
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurten op den Buiten : Selectie 2018 

 Antwerpen 

Westerlo - 

Zoerle-Parwijs 

Duurzaam Buurzaam: Jubileumjaar buurtwerking Vijfhuizenstraat en Gooreinde 

Organiseren van een extra feestelijke 30ste editie van de zomer-buren-BBQ, 

maken van een burenfotoboek, aanplanten van krokussen en paasbloemen in de 

herfst ... om het jubileumjaar van de buurtwerking duurzaam te vieren. 

Buurtcomité Vijfhuizenstraat – Gooreinde - peter.van.acker@telenet.be 

Vorselaar ZIN-project: buurtplein 

Aanleggen van een buurtplein als ontmoetingsruimte om buren bij elkaar te 

brengen en om een sterk buurtnetwerk te creëren waar de mensen voor elkaar 

zorgen. 

Buurtcomité ´t Veldje + Buurtcomité de Merel - karenvangenechten@hotmail.com 

Arendonk Leven in de (brouwe-) Pastorij 

De groene ruimte rond een pastorij die wordt gebruikt als buitenhuis voor enkele 

bewoners met een verstandelijke beperking, inrichten als een aangename 

ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. 

Talander - lizehelsen.talander@gmail.com - www.talander.be 

Geel Pop Stelen Up 

Omvormen van een voormalig Chirolokaal tot een ontmoetingsruimte, die centraal 

in het dorp en op een fietsknooppunt ligt, en die de bewoners dus extra 

mogelijkheden biedt om elkaar te ontmoeten.  

Stelen ontmoet Stelen - vanreusel.jan@telenet.be - http://www.vbskompas.be/ 

Balen - Olmen Olmen Ontmoet Olmen  

Dorpsgenoten die elkaar niet kennen, gaan via een ´Komen Eten´-formule eten bij 

anderen die willen koken en gastvrouw/heer willen zijn, wat moet leiden tot 

verrassende ontmoetingen, waarover achteraf kan worden nagekeuveld in de 

dorpstuin van de pastorij. 

VORCO - stefaan.geuens@ebema.be 

mailto:lizehelsen.talander@gmail.com
mailto:vanreusel.jan@telenet.be
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj97LO4t9_bAhUNUlAKHXlfBRMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/logo/logos&psig=AOvVaw0990W6i8Rz_hQIxGV6jpoq&ust=1529487588430851
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Mechelen Natuurpunt en buurtbewoners creëren veelzijdige buurt/beleeftuin met 

avontuurlijk natuurrijk speellandschap  

Inrichten van een natuurrijke avontuur-speel-beleeftuin naast het buurtcentrum, 

die moet functioneren als een verzamel-rust-ontmoeting-speelplek voor 

buurtbewoners en passanten van alle leeftijden. 

Natuurpunt beheer - helena_detaeye@yahoo.com - www.natuurpunt.be 

Willebroek Samentuin in Tovertuin 

Leerlingen, leerkrachten leggen samen met ouders, buurtbewoners en vrijwilligers 

een ecologisch verantwoorde moestuin aan in hun school en zullen hem ook 

samen onderhouden, om elkaar beter te leren kennen en de sociale cohesie te 

versterken. 

GO! BS Tovertuin - directeur@bstovertuin.be - http://www.bstovertuin.be/ 

Essen Z!T (Zomer !n Tatteljee) 

Samenwerking van een vormingscentrum en buurtbewoners om op 4 zaterdagen 

in de zomer gratis, laagdrempelige workshops, podia, marktjes, kinderanimatie en 

een filmvertoning te organiseren. 

Tatteljee - info@tatteljee.be - http://www.tatteljee.be/default.aspx 

 Limburg 

Houthalen-

Helchteren 

Buurten op Meulenberg voor een fijne buurt: ontbijtsessies in het Huis van 

Abraham 

Organiseren van een gemeenschappelijke iftar tijdens de ramadan, van 

maandelijkse ontbijtsessies en van een slotevent op Pinksteren 2019, om de 

verschillende bevolkingsgroepen en levensbeschouwingen van de wijk met elkaar 

in contact te brengen. 

