NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021
Inspiratiedag I Kerken I Zorgzame buurt

Inspiratiedag 16 oktober te Heffen (Mechelen)
Ben van Essen (Foto) van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (Nederland)
en Jasper Van Loy auteur van het boek 'Onder de kerktoren' komen ons inspireren.
Klik hier en schrijf in vóór woensdag 13 oktober
en maak de bekendmaking van de GoeBezig-prijzen 2021 ter plaatse mee.

Nieuws uit onze ledengroepen
* Het blijft niet bij een droom in
Abele, dankzij grensoverschrijdende samenwerking.
* Meer nieuws van onze leden.
Nieuws uit andere organisaties
* Hoe ga je met je lokale
gemeenschap op zoek naar een
nieuwe of extra bestemming van je
parochiekerk? Workshop door

Nieuws uit onze organisatie
* Webinar 'eenzaamheid en
basisbereikbaarheid'
maandag 25 oktober. Lees meer.
* Webinar 'dienstverlening en
kwaliteitsvol inrichten van de
publieke ruimte'
woensdag 17 november. Lees
meer.
* Webinar 'een bevraging
organiseren'
maandag 29 november. Lees meer.
* Webinar 'diversiteit verhogen in
een bewonersgroep'
donderdag 9 december.
Meer info volgt.

Avansa en Provincie
Oost-Vlaanderen Dienst Erfgoed
op zaterdag 23 oktober te Gent.
Lees meer.
* Samen bouwen aan een zorgzame
buurt. Labo Ouderenbeleid door
Ouderenraad, VVSG en VUB in
november. Lees meer.
* De toekomst van vrijgekomen
hoeves. Kunnen nieuwe invullingen
bijdragen tot een kwalitatief
landschap? Workshop door
Avansa Vlaamse Ardennen op
dinsdag 30 november in Grimminge
(Geraardsbergen). Lees meer.

25/10 Je tuin ontharden
28/10 Digitaal verenigingsloket

Projectoproepen
* Verklein de digitale kloof met een

* 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

(Boven)lokale digibank
* Ontmoeten en groen beleven in
open ruimte in Oost-Vlaanderen
* Een volkstuintje oprichten door
VLM
* Reken af met corona en verspreid
vanaf nu de ‘plattelandvariant’ van de provincie
Antwerpen.

vorming en advies op maat!
Lees meer.

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw krijgt steun van Vlaanderen.

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van een bewonersgroep op het platteland
of omdat u bij plattelandswerking en leefbare dorpen betrokken bent.
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