
 

 

 

Laureaten Buurten op den Buiten 2021 

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning 

Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een 

concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om 

projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of landelijke buurt 

verbeteren en die de contacten tussen bewoners bevorderen.  

 

“Buurten op den Buiten” richt zich tot landelijke gemeenten, deelgemeenten of gehuchten. 

 

 

  

Vlaams-Brabant 

  

Kareelbunderbuurthuis is een gezellig buurthuis in een landelijke 

omgeving  

 

Het huidige centrum van de wipschieting in Leerbeek vraagt vernieuwing en 

redynamisering en vooral een breder spectrum aan activiteiten: een 

buurthuis. Met enkele bewoners uit de buurt hebben we de handen in 

mekaar geslagen om er voor te zorgen dat dit gebouw niet verdwijnt. De 

bedoeling is ook het maatschappelijk weefsel te versterken door de jeugd, de 

buurt en de bewoners van onze regio de mogelijkheid te geven 

laagdrempelige activiteiten te realiseren in een toegankelijke infrastructuur. 

 

Kareelbunder Buurthuis 

1755 Gooik - 

Leerbeek 

Got'straffebuurvrouwen zorgen 

 

Het tot stand brengen en ondersteunen van plaatselijke initiatieven met 

buurtbewoners om de buurt op te fleuren en te doen (her)bloeien. Het 

creëren van doe-activiteiten waarbij buurtbewoners van elkaar leren en aan 

elkaar creativiteit en kennis doorgeven. Een warm KOE-STER plekje 

maken waar elke buur zich welkom voelt.  

 

Got'straffebuurvrouwen 

1755 Gooik - 

Kester 
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Voeten samen (pieds tanqués) 

 

'Petanque connects’ is een samenwerkingsverband tussen De Pionier 

(Zonnelied vzw) en het plaatselijke buurtcomité. Inclusie en 

buurtvervlechting door samen een oude typische volkssport te spelen en 

nieuw leven in te blazen staat centraal. Met deze ervaringsgerichte 

vrijetijdsactiviteit ijveren we ervoor dat mensen met een beperking een 

actieve eigen rol kunnen opnemen tot inclusie en met het buurtcomité 

samen kunnen bouwen aan een waardevolle gemeenschap.  

 

Zonnelied vzw  

1761 Roosdaal -  

Borchtlombeek 

Het buurtparadijs: 'in den horenbos' 

 

6 families in de omgeving van Roth en Horenbos in Lubbeek hebben samen 

een dood fijnsparrenbos gekocht dat aangetast was door de letterzetter. Ze 

willen er een prachtig buurt/voedselbos van maken en openstellen voor het 

publiek. Er werd hiervoor een feitelijke vereniging opgericht nl. 'de vrienden 

van den horenbos'. Via de projectaanvraag vragen we ondersteuning voor 

de aanplanting en inrichting van het klimaatrobuuste buurtbos en het 

organiseren van een buurtfeest in het bos.  

 

Vrienden van den horenbos 

3210 Lubbeek 

Bedankbanken 

 

Het coronavirus heeft onze sociale contacten erg beperkt. Maar, meer dan 

ooit is duidelijk: sociale cohesie is van levensbelang. Dit stimuleren we met 

dit project. We zetten in op het  “wij-gevoel” in de straat. We plaatsen 

zitbanken om ontmoeting tussen mensen te promoten. Meer onderling 

contact in de buurt leidt ook tot meer hulp, vertrouwen en geluk. Dat 

hebben we tijdens corona gezien en daar spreken we nu onze erkenning 

voor uit via de bedankbanken.   

 

Gemeente Hoegaarden 

3320 

Hoegaarden 

Buurten op en rond Den Dolaard in de historische hameau ’t Vinne te 

Zoutleeuw 

 

Door het verder inrichten van de zelf aangelegde trage weg willen we 

buurtbewoners en jongeren(organisaties) de kans geven elkaar toevallig te 

ontmoeten en gemeenschap te vormen. De aangrenzende boomgaard wordt 

voorzien van picknicktafels, overdekt “vuurplekje” en bakoven. In deze 

belevingsruimte kan bv. een buurtfeest worden georganiseerd. De vzw 

3440 Zoutleeuw 
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wenst deze weg te verbinden met de oude rondeweg die langs het domein 

het Vinne loopt om het historische karakter van de buurt te herstellen 

(kaart).  