Huis van Abraham Houthalen-Helchteren - r.paredis@skynet.be -

www.huisvanabraham.be 

Genk Beestig jong & oud 

Regelen van ontmoetingen met honden om ouderen uit hun sociaal isolement te 

halen, om vrijwilligers maatschappelijk te engageren, en om jongeren met 

schooluitval kansen te bieden om hun welbevinden, betrokkenheid en 

competentieontwikkeling te verhogen. 

Beestig Wijs - zorgaanbod@beestigwijs.be - www.beestigwijs.be 

Dilsen-Stokkem - 

Stokkem 

Inrichting publieke ruimte gehucht Boyen 

In een gehucht aan de Maas tussen beide Limburgen, een publieke ruimte 

inrichten waar kinderen veilig kunnen vertoeven en volwassenen samenkomen. 

Boyercomité - koensleypen@hotmail.com 

Riemst Werkgroep ´Vrienden van de boomgaard´ 

Oprichten van een werkgroep rond de boomgaard van Caestert om o.a. via 

snoeicursussen en fruitplukdagen te leren van elkaar, en ruimer, om jong en oud 

hier samen te brengen en om deze plek te doen ´leven´ en duurzaam te behouden. 

Werkgroep ´Vrienden van de boomgaard´ - inside_out@live.be  

Sint-Truiden Ontdekkend ravotten in de natuur 

De kinderen en volwassenen die langs een drukke N-weg wonen, de kans geven 

mailto:helena_detaeye@yahoo.com
mailto:directeur@bstovertuin.be
mailto:info@tatteljee.be
mailto:r.paredis@skynet.be
mailto:zorgaanbod@beestigwijs.be
http://www.beestigwijs.be/
mailto:inside_out@live.be
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om een natuurlijk wachtbekken te ontdekken en nieuwe buurtbewoners te 

ontmoeten. 

Basisschool De Heiberg - niels.vanbergen@hhartsinttrudo.be - www.deheiberg.be 

 Oost-Vlaanderen 

Gent Buurtwinkel In ’t Prieeltje 

Een buurtwinkel steunen waar buurtbewoners, gebruikers van het lokaal 

dienstencentrum en van het woonzorgcentrum terechtkunnen voor kleine 

boodschappen, maar ook om mensen te ontmoeten en iets te drinken, wat 

bijdraagt tot sociale cohesie en inclusie. 

Vzw Provincialaat Broeders van Liefde – WZC Huize Nazareth - 

paula.langenaekens@fracarita.org - www.alexianentienen.be 

Sint-Gillis-Waas - 

De Klinge 

Tuup, da klingt! 

Gevarieerde activiteiten aanbieden aan de bewoners in De Klinge om de mensen 

uit hun huis te krijgen en samen iets te doen. 

Tuup - krs_drgh@yahoo.com  - www.tuup.be 

Sint-Gillis-Waas - 

Meerdonk 

Open Schuurdagen in het Saeleghem Krekengebied 

Organiseren van maandelijkse educatieve natuuractiviteiten in het Krekengebied, 

en van een repaircafé, een fruitfeest of een vrije picknick op het boerenerf van de  

Viendenkring Panneweel - bert.raets@telenet.be - www.panneweel.be 

Wetteren Olab, Overbeke vertelt 

Met de actieve participatie van de bewoners een verbindend buurtfeest 

organiseren met boeiende verhalen uit en over de buurt Overbeke, en met 

workshops, activiteiten, food en drinks. 

Gemeentebestuur Wetteren - alejandra.diericx@wetteren.be - www.wetteren.be 

Wetteren B(l)oeiend Kwatrecht 

Buurtbewoners creëren samen laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, om het zeer 

beperkte socioculturele leven in hun ex-parochie, die wordt doorkruist door 

gewestwegen, nieuw leven in te blazen. 

