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Beste
Buurtvrijwilliger,
2019 betekent een frisse start voor Brugge. Met onze nieuwe, enthousiaste ploeg willen wij de belangen van de stad en de
Bruggeling vooropzetten. Dit voorjaar trekken we met het volledige college naar alle Brugse buurten. Het is voor ons een
prioriteit om te luisteren naar wat er leeft bij elke Bruggeling. Check zeker eens wanneer jouw buurt aan de beurt komt.
We maken graag kennis met jou en stellen graag onze beleidsnota aan onze inwoners voor.
Ook buurtcomités spelen al jaren een belangrijke rol. Jullie creëren warmte en samenhorigheid in de buurt.
Wij willen jullie daarvoor namens het hele stadsbestuur bedanken.

Wij willen blijven inzetten op engagement in de buurt. Daarom kunnen jullie
ook dit jaar ondersteuning krijgen voor drie buurtinitiatieven. Dankzij de Brugse
Buurtcheque krijg je tot twee keer per jaar een financieel duwtje in de rug om een
buurtfeest te organiseren. Wil je op een structurele manier je steentje bijdragen
aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in je buurt, dan kun je één keer per jaar
een Buurtoppepper aanvragen. Hiermee kun je bijvoorbeeld een buurtbibliotheekje
installeren, een kunstproject organiseren, de verkeersveiligheid in je buurt
stimuleren, opruimacties organiseren of een buurtbank plaatsen.
Laat je enthousiasme en creativiteit de vrije loop!
Zoals andere jaren zetten wij in op digitaal. Dit boekje bevat de belangrijkste informatie, maar als je meer wil weten, surf
dan naar www.brugsebuurten.be.
Laat ons gaan voor een warm Brugge, waar mensen bij elkaar komen en waar de buurten bruisen van het leven.
Een welgemeend dankjewel, we maken er samen een geweldig buurtjaar van!

Schepen van preventie				Burgemeester
Mathijs Goderis					Dirk De fauw
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De Brugse Buurtcheque:
ondersteuning voor buurtactiviteiten
alle informatie vind je ook op www.brugsebuurten.be

Een Brugse Buurtcheque
aanvragen

1.

Wat houdt een Brugse Buurtcheque precies in?
Via de Brugse Buurtcheque krijg je tot 3 maal per jaar een financiële ondersteuning voor je buurtactiviteit.
Maximum twee van deze activiteiten mogen een louter ontspannend doel hebben, één initiatief moet een meer
structurelere bijdrage leveren aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt.
De ondersteuning bedraagt maximum 200 euro per activiteit. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om 1 maal per jaar
een gratis culturele act uit het aanbod van de stad te boeken. De financiële ondersteuning bedraagt dan 100 euro
in plaats van 200 euro. Per activiteit ontvang je gratis 50 affiches voor de aankondiging van je buurtactiviteit en een
gratis vlag om je activiteit een extra feestelijk tintje te geven. Via het online aanvraagformulier worden meteen ook de
vergunning, Sabam en de verzekering geregeld. Meer informatie hierover lees je wat verder.

2.
!

Wie mag/kan een
Brugse Buurtcheque aanvragen?
Om duidelijk te maken dat de activiteit een initiatief van de buurt
is, moet de buurtcheque steeds worden aangevraagd door
bewoners uit 4 verschillende woningen uit de buurt of straat.
Bij digitale aanvragen kunnen deze mensen telefonisch of per
mail gecontacteerd worden om te controleren of zij de aanvraag
inderdaad kennen en ondersteunen. Hoe groot de buurt is,
bepaal je zelf. Dat kan één, maar ook meerdere straten zijn. De
activiteit moet zich wel duidelijk richten naar alle inwoners van
de buurt. De Brugse Buurtcheques blijven uitdrukkelijk gericht
op spontane bewonersgroeperingen, buurtcomités, wijkcomités.

Een sport-, jeugd- of cultuurvereniging die op een
reguliere activiteit de buurt uitnodigt, of die een
activiteit organiseert met als hoofddoel de eigen
werking te promoten, komt niet in aanmerking voor
een Brugse Buurtcheque.
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3.