 

Den Dolaard vzw, Beweging voor Natuur, Dier & Welzijn 

Project Ten Kerselant – bewegen als bindmiddel voor en door 

jongeren.  

 

Tegenover de sociale woonwijk Ten Kerselant zal een calisthenics parcours 

worden geïnstalleerd. De jongeren in de buurt zijn al even vragende partij. 

Op die manier kunnen de kinderen/jongeren uit Ten Kerselant sporten. De 

jongeren uit de buurt ( waarvan er een deel monitor zijn op de 

speelpleinwerking) zullen zelf ook gratis initiatie lessen geven.  Wij hopen 

op die manier ook de kinderen/jongeren meer naar het ander 

vrijetijdsaanbod toe te leiden. 

 

Dienst Vrije Tijd Geetbets 

3450 Geetbets 

  

Antwerpen 

  

Zandhoven Natuurlijk...een dorp vol leven! 

 

Zandhoven Natuurlijk brengt inwoners samen rond projecten en activiteiten 

om de gemeente klimaatbestendig te maken. De projecten vertrekken van 

voorstellen die inwoners zelf indienen. Alle projecten en activiteiten hebben 

een duurzaam en verbindend karakter. Deze subsidieaanvraag behelst 

specifiek de opstart van onze vereniging en de tweede en derde activiteit die 

we organiseren: najaar 2021: 'Houtkanten en bio bloembollen' voorjaar 

2022: 'De bloem en de bij'  

 

Zandhoven Natuurlijk 

2242 

Zandhoven -  

Pulderbos 

Coach-project 

 

Met dit project willen we verschillende generaties de gelegenheid geven om 

elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te helpen in een 

ongedwongen sfeer. Coach staat voor coachen, maar ook voor de bus die 

dit alles mogelijk maakt. We verbouwen een lijnbus tot een heuse 

ontmoetings- en werkplaats voor de inwoners van Vorselaar.  

 

Oudercomité Duizendpoot, Wervetuin, Windekind 

2290 Vorselaar 
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Jabedabedoe, hier kunnen we naar toe! 'Meer' spelen in de 

Donkakker 

 

Bewoners (jongeren en volwassenen ) van de wijk Donkakker in Meer 

willen hun speelplein opwaarderen en zo jong en oud, over de culturen 

heen, samenbrengen en de gebuurtewerking een nieuwe impuls geven. Met 

dit project wil het buurtwerk zich bekend maken in de buurt en zo de 

drempel naar het buurtwerk verlagen.  

 

OCMW Hoogstraten, dienst Samenleving, buurtwerk 

2320 

Hoogstraten 

"De pastorij" van Olmen : mee bouwen aan een ontmoetingsplek 

voor gelukzoekers! 

 

Een buurtinitiatief opstarten binnen en buiten de pastorij van Olmen met de 

focus op het versterken van de buurt en inzetten op ontmoeten: 

-het starten van duurzame projecten: afhalen van lokale producten, pluk- en 

kruidentuin, culturele activiteiten, atelierwerking, ruilbeurs, koffiehuisje... 

-inclusie: mensen met een beperking, ouderen, kansarmen of met een 

multiculturele achtergrond de kans geven om elkaar te ontmoeten 

-inwoners en passanten faciliteren om deel te nemen aan dit project 

 

VZW de keiheuvel 

2490 Balen 

Onze stilte plek! 

 

In de Kade, een afdeling van Heder in Kalmthout is er een hulpvraag naar 

ondersteuning bij afscheid nemen. De " Mariagrot" , een plaats op het 

domein, biedt de rust om samen herinneringen op te halen, te luisteren naar 

elkaar en elkaar troost te bieden. In huidige tijden hebben we de kracht van 

deze plaats nog eens extra ervaren. Deze plaats is dringend aan een 

opknapbeurt toe. De opwaardering kadert ook in het idee van inclusie : ook 

mensen uit de buurt vinden hier rust , ontmoeten anderen.   