B(l)oeiend Kwatrecht - rubenwullaert@gmail.com - www.kwatrecht.be 

Lede Camping Cultuur Oordegem 

Organiseren van kleine, laagdrempelige cultuuractiviteiten en -workshops en ook 

van professionele voorstellingen om een wijk of deelgemeente van Lede een dag 

lang te laten kennismaken met het lokale cultuuraanbod. 

Gemeentebestuur Lede - claudia.rombaut@lede.be - www.lede.be 

Herzele - 

Woubrechtegem 

Samentuin De Kanteling 

Buurtbewoners en mensen van een Leefboerderij tuinieren samen en kunnen al 

doende laten zien waar ze goed in zijn, en leerlingen ontdekken in de Samentuin 

hoe je zonder sproeistoffen toch een goede opbrengst kan hebben. 

Leefboerderij De Kanteling Herzele - info@leefboerderijdekanteling.be - 

www.leefboerderijdekanteling.be 

mailto:niels.vanbergen@hhartsinttrudo.be
mailto:paula.langenaekens@fracarita.org
mailto:bert.raets@telenet.be
mailto:alejandra.diericx@wetteren.be
mailto:rubenwullaert@gmail.com
mailto:claudia.rombaut@lede.be
mailto:info@leefboerderijdekanteling.be
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Deinze - 

Grammene 

Zinvolle dagbesteding voor jongeren die vanuit de jeugdzorg komen tijdens de 

overgang naar zelfstandig leven 

Jongeren (+17) die uit een jeugdinstelling komen, in een overgangsfase begeleiden 

om zelfstandig te wonen en te leven, en om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen, 

met ondersteuning van vrijwilligers, peters/meters.  

Jeugdzorgboerderij vzw Den Opkikker - vzwdenopkikker@outlook.com - 

http://vzwdenopkikker.wixsite.com/denopkikker 

Oosterzele - 

Moortsele 

Straatcomité Rollebaan Moortsele 

Naast de 11de editie van het straatfeest organiseert het Straatcomité dit jaar ook 

een paasactie en is er ruimte voor nieuwe laagdrempelige activiteiten om alle 

bewoners samen te brengen. 

Straatcomité Rollebaan - florian.nachtergaele@gmail.com 

Waarschoot ´Warme´ moestuin @ Humival 

Op het terrein van een voorziening voor volwassenen met een beperking, een 

´warme´ moestuin aanleggen, die samen met de buren en de cliënten wordt 

onderhouden, om de integratie in de buurt te bevorderen. 

Humival - karen_dauw@live.be - www.vzw-humival.be 

 Vlaams-Brabant 

Beersel-Lot Buurthuis Babbellot   

Het buurthuis herinrichten, een communicatiecampagne opzetten en 

samenwerken met lokale partners om meer jonge mensen, in het bijzonder van 

niet-Belgische origine, naar de plek te lokken. 

Buurthuis Babbelot - miemichiels@hotmail.com - www.parochiesinbeweging.be 

Dilbeek-Itterbeek Speelpleintje wordt buurtplein 

Opwaarderen van een oud speelpleintje aan de kerk tot een openbaar groen 

buurtplein met een inrichting die omwonenden (jonge gezinnen, ouderen van het 

rusthuis) en bezoekers aanzet om elkaar te ontmoeten. 

Feestcomité Itterbeek Dorp - sofieschuddinck@hotmail.com - 

https://www.facebook.com/itterbeekdorp/  

Dilbeek-

Schepdaal 

Herinrichting en verfraaiing 'Dorpskern Schepdaal' - Belevingsbanken 

Herinrichten van de dorpskern en plaatsen van 3 ´belevingsbanken´ om de 

komende generaties de kans te geven elkaar te ontmoeten en te genieten van het 

moment. 

Dorpskern Schepdaal - robrecht.geeroms@gmail.com 

Ternat - Sint-

Katherina-

Lombeek 

Open Plotertuin 

Aantrekken van buurtbewoners die het wat moeilijker hebben (nieuwkomers, 

senioren, mensen met een beperking) om mee te komen helpen in een biologische 

buurttuin. 

