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De lente is in het land!  
    

Grasmaaiers doen terug hun werk 

Tuinkabouters verschijnen op het perk 

Vrouwen met kinderen  

Kinderen worden vaders 

Het bloed in hun aders stroomt sneller dan 

voorheen 

Lederen moto's scheuren langs de baan 

Wegen glimmend als een fata morgaan. 

 

't Is mooi weer,  

De bomen staan buiten, 

Moeders met pruiken kuisen de ruiten. 

 

De lente komt ! 

(P. Vermersch)  

  

 

 

Filmpje van de maand: 

het bewonersplatform van 

Sint-Jan Wingene!  

 

 

 

http://dorpsbelangen.us14.list-manage2.com/track/click?u=cc7e7624c1e11b9d5fbbe4423&id=b0f5721a72&e=4614dd6531


 

 

Net zoals op 11 februari in de 

Huysmanhoeve was de vorming op 

11 maart in Ten Boomgaarde een 

schot in de roos.  Hier vind je de 

presentatie van Carl Catteeuw. Van 

harte dank aan de spreker én aan 

de deelnemers voor jullie 

aanwezigheid en enthousiasme. 

 

  

 

 

Hoe houden we onze dorpen 

leefbaar? (11 maart 2017)  

 

 

 

De dorpsraad van Schuiferskapelle 

stond mee aan de wieg van 

dorpshub 't Een en 't Ander. 

Klik hier voor een en ander over 't 

Een en 't Ander. 

 

 

Op 8 maart was Leopoldskazerne 

Gent de place to be voor de 

studiedag 'Versterk je buurt of dorp 

door participatie' van Prov. Oost-Vl. 

De powerpointvoorstellingen van 

deze boeiende namiddag zijn hier 

terug te vinden. 

 

 

Enkele mooie initiatieven: 

Levering van biovoeding aan huis en 

tegelijkertijd wegvoeren van recycleerbare 

spullen. 

Bombardeer je buurt met zaadbommen en 

andere ideetjes  

 Collectief groendak op garageboxen in 

Wondelgem of warmtenet in CO2-neutrale 

wijk in Oostakker  

  

  

Leefbaar  Baarle heeft op 2 maart 

2017 een diepgaande 

inspraakreactie ingediend op de 

kennisgevingsnota van het “plan-

MER Heraanleg van 

autosnelwegcomplex 13 van de E40 

Drongen” Voor meer info klik je 

hier.  

 

  

  

ALGEMENE VERGADERING 

 

Op 22 april 2017 zijn jullie van harte 

uitgenodigd op onze Algemene 

Vergadering waar we ons buigen 

over 'het dorpenbeleid na de 

verkiezingen en voor de 

toekomstige generaties'. Deze AV 
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gaat in de voormiddag door 

in Parochiaal Centrum Della Faille, 

Ouwegemsesteenweg 259, 

Kruishoutem – Lozer. 

Schrijf je ten laatste in voor dinsdag 

18 april 2017 

via info@dorpsbelangen.be  (een 

gedetailleerder programma volgt nog) 
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