Vzet2 vzw
De collectieve dorpstuin

9890 Gavere -

Gert Matthys -

In de dorpstuin worden 6-7 tuinpercelen aangelegd en beheerd

Vurste

093681801 -

vanuit een wijk of straat, en middenin staat een open

gert.matthys@telenet.

ontmoetingsschuur. Het doel van de dorpstuin is mensen uit straat

be

en wijk samenbrengen, ze samen laten bouwen: schoolkinderen
willen leren en bezig zijn, gezinnen willen gezonder leven, ouderen
willen kennis doorgeven, nieuwe inwoners willen graag nun buren
leren kennen. Opbrengst is niet de drijfveer. De dorpstuin wordt
een actief thema tijdens school-, buurt- of dorpsfeesten. - VZW
Ganzendam
Buurtfeest Speculooswijk

9971 Kaprijke -

Wenst

Een leuk en gezellig buurtfeest organiseren om de nieuwe

Lembeke

persoonsgegevens niet

buurtbewoners van 17 nieuwe woningen te introduceren in de

te delen.

speculooswijk. De wijk is gebouwd 3 jaar geleden met 17
woningen en nu komen er terug 17 bij en om iedereen te leren
kennen op een toffe manier is dit een perfect initiatief. Kinderen
leren elkaar kennen, buren leren elkaar kennen zoals vroeger en in
een dorp geeft dit het dorpsgevoel terug. - Buurtfeest
Speculooswijk

12

