
 

 

Laat de zon in je hart, ze schijnt toch voor iedereen... 

(W. Sommers)  

 

Nieuwsbrief juli 2017 VVDB 

   

  

   

 

Vakantie!!! De komende weken gaan ook wij even wat meer van de zon 

genieten. Maar eerst nog wat weetjes en tips voor uw zomeragenda! 
    

Ons embryonale 'memorandum 2018' 

krijgt stilaan kleur. We kregen al heel wat 

input (bedenkingen, ideeën, realisaties, 

verlangens, ...) van onze ledengroepen. 

Komend najaar meer hierover. 

  

  

Dorpsraad Heusden (uit Heusden-

Zolder) is terecht fier op de recent 

gelanceerde website. Knap werk! 

Zie http://heusdendorp.be.  

 

  

 

 

Leefbaar Baarle organiseerde op 

vrijdag 30 juni een heel sterke 

dorpsvergadering omtrent het 

afrittencomplex. De bewonersgroep 

werd beloond met een massale 

opkomst. Goed bezig mannen! 

 

 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=76452c2771&e=4614dd6531
http://dorpsbelangen.us14.list-manage1.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=768a7eea17&e=4614dd6531


 

In Achterbroek kan je iedere zondag 

op 'de Dorpsstoel' gaan zitten! Allen 

daarheen! 

 

 

 

Zie hier hoe Marjolein en Luk, 2 

gedreven krachten van Dorpsraad 

Viane, hun werking presenteren! 

 

  

Bewonersplatform Voorstad-Veurne 

voert mee ontspanning aan met een 

zomerse rommelmarkt, een 

familiefietstocht, en nog veel meer. 

Lees hier de verdere info! 

 

  

  

Na de zomer vullen we terug de 

plattelandsagenda’s met o.a. 2 

vormingsavonden over lokale 

mobiliteit waarbij onze vzw gaat 

samenwerken met  het Netwerk 

Duurzame Mobiliteit. 

 

30 juli organiseert Dorpsraad 

Heldergem voor het eerst een 

midzomerhappening.  'Tavern on the 

green' speelt er die avond ten dans. 

 

 

 

Het wijkplatform van Overslag ligt mee 

aan de basis van het op 2 juli 2017 

kersvers ingehuldigde pleintje. 
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Ook is er de deelname aan het 

European Rural Parliament in 

Venhorst. Meer over een interessant 

symposium dat eveneens in dat 

kader plaatsvindt, lees je hier! 

Maar eerst wensen we alle 

Dorpsbelangenmedewerkers en al 

onze sympathisanten in koor een 

onvergetelijke vakantie toe!  

 

   

 

 

In Muizen (Mechelen) worden de kinderen 

in de watten gelegd deze zomer!  
 

   

 

  

 

 

 

 

Our mailing address is: info@dorpsbelangen.be 

www.dorpsbelangen.be 

You can unsubscribe from this list 
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