
NIEUWSBRIEF 

 

Beste lezer 

Met de aankomende lente waait ook deze nieuwsbrief 

naar u toe. Er leeft een en ander op vlak van ‘onze dorps-

belangen’ en daar stellen wij u graag van op de hoogte. 

(Klik zeker door op de vele linken om maximaal geïnformeerd te zijn.) 

Ook nodigen we u hierbij uit naar onze Algemene Verga-

dering op zaterdag 23 april in de Katerhoek (IJzeren Hand 

16 te Ursel). Daar wordt onze naamswijziging officieel en 

verwelkomen we niet minder dan 16 bewonersgroepen als 

nieuwe leden! De uitrol van onze vzw naar de andere 

Vlaamse provincies gaat stilaan ook van start. 

U merkt het: we zijn in volle groei!  
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Astene Sas  

 

Werp een steentje in dit uit-

zicht en het water 

ringt de oever. De koeien 

staan weer ongeschoeid 

in de modderkorst. Hun 

staarten blijven vliegen 

dirigeren. De zomer komt 

van ver terug. Hij draagt 

de zon op zak. (…) 

 

 
Fragment uit Plattelandsge-

dicht I van Paul Demets die 

op 29 januari 2016 in Zwalm 

ingehuldigd werd als de 

nieuwe Plattelandsdichter 

van Oost-Vlaanderen. 

 

 

Meer over Paul Demets alsook 

het volledige gedicht én ge-

dichten van de vorige platte-

landsdichters zijn te lezen op  

www.plattelandsdichter.be 
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Jeroen De Leenheer, als opvolger 

van Yasmine Buyck het nieuwe ge-

zicht bij de Vlaamse Vereniging 

Dorpsbelangen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Jeroen. Oorspronkelijk kom 

ik uit Kapelle-op-den-Bos, Vlaams-

Brabant, maar enkele jaren geleden 

kwam ik in Gent wonen. Ik ben 25 jaar 

en studeerde af als sociaal werker aan 

de Arteveldehogeschool in Gent. Binnen 

mijn opleiding koos ik voor de afstudeer-

richting sociaal beleid/syndicaal werk. 

Het doel van deze opleiding is het be-

hartigen van allerlei belangen en het 

doorgeven van signalen aan het beleid. 

Via beleidsstages kon ik dit al goed in de 

praktijk zetten. Daarnaast ben ik geën-

gageerd in allerlei verenigingen in mijn 

vrije tijd. Ik ben op maandag, dinsdag 

en donderdag bereikbaar via tel. 09 376 

71 06, of mail me. Maak hier zeker en 

vast gebruik van! 

Bezoek regelmatig onze website 

voor projectoproepen van Leader, 

Plattelandplus en andere initiatieven! 

Word als bewonersgroep lid van 

onze vzw. U betaalt geen leden-

bijdrage, maar bouwt mee onze 

koepelwerking én een degelijk 

en gedragen Vlaams plattelands-

beleid uit! 

Tips uit onze vorming nieuwe sociale media 

 Denk na waarom je nieuwe sociale media zou inzet-

ten en wat je ermee wilt bereiken. 

 Wees vooral positief in je communicatie en check je 

bronnen (geen foute info verspreiden). 

 Aanwezig zijn op sociale media heeft enkel zin als je 

hier tijd voor hebt, want je moet altijd up to date zijn. 

 Mensen verbinden/bruggen bouwen is vooral een én-

én-verhaal (sociale én papieren media alsook face to 

face-gesprekken). 

 Deel documenten binnen je bestuur (o.a. verslagen) 

op Google Drive. 

 Gebruik Pinterest (prikbord) bij een brainstorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werk met een geheime (besloten) Facebook-groep 

voor interne zaken. Extra mogelijkheden zijn dan: be-

standen en video’s delen, alsook discussieforum (poll). 

 Werk altijd met een foto of beeld op FB of website. 

 Niet enkel het aantal volgers is belangrijk op FB, maar 

vooral het berichtbereik. Stel je bericht zo op dat het 

maximaal gedeeld of leuk bevonden wordt! 

 Negatieve berichten verwijderen is not done. Ze zijn 

gewoon onderdeel van de traffic (opinies losweken). 

