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Bottom up of door het midden? 

 

Herfst 

Tussen een handvol dunne zonnescherven 

heeft zich de zomer moeizaam neergelegd 

Hanny Michaelis 

 

 

 

OPINIE 

Bottom up of ‘door het midden’? Neus 

even in dit artikel. Bekijk ook de website 

van Dorpenacademie Nederland. Want 

dorpen leren overal van elkaar! 

 

 

 

VLM maakte de 5 genomineerden van de 

Dorpskracht-wedstrijd 2018 bekend. Lees 

hier meer. (Foto editie 2017) 

 

 

 

http://dorpenacademie.nl/2016/11/14/van-onderop-door-het-midden/
http://dorpenacademie.nl/
http://dorpenacademie.nl/
https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/Vijf-genomineerde-dorpen-voor-prijs-voor-dorpskracht-2018.aspx
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925


 

 

INSPIRATIE 

Bekijk de 46 geselecteerde projecten van 

Buurten op den Buiten 2018. 

 

  

 

 

BETER VRIJWILLIGEN 

* Bezorg de vrijwilligers van jouw werking 

extra training of een oppepper. Laat je hier 

inspireren! 

* Feitelijke vereniging blijven of een vzw-

statuut aanvragen? Volg dit 

vormingsmoment in maart te Knesselare. 

* LETS Vlaanderen stelt op 18/11 de 

resultaten van het proefproject rond het LETS-

vrijwilligersbeleid voor. Tom Lemahieu 

(HOWEST) stelt erna het vrijwilligerswerk van 

morgen voor. Bekijk het programma. 

 

  

 

VOLUNTEERS DO NOT 

NECESSARILY HAVE THE TIME, 

THEY JUST HAVE THE HEART. 

 

Elizabeth Andrew 

   

 

   

 

* Busje komt zo! Bekijk de inspiratiegids 

van TreinTramBus voor lokaal vervoer in 

landelijk gebied. 

* Bornem is de 1e eerste landelijke 

gemeente met elektrische deelfietsen. 

* Project fietskerk Onkerzele 

* Vrachtwagensluizen voor leefbare 

dorpen: lees hier en hier. 

 

 

 

PARTICIPATIE 

* Oud-Heverlee vraagt burgers om inbreng 

in komend meerjarenplan. 

* Samen met de inwoners aan de slag na 

de verkiezingen. 

*  Receptenboek BRAL rond meer 

zeggenschap in de grootstad. 

 

 

 

* 16/11 Inspiratienamiddag rond slim 

gebruik van de ‘open ruimte’ in de 

Vlaamse Ardennen. 

* 27/11 Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 

'De revival van nabijheid' in OPEK Leuven. 

* 27/04/2019 Algemene Vergadering 

VVDB in Massemen. 

Binnenkort ook lancering GoeBezig-

prijzen. Houd onze website in de gaten! 
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http://www.dorpsbelangen.be/?p=3338
https://vrijwilligerswerk.be/vrijwilliger-worden/vorming-voor-vrijwilligers?gclid=CjwKCAiA_ZTfBRBjEiwAN6YG4WwsbtRxJoi1quOwqyQhcJ6Skgg9G5_5MmG3KS_f56qxik8zuzAcJRoC9uIQAvD_BwE
https://www.vormingplusgent-eeklo.be/een-feitelijke-vereniging-vzw-0
https://www.letsvlaanderen.be/nieuws/lets-dag
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/bornem-eerste-landelijke-gemeente-met-elektrische-deelfietsen?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/artikel/bornem-eerste-landelijke-gemeente-met-elektrische-deelfietsen?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.persregiodender.be/index.php/fietsrustpunt-aan-de-fietskerk-van-onkerzele/
https://www.persregiodender.be/index.php/fietsrustpunt-aan-de-fietskerk-van-onkerzele/
https://wegenenverkeer.be/elektronische-vrachtwagensluis
https://www.hoogstraten.be/adviesroute
https://www.oud-heverlee.be/nieuws/detail/368/graag-uw-inbreng-als-burger-van-de-gemeente
https://www.oud-heverlee.be/nieuws/detail/368/graag-uw-inbreng-als-burger-van-de-gemeente
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/samen-met-de-inwoners-aan-de-slag-na-de-verkiezingen
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/samen-met-de-inwoners-aan-de-slag-na-de-verkiezingen
https://bral.brussels/nl/artikel/een-receptenboek-van-bral-voor-welke-burgers
http://www.dorpsbelangen.be/?p=3318
http://www.dorpsbelangen.be/?p=3318
http://www.dorpsbelangen.be/?p=3330
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925
https://www.dropbox.com/s/ruhi2ofca25z9ga/180817busjekomtzoWEB.pdf?dl=0&utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Gemeente+voor+Toekomst+180925