 

Heder vzw 

2920 Kalmthout 
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Project in Beweging  

 

Project in Beweging is een kort beweeg- en beleeftraject in de buurt, met 

onderweg laagdrempelige beweegmogelijkheden, zintuiglijke stimulansen 

(mensen met dementie, kleine kinderen, ...)  het ontdekken van erfgoed en 

natuurschoon in de onmiddellijke omgeving (plukboomgaard, 

amfibieënpoel, Mariakapelletje, troostplekje) En dat voor ouderen, 

grootouders met hun kleinkinderen, mensen met dementie, scholen, 

verenigingen, ... We blijven de route aanpassen en vernieuwen op initiatief 

van de buren. 

 

Gemeentebestuur Wuustwezel  

2990 

Wuustwezel 

Grenzeloos Braken 

 

In 2018 nam het gehucht Braken (Wuustwezel) deel aan het project 'Kerk 

als Dorpsknooppunt'. Dit project zocht op een participatieve manier naar 

een toekomstverhaal voor het kerkgebouw met als basis de versterking van 

de centrale knooppuntfunctie die het gebouw heeft. Uit dit project ontstond 

de werkgroep ' Grenzeloos Braken', een werkgroep met een visie: het 

huidige programma blijft behouden maar met een verbreding naar 

gemeenschapsvormende initiatieven en ontmoetingskansen in en rond de 

kapel.  

 

Grenzeloos Braken 

2990 

Wuustwezel -  

Loenhout 

  

Limburg 

  

Inrichting van een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte in Noteborn-

Bonekamp (Lanklaar, Dilsen-Stokkem) 

 

In de sociale woonwijk Noteborn-Bonekamp is er momenteel nauwelijks 

ruimte voor ontmoeting. De openbare ruimte die er is, is blanco. Zowel 

bewoners als stadsbestuur willen graag dat de mensen dichter bij elkaar 

komen te staan. Door een plek in te richten waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten, stimuleren we dit. Om te zorgen dat buurtbewoners dit speel-en 

ontmoetingsterrein maximaal gebruiken, organiseren we inspraak en 

participatie om deze speel- en ontmoetingsplek in te richten. 

 

RIMO Limburg vzw 

3550 Heusden-

Zolder 
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De Schans  

 

Het perceel , 50 are groot, is nu een kale weide waarop vroeger de schans 

lag. Velt Maasoeter wenst in samenwerking met de stad Maaseik, Wotra, de 

heem- en historische kring, basisschool Oogappel, Natuurpunt en de buurt 

er een ontmoetingsplaats met rustbanken, picknicktafel te realiseren in een 

groene omgeving. 

 

Velt Maasoeter 

3680 Maaseik 

Gezellig Gerdingen 

 

Het Gerkenbergklooster bepaalt al eeuwenlang het zicht van het Breese 

Gerdingen. Buurtbewoners hebben bijna allemaal hun eigen herinneringen 

aan het klooster en haar kerk. Bezinning, vieringen, rituelen, buurtfeesten. 

De kerk en haar omgeving vormden in het verleden vaak het decor voor 

deze gelegenheden. Sinds kort is het klooster verbouwd en wil de eigenaar 

de kerk en de omgeving terug openstellen voor de inwoners, de 

buurtbewoners, en éénieder met een hart voor participatie & sociale 

inclusie. 

 

Katholieke scholengemeenschap Mosa-RT 

3680 Maaseik 

"Inrichting van de pastorietuin" als onderdeel van leefbaar 

Koninksem 

 

De pastorie in Koninksem, Tongeren is eigendom van de kerkfabriek en is 

niet meer bewoond sinds de laatste inwonende priester onze parochie verliet 

in 2008. Momenteel is het gebouw deels in gebruik voor catechese en 

parochiale werking. De kerkfabriek wil het statige gebouw renoveren en ten 

dienste stellen van de lokale gemeenschap als buurthuis. Bij de pastorie 

hoort er ook een tuin die er momenteel verwaarloosd bijligt, deze tuin 

herbestemmen zou de waarde van  ontmoetingsplek nog vergroten. 

