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Jaarverslag 2019 beweging.net West-Vlaanderen 
  

Via dit jaarverslag willen we u een overzicht bieden van de activiteiten die vanuit beweging.net West-
Vlaanderen werden georganiseerd in 2019. 

2019 was voor beweging.net in West-Vlaanderen een jaar met veel veranderingen. Van een regionale 
werking maakten we de omslag naar een provinciale aanpak. We zetten al heel wat stappen richting een 
meer eenvoudige en transparante structuur. Daarnaast startten drie nieuwe stafmedewerkers op, wat ook 
tot enkele verschuivingen leidde. Zo werden de expertises (wie volgt welk thema op) als de begeleiding van 
de bewegingspunten opnieuw bekeken en herverdeeld.  

Ondanks de kritische blik op onze interne werking, mag uit de veelheid aan activiteiten blijken dat er veel 
“beweging” was en er zelfs een nieuwe dynamiek ontstaan is. Die willen we de volgende jaren verder 
uitbouwen. Deze dynamiek was echter niet mogelijk geweest zonder de inzet, het vertrouwen en flexibiliteit 
van velen. We denken daarbij aan de leden van onze besturen (het Provinciaal Bestuurscomité en 
regiocomité), onze vele vrijwilliger in de lokale en gemeentelijke bewegingspunten, de (geassocieerde) 
partnerorganisaties van beweging.net, de bewegingsmandatarissen, de organisaties waarmee we konden 
samenwerken…  

Daarvoor onze oprechte dank.  

De komende jaren willen we deze dynamiek 
vasthouden en onze werking nog verder 
uitbreiden. We bruisen van de nieuwe ideeën om 
beweging.net West-Vlaanderen nog sterker op de 
kaart te zetten. Hiervoor zullen we via verschillende 
werkgroepen, overlegorganen, samenkomsten… 
beroep doen op u om dit mee richting te geven.  

Het jaarverslag werd opgebouwd rond 10 
kernthema’s. Sommige thema’s kwamen vaak aan 
bod, andere iets minder. Dit is voor ons als 
beweging.net een oproep om hier de komende 
periode extra aandacht voor te hebben.  

Heb je tips of opmerkingen, laat het zeker horen 
(westvlaanderen@beweging.net)  

  

Veel leesplezier. 

  

 

Dirk De fauw, provinciaal voorzitter 

Andre Mingneau en Gerda Mylle, regiovoorzitters 

Lieven Van Belle, provinciaal secretaris 

 

  

“Beweging.net brengt een 
breed netwerk van sociale 
organisaties en duizenden 
vrijwilligers samen. Samen 
zoeken wij rechtvaardige 
oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen. 
We voeren actie, maken 
dossiers en proberen dingen te 
veranderen zodat iedereen 
goed kan leven. We doen dat 
met bijzondere aandacht voor 
de meest kwetsbaren.” 

mailto:westvlaanderen@beweging.net
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1 Wonen 
 

Werkgroep sociaal wonen 

Bij beweging.net West-Vlaanderen zit een sterke expertise rond het thema sociaal wonen. Hieruit kreeg een 
werkgroep sociaal wonen vorm met experts, mandatarissen en voorzitters van SHM’s uit West-Vlaanderen. 
Deze werkgroep volgt de (politieke) actualiteit inzake sociaal wonen, de evoluties in het veld en bereidt de 
samenkomsten met bestuurders inhoudelijk voor. Door driemaandelijkse bijeenkomsten houden we de 
vinger aan de pols in één van de kernthema’s van beweging.net. De informatie vanuit de 
bewegingscommissie wonen komt hierin aan bod en omgekeerd worden ook thema’s van hieruit 
meegenomen. 

 

Samenkomst bestuurders in Sociale Huisvestingsmaatschappijen 

In september 2019 werd een eerste 
vormingsavond voor BN-bestuurders in Sociale 
Huisvestingsmaatschappijen gehouden, 
georganiseerd door de werkgroep sociaal wonen 
in samenwerking met beweging.academie, met 
als doelpubliek bestuurders van de SHM’s 
evenals de schepenen van wonen.  

Björn Mallants, directeur VVH, schetste de 
sociale huisvesting in cijfers. Daarna was er een 
inhoudelijk visievormingsmoment. Via cases 
i.v.m. niet-toegestane bij-woonst, 
huurachterstal en onderbezette woning werd in 
groepen gedebatteerd en werden de 
moeilijkheden van beslissingen duidelijk. Nadien 
werden plenair de standpunten bekeken en getoetst aan de visie van beweging.net (studiedienst). Hieruit 
bleek dat beide niet altijd even goed overeenstemmen. Deelnemers waren enthousiast over deze aanpak 
waardoor we dit nog zullen herhalen.  

Case “niet-toegestane bijwoonst” als voorbeeld: “Mevrouw huurt een sociaal appartement. Ze vraagt 
schriftelijk de toelating aan om een man tijdelijk bij haar te laten inwonen. Dit wordt goedgekeurd voor een 
periode van maximaal drie maanden. Bij controle na drie maanden blijkt dat de man er nog steeds woont. 
Dit is een ernstige inbreuk op de huurdersverplichtingen en kan de opzeg tot gevolg hebben. Wordt deze 
sanctie best onmiddellijk uitgesproken of wordt er best opnieuw een periode toegekend om zich in regel te 
stellen?” 

  

Foto van een gesprekstafel waarbij een case wordt besproken 

“Bedankt voor de interessante avond. Goede mix van toelichting en case-bespreking” 

“Ik vond dit een interessante avond, ik heb er iets aan gehad. Interessant om de grote 
maatschappijen te horen. (ik ben lid van de kleinste bouwmaatschappij). Het is goed om met 

beweging.net de sociale insteek , het menselijke voldoende alert voor te zijn” 
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2 Omgeving en duurzaamheid 
 

Graag Traag 

Ook in 2019 werd in september (week van de mobiliteit) 
gefocust op lokale acties rond veilig verkeer. Er werden 
twee types affiches ter beschikking gesteld. Ongeveer 
10.000 exemplaren vonden hun weg naar de ramen om 
een verkeersveilige buurt en een aangepaste snelheid te 
promoten. Ook de “Veilige Victors” hielpen chauffeurs 
hun snelheid te matigen aan voetpaden.  

In 26 gemeenten in de provincie werden door de lokale 
bewegingspunten affiches verspreid: Aarsele, Bellegem, 
Desselgem, Kortrijk, Gistel, Harelbeke-Stasegem, Heule, 
Heuvelland, Ingelmunster, Ingooigem, Izegem, Kachtem, 
Lendelede, Menen, Moorsele, Oostende, Oostrozebeke, 
Pittem, Poperinge, Roeselare, Sint-Denijs, Sint-Michiels, 
Vichte, Waregem, Wevelgem en Zwevegem. 