Welk formulier moet je invullen om een
Brugse Buurtcheque aan te vragen?
Om een Brugse Buurtcheque aan te vragen, moet je het
online aanvraagformulier invullen. Dit formulier vind je terug
op www.brugge.be/buurtcheque-aanvragen. In uitzonderlijke
gevallen kan het papieren aanvraagformulier nog via mail
bezorgd worden, stel je vraag aan buurtcheques@brugge.be.

4.

Wanneer moet je de aanvraag indienen?
Wil je een feest organiseren in de drukke zomermaanden (juni, juli en augustus)? Dan dien je de aanvraag in ten
laatste op 14 april 2019.
Wil je tijdens de andere maanden van het jaar iets feestelijk organiseren in je buurt? Zin in een halloweentocht,
een kerstfeestje of een nieuwjaarsreceptie? Dan moet de aanvraag ten laatste 2 maanden voor de datum van de
activiteit ingediend worden.
Wij sturen je een bevestiging van de reservatie van de Brugse Buurtcheque. Daarnaast krijg je ook een
vergunningsbrief (indien het dossier reeds afgewerkt is) en krijg je een officieel bericht of de culturele act gereserveerd
werd (indien aangevraagd).

5.

Is mijn activiteit vergund?
Voor alle activiteiten op de openbare weg heb je een vergunning
nodig. Deze vergunning regelt de toelating om de straat af te zetten,
een parkeerverbod in te voeren, muziek te spelen, een barbecue
te houden, een tent te plaatsen,… Via het aanvraagformulier
voor de Brugse Buurtcheques wordt meteen ook de vergunning
aangevraagd. Vul dit dus zo goed mogelijk in en omschrijf zo goed
mogelijk wat je van plan bent. Indien de straat moet afgesloten
worden, hou er dan rekening mee dat deze best ook tijdens de
opbouw en afbraak afgesloten wordt. Breng alle omwonenden op
de hoogte via een bewonersbrief.
Een voorbeeld van zo’n bewonersbrief kan je terugvinden op
www.brugsebuurten.be.
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Een Brugse Buurtcheque
aanvragen

6.

Hoe kan ik stadsmateriaal ontlenen?
Voor elke toegekende buurtcheque kan er gratis materiaal
ontleend worden bij de dienst organiseren. Dit gebeurt ook via
het aanvraagformulier van de Brugse Buurtcheques. De dienst
organiseren zal zo snel mogelijk laten weten of het gevraagde
materiaal al dan niet beschikbaar is. Het materiaal moet zelf
afgehaald en teruggebracht worden naar de uitleendienst van
de dienst organiseren. Concrete afspraken worden vermeld in
de schriftelijke bevestiging die je zult ontvangen van de dienst
organiseren.
Bepaalde podia en tribunes worden om technische redenen
steeds door de dienst organiseren vervoerd en opgesteld. De
stad Brugge heeft een verzekering afgesloten voor diefstal en
schade aan de overdekte podia. Voor deze verzekering betaalt
elke gebruiker een verplichte bijdrage van 25 euro per podium.
Voor het materiaal dat niet verzekerd is, raden we je aan een
verzekering af te sluiten tegen verlies, diefstal of beschadiging.
Het materiaal moet na gebruik in de oorspronkelijke staat
terugbezorgd worden.

!

De lijst met materiaal vind je terug op www.brugsebuurten.be.
Voor verdere vragen rond vergunningen kan je steeds terecht
bij de dienst organiseren - uitleendienst (Laconiastraat 16, 8000
Brugge, 050 44 92 57, uitleendienst@brugge.be)

Het laatste weekend van juni, het laatste weekend
van augustus en Autoloze zondag 22 september,
zijn altijd zeer drukke weekends. Je houdt hier best
rekening mee.

7.