 

VZW parochiecentrum Koninksem 

3700 Tongeren 

-  

Koninksem 
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Geef Vliermaal de ruimte door het samen te beleven 

 

Met 'geef ruime en beleef' willen we de inwoners van Vliermaal, het eens zo 

bruisende dorp onder de pruimenboom terug samen brengen. Een brug 

maken tussen de bewoners, het rusthuis en de dorpsschool . Een plek 

bieden waar ze die ruimte vinden. De dorpshoeve met dorpsboomgaard is 

hier de geschikte plaats voor . Samen de oude boomgaard in zijn glorie 

herstellen, fruit plukken, fruit verwerken naar oma's recepten . Samen 

bewegen, wandelen in het dorp, samen lezen, verhaaltjes in het groen ... 

 

Nationale Boomgaardenstichting vzw 

3724 Kortessem 

-  

Vliermaal 

Natuur educatieve zone als onderdeel van een belevingsboomgaard te 

Alt-Hoeselt 

 

Het voetbalplein in ons dorpje heeft geen bestemming meer. Dit perceel, in 

eigendom van de kerkfabriek, heeft een ideale ligging en leent zich perfect 

tot de inplanting van een natuurlijke educatieve zone. In de filosofie dat 

deze gronden destijds geschonken zijn aan de kerk om de lokale 

gemeenschap te dienen, wil de kerkfabriek deze c.a. 2 hectaren aan de 

dorpsgenoten ter beschikking stellen en inrichten als een 

belevingsboomgaard met natuur educatieve zone. 

 

Kerkfabriek Sint-Lambertus te Alt-Hoeselt 

3730 Hoeselt 

Music 4 All - Muziekinitiatie/-opleiding voor kansarme kinderen 

 

Wij leven in de muzikaalste gemeente van Vlaanderen maar onze 

muziekcultuur lijkt nog steeds onbereikbaar voor de kansarmen onder ons. 

Onder deze noemer willen we in de zomer een stageweek opzetten voor 

kansarme kinderen om ze te laten kennis maken met onze muziekcultuur. 

Als we merken dat daar kinderen bij zitten die gebeten zijn door de microbe 

willen we ze ook financieel verder steunen in een muziekopleiding aan de 

muziekacademie 's in de buurt. 

 

Harmonieorkest De Volksgalm VZW 

3770 Riemst 
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Buurtkrant als promotie van het coronaproof verbinden van 

buurtbewoners in Gelderhorsten 

 

Buurtbewoners kijken uit naar het jaarlijkse buurtfeest, waaraan massaal 

wordt deelgenomen. Naast het feest zijn er ook vele spontane 

samenkomsten. Corona zette ons een ernstige stap achteruit in de opbouw 

van samenhang in de buurt. De sociale omgang werd enorm beperkt. 

Buurtbewoners missen de samenkomsten. Met een buurtkrant willen we 

zoeken naar nieuwe manieren om elkaar coronaproof te verbinden. De 

buurtkrant is dé schakel om buurtbewoners te stimuleren en te verbinden. 

 

Stad Lommel 

3920 Lommel 

  

West-Vlaanderen 

  

Samentuin ’t Groen Spinnetje 

 

Het oprichten van een tuin i.s.m. met het tSpinnenweb waar mensen 

(diverse groepen: o.a. buurtbewoners en mensen met nood aan extra 

ondersteuning) samen ecologisch tuinieren. Een inclusief project waar plaats 

is voor ontmoetingen, volgens een participatieve aanpak, waar men samen 

bijleert zowel informeel als formeel met theoretische en praktische 

workshops. Een fijne plek voor de buurt waarin verbinding centraal staat: 

verbinding met de natuur, met de dieren, met andere mensen en met jezelf.  

 

Viro vzw 

8377 

Zuienkerke 

Dorp In Zicht Lombardsijde 

 

Dorp InZicht Lombardsijde brengen de inwoners wat dichter bij elkaar. Dit 

vanuit de bewoners en voor de bewoners, dit door middel van meerdere 

activiteiten. De eerstvolgende geplande activiteiten zijn: 

- Lombardsijde feest 

- folklore en boeren markt in traditionele  klederdracht 

- Zaadkastelen bouwen in gezinsverband. 

- Billenkarrenrace 

- Eindejaarsfeest 

- Schuddebeurze natuurwandeling 

- uitbreiding Huurboekenkast. 

- Lombardsijde got Talent. 