 

No Need For Speed 

Met deze actie stelden we een tweetal speedguns ter beschikking van onze 
lokale afdelingen. De speedguns werden doorheen het jaar quasi constant 
uitgeleend voor verschillende lokale initiatieven: van afdelingen die hun 
lokale prioriteiten rond mobiliteit kracht wilden bijzetten door eigen 
metingen of van afdelingen die de zone 30 in schoolzones veilig wensten 
te zien.  

Via de interactieve website kunnen ook burgers de resultaten raadplegen. In 2019 werd ongeveer op 150 
plaatsen in West-Vlaanderen een snelheidsmeting uitgevoerd door lokale bewegingspunten in 
verschillende gemeenten: Wevelgem, Oostende, Bellegem, Kortrijk, Ingelmunster, Lendelede, Heule, 
Rekkem, Anzegem-Vichte-Ingooigem, Kachtem, Aarsele, Loppem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, 
Ledegem, Sint-Michiels, Sint-Andries, Pittem en Aalbeke. 

 

Kurkenproject  

Eind 2018 werd in West-Vlaanderen het 
kurkenproject gelanceerd. Jaarlijks belanden 
miljoenen kurken, een eindige natuurlijke 
grondstof die perfect gerecycleerd kan worden, 
in de vuilnisbak. Via dit project wil beweging.net 
de burger bewust maken van deze verspilling en 
circulaire economie stimuleren. Het doel was 
om één kurk per West-Vlaming, dus ongeveer 
één miljoen kurken, in te zamelen.  

 
Foto tijdens het bedankingsmoment bij IMOG Harelbeke 



 

 

Jaarverslag beweging.net West-Vlaanderen 

5 

 

Met de steun van de provincie, de West-Vlaamse Milieufederatie en de verschillende 
afvalintercommunales werden daarom op 350 laagdrempelige, alledaagse locaties verspreid over heel West-
Vlaanderen inzamelboxen voor kurken geplaatst.  Honderden vrijwilligers werden meter of peter van een 
inzamelbox, leegden ze en brachten de kurken naar het lokale containerpark. Van daaruit werden ze 
opgehaald door De Vlaspit, waar ze via sociale tewerkstelling de kurken een tweede leven geven als 
duurzaam isolatiemateriaal.  

In meer dan 50 (van de 64) gemeenten werden actief kurken ingezameld.  Eind 2019 konden we bekend 
maken dat ongeveer 1,4 miljoen kurken werden ingezameld. Dit is een grote stijging ten opzichte van de 
cijfers in 2017 en 2018.  We proberen ook het komende jaar nog verder in te zetten op dit project, met onder 
andere 100 extra kurkenbakken.  
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Fietsbieb  

In 23 gemeenten in onze 
provincie zijn vrijwilligers aan de 
slag om van het delen van 
tweedehandse kinderfietsen via 
de fietsbieb een succesverhaal te 
maken. In 2019 werd extra 
ingezet op nieuwe lokale 
samenwerkingen: met andere 
organisaties en verenigingen, 
maar ook met OCMW’s, 
instellingen voor personen met 
een beperking, enz. Samen met 
Welzijnszorg worden acties 
ondernomen om meer mensen in 
armoede te bereiken, zowel om 
gebruik te maken van het aanbod 
van de fietsbieb als om mee te 
werken. Dankzij Leadersteun zijn 
er stripverhalen gemaakt, 
waarmee leerkrachten in de 
basisschool aan de slag kunnen. 
De stripverhalen komen uit de 
leefwereld van kinderen en 
kunnen dienen als inrijpoort om 
te werken rond 
verkeersveiligheid, hergebruik en 
kansarmoede.      

Voor het academiejaar 2019-2020 werd een project ingediend bij VIVES Kortrijk in het kader van een 
projectoproep voor eerstejaarsstudenten Sociaal Werk. Het ingediende dossier omvat een grondige 
evaluatie van het project fietsbieb in West-Vlaanderen, na vijf jaar werking en in functie van de 
eindevaluatie/declaratie van beide Leaderdossiers (Midden-West-Vlaanderen en Westhoek). 
In het najaar werden drie samenkomsten gehouden om de vrijwilligers van de fietsbieb te bedanken en 
enkele nieuwigheden mee te geven. 
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Gecoro’s 

Na provinciale afspraken kwam de opvolging van vrijwilligers in de Gecoro 
(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) over van ACV naar 
beweging.net. Gezien deze verplichte commissie opnieuw wordt samengesteld 
met de nieuwe legislatuur, was dat de uitgelezen kans om hierrond vorming te 
organiseren. In een eerste sessie kreeg een volle zaal vrijwilligers uitleg over de 
procedures die gemeenten dienen te volgen. Aan het einde van de avond was er 
een algemene tevredenheid en vraag naar meer sessies. We kijken om dit in 
2020 opnieuw op te nemen. 

 

CoopStroom: burgers participeren in zonneprojecten en elektrisch autodelen  

Met beweging.net West-Vlaanderen zijn we nauw 
betrokken bij de uitbouw van energiecoöperatie 
CoopStroom. Deze is opgericht door burgers die zich willen 
inzetten voor meer groene energie in eigen streek. De 
projecten worden volledig gefinancierd met geld van de 
coöperanten, die zelf in de coöperatie kunnen meewerken.  

Naast zonneprojecten bij verschillende scholen en 
verenigingen, richt CoopStroom zich ook op gemeenten. 
Samen met gemeenten en het lokale middenveld, werkt 
CoopStroom klimaatprojecten uit. In Beernem werd een 
pilootproject opgezet. Zonnepanelen op het dak van de 
bibliotheek van Beernem leveren rechtstreeks stroom aan elektrische auto’s die gebruikt worden als 
dienstwagens voor de gemeente, maar ook als deelwagens voor de coöperanten. Ook in andere gemeenten, 
zoals Oostkamp en Torhout, krijgt dit concept ondertussen vorm.  