Plotertuin - geertdpw@gmail.com 

mailto:vzwdenopkikker@outlook.com
mailto:karen_dauw@live.be
http://www.vzw-humival.be/
mailto:miemichiels@hotmail.com
mailto:sofieschuddinck@hotmail.com
https://www.facebook.com/itterbeekdorp/
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Opwijk ´t Eekskenkermis 

Organiseren van een jaarlijks buurtevenement om de bewoners de kans te geven 

elkaar en de geschiedenis van de buurt te leren kenen. 

´t Eekskenkermis - marc.vanverre@telenet.be 

Roosdaal POP-UP&DAWN 

In de zomermaanden een pop-up organiseren in het gemeenschapscentrum om 

kinderen, jongeren en buurtbewoners samen te brengen, en om zoveel mogelijk 

mensen met een beperking de kans te geven te werken in de cafetaria. 

Pajot Begot – katleeneve@hotmail.com - www.pajotbegot.be  

Londerzeel Aankoop Buurtpakketten 

Aankopen van buurtpakketten om de buurtwerkingen in de gemeente extra te 

ondersteunen bij het organiseren van acties die de sociale cohesie versterken. 

OCMW Londerzeel - zorgloket@londerzeel.be - https://www.londerzeel.be/welzijn 

Zemst Kunstenaars en kinderen brengen mensen met een warm hart samen op Villa 

Clementina  

Een geïntegreerd, inclusief kinderdagverblijf, gelegen in een prachtig 

natuurdomein, geregeld openstellen voor evenementen, om uit te groeien tot een 

ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen.  

Villa Clementina - lut.buyck@skynet.be - www.villaclementina.be 

Leuven - Kessel-

Lo 

Zomerfeest Zuurhage 

Een centrum voor dagopvang, OCMW-serviceflatjes en een inclusieve woning voor 

mensen met een beperking organiseren jaarlijks een tuinfeest waarop ook de 

buren zijn uitgenodigd, om de samenhang tussen de bewoners in de straat te 

bevorderen. 

Familiehulp - katrien.berckmans@familiehulp.be - www.familiehulp.be 

Leuven - Wilsele Vurige kerst in de witte wijk 

Theatervoorstellingen organiseren in huiskamers, waarbij de jonge acteurs zelf 

met de bewoners en het wijkcomité onderhandelen en afspraken maken. 

Jonna - daisy.jonnavzw@gmail.com - www.jonnavzw.be 

Leuven - 

Wijgmaal 

Mamadepot&café: delen van kinderspullen en ontmoetingsplek voor gezinnen 

Delen van binnengebrachte spullen voor kinderen van 0-18 jaar met gezinnen in 

armoede, en ze aan andere gezinnen verkopen tegen een sterk verlaagde prijs, uit 

zorg voor elkaar en voor de duurzaamheid, en om ontmoetingen tussen gezinnen 

te bevorderen. 

KVLV, vrouwen met vaart Meensel-Kiezegem - bernadette.craeninckx@gmail.com - 

http://www.kvlv.be/ 

Oud-Heverlee - 

Sint-Joris-Weert 

Weertse Feesten 2.0 

De Weertse feesten nieuw leven inblazen en opkrikken tot een echt feest om de 

dorpsbewoners weer samen te brengen. 

Weert en Flamme - wimaertsen@hotmail.com 

mailto:katleeneve@hotmail.com
http://www.pajotbegot.be/
mailto:zorgloket@londerzeel.be
mailto:lut.buyck@skynet.be
mailto:katrien.berckmans@familiehulp.be
mailto:daisy.jonnavzw@gmail.com
mailto:bernadette.craeninckx@gmail.com
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Overijse De leste van de moint… 

Eenmaal per maand mag iedereen, desgewenst met ondersteuning, een 

laagdrempelige activiteit organiseren voor jong en oud, om de sociale cohesie in 

het dorp te versterken. 