Wat met de verzekering?
De stad sloot opnieuw een akkoord met Ethias om de
buurtcomités te verzekeren. Om verzekerd te zijn, hoef je enkel
het aanvraagformulier van de Brugse Buurtcheques invullen.
Wanneer de Brugse Buurtcheque wordt toegekend, is de
buurtactiviteit automatisch verzekerd. Voor alle activiteiten
die je organiseert met steun van de Brugse Buurtcheques
ben je gedurende 1 dag opbouw, de activiteit zelf en
1 dag afbraak voor het volgende verzekerd:
Burgerlijke aansprakelijkheid
Men is verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid. Dit wil
zeggen: de schade veroorzaakt door een ongeval aan derden
en voortspruitend uit de organisatie, in zaal of openlucht, van
diverse activiteiten.
Let op: de verzekering geldt niet voor schade veroorzaakt aan de
zaken die worden gebruikt of gehuurd zoals materiaal, een tent
of een zaal.
Lichamelijke ongevallen
De vrijwillige medewerkers van het buurtcomité zijn ook verzekerd
voor lichamelijke ongevallen die hen zouden kunnen overkomen
tijdens de diverse activiteiten in het kader van de buurtactiviteit
(inclusief opbouw en afbraak), en op de weg naar en van deze
activiteiten. Het begrip ‘weg’ is vastgesteld overeenkomstig de
arbeidsongevallenwet.
Let op: deze verzekering is enkel geldig voor de medewerkers,
niet voor de bezoekers van het feest.
Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Sven Warmoes
van Ethias Brugge (050 35 83 11 , sven.warmoes@ethias.be)

brugsebuurten.be |
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8.

Wat met Sabam?
De stad sloot ook opnieuw een akkoord af met Sabam voor de betaling van auteursrechten voor de
buurtactiviteiten. Om in orde te zijn met Sabam, hoef je enkel het online aanvraagformulier van de
Brugse Buurtcheques invullen. Wanneer de Brugse Buurtcheque wordt toegekend, is de buurtactiviteit
automatisch gedekt bij Sabam.

!

Voor alle activiteiten die georganiseerd worden met steun van de Brugse Buurtcheques zijn
volgende zaken gedekt:
• De achtergrondmuziek op de buurtactiviteit
• De auteursrechten van de culturele acts van de stad
• Als er geen culturele act via de stad geboekt is, maar er zelf wel een groepje geboekt
wordt, kunnen de auteursrechten voor deze groep gedekt worden. Dit op voorwaarde dat
het slechts één optreden per buurtcomité is en de uitkoopsom niet hoger is dan 500 euro.
Geef in dat geval de naam van de groep en de uitkoopsom door aan de Vrijwilligerscentrale.
Dit moet doorgegeven worden voor de aanvang van het buurtfeest.

Je kan enkel dekking krijgen voor één groep. Dit voor ofwel een culturele act van de
stad, ofwel een eigen groep, maar niet voor beide.
Wanneer je gebruik maakt van een DJ moet je zelf ook billijke vergoeding aanvragen,
meer info: www.ikgebruikmuziek.be

9.

Welke kosten komen in aanmerking voor de terugbetaling?
Wanneer je een Brugse Buurtcheque hebt aangevraagd, kan je rekenen op een terugbetaling van de
gemaakte kosten in kader van het buurtfeest (maximum 200 euro). Je kan maximum 2 maal per jaar een
Brugse Buurtcheque aanvragen.
Je kan de buurtcheque gebruiken voor:
• De huur of aankoop van tenten, tafels, stoelen,...
• De aankoop van tafelpapier, versiering, papieren bordjes, vuilniszakken en andere benodigdheden.
• De huur of aankoop van spelmateriaal voor de kinderen uit de straat.
• De kosten voor een artiest die niet in ons aanbod voorkomt. Je kan ook kiezen om 1 maal per jaar een
artiest uit ons aanbod te laten optreden. Wanneer je hiervoor kiest, ontvang je een buurtcheque van
100 euro in plaats van 200 euro.
Je kan de buurtcheque niet gebruiken voor
• De kosten voor eten en drinken.

10.

Welke bewijsstukken moet ik inleveren?
Uiterlijk twee maanden na de activiteit dien je de volgende bewijslast in bij de Vrijwilligerscentrale of via
mail naar buurtcheques@brugge.be
• Facturen of betalingsbewijzen van de gemaakte kosten.
• Een exemplaar van de uitnodiging met de vermelding ‘Brugse Buurtcheque’.
• Enkele foto’s van de buurtactiviteit uploaden via www.brugsebuurten.be. Deze foto’s zullen actief
gebruikt worden als illustratiemateriaal in het kader van Brugse Buurtcheques en
www.brugsebuurten.be. Indien je niet wenst dat de foto’s door ons gepubliceerd worden, kan je ons
de foto’s via usb stick of e-mail bezorgen.
De Buurtcheque wordt pas effectief uitbetaald nadat deze bewijsstukken werden ontvangen en goedgekeurd.
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Een veilig en leefbaar
buurtfeest? Enkele tips!