 

Dorp InZicht Lombardsijde 

8434 

Middelkerke -  

Lombardsijde 



 

 

9/14 

Intergenerationele moestuin op de Heirweg 

 

We plaatsen een zestal verhoogde moestuinbakken aan de 

assistentiewoningen in de Heirweg. Lagere schoolkinderen uit de Vrije 

Basisschool ‘De Blokkentoren’ – een school die pal tegenover de 

assistentiewoningen ligt -, kunnen er samen met de bewoners de kruiden en 

groenten zaaien, planten en uiteindelijk ook oogsten. Dit gezonde, 

ecologische & duurzaam initiatief draagt bij tot een leefbare, zorgzame 

buurt en verbindt ouderen & mensen met een beperking maximaal met de 

samenleving. 

 

OCMW Anzegem 

8570 Anzegem 

Soep met Babbeltjes in Reninge 

 

Vanaf juni 2021 worden de (jong en oud) inwoners van Reninge 

uitgenodigd naar een maandelijks (of 2x/maand na verloop van tijd) 

ontmoetingsmoment. Met een tas soep ontmoet men elkaar (opnieuw), 

ontdekt men nieuwe locaties in Reninge ...  In de herfst 2021 en in het 

voorjaar 2022 wordt een groter event opgezet vanuit de ideeën van de 

deelnemers van de ontmoetingsmomenten. De realisatie ligt in handen van 

diverse organisaties in Reninge met als trekker wzc Zilvervogel Reninge. 

 

wzc Zilvervogel Reninge, maakt deel uit van vzw Zilvervogel 

8647 Lo-

Reninge -  

Reninge 

Merkem in de kijker 

 

Alle verenigingen van Merkem zullen samen na de coronaperiode 

verschillende activiteiten organiseren om het dorpsleven opnieuw te 

stimuleren. Concreet hebben de activiteiten tot doel de mensen terug in 

contact te brengen met elkaar en de solidariteit te bevorderen. De 

opbrengsten van de activiteiten worden gebruikt om terug te investeren in 

het dorp. Zo willen we onder andere het dorpsgevoel versterken door 

duurzame ontmoetingspunten in te richten.  

 

Merkem in de kijker 

8650 Houthulst 
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Dorpspunt in Stavele schiet uit de startblokken! 

 

Dorpspunt in Stavele is een plek waar mensen uit Stavele elkaar kunnen 

ontmoeten en verdwenen diensten terug vinden. We willen de talenten van 

onze dorpspuntmedewerkers verbinden met de noden in het dorp. In het 

Dorpspunt kun je terecht voor lokale producten, gewoon een babbeltje, 

hulp bij het grasmaaien of het leveren van je boodschappen aan huis. Van 

zodra de coronamaatregelen het toelaten openen we er, naast de winkel, ook 

een gezellige ontmoetingsruimte.  

 

De Lovie vzw 

8691 Stavele 

Dichtwijk 

 

Met dichtwijk willen we de bewoners van de dichterswijk in Beernem 

dichter bij elkaar brengen aan de hand van street art en cultureel erfgoed. 

De mensen in de wijk wonen namelijk in straten met namen van dichters: 

Guido Gezelle, Maurits Sabbe, Hugo Verriest, Stijn Streuvels, Albrecht 

Rodenbach, Kannunik David en Alice Nahon. We zouden een shortlist 

maken van de gedichten van deze schrijvers een voorleggen aan de 

inwoners. De gekozen gedichten gaan we aanbrengen aan gemeentelijk 

muren en gebouwen 

 

ASAB 

8730 Beernem 

Skatespot Hooglede 

 

Jongeren (+12 jaar) extra publieke ruimte geven door het installeren van 

enkele skatetoestellen. Tijdens de lentelockdown van 2020 werd duidelijk 

dat er voor skaters in Hooglede nood was aan een stuk openbare ruimte om 

te kunnen skaten. Op vraag van de jongeren werd er daarom een zoektocht 

gestart naar een locatie en een leverancier. Samen met Public Partners werd 

er naar een op maat gemaakte oplossing gezocht waar de jongeren nog lang 

van kunnen genieten.  

 

Gemeentebestuur Hooglede 

8830 Hooglede 
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BeOes. Gezondheid en welzijn een centrale plaats geven in een 

herstellende en inspirerende omgeving.  