 

WoonSlim (Pop-up winkel in Brugge) 

Door professionals uit te nodigen reiken we burgers 
(gedurende 3 maanden) gratis antwoorden aan over 
“slim” wonen. In deze editie kwam een energie-
expert aan bod. Hij kreeg heel veel soorten vragen: 
welke energie is groen? Hoe best besparen? Eerst 
dubbel glas of ledverlichting? Welke warmtepomp? 
Eerst zonnepanelen? Of beide? Nu al of over een paar 
jaar? Wat betekent die slimme meter voor mij? 
Elektrische wagen of niet? Maar ook: tips en advies 
over uw energiefactuur, (dak)isolatie, zonnepanelen, 
energie, e-mobiliteit, opslag, laadpalen en nog veel 
meer. Zowel voor gezinnen als organisaties! 

“Vroeger moesten we voor deze vorming naar Brussel. Daar kwam niemand van West-Vlaanderen op 
af. Bedankt dat jullie het dichterbij organiseren” 

“Heel interessante avond, meer van dat! Twee keer per jaar zo’n verdiepende avond zou een echte 
meerwaarde zijn als bn-vertegenwoordiger binnen de gecoro!” 



 

 

Jaarverslag beweging.net West-Vlaanderen 

8 

3 Welzijn 
 

Zorg voor morgen i.s.m. Howest 

Onder invloed van de vormingsbox “Klein onderhoud: 
Sociale Zekerheid” organiseerden we een panelgesprek 
met Erik Schokkaert (KUL), Martine Van De Walle (CM) en 
Koen Snyders (RSZ), over de toekomst van onze 
gezondheidszorg. Hiervoor zetten we een nieuwe 
samenwerking op met Howest Brugge. Het merendeel van 
de deelnemers waren dan ook studenten.  

 

Armoede  

Via verschillende activiteiten rond de dag van 
verzet tegen Armoede (i.s.m. Welzijnszorg) 
willen we onze vrijwilligers wijzen op deze 
blijvende problematiek. Beweging.net West-
Vlaanderen was in 2019 lid van de 
projectencommissie binnen Welzijnszorg 
waar ze bestaande (startende en/of 
vernieuwende) armoedeprojecten mocht 
bezoeken en mee oordelen over extra 
financiële ondersteuning. In 2020 wordt dit 
gecontinueerd.  

Via projectmiddelen van Welzijnszorg werden 
150 waardebonnen uitgedeeld ter waarde 
van €20 per stuk (goed voor 1 jaar fietsgeld bij 
een fietsbieb) met als doel om meer mensen 
met armoede-ervaring te bereiken. Deze bonnen kunnen aangevraagd worden bij beweging.net door 
OCMW’s, Welzijnsschakels, armoedeverenigingen… en mogen naar eigen inschatting van de organisatie 
uitgedeeld worden. Bedoeling hiervan is om de drempel naar de fietsbieb te verlagen voor mensen met 
armoede-ervaring.  

 
 
 

  

Foto van het debat, geleid door Sandra Rosvelds van 
onze studiedienst. 

“Tof dat er veel studenten waren. De 
mentimeter was een meerwaarde, zo ben je als 

publiek betrokken bij de discussie.” 

“Interessant debat over de gezondheidszorg!” 

 

verdiepende avond zou een echte meerwaarde 
zijn als bn-vertegenwoordiger binnen de 
gecoro!” 

 “Bedankt voor de interessante avond. Goede mix 
van toelichting en case-bespreking” 

“Ik vond dit een interessante avond, ik heb er iets 
aan gehad. Interessant om de grote 
maatschappijen te horen. (ik ben lid van de 
kleinste bouwmaatschappij). Het is goed om met 
beweging.net de sociale insteek , het menselijke 
voldoende alert voor te zijn” 
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Klein onderhoud sociale zekerheid 

De vormingsbox van beweging.academie zorgde in West-
Vlaanderen voor maar liefst 11 debatmomenten over gans de 
provincie. Hoewel de avonden vaak maar een 15-tal deelnemers 
telden, werd er toch heel sterk gediscussieerd over de sociale 
zekerheid. Een formule die duidelijk naar meer smaakt en die 
opening biedt naar toekomstige vormingsboxen. Er werd 
gedebatteerd bij beweging.net Oostende, Lichtervelde, Waregem, 
Roeselare, Zwevegem, Brugge, Tielt, Pittem, Bellegem, Izegem-
Kachtem en Ingelmunster. 

 

 
 

Zorgpremies 

In 2019 liep een project vanuit beweging.net 
West-Vlaanderen met eerstejaarsstudenten van 
Vives Kortrijk. Zij voerden een onderzoek in 
zeven gemeenten rond acht zorgpremies. Die 
zijn immers sterk uiteenlopend. De complexiteit 
bleek groot en de bereidheid om hierop in te 
zetten vanuit beweging.net evenzeer. De 
gemeenten die in kaart werden gebracht zijn 
Brugge, Poperinge, Kuurne, Oostrozebeke, 
Izegem, Heuvelland en Kortrijk. 

Tussen beweging.net en CM Oostende loopt 
reeds enige tijd een traject rond zorgpremies. Zo 
lanceerden ze samen een project in de zeventien 
gemeenten van het CM-verbond. Doel was zeven gemeentelijke zorgpremies onder de loep te nemen: de 
mantelzorgpremie, de huisvuiltoelage voor bvb stomapatiënten of mensen met incontinentieproblemen, de 
onderwijscheques, de sociaalpedagogische toelage én de vakantietoelage voor ouders van kinderen met een 
handicap, de vervoerspremie voor minder mobiele mensen en de vrijetijds- of participatietoelage. 

Reglementen en voorwaarden werden per gemeente gebundeld en getoetst door geëngageerde 
vrijwilligers van beide en andere organisaties. De conclusies varieerden van gemeente tot gemeente, maar 
er waren ook tendensen merkbaar. Zo stelde men vast dat in veel gemeenten beknibbeld werd op de 
mantelzorgpremies; velen niet bekend waren met het bestaan van een aantal tussenkomsten; slechts weinig 
toelages automatisch worden toegekend; er dikwijls nogal wat papierwerk bij komt kijken… 

Alle conclusies werden – veelal via gelieerde mandatarissen – aan het beleid voorgelegd of met de betrokken 
beleidsvoerders besproken. Zo werd niet alleen de win-win gezocht, maar koos men tevens voor een aanpak 
die tot resultaten leidde. In enkele gevallen voerde men ook actie. 

 

 

“Blij dat beweging.net ook weer bewustzijn op de vaste waarden wil creëren. Onze sociale 
zekerheid wordt te veel als vanzelfsprekend genomen. Deze vormingsbox bewijst dat er 

telkens nieuwe uitdagingen zijn voor de Sociale Zekerheid” 
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4 Sociale economie 
 

Fietsbieb 

De fietsbieb in West-Vlaanderen werkt samen met de werkplaatsen van Groep Intro voor het herstellen van 
fietsen.  

