Laureaten
Buurten op den Buiten 2022

Antwerpen
Moestuinvrienden Zondereigen
Een braakliggend terrein in Zondereigen wordt als moestuin ingericht met (vergeten) groenten,
fruit en kruiden. Alle gewassen worden biologisch en ecologisch geteeld zonder gebruik te maken
van pesticiden of kunstmeststoffen. De moestuin, gelegen naast het kerkhof, wordt een
ontmoetingsplaats voor het dorp en een educatieve tuin voor scholen. Samen met OKRA wordt
vier maal per jaar een seizoensgebonden maaltijd bereid met producten uit de moestuin.
Overschotten worden aan het OCMW geschonken.
Moestuinvrienden Zondereigen
Buurtbabbelbank Baarle-Hertog
De gemeente Baarle-Hertog wil ontmoeting in de openbare ruimte bevorderen om de sociale
samenhang in de buurten te versterken. Hiertoe wil de gemeente, naar het voorbeeld van de
gemeente Arendonk, een buurtbabbelbank laten maken door leerlingen van een technische school.
De nood aan sociale contacten werd meer dan ooit duidelijk na twee jaar coronacrisis. De
buurtbabbelbank kan gratis aangevraagd worden door buurten. De gemeente zorgt voor het
transport en de plaatsing van de buurtbabbelbank.
Gemeente Baarle-Hertog
Tuin-buurt-bar
In een bestaande Samentuin een zelfbedieningstuinbar organiseren zodat buurt, wandelaars en
fietsers ( op fiestroute), tuiniers elkaar kunnen ontmoeten in een natuurlijke omgeving in de
buitenlucht ( corona veilig)
Transitie Mol en Balen
Openlucht ontmoetingsplaats Winkelomheide
Tijdens de coronapandemie hebben we heel erg gevoeld hoe belangrijk ontmoeting en verbinding
is. Om op een 'veilige' manier mensen samen te kunnen brengen, willen we een overdekte
ontmoetingsruimte creëren in ons dorpscentrum. We denken aan enkele banken, tafels en vooral
een stevige zeiloverkapping die de ruimte beschut tegen zon en regen.
vzw Ontmoetingscentrum Winkelomheide

2387 Baarle-Hertog

2387 Baarle-Hertog

2400 Mol

2440 Geel

Gewoon bijzonder buurten
Het stuk groen van Ateljee Hagelbos heeft bomen, dieren, bloemen, een immense serre. Oosterlo
heeft nood aan een open plek waar ouderen, kinderen, jongeren uit de buurt elkaar kunnen
ontmoeten. We willen daarom op onze groene plek een buitenklas maken met duurzame
materialen. Het samen maken en inrichten van de plek is de start van samen knutselen, zaaien,
oogsten, koken,.. De ontmoetingsplaats wordt het start- en eindpunt voor wandelingen. Het
grootste doel is contact met de natuur en elkaar.
MPI Oosterlo vzw

2440 Geel

Een Goeiendag in Geel Holven
We willen in Geel Holven mensen terug meer verbinden met elkaar. In eerste instanties door kleine
acties zoals de campagne ‘Goeiendagstraat’. We willen mensen terug goeiendag tegen elkaar laten
zeggen. Hiervoor gaan we op één avond en een weekenddag mensen uitnodigen om samen te
komen, een babbeltje te doen, heel laagdrempelig. Op dit moment laten we de mensen
kennismaken met de campagne ‘Goeiendagstraat’. Door kleine acties hopen we mensen te vinden
2440 Holven
die zich willen inzetten voor de buurt.
kwb