Een buurtfeest organiseren brengt de nodige voorbereidingen
met zich mee. Om jullie wat op weg te helpen bij het
organiseren van dit buurtfeest, geven wij enkele tips zodat
het feest zorgeloos kan verlopen. Een buurtfeest waar alles
veilig en leefbaar is? Wij helpen jullie graag op weg zodat
jullie buurtfeest écht een feest is voor de hele buurt!
Geluid
Gezien een buurtfeest vaak doorgaat in een woonbuurt, moet je er goed op toezien dat je de opgelegde
geluidsnormen niet overschrijdt. Via het aanvraagformulier voor de Brugse Buurtcheques wordt
meteen ook de vergunning aangevraagd. Vul dit dus zo goed mogelijk in en omschrijf zo goed mogelijk
wat je van plan bent.
Ondanks het feit dat het een buurtfeest is, breng je best alle buurtbewoners goed op de hoogte van
de eventuele overlast. Voorzie eventueel een bewonersvergadering en verspreid een bewonersbrief
(ook voor zij die niet aanwezig waren op de vergadering). Een voorbeeld van zo’n bewonersbrief kan je
terugvinden op www.brugsebuurten.be.
Wanneer er tijdens jullie buurtfeest muziek gespeeld wordt, hou je best rekening met de bepalingen
omtrent nachtlawaai. Meer informatie hierover vind je terug op de website. Om gehoorschade te
voorkomen, kun je oordopjes aanvragen. Dit kan gratis via CM: www.cm.be/oorgasme.

Sanitair
Maak de bezoekers van jullie buurtfeest
duidelijk waar de toiletten zijn aan de hand
van (signalisatie)bordjes. Op die manier
verklein je de kans op wildplassers.

EHBO
Zorg ervoor dat er tijdens je buurtfeest een
aangevulde EHBO-koffer beschikbaar is en
dat de medewerkers deze weten liggen.

brugsebuurten.be |
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Alcohol en andere drugs

Sensibilisering: posters

Indien je alcohol verkoopt op je buurtfeest, raden wij
aan om je medewerkers en vrijwilligers over de
wetgeving rond schenkgedrag te briefen. Zo mag je
geen alcohol aan -16 jarigen geven en geen sterke
drank aan -18 jarigen. Vraag bij twijfel gerust naar
de leeftijd.

Wanneer je zelf alcohol serveert op je buurtfeest, is
het aan te raden de bezoekers ook te sensibiliseren
wat betreft het alcoholgebruik.

Wanneer je alcoholische dranken verkoopt, is het aan
te raden om non-alcoholische dranken goedkoper
te maken. Water kun je eventueel gratis aanbieden
(zeker aan te raden bij warm zomerweer). Bv. bekers
bij de kraantjes in de wc’s zetten of een affiche
uithangen aan de bar dat men hier zijn glas gratis
mag vullen met kraantjeswater.

Vraag de posters “begin niet te vroeg” (wetgeving
leeftijd alcohol) en “samen uit, samen thuis” gedrukt
en/of digitaal aan via ruben.deschepper@brugge.be
of kom langs bij de preventiedienst (Blinde-Ezelstraat
1, 8000 Brugge, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur). Je kunt ook zelf
leuke posters maken met een soortgelijke boodschap.

Schenk geen alcohol aan overdreven dronken
personen. Bied een alternatief aan (bv. water of
frisdrank) en maak de persoon duidelijk dat hij niet
meer mag rijden.
Zelf een non-alcoholisch alternatief maken? Een
mocktail of lekker fruitwater kan je buurtfeest net
dat tikkeltje extra geven. Fruitwater is heel eenvoudig
te maken. Je kunt eindeloos variëren hierin want in
principe kun je elke fruitsoort, frisse groentesoort
of kruiden die je hebt liggen in het water doen. Een
lekkere combinatie is bijvoorbeeld munt, limoen en
sinaasappel of aardbei, framboos, limoen en munt.