 

Kurkenproject  

Met het kurkenproject in West-Vlaanderen wil beweging.net de burger bewust maken 
dat kurk kan gerecycleerd worden en circulaire economie stimuleren. Met de steun van 
de provincie, de West-Vlaamse Milieufederatie en de verschillende 
afvalintercommunales werden 350 inzamelboxen voor kurken gemaakt uit 
recuperatiehout binnen de sociale werkplaats Dominiek Savio in Gits.  
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5 Samenleven in Diversiteit 
 

Week van verbondenheid 

In een wereld waarin afstand niet meer van tel is, technologie de 
mens inhaalt en snelheid de belangrijkste parameter is, ijveren Bond 
zonder Naam en Samenlevingsopbouw voor tijd met mensen en 
ontmoetingen in de reële wereld. De buurt is het kloppend hart van 
een samenleving.  

Tijdens de Week van Verbondenheid, van 31 mei tot 9 juni 2019 
werkt beweging.net West-Vlaanderen mee aan “de langste tafel” in 

Brugge, Oostende en Roeselare. Buurtbewoners en geïnteresseerden werden uitgenodigd om samen de zelf 
meegebrachte lunch te gebruiken bij een kom soep, voorzien door beweging.net.  

 

#weekvandevrouw!  

In de week van 11 tot 17 november 2019 hebben 8 organisaties in samenwerking 
met de provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om een 
educatief, cultureel, informatief, ontmoetend programma op poten te zetten waar 
vrouwen met en zonder migratie-achtergrond elkaar konden ontmoeten, samen 
van gedachten konden wisselen, samen dingen doen om elkaar op een andere, 
vernieuwende manier te leren kennen. Er werd dit jaar ook de nadruk gelegd op 
een informatief luik, het Noord-Zuid verhaal. Dit werd op een actieve manier in 
beeld gebracht via workshops, voordrachten, voorstelling van 4-depijlerprojecten, 
… Ook culturele uitwisseling was heel belangrijk. Zo hebben we vrouwen met en 
zonder migratieachtergrond samengebracht om eerst en vooral respectvol kennis 
te maken en ideeën uit te wisselen (via boekenambassadeurs, samen leesgroep in 
de bib, jongeren over het Vrouw-zijn in hun cultuur kwamen vertellen, …).  

Tot slot hebben 2 vrouwen Nessrin M. en Eva Cox samen een gedicht geschreven. Twee totaal verschillende 
vrouwen, met een ander geboorteland, een andere cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Ondertussen is er een 
akkoord met Stad Oostende dat het gedicht in het straatbeeld een plaats krijgt.  

 

Omarmers 

De Omarmers is een initiatief van de dienst diaconie van het Bisdom 
Brugge. De droom is om in elke parochiale eenheid in de provincie, 
minstens over één woning te beschikken om vluchtelingen te 
huisvesten. Een groep vrijwilligers staat telkens lokaal in voor de 
zoektocht naar een woning én de ondersteuning en begeleiding van 
deze vluchtelingen. Deze omarmers komen minstens jaarlijks samen 
om uit te wisselen.  Beweging.net West-Vlaanderen maakt deel van dit 
netwerk en ondersteunt deze bijeenkomsten. Via verschillende 
getuigenissen werd uitwisseling georganiseerd. Daarnaast blijft men 
stilstaan bij de drempels die men ondervindt en de wetgeving wordt op 
de voet gevolgd.  
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6 Ethische vraagstukken 
 

Knooppunt 2019 i.s.m. ACV, KULAK, VIVES 

Naar jaarlijkse gewoonte vond ook in 2019 het 
samenwerkingsevent Knooppunt tussen beweging.net, ACV, 
Vives en Post-universitair centrum Kulak plaats. De 
werkgroep Knooppunt, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de voornoemde organisaties 
bundelden de krachten om een belangrijke vraag voor onze 
toekomst te belichten: “Hoe moet dat met arbeid, eens de 
werkplek verder digitaliseert? Moeten we vrezen voor 
verlies aan jobs? Zullen machines en computers taken (nog 
meer) beginnen overnemen, waar vroeger een segment van 
onze maatschappij werk door vond?”  

Om deze vragen over de toekomst van werk te belichten, 
werd Hoogleraar Geert Van Hootegem (HIVA - 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven) 
uitgenodigd. In een boeiende academische lezing voor een vol auditorium bracht hij een genuanceerd 
antwoord op deze vragen. En wat blijkt, de vergaande digitalisering en technologisering houden geen verlies 
van banen in, wel een verschuiving van inhoud en de creatie van nieuwe job-inhouden. We mochten een vol 
auditorium van maar liefst 140 deelnemers verwelkomen, met bijzonder positieve reacties tot gevolg.  

 
 

Week van de Tijd  

In mei 2019 hield pasar haar “week van tijd” met als 
kernthema “pak je tijd”. Tal van partnerorganisaties sprongen 
mee op de kar. De aansturing gebeurde vanuit het overleg 
met de partnerorganisaties. Wij nodigden Yoni Van den Eede 
om te komen spreken en debatteren met alle 
partnerorganisaties over wat tijd voor hen betekent en hoe 
zij daar binnen hun organisaties mee omgaan en welke visie 
ze er op nahouden over dit thema.   

“De uitdagingen van morgen boezemen soms ongerustheid in, zeker voor oudere 
werknemers die soms niet genoeg digitaal onderlegd zijn. De prof. kon dit verhaal nuanceren 

en maakte duidelijk dat met meer digitalisering ook nieuwe types van jobs zullen komen 
maar dat arbeid nog altijd zal nodig zijn.” 

“Interessante avond om op een diepgaander niveau uitleg te krijgen over deze 
veranderingen.” 
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Provincialisering  

2019 werd voor beweging.net West-Vlaanderen een jaar vol uitdagingen door de provincialisering van onze 
werking. Bewegingspunten werden herverdeeld, maar ook takenpakketten werden herzien. Het was een 
jaar van een provinciale werking in transitie. Dat de implementatie van deze transitie in de loop van één 
werkjaar kon volmaakt worden, sterkt tot vertrouwen en geloof voor de toekomstige werking van 
beweging.net in West-Vlaanderen.  
 

 

 

In het kader van deze provinciale samenwerking werd ook de communicatie herbekeken. Sommige 
activiteiten genereren een overdaad aan mails. Om dit beter te stroomlijnen proberen we mailverkeer zoveel 
mogelijk te bundelen, werken we met een maandelijkse nieuwsbrief en zetten we volop in op sociale media 
via wekelijkse posts op facebook. In Visie leggen we ten volle de nadruk op regionaal nieuws met per editie 
verschillende en aangepaste artikels.   