Limburg
Polyvalente zalen domein Panoven
Deze zalen gelegen in het erfgoed domein Panoven worden van de nodige infrastructuur voorzien
zodat dit naast de activering van deze cultuurhistorische locatie tevens een ontmoetingsplek is voor
het gemeenschapsleven. De zalen staan ter beschikking voor ontmoeting, sport, culturele,
recreatieve en vormende activiteiten van het verenigingsleven. De zalen als vertrekpunt voor de
uitbouw van een antenne lokaal dienstencentrum als ondersteuning naar solidariteit, burenhulp en
zorgzame buurt.
Adviesraad Panoven
Buurten rond de vijver:
en ontmoetingsplek voor buurtbewoners en personen met een beperking die door O.C. SintFerdinand begeleid worden. O.C. Sint-Ferdinand en het buurtcomité van Laren engageren zich om
allerlei activiteiten te organiseren rond de vijver om de buurt te laten kennismaken met personen
met een beperking. Van een verwaarloosde vijver maken we opnieuw een visvijver, een prachtig
plekje midden in de natuur waar zowel buurtbewoners als kinderen, jongeren en volwassenen, die
in O.C. Sint-Ferdinand begeleid worden, elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen.
O.C. Sint-Ferdinand (behoord tot de vzw organisatie Broeders van Liefde)

3545 Halen Loksbergen

3560 Lummen

Warme Serre De Hoven
Centraal in onze buurt is een locatie op openbaar terrein waar enkel gedurende de zomer en enkel
bij goede weersomstandigheden kan samengekomen worden. Er bevindt zich momenteel een
petanquebaan als middelpunt waar de buurt vertrekt voor activiteiten zoals wandelen, fietsen en
natuurlijk petanquen of vooral gewoon samenkomen, socialiseren en vergaderen. Wegens gebrek
aan een overdekte plaats, die we de naam willen geven: "Warme Serre De Hoven", vragen wij deze
financiële steun aan.
Buurtcomité De Hoven

3690 Zutendaal

Een openluchtcafé voor Hendrieken-Voort
In Hendrieken-Voort is - zoals in vele Haspengouwse dorpen - geen enkele winkel, geen bakker of
café meer aanwezig. Nu ook nog de kerken één voor één de deuren sluiten en kermissen tot het
verleden behoren, veranderen de dorpen stilletjes aan in slaapdorpen, waar buren elkaar nauwelijks
3840 Borgloon kennen. Met een openluchtcafé wil HEVO terug dynamiek in het dorp brengen door tijdens de
Hendrieken
zomermaanden op regelmatige tijdstippen een gezellige ontmoetingsplaats organiseren voor jong en
oud.
HEVO
Hoepertingen (her) LEEFT
Het parochiecentrum te Hoepertingen, deelgemeente van Borgloon, heeft meer dan 60 jaar een
sociale ontmoetingsfunctie. Sinds 2011 kende deze functie een sterke terugval, waarop het
gemeentebestuur van Borgloon in 2020 besliste om de exploitatie definitief te stoppen. Enkele
leden van de plaatselijke verenigingen besloten het centrum een nieuwe start te geven en zoals
vroeger een ontmoetingsplaats te creëren en betaalbare accommodatie ter beschikking te stellen
voor elke dorpsbewoner /vereniging.
Vzw De Golmeerzouw Hoepertingen

3840 Borgloon Hoepertingen

Den daelem gezellig en groen
Vroeger was den Daelem bekleed met hagen en hoogstammige fruitbomen. Nu zijn die nagenoeg
verdwenen. Deze buurt gelegen aan de rand van de gemeente willen we opnieuw behagen en de
resterende hoogstammen behouden en verzorgen. We betrekken de buurt om de straat te
vergroenen en gezelliger te maken door onder andere het plaatsen van een bank en schaduwhoek
zodat iedereen kan genieten van dit mooi stukje Haspengouw.
Haal meer uit je tuin vzw