 Zorg voor een goed mailadressenbestand zodat je  

voor dringende zaken snel mensen kunt informeren.  

 Je nieuwsbrief mag er mooi uitzien, maar als gewone 

zwart-witfolder zal hij evenzeer gelezen worden door 

de (zeer betrokken) lokale bewoners!  

 Digitale info is veel vluchtiger dan papieren. 

 Mond-aan-mond werkt vaak nog allerbest!! 

 

Met dank aan Nele Vanveuren van communicatiedienst 

Diksmuide (die daar ook mee de Bewonersplatformen 

oprichtte) die ons te Melle en Diksmuide vakkundig door-

heen het huidige medialandschap leidde. 
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Inspiratie vanuit diverse windstreken  

Bij TranslabK (Transitielaboratorium 

Kempen) zit je goed voor verrassende 

duurzame initiatieven. Lees meer over 

zaken als ‘buurderijen’ (wekelijkse boe-

renmarkt waarop lokale boeren en bu-

ren elkaar ontmoeten, in W-Vl te vinden 

in St-Michiels Brugge, Ichtegem, Vichte 

en Kortrijk alsook Ieper), de ‘kleren-

bib’ (uitlenen van kledij voor enkele we-

ken), de gereedschapsbibliotheek 

(uitleendienst voor werktuigen), boe-

kenruilkastjes (Free Library’s), samenhui-

zen, een geefkast, ‘crowdbutching’ (bv 

buurtbewoners kopen samen een koe 

bij een duurzame producent), en 

‘samenleggen’ (etensrestjes van buurt-

bewoners worden kippevoer). 

 

Muurverf met keramische bolletjes als 

aanwinst in een energieneutraal huis. 

Lees hier én hier hoe het werkt. 

Over de eerste klimaatbestendige wijk 

in Kopenhagen St-Kjeld vind je hier een 

en ander. Maar ook dichterbij, in Ieper, 

wil men heel binnenkort een duurzame 

wijk De Vloei bouwen! 

Economie kan ook anders!  

Bekijk even de inhoudstafel van het 

praktijkboekje van VVSG Durven met 

energie en klimaat. 

Lees meer over wat vele groene vingers 

samen allemaal kunnen doen.  

 

 

En blader eens in 

een toch wel wat  

vreemd kookboek! 

 

 

 

Inspiratie vanuit onze groepen 

 

 

 

 

 

 

Bewonersplatform St-Jan (Wingene) legde een 

boomgaard aan met oude fruitrassen. De bewo-

ners van 12 straten mochten hun eigen fruitboom 

(met straatnaam eraan gehecht) aanplanten. De 

kinderen van de school plaatsten er een zelf ge-

knutseld insectenhotel bij. 

Bewonersplatform Schelderode (Merelbeke) for-

muleert kort en krachtig zijn doelstellingen. 

Bewonersplatform Flora (Merelbeke) installeerde 

een ‘books in Boxes’-bibliotheekje en Buurtcomité 

Ringbaan-Zandakkers-Blekkersgat (Adegem, Mal-

degem) lanceert dit jaar een ‘burenbib’. 

 

 

 

 

Bewonersplatform De Blankaartklok (Woumen, 

Diksmuide) kon verenigingen mobiliseren om sa-

men het speelplein te vernieuwen.  

Werkgroep Kern Ettelgem (Oudenburg) onder-

vond een enorme boost in de sociale samenhang 

door de aanmaak van reus Athilo ip ze vielo.  

Dorpsraad Schuiferskapelle (Tielt) opende Kapelle 

Trottoir (bring your own drinks) toen het enige 

dorpscafeetje een tijdje met verlof ging.  

Dorpsraad Zandbergen (Geraardsbergen) onder-

vond via een bevraging zowel de nood aan meer 

verkeersveiligheid en betere wegen, als aan eve-

nementen voor en door Zandbergenaren. 

Dorpsraad Heldergem (Haaltert) werkt hard aan 

een convenant met het gemeentebestuur. 

Bewonersplatform Bottelare (Merelbeke) organi-

seert bewonerscafés rond thema’s die leven, en 

nodigt daarbij stadsbestuur en experten uit. 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 

De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo 

T 09/376 71 06  

M info@dorpsbelangen.be 
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