
Dag iedereen,  

 
Van harte welkom op onze Inspiratiedag op zaterdag 23 april 2022  
in buurtpunt Den Hannekesnest in de herbestemde kerk te Kerkbrugge (Evergem). 
 
Het eerste deel is de Algemene Vergadering van onze vzw, enkel bestemd voor de leden. 
Kan je er om een of andere redenen niet fysiek bij zijn, dan kan je als lid deze vergadering digitaal 
meevolgen. Stuur dit bericht door naar alle leden van jouw bewonersgroep, want ook zij zijn 
welkom. Schrijf je zo snel mogelijk in, want het aantal plaatsen in de locatie is beperkt! 
 
Na het administratieve gedeelte volgt een mooi gevuld inspirerend programma, waarop iedereen 
welkom is. 
 
9.15 u. Onthaal 
9.45 u. Algemene vergadering voor leden van onze vzw. 
 

 Verwelkoming door voorzitter William Minnaert 

 Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 29 mei 2021  

 Aanvaarden van nieuwe leden en vaststellen van de ledenlijst 

 Aanvaarden van nieuw bestuurslid  

 Voorleggen en goedkeuring jaarverslag 2021 (voorzitter William Minnaert) 

 Voorleggen en goedkeuring financiële documenten (dagelijks bestuurder Luc Joos) 

a)       Resultatenrekening 2021/Balans – goedkeuring en kwijting van de bestuurders 

b)       Begroting 2022  

 Voorstelling van het jaarprogramma 2022 

 Voorstelling Forumpagina op onze website 
 
10.30 u. Pauze 

10.45 u. Inspiratiedag - iedereen welkom 

 Lancering Goebezig-prijs 2022 en bekendmaking thema 

 Terugblik op 4 themadossiers + voorstelling van diverse goede praktijken  
 
Eenzaamheid 
*Stoepgesprekken in Geraardsbergen door Jürgen Callebaut (Dorpsraad Ophasselt) 
*Café-initiatief te Bolderberg door Ludo Steemans (Dorpsraad Bolderberg) 

 

Kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte 
*Domein Bovy in Heusden-Zolder wordt Park met Smaak door Ludo Steemans 
  (Dorpsraad Bolderberg) 
*Inclusieve natuurspeeltuin als centraal trefpunt door Bewonersplatform Bassevelde 
 

Dienstverlening 
*Dienstverlening weer naar dorpen halen door Denktank PaalOnline  
*Voorstelling werking Buurtpunt Den Hannekesnest 
    

Basisbereikbaarheid 
*Een stand van zaken met mobiliteitsexpert Bert Meulemans van Landelijke Gilden 
*Welk signaal geven we als koepel van bewonersgroepen aan de Vlaamse overheid? 



 12.30 u. Netwerkmoment en lunch 
 
13.30 u. Geleide wandeling door het koppelingsgebied en de tuinwijk van Kerkbrugge-Langerbrugge 
 
15.30 u. Afsluiten bij een drankje 
 
Voor leden is deze dag gratis. Niet-leden betalen € 20,00 voor de volledige dag.  
De voormiddag is gratis. Klik hier om in te schrijven als lid en hier als niet-lid. 
 
Hoe je Buurtpunt Den Hannekesnest bereikt, vind je hieronder. 
 
 
 
Tot ziens! 
 
Namens de leden van het Bestuursorgaan:  
William Minnaert, Danny De Schrijver, Luc Joos, Steven Malfliet, Martin Duyck en Julien Maebe 
 
en de beleidsmedewerkers Agnes Voet en Maarten Lippens 
van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw  
 
Ondernemingsnr. 0525.949.044 – RPR Gent 
De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo  
T 09 376 71 06 - M +32 473 24 40 71 
E info@dorpsbelangen.be  
W www.dorpsbelangen.be  
S Facebook 
Schrijf je in op onze nieuwsbrief. 
 
 

Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw 
is mogelijk dankzij de Vlaamse Overheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/r/N28Ja5mN9X
https://forms.office.com/r/AdjuSthqqN
mailto:info@dorpsbelangen.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dorpsbelangen.be%2F&data=04%7C01%7Cisa.moerenhout%40obrabaken.be%7Cbe21ab8b478441ddfc0b08da13dc8db6%7Ce36e40e6a15d480e9216030ede209851%7C0%7C0%7C637844135407311770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dMMOnTS18Xtt0vZY%2BcBlQjxlqnB82mL9HBMLEdGoQeg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvlaamseverenigingdorpsbelangen&data=04%7C01%7Cisa.moerenhout%40obrabaken.be%7Cbe21ab8b478441ddfc0b08da13dc8db6%7Ce36e40e6a15d480e9216030ede209851%7C0%7C0%7C637844135407311770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k7onGkgGE6fyaCKQ5ZoO9Hocy8VRjiGnfO%2Fd5vWzjXA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dorpsbelangen.be%2F&data=04%7C01%7Cisa.moerenhout%40obrabaken.be%7Cbe21ab8b478441ddfc0b08da13dc8db6%7Ce36e40e6a15d480e9216030ede209851%7C0%7C0%7C637844135407311770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=66HgFGYUoPGieEZyyZmhYXhD9MIVVms83o7l5xM0NIY%3D&reserved=0
https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/Paginas/default.aspx


Hoe kom je naar Buurtpunt Den Hannekesnest in Kerkbrugge (Evergem)? 
Laat via het inschrijfformulier weten of je bereid bent om te carpoolen. 
 
Via E40:  
Rijd richting Gent. Neem afrit 14 Sint-Denijs-Westrem. Neem de B402 richting R4.  
Rijd richting Evergem-Zelzate. Ga rechts af Langerbruggestraat. Ga op het einde van de weg linksaf. 
Je vindt Den Hannekesnest op de linkerkant. 
Via E17: 
Rijd richting Gent. Rijd tot het knooppunt Zwijnaarde. Sla rechtsaf de R4 op. 
Rijd richting Evergem-Zelzate. Ga rechts af Langerbruggestraat. Ga op het einde van de weg linksaf. 
Je vindt Den Hannekesnest op de linkerkant. 
 
Via E34 
Rijd richting Zelzate. Neem de afslag Zelzate-West. Volg de R4.  
Ga aan de 3de verkeerslichten linksaf ‘Kerkbruggestraat’ richting Kerkbrugge-Langerbrugge.  
Sla na 1500 m linksaf De Grovemansstraat in. Op de rechterkant vind je een parking.  
Parkeren 
Op de parking in de Grovemansstraat op vijf minuten stappen van Den Hannekesnest. 

 