3890 Gingelom

Samen onder de kerktoren, voor een inclusieve gemeenschap!
We startten een Mamadepot ( tweedehandswinkel voor kinderspullen van 0 tot 14 jaar: kleding,
speelgoed, allerhande gerief, aan miniprijsjes met koffiehoek, speelhoek en workshops) per
01.02.2022 en wensen met de steun van KBS deze werking uit te breiden met een buurtrestaurant, 3891 Gingelom repaircafé, ontmoetingsplaats en samenwerking met externe diensten , in functie van mensen in
Mielen-Boven-Aalst
armoede, vereenzaming en integratieproblemen. We gaan voor inclusie, duurzaamheid en zorg voor
elkaar. Iedereen is er welkom.
Ferm Mamadepot Mielen-boven-Aalst
hARTelijke buurten 2022
In 2021 was de insteek van hARTelijke buurten om de buurtwerkingen te stimuleren om zich na de
pandemie (opnieuw) te verenigen. In 2022 willen we een versnelling hoger schakelen door deze ook
onderling te laten kennismaken door het opstarten van een buurtoverschrijdende competitie in
3945 Ham
Ham. Omdat we het stukje ART niet uit het oog willen verliezen, maken de buurten zelf hun
spelcomponent in de vorm van een volksspel, uitgevoerd door de ganse buurt. De competitie
eindigt met een slotdorpsfeest.
Gemeentebestuur Ham
Ovenbuur, een warm Bocholter project bij een unieke windmolen
We willen een bakoven bouwen en van de site een aantrekkelijke plek maken waar mensen
samenkomen. Een gemeenschappelijke buurtoven waar regelmatig brood, vlaai of andere dingen
gebakken worden. Deze traditie van 'ovenburen' willen wij terug in leven brengen. Wij willen het
sociaal contact, de traditionele bakkunst en de educatie hieromtrent, nl het verhaal van graan tot
brood, een warme plaats geven in ons dorp voor jong en oud.
vzw Ovenbuur Bocholt
Buurtwerking De Witte Selle brengt mensen samen
Buurtwerking De Witte Selle verenigt de bewoners van 105 huizen die bij elkaar liggen. Van de 4
straten waarin de woningen gelegen zijn, zijn er maar liefst 3 doodlopende straten. Ideaal dus om
elkaar in een verkeersveilige omgeving te ontmoeten. Door het plaatsen van een zitbank rond de
boom op het einde van een doodlopende straat, kunnen we de spontane ontmoetingen tussen jong
en oud en het gevoel van verbondenheid nog meer stimuleren.
Buurtwerking De Witte Selle

3950 Bocholt Kaulille

3990 Peer

Oost-Vlaanderen
De Langste Tafel in de Schoonste Dreef
Zaterdag 18 juni nodigen we het hele dorp uit aan de De Langste Tafel. De feeërieke kasteeldreef
met leilindes wordt eenmalig opengesteld en vormt het decor voor een namiddag en avond vol
plezier, lekker eten en verrassende ontmoetingen onder Hansbekenaren. Per straat maken de
bewoners op voorhand samen een taart waarmee ze deelnemen aan de verkiezing van 'De Strafste
Taart'. Een toverachtige inkleding, speelse speeddate en inhuldiging van een picknickbank in de
dreef maken het helemaal af.
Tuupetegoare - In het Land van Hansbeke
Burenwerking Buurtpunt Onder 't Perron - Landegem
Onder ’t Perron wil vanuit een inclusie-visie een verbindende buurtwerking opzetten gericht op
ontmoeting tussen de buurtbewoners van Landegem.
Daarvoor plant zij o.a. 1 keer/maand een burenwerking waarop alle buurtbewoners, als dan niet
behorend tot een kansengroep, los van achtergrond, met of zonder beperking… zijn uitgenodigd
Dit wordt uitgewerkt door een paar buren. Er is altijd een thema om mensen samen te brengen en
op een laagdrempelige manier met elkaar aan de praat te laten gaan.
Buurtpunt Onder 't Perron
Open Natuuratelier voor kinderen en (groot)ouders
Het Open Natuuratelier is een aanbod voor alle kinderen en hun (groot)ouders in Landegem en
Nevele. Het is een universeel aanbod, met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van
kinderen met een beperking. Samen de omgeving verkennen, de natuur beleven, creatief bezig zijn,
ongedwongen nieuwe natuurervaringen opdoen en mekaar ontmoeten op een informele manier, is
het doel. Natuurbeleving als motor voor sociale cohesie en inclusie is de ambitie!
Natuurpunt De Ratel Nevele

