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rond mobiliteit, energie, bewonersinzet enz. 

 

 

  

 

 

Onhoorbaar ligt het wit in de leeggeblazen ochtend. 

Ik schrijf er geen voetstappen in. 

Roland Jooris (uit: Bladstil) 

  

 

ALGEMENE VERGADERING 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen   

 27 april 2019 in 't Klooster nabij de 

beroemde dorpslinde te Massemen 

   

Het is nog wat vroeg misschien, maar graag 

warmen we jullie reeds op voor 

 

Netwerk Duurzame Mobiliteit verkoos op 

participatieve manier Annekatrien 

Verdickt tot mobiliteitspersoonlijkheid 

2018. Waarom lees je hier en nog meer 

info hier. 
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de  uitreiking van de GoeBezig-prijzen 

editie 2019. En nog warmer krijg je het vast 

bij de gedachte dat we deze keer gezellig 

afsluiten met een vurige BBQ. Save the date 

& be there! 

 

  

DORPSRADEN, 

BEWONERSPLATFORMEN, WAAR OOK 

IN VLAANDEREN: toon hoe goed jullie 

bezig zijn en ding mee naar onze 2 

verschillende GoeBezig-prijzen! 

Bekijk de info op onze website. 

 

  

 

 

Buurten op den Buiten lanceert een nieuwe 

oproep. Voor wie nieuwe inwoners in de 

armen sluit en/of jongeren een duwtje in de 

rug wil geven, is deze oproep alvast goed 

nieuws. Meer info en de oproep vind je hier! 

 

 

 

Eeklo is als eerste gemeente van ons land 

weldra zelfvoorzienend in groene energie. 

Hier lees je daar alvast wat meer over. 

Bekijk ook hoe Provincie Oost-Vlaanderen 

subsidies uitreikt aan 

energieambassadeurs. 

 

 

 

LEADER Oost-Vlaanderen WENKT!  

Werk samen plannen uit rond leefbare 

dorpen en laat die mee financieren. 

Bekijk de oproep en uitnodiging voor 

infomomenten van Provincie Oost-

Vlaanderen (zowel Meetjesland, Vlaamse 

Ardennen als Waasland). 

Provincie Oost-Vlaanderen doet hiernaast 

ook een oproep voor Plattelandsprojecten 

2019. 

Véél succes! 
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Glabbeek zet als eerste landelijke gemeente 

in op mobipunten. Lees verder.  

 

 

  

  

Moge 2019 een genereus jaar zijn 

voor alle Dorpsbewoners, 

Dorpsinzet, Dorpsbelangen en 

Dorpsaangelegenheden!  

 

   

 

 

Vormingsavond met Niek Deroo rond de 

toekomst van parochiekerken 11/03 om 

19u30, Eligiuskerk Ettelgem. Organisatie: 

Kern Ettelgem vzw en Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen vzw. 

  

Landelijke Gilden organiseert 

Plattelandsacademie: 

* rond mobiliteitsarmoede op het 

platteland. Data en locaties vind je hier. 

* rond het nieuwe wonen en verdichting. 

Data en locaties lees je hier. 

  

Studiedag Competenties en talenten in het 

vrijwilligerswerk op 28/02 van Vlaams 

Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het 

programma vind je hier.  

  

Preus up onz Dorp te Veurne op 12/10. 

Organisatie VVDB en Prov. West-

Vlaanderen. 
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Our mailing address is:  

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen 

Moeie 16A 
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