“Fijn om de raakpunten tussen de werking/doelen van de verschillende organisaties te 
zien.  Zo versterken we elkaar.” 

“Het was een zeer interessante avond met misschien een te kleine opkomst aangezien dit een 
gezamenlijk project was van 10 organisaties. De verschillende standpunten horen is 

verrijkend maar door de vele organisaties konden we niet diep genoeg gaan in de discussie 
en zeker niet na de terugkoppeling vanuit de politiek.” 
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7 Next generation 
 

Interreg-project Eureka 

Sinds 1 juli 2019 is beweging.net West-Vlaanderen gestart met een gloednieuw Interreg-project ‘Eureka’ dat 
een kleine 3 jaar zal lopen. Interreg is het programma voor Europese territoriale samenwerking dat ontstaan 
is vanuit de wil om economische en sociale uitwisseling te stimuleren tussen Frankrijk en België.  

Project ‘Eureka’ is een samenwerkingsverband tussen 7 partners, waaronder 3 West-Vlaamse (Groep INTRO, 
Hogeschool Vives en beweging.net), 2 Waalse (CIEP-HO en Femmes Prévoyantes Socialistes) en 2 Franse 
organisaties (La Ligue de l’enseignement en EIBS). Het project wordt mee ondersteund door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

 

Met het project ‘Eureka’ willen de betrokken organisaties politiek dichter bij de burger brengen, aan de hand 
van heel concrete pilootacties en opleidingen in de drie regio’s. Elke partner heeft zijn eigen specifieke 
doelgroep die hij in dit project zal betrekken en engageren als volwaardige partner van het project. 
Beweging.net West-Vlaanderen zal twee pilootacties ontwikkelen in co-creatie met vrijwilligers uit twee 
bewegingspunten (Harelbeke en Groot-Menen), enerzijds gericht op welzijn en zorg, anderzijds op 
mobiliteit en klimaat. We willen een dynamiek creëren die de maatschappelijke betrokkenheid van 
kwetsbare groepen uit de samenleving bevordert. Via uitwisselingen en bezoeken van de verschillende 
projecten, willen we het belang van samenwerken tussen de drie regio’s in de kijker plaatsen.  

 

De eerste fase van het project startte in het najaar van 2019. De effectieve uitwerking van het project volgt 
in 2020. We willen maximaal de daadkracht van burgers ondersteunen met een speciale focus op groepen 
die al te vaak vergeten worden in de hardere samenleving. 
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In Harelbeke heeft men gekozen voor de doelgroep senioren. 1/5 
inwoners in Harelbeke is ouder dan 65 jaar. Dat wil zeggen dat er 
specifieke noden ingevuld moeten worden. Daarnaast is beweging.net 
Harelbeke van mening dat senioren onvoldoende gehoord worden in de 
samenleving.  

 

 

In Menen start men met de uitwerking van een project rond 
mobiliteit. In Menen is er een probleem van mobiliteitsarmoede. 
Mensen die niet over een auto of fiets beschikken vinden moeilijk 
een job of geraken moeilijk op het werk bij een opleiding in 
omliggende gemeenten omdat er onvoldoende aanbod is aan 
openbaar vervoer. Beweging.net Menen wil hierop inspelen, in 
samenwerking met lokale partners zoals o.m. Inloopteam 
Hoekhuis Kind & Preventie, asielcentrum Rode Kruis, 
Welzijnsschakel Grenslicht, maatwerkbedrijf ‘t Veer en Groep 
INTRO.)  

 

 

Week van de vrijwilliger 

Van 23 februari tot 3 maart was er de Week van 
de Vrijwilliger. Voor de editie van 2019 werd de 
uitbreekactie  #vrijwilligersvindjeoveral 
bedacht. Beweging.net West-Vlaanderen 
organiseert daarom op 22 februari op 2 locaties, 
nl. in de bibliotheek van Wevelgem en in de 
bibliotheek van Oostende een “guerrilla-actie”. 
Honderden bladwijzers, met daarop de foto en 
het verhaal van zeven verschillende vrijwilligers 
werden in boeken verstopt zodat mensen, die 
een bezoekje brengen aan de bibliotheek, de 
vrijwilligers en hun vitale belang voor onze 
maatschappij kunnen ontdekken.  

 

Verschillende lokale afdelingen in de provincie pakken tijdens deze week uit met leuke acties om hun 
plaatselijke vrijwilligers in de kijker te plaatsen. Zo organiseert beweging.net Lichtervelde een filmavond in 
cinema De Keizer, beweging.net Izegem houdt een guerrilla-actie op de plaatselijke markt, beweging.net 
Pittem houdt huiskamergesprekken, beweging.net Wevelgem zet kom-op-tegen-kanker-vrijwilligers in de 
bloemetjes. Beweging.net Staden houdt een kindernamiddag. Beweging.net Jabbeke organiseert een 
Verenigingenquiz en reikt de sociale prijs ‘de zorgdrager’ uit. Beweging.net Oostkamp organiseert een 
vrijwilligersontbijt, evenals beweging.net Torhout waar ook de sociale prijs “Torhouts Trekpaard” wordt 
uitgereikt. Bij beweging.net Poperinge wordt een babbelcafé georganiseerd met de lancering van 100 jaar 
bewegingswerk. In Wervik wordt ook gequizd bij beweging.net. In Oudenburg wordt een vrijwilligersprijs 
uitgereikt en in Gistel hield men op verschillende locaties guerrilla-acties.  
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8 Politiek 
 

Vlaamse en Federale verkiezingen 

Na het nationale memorandum “Investeren in mensen” werd ook een West-Vlaams 
memorandum opgesteld onder dezelfde titel. Doelstelling van deze 
prioriteitenfolder was onze klemtonen voor de komende legislatuur in de verf te 
zetten. Deze folder kon op heel wat bijval rekenen, daar in een inhoudelijk sterke 
selectie werd gemaakt voor de belangen van beweging.net West-Vlaanderen. Deze 
kwalitatieve folder werd ook bij de mandatarissen enthousiast onthaald. 

 

Europese avond in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 

De Europese avond ging door in het havengebouw van 
Zeebrugge waar we toespitsten op de gevolgen van Brexit 
door havenbaas Joachim Coens en waarbij Cindy Franssen het 
belang van Europa in West-Vlaanderen kwam uitleggen. 
Onder andere de toelichting van Cindy Franssen maakte ons 
erop attent dat dit wel anders is, dan de meeste mensen 
denken. Met de vergelijking, “Europa in en rond uw huis” 
werd al heel snel duidelijk dat Europa wel dicht bij de burger 
staat maar dat we dit vaak niet genoeg beseffen.  