9850 Nevele Hansbeke

9850 Nevele Landegem

9850 Nevele Landegem

Vlaams-Brabant
Zetj aa e gat!
Zetj aa e gat! is een project van verschillende buurtcomités en de gemeente Gooik. Unieke zit- en
picknickbanken met als doel om te verbinden, tot rust te komen, aandacht te vragen voor ecologie,
cultuur en mensen dichter bij elkaar te brengen. In 2022 en 2023 creëren we zitplekken met elk een
eigen karakter (boekenbank, uitzicht-bank, poëziebank, kunstbank, sportbank, erfgoedbank,
babbelbank...) uniek op elke plek met één gemeenschappelijk doel: "Zetj aa e gat!" (wordt in elke
bank gegraveerd).
Gemeente Gooik

1755 Gooik

#Koffiechat
#Koffiechat is een samenwerkingsverband tussen De Oude Pastorij (Zonnelied vzw) en een aantal
plaatselijke verenigingen. Met ons mobiel café gaan we opnieuw voor de goeie oude typische
manier van verbinding en blazen we het verdwenen dorpsgevoel nieuw leven in. Deze
groepsvormende activiteit streeft ernaar om mensen met een beperking een actieve eigen rol te
laten opnemen en zo te bouwen aan een waardevolle gemeenschap.
Zonnelied vzw

1761 Roosdaal Borchtlombeek

Breng je eigen koffie, babbelbanken in sociale woonwijken
Zitbanken waar buurtbewoners buiten kunnen samen komen om te babbelen en dit voor de drie
sociale woonwijken in Kampenhout, Loverdal, Bukenhof en Trits.
Gemeente Kampenhout

1910 Kampenhout

Ottopia: van tuin in het dorp naar tuin van het dorp
De afgelopen jaren zette de dorpsraad met succes zijn schouders onder de herinrichting van de
pastorijtuin.
Dit project wil het potentieel van deze plek als plaats voor ontspanning en ontmoeting verder
valoriseren. Enerzijds staat de verdere inrichting op het programma met speelelementen voor de
allerjongste inwoners en zit- en hangplekken voor alle generaties. Anderzijds zorgt het
activiteitenprogramma met doe- en feestmomenten voor verhoogde betrokkenheid van alle
inwoners.
Dorpsraad Ottenburg

3040 Huldenberg Ottenburg

Hondenspeelweide startplaats Butselbos
De gemeente Boutersem richt een startpunt in voor de verkenning van het Butselbos. Dit startpunt
bevindt zich aan de rand van de kern, nabij sporthal en parkeerterrein. Aan dit startpunt wordt een
3370 Boutersem
hondenspeelweide ingericht. De speelweide kan gebruikt worden door recreanten en omwonenden.
De inrichting stimuleert het sociaal contact tussen de gebruikers.
Gemeente Boutersem
Buren met vuren
We ontmoeten mekaar als buren regelmatig informeel, formeel (2-tal keren per jaar), spontaan (op
wandeling), voor n babbel, n vraag of verzoekje (hulp en ondersteuning, gemeenschappelijke
interesses, hobby's,...).
Met dit initiatief willen we iets meer bestendigheid geven dan de 2 formele bijeenkomsten. Mede
door Corona wou dat de afgelopen 2 jaren moeilijk lukken maar daar willen we graag verandering
in brengen....
Buren met Vuren