Leuke mocktailrecepten vind je onder meer terug
op de website www.themocktailclub.com/recepten.
Op internet vind je nog tal van van andere lekkere
mocktails terug.
Een overzichtelijke weergave van deze briefing kan je
terugvinden op de website van de VAD www.vad.be/
materialen/detail/barbriefing-horeca--16-geen-alcohol-18-geen-sterkedrank-gratis.

Afval
Zet je vuilnisbakken op strategische en zichtbare
plaatsen. Wanneer je eten serveert, is het bijvoorbeeld
aan te raden om vuilnisbakken in de buurt van je
eetkraam te zetten. Duid deze vuilnisbakken ook
goed aan door middel van (signalisatie)bordjes.
Zo vermijd je dat afval op de grond terecht komt.
Controleer tijdens je buurtfeest regelmatig de
vuilniszakken. Wanneer de zakken overvol zitten,
belandt het afval ook gemakkelijk op de grond.
Door dit af en toe te controleren, zorg je ervoor dat je
op het einde van de avond minder opkuiswerk hebt.
Gratis herbruikbare bekers kan je ontlenen via
Kringwinkel ’t rad. Dit kan door een mailtje te sturen
naar centraal.magazijn@trad.be. Meer tips om afval te
beperken lees je op www.brugsebuurten.be!
Evenementenafvalzakken kun je aankopen in het
administratief centrum Walwein (Walweinstraat 20,
8000 Brugge. (Maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en dindag van 14.00 tot
18.00 uur) Ongeopende rollen kunnen terug worden
ingewisseld.

Wie nog wat meer inspiratie wenst omtrent een veilig evenement vindt dit in de Feest Wijzer,
te raadplegen via www.vad.be/materialen/detail/feest-wijzer
Wens je graag meer ondersteuning of wil je graag posters komen ophalen? Neem dan contact op met de preventiewerker uitgaan;
Ruben De Schepper. Dit kan via mail op ruben.deschepper@brugge.be of telefonisch via 050 44 82 91.
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Word fan van
‘Brugge oltied Schoane’
Raak je ook zo geïrriteerd van zwerfvuil in je straat,
buurt, werkplek of favoriete recreatieplek? Word
FAN van Brugge oltied schoane en organiseer een
opkuisactie met je buren, vrienden, vereniging,
school of als afterwork met collega’s in de periode
van 18 tot 31 maart. Wij ondersteunen je actie met
GRATIS opkuismateriaal! Info & inschrijven via
brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane.
Ben je echt een trouwe FAN? Sluit je aan bij onze vrijwilligerspool en houd met
een vaste regelmaat je buurt proper. Wij ondersteunen en belonen je Registreer
je als vrijwilliger via brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane en kom daarna langs
in de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6, 8000 Brugge) om je materiaal en ter
kennismaking.
Word ook fan op Facebook en volg ons op Instagram
fanvanbruggeoltiedschoane
@fanvanbruggeoltiedschoane

brugsebuurten.be |
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Een gratis optreden
op jullie buurtfeest?

Ook in 2019 kan je opnieuw een gratis optreden kiezen uit het
cultureel aanbod van de stad. Je kan dit doen voor één activiteit
per jaar, naar eigen keuze. Je ontvangt voor deze activiteit dan
een buurtcheque van 100 euro in plaats van 200 euro.
Dit jaar bieden wij jullie de keuze uit volgende acts:
• Overigens
• Par Hasard
• Plugd In
• Silke en Celke
• Quoi?fuur
• The Famous Duets
• Bart Vantieghem (Stand-up comedian)
• Miss Sahara
• Dr. Bubbels (zeepbellen)
• Meespeelfanfare De Lettergeletterden
• Arto Mundo

Indien je interesse hebt in één van deze culturele acts, vul je op
het aanvraagformulier maximaal 4 acts in, gerangschikt van
eerste tot vierde keuze. Je kiest best meerdere culturele acts
omdat het niet zeker is dat de door jou gekozen act vrij zal zijn op
de gewenste datum.
Indien de eerste keuze niet meer vrij is contacteren wij
automatisch de tweede, derde en vierde keuze. Als geen van
de vier vrij is, krijg je een buurtcheque ter waarde van 200 i.p.v.
100 euro. Samen met de bevestiging van jouw buurtcheque, krijg
je ook de definitieve bevestiging van de culturele act met de
verdere details (uur en plaats van afspraak, contactgegevens).
Alle informatie over alle acts vind je op www.brugsebuurten.be

!

