
 

Bijlage: Deze 6 projecten ontvangen samen € 260 613,29 
Europese, Vlaamse en Provinciale steun: 

 

Bioveiligheid en het vermijden van ziektes in de varkenssector zijn heel belangrijk. Met het 

project ‘Weerbaarheid in de Westhoek, van boer tot varken en terug’ wil Boerenbond 

varkenshouders ondersteunen om het risico op ziektes te verkleinen via concrete acties in de 

eigen stallen. Daarnaast leren de varkenshouders ook hoe ze de maatregelen die ze nemen op 

hun bedrijf, goed kunnen communiceren aan mensen die hun stallen betreden 

Totale kostprijs: € 145.276,57 

Leader Westhoek: € 72.638,29 (50 %) 

 

‘De Glazen Huizen’ van promotor vzw Dranoeter is een nieuwe manier om streekproduct en  

-producent in contact te brengen met consumenten en de korteketenfilosofie verder uit te 

dragen in tijden van corona. Een set verplaatsbare units met 180°-zicht op de omgeving wordt 

geplaatst op landschappelijke toplocaties in de Westhoek zodat het genieten van de korte 

keten gecombineerd wordt met een fantastisch uitzicht. 

Kostprijs project: € 120.600,00 

Leader Westhoek: € 60.300,00 (50 %) 

 

Promotor Johan Neuville wil in het mooie Stavele een goed uitgeruste ‘Camperplaats’ voor 

een 16-tal plaatsen aanleggen. De toeristen kunnen eveneens terecht in het schuurtje dat als 

infopunt de troeven van de streek toont en tegelijkertijd een ontmoetingsruimte voor de 

verschillende bezoekers is. Op het terras met petanquebaan krijgen de gasten een echt 

vakantiegevoel op een actief landbouwbedrijf 

Kostprijs project: € 33.333,33 

Leader Westhoek: € 10.000,00 (30 %) 

 

‘Zalige Zonden’ is een innovatieve productie van vertel- en muziektheater van promotor 

Radio Sanseveria in verschillende streekmusea in de Westhoek. Het theaterluik wordt 

gecombineerd met het proeven van de Westhoek en per locatie zoeken ze een aangepast 

aanbod van streekproducten 

Kostprijs project: € 20.025,00 

Leader Westhoek: € 10.012,50 (50 %) 

 

Vzw De Lovie wil met ‘Uitbreiding en versteviging van de werking van Dorpspunt in 

Beveren via nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en Pervijze’ de methodiek van  

de werking van Dorpspunt in Beveren verder uitdiepen door meer personen met een 

beperking de mogelijkheid te bieden om een rol als medewerker in de dorpspunten 

op te nemen. Tegelijkertijd start De Lovie met nieuwe dorpspunten in Krombeke, Stavele en 

Pervijze. 

Kostprijs project: € 53.000,00 

Leader Westhoek: € 34.450,00 (65 %) 

 

Het transport van korte keten producten is al vele jaren een probleem. Het project ‘Westhoek 

Express’ van Events outside the box wil op een duurzame manier producten vervoeren van 

producenten naar restaurants, vakantiehuizen of thuislevering bij individuele consumenten. 

Kostprijs project: € 49.900,00 

Leader Westhoek: € 24.950,00 (50%) 