 

Met een drietal gelijkgestemde gezinnen willen we de lokale omgeving 

besmetten met onze drive om onze dichte omgeving meer leefbaar te 

maken. We willen samen met de lokale gemeenschap : 

 

- een stuk industriële landbouwgrond ombouwen naar een ecologisch 

perceel 

 - samenwerken aan een integratief agro-ecologisch welzijns-en 

belevingslandschap binnen een context van een zelf-onderhoudend 

voedselsysteem (permacultuur)    

- leren, spelen, genieten, gezondheid en welzijn centrale plaats geven 

- oogst opwaarderen, zorgen voor lekker, duurzaam, lokaal en gezond 

voedsel, inspiratie geven aan anderen  

 

BeOes vzw 

8850 Ardooie 

vzw Inloophuis Ieper 

 

Het inloophuis Ieper is een nieuw initiatief in de Capucienenparochie. Het 

wordt een locatie waar we mensen willen werken aan een warme wijk. In 

deze tijd merken we des te meer het belang van sociaal contact, een 

luisterend oor en de kracht van iets doen voor/met iemand. We willen een 

plek creëren waar activiteiten kunnen groeien en ingevuld worden op vlak 

van vrije tijd, cultuur en vorming met het oog op verbinding brengen tussen 

mensen. 

 

Inloophuis Ieper vzw 

8950 

Heuvelland 

Swipe café Mesen - Heuvelland 

 

Met het project Swipe-café dicht S-Plus de digitale kloof. Op de "swipe-

café" belichten we op een laagdrempelige manier een aantal digitale 

toepassingen zoals facebook, chatapplicaties, internetbankieren, streaming 

video,... Buurtbewoners gaan aan de slag met hun eigen smartphone of 

tablet en op hun eigen tempo. Een vrijwilliger met computerervaring 

begeleidt deze namiddagen, en onder het genot van een kop koffie wordt 

kennis en ervaring uitgewisseld.  

 

S-Plus Mesen 

8957 Mesen 
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Een ontmoetingsplek in een groene therapeutische omgeving 

 

Het heraanleggen en inrichten van onze tuin met nadruk op ontmoeten, 

genieten, rust, ecologie en therapie waarin zowel bewoners als omwonenden 

kunnen participeren betreffende hun wensen. Mensen met een zorgnood 

een helende omgeving bezorgen en intergenerationele ontmoetingen laten 

plaatsvinden op een uitnodigende en rustgevende locatie.   

 

VZW Zorg en Welzijn (WZC Sint Jozef Passendale) 

8980 

Zonnebeke -  

Passendale 

  

Oost-Vlaanderen 

  

Kinderboerderij 'Ter Welle' 

 

vzw Hof ter Welle, een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg, organiseert 

samen met (de groendienst van) het gemeentebestuur van Beveren, het 

wijkcomité Meersen, Rotaryclub Beveren en enkele vrijwilligers een 

kinderboerderij. 

 

vzw Hof ter Welle 

9120 Beveren-

Waas 

BUURTGAZET DE MELKADER: buurtbewoners worden 

wijkreporters en maken verbindende buurtkrant.  

 

Buurtgazet de Melkader versterkt het samenleven in de buurt en zet de 

Melkaderwijk in beweging. Een redactieploeg van enthousiaste bewoners 

geeft de krant vorm. Buurtopbouwwerkers ondersteunen bewoners die als 

wijkreporters de buurt in trekken gewapend met pen, papier en camera. 

Ontmoetingen tussen bewoners worden gestimuleerd, en wijkreporters 

maken mooie verhalen over de wijk in al haar rijkdom. De krant wordt via 

deurbelrondes persoonlijk bezorgd aan alle bewoners van de wijk. 

 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw 

9120 Kallo 

Geefkastjes ontdekken in Moerbeke 

 

De gemeente Moerbeke-Waas is vrij uitgestrekt en heeft een aantal 

gehuchten We plaatsen in elke wijk (minstens) een thematische geefkastje. 

We werken een duurzame wandel/fietstocht uit tussen deze geefkastjes. We 

organiseren jaarlijks een 'dag van de geefkastjes' met animatie ter plaatse 

en/of een 'trefdag voor geefkastjes' waar ruilen, delen en repareren in de 

gemeente centraal wordt gezet. We maken ook een mobiele geefkast om in 

te zetten op speciale momenten. 