Lees goed de technische
fiche van elke artiest op
www.brugsebuurten.be.
Daarin staat wat je moet
voorzien, hoeveel opbouwtijd
een artiest nodig heeft,…
Podium en overdekking moeten
degelijk genoeg zijn om het
materiaal van de artiest te
beschermen bij regen en wind.
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De Buurtoppepper

Graag dagen we jullie uit om ook dit jaar een stapje verder te gaan. Naast
de mogelijkheid om 2 keer per jaar een buurtcheque aan te vragen voor een
buurtfeest of buurtreceptie kan je ook een derde buurtcheque aanvragen om
te werken aan het verbeteren en versterken van de leefbaarheid van jullie
buurt. Breng alle omwonenden op de hoogte via een bewonersbrief een extra
ondersteuning van maximaal 200 euro om een concrete actie mogelijk te maken
die het leven en wonen in de buurt leuker maakt.
Dit jaar focussen we ons op 4 sporen:

1. Een leefbare buurt
Kleine maar betekenisvolle verbeteringen van het openbaar domein. Heel wat
buurtcomités hebben ideeën om in hun buurt kleine verbeteringen aan te brengen
in het openbaar domein. Voorbeelden zijn: het plaatsen van een buurtbank of
moestuinbak, een Little Free Library, een geveltuintje,…

2. Vierkant tegen eenzaamheid
Kleine initiatieven die de ondersteuning van buren ten goede komen.
Buurtcomités hebben vaak een goed zicht op wie er woont in de buurt en wie
welke noden of behoeften heeft. Heel wat mensen leven in eenzaamheid en daar
willen wij graag iets aan doen! Soms zit die behoefte in een klein hoekje én kan
een andere buurtbewoner het antwoord geven.
• Maak je eigen ‘babbelbank’ en zet deze bij jou in de buurt op een mooi plaatsje.
Een praatje kan wonderen doen!
• Organiseer jullie eigen ‘Brugse vierkante tafel’ tijdens de week van
verbondenheid. Meer info hierover vind je op pagina 14.
• Start een eigen burenhulp initiatief: maak eigen burenhulpkaartjes, start een
buren-uitleendienst, duid enkele straatverantwoordelijken aan, ontwikkel een
buurtkrantje,… de mogelijkheden zijn eindeloos!

3. Creatief-artistiek
Leuke ideeën om de buurt nog dichter samen te brengen.
Als derde willen we het creatieve en artistieke bij de mensen naar boven halen.
De buurt de kans geven om op een leuke manier de buurt nog dichter bij elkaar
te brengen en elkaar nog beter te leren kennen. Zo kan je bijvoorbeeld een
eigen fotoboek maken van alle bewoners in de straat, of kan je een kunstproject
uitwerken bij jou in de buurt.

brugsebuurten.be |
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Dit is voor de kinderen en jongeren
die wat PIT in hun buurt willen!
Heb je het gevoel dat je buurt ligt te slapen en alleen jij
en de andere kinderen en jongeren wakker zijn?
Sta op en neem samen met je vrienden en
de andere buurtbewoners het heft in eigen handen.
Geen tijd te verliezen, breng samen wat PIT in je buurt!

Krijg pit in 3 simpele stappen
Pak uit met een idee

Bedenk samen met je vrienden een idee waardoor jullie
buurt voor jullie en voor iedereen leuker wordt.

Iedereen doet mee en loopt warm voor jullie idee

Vraag aan de buren wat ze denken en laat ze ook de handen uit de mouwen steken!

Tijd voor actie!
Dien je idee in, krijg 200 euro en ga aan de slag.

Dien een foto, tekening, filmpje of … in waarin jullie (de kinderen) het idee voorstellen.
Na goedkeuring krijg je 200 euro en kan je buurt samen met jullie aan de slag.