Maleizen Feest - vera_dm@hotmail.com 

Scherpenheuvel-

Zichem 

Uitbouw buurtwerking Beverbeekhuis 

Opzetten van een structurele samenwerking en van activiteiten met lokale 

organisaties om kansarme individuen en gezinnen te bereiken en te betrekken bij 

de buurtwerking. 

De Vlaspit - griet.vergauwen@spit.be - www.devlaspit.be 

Hoegaarden Samen onder één dak 

In een buurt zonder voorzieningen werken diverse verenigingen aan een 

gezamenlijke ontmoetingsruimte om nieuwkomers uit hun isolement te halen en 

samen met hen te koken en te eten. 

Samen onder één dak - chirohoegaardenbouwt@gmail.com - 

https://www.facebook.com/ChiroPcHoegaarden/ 

 

 

 

 West-Vlaanderen 

Zedelgem - 

Veldegem 

"Camping Corneel" - Cornelius Comité Veldegem 

Lokale verenigingen organiseren gedurende 10 dagen sociaal-culturele of 

sportactiviteiten, die worden afgesloten met een kermisweekend, om jongeren, 

nieuwe en huidige inwoners te betrekken bij het dorpsleven. 

Comité Corneliusfeesten - stefaan.beernaert@telenet.be 

Brugge - Sint-

Kruis 

MALE LEEFT ! 

Organiseren van activiteiten om de bewoners van een nieuwe wijk te 

verwelkomen en samen te brengen als een nieuwe gemeenschap. 

Male Waar Wij Wonen - freddy.missault@telenet.be www.male - 

waarwijwonen.brugseverenigingen.be 

Brugge - Dudzele Dudzele Kleine kermis - Den Belgiek 

Organiseren van een jaarlijks volksfeest dat focust op retro en kermis om de 

bewoners te verbinden. 

DAT de Scene - peterdevisch@hotmail.com - www.datdescene.be 

Moorslede - 

Dadizele 

Château Superette : de andere buurtwinkel met tijd voor u ! 

Mensen met een beperking runnen in een dorp van 4520 inwoners een 

buurtwinkel waar de bewoners lokale groenten, postzegels en bus- en 

toeristeninfo kunnen vinden, en waar ze ook iets kunnen drinken. 

Mariënstede - lieven.detavernier@marienstede.be - www.marienstede.be 

mailto:griet.vergauwen@spit.be
mailto:chirohoegaardenbouwt@gmail.com
https://www.facebook.com/ChiroPcHoegaarden/
mailto:peterdevisch@hotmail.com
mailto:lieven.detavernier@marienstede.be


 

 

 

7/7 

 

 

 

 

Moorslede  Slyps Kerremesse 

In een landelijk dorpje met 800 inwoners huren de lokale verenigingen zelf een 

draaimolen en zorgen ze zelf voor 4 dagen sfeer en gezelligheid, nu de traditionele 

kermisattracties wegblijven. 

Slyps Sprint - andriessioen@gmail.com 

Langemark-

Poelkapelle 

´Jong (zonder) geweld´ houdt Langemark-Poelkapelle 24 uur Wakker voor Vrede 

24 uur lang kunnen kinderen, jongeren en gezinnen zich oefenen in 5 skills om 

vredeskunstenaar te worden, in het kader van de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog. 

Wakker voor Vrede - sienderdaele@gmail.com - www.wakkervoorvrede.be 

Heuvelland Borelle Borelle, stik ´t vier in d´helle!!! 

De traditionele gevelversiering nieuw leven inblazen en een warme schwung 

brengen onder de bewoners via een gezellige familiewandeling om de komst van 

de lente te vieren. 

Borelle - info@borelle.be - www.borelle.be 

Poperinge Het Buurtsalon in Roesbrugge-Haringe 

Samen met de dorpsbewoners een lokaal ontmoetingscentrum herinrichten en 

afspreken welke activiteiten er zullen plaatsvinden. 

OCMW Poperinge - friedel.verhaeghe@poperinge.be - 

http://www.ocmwpoperinge.be 

mailto:sienderdaele@gmail.com
mailto:info@borelle.be
mailto:friedel.verhaeghe@poperinge.be

