
Buurtwinkel - Dorpspunt Nouter is een feit. Een ontmoetingsplaats VOOR en VAN het dorp. 

 

Een tiental Heuvellanders staken de koppen bijeen om in Dranouter opnieuw een winkel te openen: 

een buurtwinkel. In samenspraak met studenten sociaal werk van de hogeschool VIVES en Vrijstaat 

Heuvelland werden bepaalde plaatsen bezocht waar terug een winkel kon komen. 

Uiteindelijk viel het oog op de oude meubelwinkel -makerij van de familie Boudein, rechtover 

de kerktoren - en het pand werd gekocht. Het doel is om het pand zo snel mogelijk te renoveren en 

om te toveren tot een buurtwinkel. Het wordt echter meer dan een zomaar een buurtwinkel!  

 

In samenwerking met De vzw Lovie wordt het pand Boudein een dorpspunt. Daarnaast komt er een 

samenwerking met de school van Dranouter. Leerlingen en personen met een beperking van De 

Lovie zullen zich samen voor dit buurtinitiatief inzetten. We zijn ervan overtuigd dat dit een enorme 

kans biedt voor de integratie van ons dorp.  

De uitbating van het dorpspunt gebeurt hoofdzakelijk door personen met een beperking en 

dit onder begeleiding van ervaren begeleiders van De Lovie. In het weekend wordt dit aangevuld 

door vrijwilligers. Zodoende willen we het dorpspunt maximaal open houden.   

Het wordt ook een ontmoetingsplaats voor de dorpelingen. Geen café, maar wel een plek 

waar men terecht kan om een kaartje te leggen, een babbeltje te slaan, je strijk af te leveren, je 

kleedje te laten innaaien, je postpakket af te halen en natuurlijk je boodschappen te doen. 

Boodschappen in de brede zin van het woord, met de noodzakelijke dagelijkse producten, maar ook 

met een aanbod van onze heerlijke Heuvellandse streekproducten. Dit alles aangeleverd door de 

kleine lokale handelaar, de lokale boer of producent uit Heuvelland. Kortom, onze Nouter, wordt iets 

voor, door en van Dranouternaars! 

 

Eind april volgt er een enquête waar elke Dranouternaar de kans krijgt om zijn ideeën over dit 

initiatief te delen. Suggesties zijn nu al welkom op dorpspunt.nouter@gmail.com. 

Bij het aangekochte pand hoort een grote loods waarvoor nog een bestemming gezocht wordt. 
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