 
 
 
 
 

Bezoek Federaal Parlement in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019 

In maart was er ook een Federaal Parlementsbezoek 
onder deskundige leiding van Roel Deseyn. Op die manier 
wensten we onze achterban te laten kennis maken met 
twee politieke niveaus die vaak verder van de burger lijken 
te staan.   

“Dit was een echt steuntje in de rug vanuit beweging.net WVL.” 

“Doet deugd dat we zo werden gesteund, ook inhoudelijk een heel 
sterke flyer!” 

“Europa is dichter bij huis dan je denkt, maar ook ik 
was verbaasd over hoe dicht zij impact hebben!” 

“Het federaal parlementsbezoek was een 
meerwaarde. Als particulier kom je daar niet zo 

gemakkelijk binnen. Heel deskundige uitleg!” 
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Omzetten prioriteitennota’s naar acties 

Op de regiobijeenkomsten van januari en juni werd heel 
sterk de focus gelegd op het actief aan de slag gaan met 
de prioriteitennota’s die opgesteld zijn in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Vrijwilligers kregen tips 
en tricks om creatief aan de slag te gaan. In de komende 
legislatuur willen we hen dan optimaal blijven 
ondersteunen om hun stempel op het lokale beleid te 
drukken.  

 

Politieke werking - #B-wegen 

Onze politieke werking kende in 2019 een herstart 
door vanuit een nieuwe insteek onze 
vormingsmomenten, bijeenkomsten, trefmomenten 
vorm te geven. Na een aantal uitwisselingsmomenten 
tussen mandatarissen van alle niveaus werd de 
opdracht voor de toekomst duidelijk.  Uitwerking van 
deze bottom-up aanpak zal zich toespitsen op 
vormings- en netwerkmomenten in 2020.  

Concreet willen we op deze manier verder de 
connectie maken tussen de vrijwilligers en 
mandatarissen en hen dichter naar elkaar 
toebrengen. Vroeger werkten we via éénmalige 
sessies. Vanaf 2019 willen we meer de verbinding maken met de verschillende raakvlakken binnen de 
expertise van beweging.net West-Vlaanderen en dus meer als traject werken. Daarnaast zijn we van aan de 
basis begonnen. We bevroegen onze mandatarissen om vanuit hun feedback onze politieke werking op te 
bouwen. Daarbij is speciale aandacht voor wegen op beleid en netwerk.  

 

Denken voor Morgen - 19 oktober 2019 

We brachten een aantal spilfiguren in onze politieke werking in 
West-Vlaanderen rond de tafel om na te denken over de toekomst 
van onze politieke werking. We gingen met een ruime groep 
plenair in debat om dan vervolgens via een flappenmethodiek 
concrete input te ontvangen over wegen op beleid, wegen op visie 
en wegen door actie. Deze terugkoppeling van de mandatarissen 
bleek uitermate vruchtbaar om mee te nemen in de uitwerking van 
de toekomstige initiatieven in West-Vlaanderen.  

  

“Blij dat beweging.net vanuit de basis wil starten om de toekomstige politieke werking vorm 
te geven. Die betrokkenheid is goed en wenselijk!” 

“Tof om met collega’s samen te komen en inhoudelijk na te denken over de noden van 
morgen en de rol die beweging.net daarin kan spelen.” 
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9 Versterkend netwerken 
 

Bewegingsfestival  

Het bewegingsfestival is voor beweging.net West-
Vlaanderen het startmoment van het werkjaar. Dit jaar 
werd de 4de editie in een nieuw kleedje gestopt door een 
nieuwe locatie maar met het grootste aantal aanwezige 
partners sinds de opstart.  

De voorbereiding verliep zeer intensief en in overleg. 
Van bij het begin werden alle partnerorganisaties van 
nabij betrokken bij de organisatie vanuit het “overleg 
partnerorganisaties” dat drie keer per jaar plaats vindt. 
Ook de vier geassocieerde partners waren aanwezig op 
het bewegingsfestival.  

We mochten maar liefst een kleine 400 aanwezigen verwelkomen. Via de inspiratiemarkt (standenmarkt) 
konden zij kennismaken met de activiteiten van de verschillende partners en geassocieerde partners voor 
het komende werkjaar. Daarnaast werden door de partners verschillende workshops aangeboden die heel 
druk werden bijgewoond. Het bewegingsfestival is bovenal een moment van ontmoeting en aanhalen van de 
banden. 

 

Regiobijeenkomsten 

In de maand januari en juni worden op verschillende locaties in de provincie en op verschillende momenten 
regiobijeenkomsten georganiseerd voor de kernleden van de lokale bewegingspunten. Tijdens deze 
bijeenkomsten geven we vanuit beweging.net onze vrijwilligers heel wat informatie mee over bijvoorbeeld 
het jaarprogramma of komende activiteiten en proberen we hen ook inhoudelijke input te geven om zelf 
aan de slag te gaan in hun lokale afdeling. Dit is ook het 
uitgelezen moment voor de bewegingspunten om inspraak te 
hebben in de werking van beweging.net West-Vlaanderen 
(interactie). Door op verschillende locaties en op verschillende 
data te organiseren, bereiken we hiermee het grootste deel 
van onze bewegingspunten.  

In juni 2019 werd dit voor het eerst provinciaal georganiseerd 
en ging de inhoud over de nieuwe provinciale werking, het 
jaarprogramma en werd vooral gereflecteerd en 
gediscussieerd over de verkiezingsresultaten van mei.   

“Tevreden omdat het na enkele jaren Lichtervelde een andere locatie betrof waardoor andere 
deelnemers aanwezig waren. Tevreden omdat de workshops body hadden en interesse genereerden. 
Tevreden omdat het een moment is van mensen terugzien maar ook een gelegenheid vormt tot het 

zoeken naar samenwerkingen.” 

“Ruime opkomst, vele bekenden, gezellige sfeer, heel geschikte zaal, meer jonge mensen dan vorige 
keren, enthousiaste standhouders”. 
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Nacht van de Solidariteit 

Rerum Novarum is een belangrijk focuspunt voor veel mensen 
uit de beweging. Daarom organiseerden we dit jaar opnieuw, op 
de vooravond van Rerum Novarum, een Nacht van de 
Solidariteit waar we samen met vrijwilligers en beroepskrachten, 
ook van partnerorganisaties, de Rerum Novarum-boodschap 
actueel houden. Tourist LeMC gaf de avond een muzikale 
afsluiter.  

