
NIEUWSBRIEF JUNI 2021 
Ontdek de toekomst van dorpen   I   Samen cocreëren

Editoriaal door Lieven Hérie (SCHAKEL)  
Samen leren om écht te cocreëren  

Over het belang van het creëren van witruimte en de gedeelde nieuwe inzichten en
plannen die dan ontstaan. Over hoe we zo samen de complexere collectieve

uitdagingen aan kunnen die momenteel op ons afkomen. Lees meer.

Vanuit onze vzw 
* Digitale vorming voor lokale 
   besturen rond cocreatie 
   i.s.m. Schakel (10 juni).  
   Lees meer. 
* Terugblik op de Algemene 
   Vergadering. Lees meer.  
* Het boek Onder de kerktoren. 
   Waarom Vlaamse dorpen 
   toekomst hebben van Jasper Van 
   Loy, met inbreng onze voorzitter, 
   verschijnt deze maand bij 
   Uitgeverij Davidsfonds. 

Vanuit onze ledengroepen 
* Tuintjes in de serre 
   door Zevergem Bougeert. 
* Wandel- en fietszoektocht in juli 
   bij Bewonersplatform Kwenenbos. 
* Fotozoektocht tot 31 augustus 
   bij Culturele Dorpsraad Waanrode. 
* Dorpsraad Baardegem maakte een 
   kijkboek over hun dorp. 
* Dorpraad Heldergem organiseerde, 
   i.s.m. de heemkundige kring, een 
   tentoonstelling over hun dorp. 
* Bewonersplatform Oostkerke en 
   Bewonersplatform Kwenenbos 
   organiseren bij droog weer 
   opnieuw petanque.

https://www.weekvanverbondenheid.be/nl-BE/
https://www.dorpsbelangen.be/wp-content/uploads/2021/06/20210601_Lieven_H%C3%A9rie_Schakel_over_cocreatie.pdf
https://www.dorpsbelangen.be/?p=7378
https://www.dorpsbelangen.be/?p=7496
https://www.de-lage-landen.com/article/hoog-tijd-om-vlaamse-dorpen-een-echte-kans-te-geven
https://www.de-lage-landen.com/article/hoog-tijd-om-vlaamse-dorpen-een-echte-kans-te-geven
http://www.zevergembougeert.be/#nieuws
http://www.zevergembougeert.be/#nieuws
https://bewonersplatformkwenenbos.be/in-het-spoor-van-pieter-bruegel/
http://www.waanrode.be/
http://dorpsraad-baardegem.be/projects/view/projectid/52
https://www.facebook.com/heldergem.dorp.7?fref=search&eid=ARBVXXJsCEghkLhC7335pn45SpopqQAi3PRx3Cou9obb4ce_jc5EUa7YSRCM_nQeGF77PS6eNmHmv0GY
https://www.facebook.com/Bewonersplatform-Oostkerke-466435000212568/?fref=ts
https://mailchi.mp/ef51db9642f1/petanque-in-kwenenbos-6581824?fbclid=IwAR3aLJ5S7yQIvytBlf4pFDJ_hni9F8TiSjG-cPo-lHYpI1zYNmOx75L6suI


* Wil je op verkenning in de dorpen 
   van onze ledengroepen?  
   Lees meer.

Vanuit lokale besturen 
* Open gebedshuizendag 
   in Heusden-Zolder. 
* Merelbeke bevraagt bevolking over 
  de inrichting van speelzones 
  en hondenweides. 
* Babbelbubbels in Geraardsbergen. 
* Een nieuwe buurtplek 
   in Zeebrugge. 
* Burgerbudget in Evergem.

Vanuit Vlaanderen 
* VVSG lanceert Praktijkendatabank 
  Samenleven in Diversiteit

Vanuit Europa 
* Digitaal burgerplatform en de visie 
   van de Belgische ondervoorzitter 
   van de conferentie. 
* Grensoverschrijdende 
  samenwerking in het Waasland 
  en Zeeuws-Vlaanderen. 
* Winkelbus Oleander 
   in het Meetjesland onder meer 
   gefinancierd vanuit LEADER. 
* Projectoproep LEADER Hageland+

* Stort een vrije gift voor VVDB op  
   BE91 8901 7436 2076. 
* Zet een link 
   naar www.dorpsbelangen.be  
   op uw website. 
* Volg ons op Facebook. 
* Word gratis lid en geniet van  
  vorming en advies op maat!  
  Lees meer. 

Vanuit andere organisaties 
* Ontdek het dorp 
   van Innovatiesteunpunt. 
* Studie over vervoersarmoede 
   door Mobiel 21. 
* Dorpenfestival in Nederland. 
* De Wakkere Burger over 
   participatie in de Middeleeuwen. 
* Burgerenergie over 
   burgercoöperaties voor  
   energievoorziening. 
* Koning Boudewijnstichting over 
   digitale inclusie en  
   Buurten op den Buiten. 
* Tips van De Federatie over 
   Gezonde binnenlucht bij 
   evenementen. 
* Bosgroep Kempen Noord en 
   RLM Kleine en Grote Nete gaven 
   De Pastorie van Oosthoven 
   een nieuwe bestemming. 
* VoedselRijk Zuid-West-Vlaanderen. 
* De Babbeleir een overdekte 
   bakfiets in Brussel. 
* Een hele zomer lang zoektochten  
   over ‘vlas’ door Landelijke Gilden 
   en Toerisme Sint-Laureins.