Ideeën of inspiratie van andere kinderen vind je op www.brugsebuurten.be/de-buurtoppeper
Nog meer inspiratie nodig? Bel 050 44 83 33 of jeugd@brugge.be
Onze tip: met een beetje PIT, lukt dit!
Dien jouw aanvraag in via:
www.brugsebuurten.be/de-buurtoppeper

4. De kindvriendelijke Buurtoppepper
Met dit vierde spoor dagen we de kinderen uit om hun ideeën voor een
warmere buurt in te dienen. Op de laatste pagina in dit boekje vinden jullie
een kleurplaat. Op deze manier kunnen kinderen van 6 tot 12 hun idee voor
een buurtoppepper indienen. De haalbare en meest originele ideeën worden
uitgevoerd in samenwerking met de jeugddienst.

Natuurlijk zijn ook andere ideeën welkom. Wij bieden een
inspanningsverbintenis in die zin dat alle ideeën serieus genomen
worden en indien mogelijk door ons gezocht wordt naar de meest
geschikte persoon of stadsdienst om een bepaalde aanvraag verder
op te volgen (niet noodzakelijk binnen Vrijwilligerscentrale of
Dienst Preventie). Voorbeeldjes van mogelijke acties in het kader
van de buurtoppepper kan je terugvinden op www.brugsebuurten.be
Bekijk zeker ook het inspiratiefilmpje op de website waarin enkele
Brugse buurtcomités hun ervaringen met de Buurtoppepper delen.

Kom gerust eens langs in
de Vrijwilligerscentrale
De Brugse Buurtcheques worden sinds
2016 opgevolgd door de medewerkers
van de Vrijwilligerscentrale van de
Stad Brugge. Je kan voor alle vragen
over de buurtcheques terecht op
dinsdagen
donderdagnamiddag
van 14.00 tot 17.00 uur. En natuurlijk
kan je altijd een afspraak maken als
deze openingsuren je niet passen.
Je vindt er naast dit boekje ook alle
andere informatie én alle digitale
invulformulieren voor zowel de aanvraag
van de buurtcheques, de buurtoppepper
als de vele activiteiten. Voor alle
informatie kunnen jullie terecht op
www.brugsebuurten.be.
Vrijwilligerscentrale
Kraanplein 6, 8000 Brugge
050 44 82 22, buurtcheques@brugge.be
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De Brugse vierkante tafel

Elk jaar organiseert de Bond zonder Naam ‘De langste eettafel’ in
de Week van Verbondenheid, waarbij men mensen uitnodigt om
plaats te nemen aan een lange tafel, en om in gesprek te gaan
met mensen die men misschien nog niet zo goed kent. Brugge
maakt met de Brugse vierkante tafel zijn eigen variant hiervan.
Omdat de Vrijwilligerscentrale zich mee inzet in de strijd tegen eenzaamheid, en omdat de buurtcomités
daar een bevoorrechte partner in zijn, bieden wij de mogelijkheid om in 2019 een buurtcheque of
een buurtoppepper in te zetten voor het organiseren van een ‘Brugse vierkante tafel’ in jouw buurt.
Uitzonderlijk, en enkel voor de buurtcheques die voor die specifieke week worden aangevraagd, mag de
buurtcheque uitgegeven worden aan eten. Met de cheque kan nog steeds geen drank aangekocht worden,
maar dus wel lekkers voor een ontbijt, pannenkoekenmiddag, taart, of gezellige buurtaperitief.
Plaats je langste tafel als je kan zoveel mogelijk in een vierkant. Foto’s hiervan dienen ook opgeladen
te worden via www.brugsebuurten.be. Volg voor aanvraag de gewone procedure ‘aanvraag buurtcheque’,
vermeld zeker bij de naam/ titel ‘Langste Tafel – Week van Verbondenheid’. Eventueel promotiemateriaal
van de Week van Verbondenheid, zoals placemats, affiches, gespreksstarters zullen we ter beschikking
stellen in de Vrijwilligerscentrale.
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Stadsdichterschap

