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EN VOILA, WE KENNEN DE WINNAARS VAN ONZE GOEBEZIG-PRIJZEN 2019! 
In Massemen - nabij de eeuwenoude dorpslinde - reikte onze vzw zaterdag 27 april met 

bruisend glas de GoeBezig-prijzen 2019 uit. Dit jaar bekroonden we 3 winnaars.  
  

 

EN DE WINNAARS ZIJN... 

2 bewonersgroepen en 1 gemeente: 

* Dorpsraad Achterbroek uit Kalmthout 

kaapt de ‘algemene prijs’ weg. 

 

Bewonersgroep (H)echt Herne heeft iets 

met kubussen. En legt daarmee een link 

met Bruegel. Nu zijn er in Herne ook 

kubusroutes. Deze routes verbinden 4 

landschapskubussen doorheen het 

waardevolle nog ongeschonden Pajotse 

landschap. Lees meer! 

 

 

http://bruegel2019.be/events/bruegel-kubusroutes/


 

* Bewonersplatform Flora krijgt de ‘prijs 

rond de achterban’ (nieuw en getuigend 

van de goede relatie tussen het 

bewonersplatform en de dorpelingen). 

* De centrumstad Mechelen die al vele 

jaren een dorpenbeleid voert. 

Lees hier de persrapporten en verneem 

waarom de jury hen als winnaar koos. 

Met DANK aan de leden van de vakjury 

die trouwens ook voor een 

gewaardeerde inhoudelijke insteek 

zorgden op ons event: 

  * Karel Lhermitte (Landelijke Gilden) 

  * Goele Vercammen (Vl. Landmaatsch. 

) 

  * Dieter Hoet (VVSG) 

We willen hierbij alle deelnemers nog 

eens feliciteren. Ieder loopt een mooi 

participatief parcours af en werkt 

inventief mee aan meer leefbaarheid in 

de dorpen. 

 

 

 

Provinciale Oproep voor dorpen in de 

Vlaamse Ardennen - Dorp Dynamiek: 

Trek het landschap je dorp in! Lees 

meer. 

 

 

 

 

Bewonersplatform Oosteeklo schreef een 

planningstekst voor de komende jaren. 

 

 

 

* Ma 13 mei, Mechelen: Landelijke 

Gilden en Vlaamse Landmaatschappij 

lanceren het inspiratieboek ‘Denk Doe 

Dorp’ i.s.m. het Innovatiesteunpunt. Meer 

info.  

* Za 12 okt: Prov. West-Vlaanderen en 

VVDB organiseren samen met gastheer 

Bewonersplatform Voorstad-Veurne de 

4e Preus up onz Dorp te Veurne. 

Startlocatie: OC Callicanes.  

* Za 23 nov – extra Algemene 

Vergadering  voor ledengroepen (locatie 

ntb). 
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