
WOUMEN - Het bewonersplatform de Blankaartklok ontving de 'Goe bezig'-prijs van de Vlaamse
Vereniging voor Dorpsbelangen uit handen van minister Joke Schauvlieghe. De Woumense groep
was de enige West-Vlaamse prijswinnaar van deze prestigieuze prijs. Vorige zaterdag 5 december
werden de leden van het bewonersplatform door het stadsbestuur officieel ontvangen als blijk van
waardering voor het vele werk dat het bewonersplatform tot op heden al verricht heeft.
Het stadsbestuur prijst de goede samenwerking tussen het bewonersplatform en het stadsbestuur.
Vroeger was Woumen van 2001 tot 2011 een dorpsraad rijk. Het stadsbestuur had een goede band met
de dorpsraad onder leiding van wijlen Stefaan D'hont. Maar na tien jaar hield men het voor bekeken toen
het stadsbestuur aanstuurde om in alle deelgemeenten een bewonersplatform op te richten. Slechts
enkele leden van de dorpsraad zagen het zitten om in zo'n bewonersplatform te stappen.

In 2011 zag dit nu bekroonde bewonersplatform het levenslicht. Heel veel initiatieven van de dorpsraad
werden verder gezet. Twee keer per jaar geeft men een fijn, interessant Blankaartklokje uit. Op de eerste
maandag van september vindt een algemene vergadering waar alle bewoners van de blankaartgemeente
welkom zijn plaats; daar kan iedereen met zijn zorgen en grieven, en honger naar nieuws over het dorp
terecht. Ook de jaarlijkse kaarting op kermismaandag om de kassa te spijzen, is een erfenis van de
dorpsraad.

De nieuwe groep nam ondertussen ook een hele reeks nieuwe initiatieven om het leven in het dorp nog
aangenamer maakten. Coördinator Manu Mackelberg somde ze even voor ons op. "Om de mensen nog
meer informatie te geven, stuurden we aan op het aanmaken van een degelijke website waar men bijna
alles van het dorp kan weervinden", aldus Manu. "Op www.woumen.eu vind je verslagen van
vergaderingen, activiteiten van verenigingen, foto's van evenementen,. Onze webmaster Bertrand is het
duiveltje-doet-al om die steeds up-to-date te houden. Tijdens de kermisweek ondersteunen we de
Blankaartvrienden met onder meer het schoonmaken van de feesttent op kermiszondag, het rondlopen
met reus Gauthier van Woumen tijdens de stoet,. Het speelplein van de vrije basisschool kon dankzij de
subsidie van de Koning Bouwdewijnstichting in 2012 opgeknapt en van enkele nieuwe speeltoestellen
voorzien worden."

"We wilden echter ook nog enkele nieuwe activiteiten in de Blankaartgemeente brengen", gaat Manu
Mackelberg verder. "In het begin van het kalenderjaar is er een verwelkomingsreceptie voor de bewoners
van het dorp waarbij vooral de nieuwe inwoners de kans krijgen om het dorp en zijn gewoonten beter te
leren kennen. In 2013 werd een vredesboom opgericht waar honderden vredeswensen werden
opgehangen naar aanleiding van de start van herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. We zijn
gelukkig dat de Woumenaars sinds 2014 weer van toneel in eigen gemeente kunnen genieten. Een van
de erg gesmaakte initiatieven was de pop-up-art-tentoonstelling op het marktplein en in de kerk. Heel veel
plaatselijke kunstenaars kregen zo de kans om hun talenten aan de massa te kunnen tonen,."

"Wat erg opvalt bij de leden van het bewonersplatform, is de geslaagde mix tussen de denkers en de
doeners", wil Manu nog kwijt. "Hopelijk kan het bewonersplatform in de volgende jaren nog evenveel
betekenen voor Woumen en blijven ze nog even 'Goe Bezig'."

Het stadsbestuur had nog een mooi cadeau voor het bewonersplatform klaar. Het krijgt het optreden van
een muzikale groep gratis aangeboden. Tijdens een van de komende activiteiten zullen de Woumenaars
dus kunnen genieten van een extra vleugje muziek.(SD)
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