9180 

Moerbeke-

Waas 
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Velt Samentuin Koudenborm 

De Zonnewijzer brengt de buurt samen 

 

Samen met de gemeente Zwalm, buurtbewoners en voetbalclub SK 

Munkzwalm een verloederd stuk grond met poel (eigendom van de school) 

ombouwen tot een groene multifunctionele plek. We voorzien trage wegen 

om de verkeersproblematiek in de buurt van de school en het voetbalterrein 

aan te pakken. Een verbindingsplek waar iedereen zich welkom voelt; met 

klim- en klauterelementen, petanqueterrein, zitgelegenheid, bomen, 

bloeiende planten, ontmoetingen met dieren, andere kinderen en 

volwassenen. 

 

BSGO De Zonnewijzer 

9630 Zwalm -  

Munkzwalm 

Ontmoetingsplaats in de Zulzekestraat voor jong en oud, door jong en 

oud! 

 

De kinderen van Zulzeke en twee Zulzeekse verenigingen slaan de handen in 

elkaar en creëren een nieuwe ontmoetingsplaats voor jong en oud. Een 

privaat domein in de buurt wordt binnenkort een openbare ontmoetings- en 

speelplek voor de buurt.  

 

Zulzekestraat-Muziekstraat 

9690 

Kluisbergen -  

Zulzeke 

Speelruimte voor kleuters aan sporthal de Ruffel 

 

In de gemeente zijn er heel wat kleine speelterreintjes voor kinderen van de 

lagere school, maar de speelruimte voor de allerkleinsten is beperkt. Om in 

te gaan op die vraag, willen we samen met de buurtbewoners speelruimte 

voor kleuters creëren aan de gemeentelijke sporthal. De sporthal ligt centraal 

in Petegem en is gemakkelijk bereikbaar via verschillende trage wegen. Ook 

is er een cafetaria en zijn er openbare toiletten, een ideale ontmoetingsplaats 

voor jonge gezinnen. 

 

Gemeente Wortegem-Petegem 

9790 

Wortegem-

Petegem 
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Duurzaam en aantrekkelijk maken van een open tuin waarin samen 

getuinierd wordt 

 

Drie jaar geleden hebben mijn man en ik onze grote tuin open gesteld voor 

enkele buren om samen te tuinieren. 

We legden enkele percelen aan. We wisselden informatie uit. 

Onze groepje is nu sterk gegroeid. Er is nog meer behoefte aan samen doen. 

Gezamenlijke percelen, groenten ruilen, voor elkaars groenten zorgen, 

watervoorraden aanleggen, met het gezin in eigen bubbel komen picknicken 

in de samentuin, een vast voedselbos samen aanleggen,... 

 

Open tuin te Petegem a/d Schelde 

9790 

Wortegem-

Petegem -  

Petegem-aan-

de-Schelde 

Buiten op ‘t Schoolke van Landuyt 

 

We maakten van het voormalig kleuterschooltje een ontmoetingsruimte voor 

de buurt en willen in de tuin een dubbele petanquebaan met picknicktafels 

maken. Op die manier willen we de vereenzaming tegengaan en het 

gemeenschapsgevoel meer versterken. 

Het overdekt gedeelte van de speelplaats (80m2) is opgetrokken uit 

asbesthoudende platen en dit gaan we vernieuwen en er ook 

een bergruimte maken. 

Dit met uitgangspunt samen buiten te kunnen ontspannen, wat in deze 

coronatijden zeer belangrijk is. 

 

tschoolkevanlanduyt 

9810 Nazareth 

- Eke 

Van Poksela naar Poesele. Terugblik op het 900jarig bestaan van ons 

dorp  

 

De kleinste deelgemeente van stad Deinze viert in 2021 zijn 900ste 

verjaardag. Een eerste verwijzing naar de naam Poesele is terug te vinden in 

1121, toen nog onder de naam Poksela. Ter gelegenheid van deze verjaardag 

en naar aanleiding van de uitbreiding van Poesele met een 150-tal inwoners 

(nieuwe wijken) willen wij het dorpsleven verder ondersteunen en een nieuw 

elan geven door ontmoeting te faciliteren. Dit willen we doen door het 

installeren van buitenmeubilair. 

 

vzw Verenigingsleven Poesele 

9850 Nevele - 

Poesele 

 