3390 Tielt-Winge

Boekeloeren op den buiten
We willen in wijk Roosgracht een ontmoetingsplaats creëren waar het aantrekkelijk is om elkaar te
ontmoeten. Centraal idee is het plaatsen van een boekentil, bank en tafel, planten/ kruiden. Elke
buurtbewoner kan hier genieten, een boek lezen, een verhaal delen. Een groene omgeving dat
jongeren kan stimuleren tot lezen, waar buurtbewoners uitgenodigd worden tot delen en
hergebruiken. Deze eigen buurtplek wordt verzorgd door de buurtbewoners en wil de opstart zijn
voor een verdere wijkwerking.
Wijkcomité Roosgracht

3400 Landen

West-Vlaanderen
Ettelgem Leeft, jij telt mee!
We willen weer actie ontwikkelen in ons dorp na corona. Het verenigingsleven is voor een groot
stuk stilgevallen.
De ervaring is er ook dat de nieuwe bewoners veel minder snel deelnemen aan het dorpsleven.
In bepaalde straten van het dorp is er een evolutie op gang van een verjonging van de bevolking.
Graag willen we de nieuwe en jonge bewoners betrekken in het dorpsleven. Samen met de
verengingen van het dorp willen we via nieuwe initiatieven de bewoners laten deelnemen aan het
dorpsleven.
Werkgroep Kern Ettelgem vzw

8460 Oudenburg Ettelgem

Sterrepunt waar mensen met en zonder beperking samen leven, wonen en werken door
elkaar duurzaam te ondersteunen in dienstverlening en ontmoeting
Duinhelm en OCMW Ichtegem werken samen rond ontmoeting en dienstverlening voor mensen
met en zonder beperking. Duinhelm ondersteunt mensen met een beperking, de bijzondere
medewerkers. Het Sterrepunt wordt een ontmoetingsplek voor een babbel al of niet gekoppeld aan
8480 Ichtegem
een vraag dienstverlening. Talenten en mogelijkheden van bijzondere medewerkers worden gelinkt
met noden in de buurt. Boodschap nodig ? tuinier, een brief posten of wandelen met de hond,.. dan
kan je beroep doen op Sterrepunt.
vzw Duinhelm
Midzomerkriebels doen Varsenare leven
Midzomerkriebels wilt ALLE inwoners van ons slaapdorp wakker kriebelen tijdens een wandeling
om in te zetten op meer ontmoeting in en betrokkenheid op het dorp. Dit in samenwerking met
het klassieke verenigingsleven, wijkcomités, bewonersorganisatie Leefbaar Varsenare die zich langs
het parcours op een interactieve manier kenbaar maken. Deze dag wordt afgesloten met een groot
ontmoetingsmoment bij het midzomernachtvuur. Dit initiatief levert de vonken voor verdere
ontmoetingen bij de bewoners.
Leefbaar Varsenare

8490 Jabbeke Varsenare

Steenbrugmolentuin, waar dorpsbewoners & buren, passie en natuur elkaar vinden
In de steenbrugmolenstraat te Anzegem bevindt zich een eetbare tuin. Deze tuin is omgebouwd
van grasweiden naar voedselbos en deeltuin. Het is de bedoeling om tijdens het jaar de tuin open te
stellen voor zowel jong als oud. Niet enkel groene vingers kunnen er participeren of genieten, we
willen het tuinverhaal verbreden om buren er zelf ook de mogelijkheid te geven iets te organiseren.
De skateramp, Baravan en klusatelier verbreden het gebruik en biedt platform voor de buurt en
dorp-initiatief.
Eetbaar Anzegem

Afrikaanse Belevenis - Walking lunch & Afro Dance-show
We willen een "taste of Africa" aan onze buren geven door een sort walking markt met eten &
kleren van verschillende landen in Afrika te organiseren met muziek en afrikaanse dansshow. De
mensen kunnen mee dansen of Afrikaanse dansen leren als ze dat willen.
Wanyuri vzw