 

West-Vlamsche Bewegingskoers 

Op zaterdag 12 januari vond de  West-Vlamsche 
Bewegingskoers plaats in KOERS, museum van de 
wielersport in Roeselare. 

In de namiddag was iedereen welkom voor 
een ontspannend optioneel voorprogramma naar keuze 
(bezoek aan het Kenniscentrum ARhus, rondleiding in de 
St. Michiels Klokkentoren, bezoek aan het Koersmuseum, 
inhoudelijk panelgesprek “iedereen weer mobiel”, waar 
gefocust werd op de prioriteiten die beweging.net naar 
voor schuift voor de verkiezingen in Mei, met o.a. 

voorzitter Peter Wouters. 

Tijdens het avondprogramma nodigden we Bleri Lleshi uit. Hij is vredesambassadeur, filosoof en schrijver 
van o.a. “De kracht van de hoop”. Tijdens de receptie met een hapje en een drankje werd samen met alle 
vrijwilligers en mandatarissen geklonken op 2019.  

 

Bewegingsoverleg 2.0 

Sinds 2019 werd het “bewegingsoverleg” (het officieel 
samenbrengen van de partners, twee keer per jaar) 
vervangen door een “informeel” overleg met de 
partnerorganisaties in West-Vlaanderen rond de 
jaarprogramma’s. Tijdens dit overleg, een drietal keer per 
jaar, wordt gezocht naar de gemeenschappelijke 
elementen in de programma’s van de verschillende 
partners en wordt gekeken waar een samenwerking 
mogelijk is. Waar mogelijk gaan we partnerschappen aan 
met elkaar om bepaalde acties samen naar buiten te 
brengen. Telkens wordt gezocht naar een win-win voor 
iedereen en de rol die beweging.net hierin kan opnemen. 
We mogen rekenen op een enthousiaste opkomst van alle 
partners. Samen sterk is hier de kern. 
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10  Bewegingspunten  
 

Beweging.net wil een sterk (betrokken) netwerk uitbouwen en vanuit dit netwerk wegen op de samenleving 
en het beleid. We kiezen er in West-Vlaanderen voor om in zoveel mogelijk gemeenten actief te zijn! 
Meestal gebeurt dit via bewegingspunten. Deze lokale bewegingspunten zijn de basis van onze werking en 
sturen ons als beweging.net West-Vlaanderen aan.  

 

Rerum Novarum 

 

Rerum Novarum is de hoogdag voor onze beweging en 
wordt in West-Vlaanderen nog uitgebreid gevierd in 
zowat alle gemeenten waar beweging.net nog actief is en 
op verschillende manieren.  

In nagenoeg alle gemeenten gaat Rerum Novarum 
gepaard met een eucharistieviering, veelal opgeluisterd 
door een koor of muziekensemble, met RN-homilie met 
nadien een receptie: Vichte, Assebroek, Heuvelland, 
Bellegem, Lendelede, Zonnebeke, Waregem, 
Zwevegem… In sommige gevallen gaat dit nog gepaard 
met een optocht met vlaggen: Izegem-Kachtem, 
Lichtervelde, Tielt… 

Sommige bewegingspunten vieren Rerum Novarum met 
een feestmaaltijd: Anzegem-Ingooigem, Blankenberge, 
Deerlijk, Kuurne-Harelbeke-Kortrijk, Lauwe, Menen,…  

Andere gemeenten kiezen er dan weer voor om een ontbijt 
aan te bieden voor de eucharistieviering: Ingelmunster, 
Moorslede,…  

Sneukelwandelingen en -fietstochten blijven een gekende 
succesformule voor jong en oud op Rerum Novarum, naast 
fotozoektochten of speurtochten allerhande. Meestal gaan 
deze tochten gepaard met en eucharistievering in de 

voormiddag en een maaltijd achteraf: Oostrozebeke, Beernem, Pittem, Ardooie, Vlamertinge, Izegem-
Kachtem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Nieuwpoort, Tielt, Waregem, Wingene, Zwevezele, … 

Bepaalde bewegingspunten kiezen ervoor om naar aanleiding van Rerum Novarum een bezoek te brengen 
aan een bedrijf of (non-profit) organisatie: Lichtervelde, Roeselare, Zedelgem,… 

Af en toe wordt een optreden georganiseerd (Gullegem) of wordt een gastspreker uitgenodigd (Moorsele, 
Wingene).  

Op enkele plaatsen is Rerum Novarum het moment om de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten of een 
sociale prijs uit te reiken tijdens een feestelijke receptie: Sint-Kruis, Sint-Michiels Brugge, Ichtegem, Knokke-
Heist, Oostende-Zandvoorde, Lichtervelde,…  

Sport en spel is een leuke manier om de vrije Hemelvaartsdag samen door te brengen. Op verschillende 
plaatsen wordt nog de oude west Vlaamse volkssport “vinkenzetting” georganiseerd (Lendelede, 
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Lichtervelde, Staden, Oostrozebeke, Tielt, Rumbeke), naast petanque-tornooien (Menen, Lichtervelde), 
Kubb-tornooien (Menen, Meulebeke) kaartingen, “sletse schieten” (Desselgem).  

Een filmavond (Staden, Loppem) of poppentheater (Aarsele) behoort ook tot het aanbod. In Kuurne kon men 
achteraf gezellig vertoeven in het Vlaspark, met het gemeentelijke initiatief Vlaspicknick en Drijf-in-cinema.  

Een speeldorp is dan ook de ideale manier om jong en oud samen te brengen. Beweging.net Rekkem pakt 
uit met “fjiste ip de platse” waarbij naast een Australische barbecue de hele dag animatie wordt voorzien. 
Beweging.net Meulebeke organiseerde op het domein van de Miere een activiteitenmarkt voor jong en oud. 

 

Lokaal wegen op beleid / uitbreekacties  

 
Wegen op samenleving en beleid is één van de belangrijkste doelstellingen van beweging.net. Waar in 2018 
in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volop werd ingezet op het formuleren van verwachtingen en 
bekommernissen, werd in 2019 concreet gewerkt aan een aantal dossiers of ingespeeld op de lokale 
actualiteit.  

In Diksmuide waren er suggesties voor een nog sterkere ondersteuning van het verenigingsleven. In Veurne 
werd het gebrek aan jeugdlokalen en het tekort aan kinderopvangplaatsen onderlijnd.  