10/06: Vorming lokale besturen  
           over 'cocreatie' 
11/06: Een nieuw verhaal voor  
           adviesraden 
           door de Betrokken Partij. 
26/06: State of the Region  
           Gent, Waas & Dender. 
29/06: Boost jouw buurtpunt 
16/10: VVDB-inspiratiedag in Mechelen 
          met uitreiking GoeBezig-prijzen. 
 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
vzw krijgt steun van Vlaanderen.

https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=6194
http://berkenbos.be/2021/05/18/open-gebedshuizendag-30-05-2021/
https://participatie.merelbeke.be/heiwijk?fbclid=IwAR29LnNkN2uaMTbRjINGSPqauDoOOFbmx5trWAibKGy7tZn0c0xpB6KuYdg
https://www.geraardsbergen.be/geraardsbergen-start-op-21-mei-met-babbelbubbel
https://www.brugge.be/park-knapen
https://www.evergem.be/burgerbudget
https://www.vvsg.be/nieuws/ontdek-nu-de-praktijkendatabank-samenleven-in-diversiteit-en-neem-een-kijkje-in-het-leuvens-onthaalhuis-de-nomade
https://www.vvsg.be/nieuws/ontdek-nu-de-praktijkendatabank-samenleven-in-diversiteit-en-neem-een-kijkje-in-het-leuvens-onthaalhuis-de-nomade
https://futureu.europa.eu/?locale=nl
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/09/gaat-europa-echt-naar-de-burger-luisteren-de-conferentie-over-d/
https://www.egtslinieland.eu/nl/projecten/boergondische-buren?fbclid=IwAR0P9DgObY49WzjzzJrNoZxeSYUNkNQ7qt2UgN29PTIcePZlXkTHov64UfI
https://www.egtslinieland.eu/nl/projecten/boergondische-buren?fbclid=IwAR0P9DgObY49WzjzzJrNoZxeSYUNkNQ7qt2UgN29PTIcePZlXkTHov64UfI
https://oleander.be/
https://www.hagelandplus.be/web/page/20?fbclid=IwAR0LwDUBBVSoDy0cztFITBJRsqWccHrxTlSg-d4p_VFSu_USoCrho3NNOos
http://www.dorpsbelangen.be/
https://www.facebook.com/vlaamseverenigingdorpsbelangen
https://www.dorpsbelangen.be/?page_id=620
http://www.ontdekhetdorp.be/index.php
http://www.ontdekhetdorp.be/index.php
https://www.mobiel21.be/m21-onderzoekt/onderzoek-vervoersarmoede-januari2021
https://dorpenfestival.nl/home?fbclid=IwAR1wsypBN3xS_UVOB-LfUsDlS3nrWqQb8GuyHQURVnWP8YJIGd1cxlRYrc0
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/427/petities-participatie-in-middeleeuws-brugge?fbclid=IwAR0S8fNFwNO1C4YcJKGjaf_OdQ4nh8JDuRn2FlWWBKEITceXlEhtB3ccB00
https://burgerenergie.be/
https://burgerenergie.be/
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Calls/2021/20190205DD
https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2021/20210527AJBuurten
https://www.defederatie.org/nieuws/binnen-organiseren-zonder-een-vuiltje-aan-de-lucht
https://www.defederatie.org/nieuws/binnen-organiseren-zonder-een-vuiltje-aan-de-lucht
https://www.facebook.com/PastorieOosthoven
https://www.voedselrijk.be/over
https://www.bruzz.be/videoreeks/woensdag-12-mei-2021/video-stad-brussel-zet-bakfiets-voor-burgerparticipatie-middel-voor?fbclid=IwAR3FEQKdPpXsNdbYckBMOcplyfOOfQe7cX-xBxgjYrDAZszZMUAXShpQanU
http://www.sint-laureins.be/website/6532-www.html?branch=1&language=1
http://www.sint-laureins.be/website/6532-www.html?branch=1&language=1
https://www.dorpsbelangen.be/?p=7378
https://www.dorpsbelangen.be/?p=7378
https://debetrokkenpartij.be/nl/event/lancering-een-nieuw-verhaal-voor-de-adviesraden/
https://debetrokkenpartij.be/nl/event/lancering-een-nieuw-verhaal-voor-de-adviesraden/
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/425/state-of-the-region
https://www.dewakkereburger.be/nl/artikel/425/state-of-the-region
https://www.facebook.com/events/307735957377777/?ref=newsfeed
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/Paginas/default.aspx