8570 Anzegem

8587 Spiere-Helkijn Helkijn

Natuurpuntjes voor Kortemark
Meer dan ooit hebben we nood aan kwalitatieve groene publieke ruimte op wandelafstand van onze
woonplaats. We zoeken rust, verbinding en verwondering met de natuur. Samen met de buurt
planten we op openbare pleintjes een minibos, inlandse borders of bloemen -en kruidenvelden. Op
8610 Kortemark
regelmatige basis helpen we samen met de buren om dit stukje natuur te onderhouden. Kleine
natuurpuntjes kunnen het verschil maken voor mens en dier.
Natuurpunt Kern Kortemark
Buurtbabbelplek
Woonzorgcentrum Sint Anna vzw ligt in het hart van Bulskamp. Het is een groot 'huis' in de
dorpskern waar veel mensen langskomen en ont-moeten. De buurtwerking zet zich in om de
verweving met het dorp te versterken en de buurt ook gebruik te laten maken van de infrastructuur
en onze diensten (dorpsrestaurant, antennepunt van het Lokaal Dienstencentrum, vergaderruimte,
clubwerkingen).
Samen met onze buren dromen we van een buurtbabbelplek, met banken en een speeltuigje.
WZC Sint Anna vzw

8630 Veurne Bulskamp

Kom en zie naar Karavan Zetjebie!
Karavan Zetjebie is op weg in het dorp, stopt op een mooi plekje, zet zijn terras uit en verrast.
Nieuwsgierig? Zet je bie! Wees welkom en geniet!
8700 Tielt Volg Karavan Zetjebie met zijn gezellige activiteiten: ruststop bij een wandeling, praatcafé naast het
Kanegem
petanqueplein, ijsjeskraam op het speelplein, soep met babbeltjes, praatjes met taartjes,.. Laat
Karavan Zetjebie ook jouw bestemming zijn!
De Snelle Tieze

Schuiferskapelle, van 40 naar 45. Van 't Een kwam 't Ander
Bij onze wandelplukroute kwamen heel wat oude verhalen naar boven. graag zouden we deze
ervaring verder inzetten op de integratie van oude en nieuwe dorpsbewoners. we willen de spirit
van het dorp vatten, koesteren en uitdragen naar de nabije toekomst. we sprokkelen verhalen van
1940 tot nu. beelden die uit via podcasts, foto's en kleine toneeltjes in een dorpswandeling.
tegelijkertijd kijken we een generatie vooruit naar 2045. waar willen we straks wonenen wat moeten
daarvoor gebeuren?
Bewonersplatform Schuiferskapelle
Mexiceau inviteert en innoveert
Mexiceau is een stuk natuur dat vroeger ontoegankelijk voor de gemeenschap was. Dit willen we
veranderen. Picknicktafels om buren bij elkaar te brengen. Ruimte voor openluchtlessen en
optredens. Een afdakje zodat het materiaal niet stuk gaat bij regen. Verderop willen we een
rustplek creëren, letterlijk en figuurlijk, rustig zitten, Yoga of gewoon wat lezen. Dit alles in
samenwerking met diverse lokale organisaties (Jongeren, Woonzorgcentrum, Tuinhier, notenkraker
(sociale winkel),...).
Trefhof VZW
Ontmoetingshuis De Schakel
Het ontmoetingshuis De Schakel heeft altijd al een sociale functie gehad, maar dit is met de tijd
verwaterd. Met Huis van het Kind en het lokaal dienstencentrum Geselle willen we nieuw leven in
het oude gebouw blazen. We breiden het doelpubliek uit van de bewoners van de sociale woningen
naar de buurt en zullen zeer laagdrempelige activiteiten aan te bieden. Het ontmoetingshuis heeft
een grondige opfrisbeurt nodig. Samen met de (toekomstige) gebruikers willen we deze nieuwe
invulling vormgeven.
OCMW Wingene