Tijdens het eeuwfeest van beweging.net Poperinge werd het belang van sociale bewegingen en het 
middenveld benadrukt. De aandacht voor onze gezondheid werd vertaald in een sociale wandeling bij 
beweging.net Nieuwpoort. Bij beweging.net Houthulst en Kortemark werden actuele thema’s behandeld 
door de vertoning van een sociale film.  

Beweging.net Harelbeke organiseerde een 
verkeersdag voor de kinderen van de lagere 
school en in Lichtervelde werd actie gevoerd 
tegen de sluiting van de stationsloketten en 
het wegnemen van het stationspersoneel, met 
ernstige gevolgen voor treingebruikers met 
een handicap.  

Beweging.net Gistel organiseerde een 
wandeling met de bedoeling aandacht te 
vragen voor veilige fiets- en 
voetgangersverbindingen en om de 
problematiek van de trage wegen in beeld te 
brengen. Bij beweging.net Wevelgem trok 
men met mobiliteitsvragen naar de lokale Jeugdclub om zo met verschillende interactieve methodieken de 
60 aanwezige jongeren te bevragen over hun gewoonten in het verkeer. Tal van suggesties en 
bekommernissen werden verzameld en overgemaakt aan de bevoegde schepen.  

Beweging.net Rekkem had een overleg met Vlaams parlementslid Martine Fournier waarbij enkele 
knelpunten inzake mobiliteit in de gemeente werden besproken die resulteerden in enkele parlementaire 
vragen. In Heuvelland voerde beweging.net actie rond de herbestemming van de kerk in Kemmel en het 
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behoud van een stille ruimte. Na een ruime bevraging van de inwoners, werden de voorstellen en 
bekommernissen aan het gemeentebestuur overgemaakt.  

In verschillende gemeenten zetten de lokale beweging.net afdelingen zich in tegen zwerfvuil. Zo werd in 
Langemark-Poelkapelle een opruimactie georganiseerd samen met de lagere scholen. 

Ter gelegenheid van de “Dag van de trage weg” organiseerden het gemeentelijk beweging.net Menen – 
Lauwe – Rekkem en de werkgroep Diefhondbos de officiële inhuldiging van de nieuwe toegangsweg baar het 
Diefhondbos. In Vlamertinge werd door beweging.net en partnerorganisaties actie gevoerd voor het behoud 
van de laatste geldautomaat in het dorp. Meer dan 1000 handtekeningen werden verzameld.  

 

Lokaal versterkend netwerk  

Fietsbieb Oudenburg werd in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van stad Oudenburg 
voorgedragen als één van de 9 duurzame helden.  

Beweging.net Gullegem organiseerde opnieuw hun geefplein, in samenwerking met tal van partners. 

Beweging.net Zwevegem zorgde ook dit jaar met hun werkgroep armoede voor een warme kerstmaaltijd 
voor zij die het moeilijk hebben, 130 mensen genoten zo van een gezellige feestmaaltijd.  

Ook de speelgoedinzamelactie (ism kwb en 
verschillende deelgemeenten) was een groot succes, 
evenals de infosessie ikv Dag van de armoede: 
“Digitale Promo is geen Spel”. De actie van kwb: 
“Ieder kind een Sint” kan in West-Vlaanderen op 
heel wat bijval en hulp rekenen van de 
bewegingspunten. Beweging.net Gemeentelijk 
Kortrijk organiseerde een eerste succesvolle 
speelgoedinzamelactie (ism kwb) en kon zo heel wat 
kinderen blij maken via Huis Ter Leye (nu Nestel vzw) 
en vzw Ajko. Bij beweging.net Lauwe kwam de Sint 
in levende lijve langs, niet om speelgoed uit te delen 
maar om er te verzamelen.  

Beweging.net Aalbeke organiseerde een lezing met Pieter Boussemaere, waar maar liefst 10 partners aan 
meewerkten.  

Beweging.net Menen vierde 100 jaar Coöperatieve van de Gilde, samen met het 70-jarig bestaan van Okra 
Menen. Bij BN Moorslede-Dadizele werd voor de 20e keer de zaklampentocht georganiseerd.   

BN Pittem-Egem organiseerde haar vrijwilligersfeest met drie huiskamergesprekken: gasten waren 
Abdulazez Dukhan (een Syrische vluchteling), Joost Bonte (straathoekwerker) en Anneleen Vanmaele en Els 
Cogghe  van de St. Jozefskliniek (jeugdhulp/psychiatrie). BN Zwevegem vierde ook een aantal verjaardagen: 
95 jaar voor Femma Centrum, Kwb-knokke 70 jaar en Femma Kappaert 60 jaar! 
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Bijlage: lijst bewegingspunten West-Vlaanderen 
Gemeentelijk bewegingspunt 

- Lokaal bewegingspunt  
 

Anzegem 
- Anzegem 
- Vichte 

Ardooie 
Koolskamp 
Blankenberge 
Bredene  
Brugge  

- Sint-Andries 
- Sint-Michiels 
- Sint-Kruis 
- Sint-Pieters 
- Koolkerke 
- Zeebrugge 
- Assebroek 

Damme 
Deerlijk  
Dentergem 
Diksmuide 
Gistel 
Harelbeke 

- Harelbeke-Stasegem 
Heuvelland  
Hooglede-Gits 
Houthulst 
Ichtegem 
Ieper 

- Vlamertinge 
Ingelmunster 
Izegem 
Kachtem 
Jabbeke 
Knokke-Heist 
Koksijde 
Kortemark 
Kortrijk 

- Aalbeke 
- Bellegem 
- Heule 

Kuurne 
Langemark-Poelkapelle 
Ledegem 

- Ledegem 
- Rollegem-Kapelle 
- Sint-Eloois-Winkel 

Lendelede 
Lichtervelde 
Menen 

- Menen 
- Lauwe 
- Rekkem 

Meulebeke 
Moorslede-Dadizele 
Nieuwpoort 
Oostende 

- Zandvoorde 
Oostkamp 
Oostrozebeke 
Oudenburg 
Pittem 
Poperinge 
Roeselare 

- Rumbeke 
Staden 
Tielt 

- Tielt 
- Aarsele 

Torhout 
Veurne 
Waregem 

- Waregem 
- Desselgem 

Wervik 
Wevelgem 

- Gullegem 
- Moorsele 
- Wevelgem 

 
Wingene 

- Wingene 
- Zwevezele 

Zedelgem 
- Zedelgem 
- Loppem 

Zonnebeke 
Zuienkerke 
Zwevegem 

- Zwevegem 
- Otegem 
- Sint-Denijs 

 


