
Verslag terugkoppelingsmoment Watou  

Woensdagavond 26 oktober – Buurtsalon Watou 

Aanwezig: Pol Bonduelle, Vanessa Dubois, Christiane Vandenbroucke, Marc Bailliu, 

Mariette Kesteman, Bart Delboo, Jozef Notebaert, Jacqueline Vuylsteker, Marthe Blancke, 

Hilda Huys, Marc Mavaut, Jozef Delalleau, An Doolaeghe, Rita Beddeleem, Andrée Savoir, 

Véronique Delbaere, Rika Dekock, Sofie Vieren, Geert Desmadryl, Rik Ryon, Katrien 

Schoreel, Louise Bequoye, Charlotte Devrekere, Rebecca Vandemaele en Valérie Pattyn 

 

1) Verwelkoming met hapje en drankje 

 

2) Woordje uitleg (zie powerpoint): 

 Visie Lokale Dienstencentra Poperinge 

 Buurthulp Nestor 

 Lokaal Dienstencentrum De BuurtBres 

 Signalen uit de ontmoetingsactiviteiten van LDC De BuurtBres 

 

3) Brainstorm met de mensen uit de buurt 

 

De verschillende signalen/suggesties die eerder kwamen uit de 

ontmoetingsmomenten in Sint Jan Ter Biezen, Abele en Watou worden in kleine 

groepjes besproken. Aanvullingen en bemerkingen komen aan bod. De 

signalen/suggesties zijn verdeeld in de categorieën: dienstverlening – activiteiten 

– mobiliteit.  

Na 10 minuten schuiven de groepen door. 

 

Hieronder staan de signalen/suggesties die kwamen uit de ontmoetingsmomenten 

aangevuld met elementen uit de bespreking in groep. 

 

DIENSTVERLENING: 

- Aanbod voorzien van digitale vormingen: 

o Smartphonelessen organiseren 

o Workshops organiseren over het gebruik van bepaalde apps 

o Workshops organiseren hoe een route uit te stippelen om te wandelen 

of fietsen 

- Repair café = plaats om kapotte toestellen te herstellen samen met een 

vrijwilliger 

o Bart Delboo engageert zich om kapotte elektronica te herstellen 

o Rekening houden met lokale handelaars uit de buurt (vb. fietsenmaker 

Jens), zodat we niet in het vaarwater komen van hun onderneming 

o Voorstel om lokale ambachtsmensen ook te betrekken in dit project 

(vb. lederwaren, …) 

o Maandelijks organiseren op zaterdagvoormiddag 

- Hulp bij administratieve taken 

o Zitdagen laten organiseren door CM, welzijnsdienst,… 

o ‘trefpunt’ op zaterdag terug organiseren met 2 of 3 personen 

- Workshops organiseren  

o rond de Franse taal / Franse cultuur:  

 Voorbeeld workshop: in Frankrijk op restaurant gaan 

o Verpleging Gasthuis kan info geven over bepaalde thema’s door een 

huisarts of apotheek uit te nodigen.  



- Bewonersplatform wijzigen naar een dorpsraad, een plaats waar mensen 

kunnen advies vragen, waar onderwerpen kunnen besproken worden 

o Inwoners van het dorp vinden het belangrijk om mensen van het 

stadsbestuur te zien en hen vragen te stellen 

 

ACTIVITEITEN  

- Bredere communicatie ifv bekendmaking van het LDC 

o Korte termijn: gericht flyers/ info doorgeven aan partners bijv. 

verpleging, verenigingen…  

o Lange termijn: een overzicht met het aanbod (verenigingen, LDC…) per 

buurt bundelen in één overzicht  

- Optredens: al veel aanbod in Poperinge, verspreiden over de verschillende 

deelgemeenten.  

- Samen maaltijden bereiden en samen eten 

o Ontbijt  

o Samen bakken 

o Soepcafé: groenten van lokale handelaars verwerken  

o Ouderen doorsturen naar bestaande initiatieven: eetfestijnen van 

jeugdbeweging, verenigingen…  

- Voorleesmomenten/ vertelnamiddag met kinderen en ouderen over vroeger – 

samenwerking met school/ bib?  

 

- Boekenruilkast of boeken leveren aan huis (= dienstverlening)  

 

- De markt brengen naar Watou, met lokale handelaars  

 

- Ontmoetingsactiviteiten:  

o Karaoké 

o Gezelschapsspelen: Rik Ryon heeft er liggen om te gebruiken  

o Nieuwe inwoners op het dorp verwelkomen 

o Kerstboom zetten in buurtsalon, elk neemt versiering mee 

 

- Activiteiten voor alleenstaanden 

o Koken voor mannen/ vrouwen 

o Stad zou ook iets moeten doen voor de alleenstaanden (idem voor de 

60 jaar getrouwden). Ook voor personen met een beperking bijv. 

wanneer ze in pensioen gaan 

 

- Bewegingsactiviteiten:  

o Tai Chi, yoga, turnen, samen gaan zwemmen  

- Creatieve activiteiten 

o OKRA en Ferm hebben al een groot aanbod aan deze activiteiten. LDC 

kan doorverwijzen naar dit aanbod. Ondersteuning van de Lovie is 

mogelijk.  

- Samen op uitstap gaan (= mobiliteit)  

o Ghybe, gaan zwemmen  

o Met treintje  

 

 

 



MOBILITEIT  

- Bewoners van Watou die in de woonzorgcentra verblijven naar Watou 

brengen. Ook de inwoners van Watou gezamenlijk op bezoek laten gaan naar 

de woonzorgcentra.  

- Driewieler kunnen huren voor recreatieve ritten 

- Deelauto 

o Uitleg, testritjes in het dorp organiseren, mogelijkheid om de deelauto 

te gebruiken 

- Geen interesse in gemeenschappelijk vervoer/ boodschappenbus 

 

 

4) Stemming 

Na de brainstorm konden de mensen stemmen voor de acties die gerealiseerd 

dienen te worden op korte termijn in het dorp Watou.  

Volgende 4 acties kregen het meest stemmen, hier wordt op korte termijn, in 

samenwerking met de buurt op ingezet. 

- Digitale vormingen organiseren (lessen smartphone, …) 

- Repair café maandelijks organiseren 

- Samen maaltijden bereiden  

- Gezamenlijk vervoer organiseren van en naar Watou 

 

5) Vervolg 

 

Het verslag wordt doorgestuurd naar de aanwezige mensen. 

Dit verslag dient teruggekoppeld te worden naar de voorzitters/besturen van de 

lokale verenigingen zodat zij voldoende op de hoogte gesteld zijn en kunnen 

meewerken. 

 

Het LDC bereidt de acties op korte termijn verder voor met de mensen uit de 

buurt. Het doel is om in 2023 de acties te realiseren. 