8700 Tielt Schuiferskapelle

8730 Beernem

8750 Wingene Zwevezele

Doomkerke Droomt
Inwoners van Doomkerke zijn voor alles aangewezen op buurdorp Ruiselede, of de verderop
gelegen stad Aalter. Buren zijn vaak niet veel meer dan mensen die toevallig naast elkaar wonen.
Doomkerke droomt wil inwoners van Doomkerke samenbrengen om elkaar te inspireren,
8755 Ruiselede
verbinden en versterken. De aanzet hiertoe is een plaats waar samen biogroenten geteelt worden en
waar mensen samen kunnen samen komen. Zo willen we een duurzaam ecosysteem bouwen waar
kennis en materialen gedeeld worden.
Autartika
De Pelgrimroute
Met de uitbouw van de Pelgrimroute wil Vondels samen met de gemeente Heuvelland en de
Provincie letterlijk een ‘verbindende’ belevingswandeling uittekenen in één van de kleinste dorpjes
van Heuvelland. Het wordt een natuurwandeling dwars door het centrum en het domein van
dagcentrum De Pelgrim van Vondels vzw . Volwassenen met een verstandelijke beperking staan in
voor het onderhoud van de site en de verzorging van de dieren. Hiermee hopen we een
meerwaarde te hebben voor de gans de buurt.
Vondels vzw

8900 Ieper

Planciusjaar Dranouter
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Petrus Plancius is overleden. Petrus Plancius geboren te
Dranouter was een talentvolle cartograaf maar ook astronoom, geograaf, bewindhebber van de
VOC én een beducht calvinistisch predikant. Hij was dus van alle markten thuis. Daarom voorzien
we een breed programma met onder andere schooltheater, nocturnes, film, lezingen,
8950 Heuvelland
breughelmaal...
Het planciusjaar is een samenwerking tussen de gemeente Heuvelland en verschillende verenigingen
uit Dranouter.
Gemeente Heuvelland
Thûs Poperinge, een inloophuis en -tuin voor personen met een psychische kwetsbaarheid
Thûs Poperinge VZW is een vereniging die zich inzet voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. We willen een laagdrempelige springplank zijn naar re-integratie in de
maatschappij. Een open huis voor personen met psychische kwetsbaarheid maar ook voor
familieleden of vrienden ervan die met vragen zitten. Met dit tuinproject willen we ons
activiteitenaanbod uitbreiden om zo ook het bereik van onze werking te kunnen verbreden en
de band tussen onze leden te verbeteren want samen sta je sterker.
Thûs Poperinge VZW

8970 Poperinge

Sint-Michiels Buurthof
Wij hebben als doelstelling de bewoners van onze buurt ongedwongen bij elkaar te brengen. In de
binnentuin van het leegstaande Sint-Michielspand organiseren we ludieke niet-commerciële
tuindagen waarmee we senioren, jonge gezinnen en anders-validen bereiken. We zoeken de
bewoners actief op en nodigen hen uit om een eigen inbreng te bedenken voor de thematische
tuindagen. Dat gaat van taart bakken tot lampjes hangen, een spel bedenken, dansen of gewoon de
krant komen lezen bij een gratis koffie.
vzw De Fanfare

8970 Poperinge

Kiosk als landschappelijk buurtpunt
Vzw De weij streeft ernaar om het dorp leefbaar te houden voor de komende decennia. Sociale
cohesie en groenbehoud staan hierin centraal. De ligging van de weide zorgt voor verbinding tussen
8970 Poperinge de wijk en het dorp. Via de inrichting en de activiteiten van wordt dit versterkt.
Reningelst
Met de baubotanische kiosk willen we een ontmoetingsplek creëren voor buurtbewoners en
passanten. En inzetten om de buurtbewoners een podium te bieden om hun talenten te
ontwikkelen en zo voor verbinding te zorgen.
vzw De Weij