Zwerm vzw is een nieuwe
en jonge vzw die werkt rond
het toegankelijk maken van
literatuur en poëzie door
middel van laagdrempelige
projecten. Vanaf 2018
adopteert Zwerm vzw het
stadsdichterschap
Het stadsdichterschap voor 2018-2019 zal ingevuld
worden door Tania Verhelst. Als Bruggelinge werkt
zij vanuit haar grafische talenten reeds nauw
samen met diverse lokale dichters, wiens teksten
ze vaak illustreert. Sinds een jaar is zij ook actief
in het schrijven zelf, wat haar intussen diverse
prijzen opleverde.
Tweemaandelijks verschijnt een postkaart met een
gedicht waarin de stadsdichter zijn stad bejubelt,
bewondert, beschrijft. Deze postkaarten zullen
gratis worden aangeboden aan de buurtcomités
om in de straat / wijk / buurt op te hangen
Wil je samen met de stadsdichter een gedicht voor
je buurt maken, dat kan! Zo bieden wij de buurten
de gelegenheid de stadsdichter persoonlijk te
leren kennen, kennis te maken met haar werk en
haar – wie weet - te inspireren tot ‘buurtgerichte’
gedichten… We bieden 5 avonden met de
stadsdichter aan vanuit de Brugse Buurtcheques.
Motiveer waarom jullie buurt een band heeft
met poëzie, of hoe poëzie voor jullie buurt een
meerwaarde kan bieden. Stuur bij interesse een
mailtje naar buurtcheques@brugge.be.
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Wat kan er nog?
De Belgiek
De Belgiek is een ‘mobiele cultuurzaal’ die aan alle Brugse
buurtcomités kan ter beschikking gesteld worden om
samen een Belgiekweekend te organiseren. De zaal dient
om lokale ontmoeting via cultuurbeleving te stimuleren
tussen buurtbewoners, buurtcomités, verenigingen en
toevallige passanten op een locatie in het hart van een
buurt. Ze kan worden ingezet als feestzaal, volkscafé,
exporuimte, theaterzaal, muziekzaal en alle activiteiten die
tot gemeenschaps-vorming leiden. Iedereen moet er zich
‘WELCOME’ voelen.

brugsebuurten.be |
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Een Belgiek-weekend ziet
er als volgt uit:
De Belgiek komt telkens in de wijk van
donderdag (opbouw) tot maandag (afbouw).
Muziekcafé Belgiek wordt op vrijdagavond
door het Belgiekteam (Brugge Plus)
voorzien als vast onderdeel, dan is iedereen
uit de buurt én daarbuiten welkom voor een
gezellige babbel en een glaasje. Er wordt
telkens een concert geprogrammeerd om
21u. Op zaterdag en zondag voorzien de
buurtcomités, verenigingen of scholen zelf in
onderlinge samenwerking de programmatie.

Hoe kan je de Belgiek naar jouw wijk laten komen?
1. Het gebruik van de Belgiek is gratis voor de Brugse Buurtcomités.
De aanvragende Brugse Buurtcomités komen in aanmerking om te genieten
van de buurtcheques van de Stad Brugge.
2. In 2019 kunnen Buurtcomités kiezen uit alle weekends tussen 12 april en
15 juli 2019
Gelieve 2 voorkeuren te geven bij kandidatuurstelling voor het geval dat er
meerdere kandidaturen zijn op 1 weekend.
3. Het is de bedoeling dat je als Brugs buurtcomité samenwerkt met
minimum 1 ander buurtcomité, een socio-culturele vereniging of een
school uit dezelfde omgeving. Jullie verzorgen samen de programmatie op
zaterdag én zondag. Een nauwe samenwerking en een programmatie mooi
verspreid over de zaterdag en de zondag én voor een divers publiek is een
must. Weten jullie niet meteen met wie je kan samenwerken, contacteer de
Vrijwilligerscentrale, zij staan je bij met raad en daad om een vereniging of
ander buurtcomité te vinden en te overtuigen om gezellig samen te werken.
4. Er zijn minimum 2 overlegmomenten voorzien met het Belgiekteam en
alle betrokken partners. Op de agenda zowel inhoudelijke als praktische
ondersteuning.
• Inhoudelijk: Met 2 comités samenwerken, hoe doe je dat? Wat kun je
behalve ‘een buurtfeest’ organiseren in de Belgiek? Ter inspiratie: een
muziekquiz, volksdessertbuffet met desserts uit de buurt, ruilnamiddag,
• foto-expo, naaiatelier, volksspelen, open podium voor muzikanten uit de
buurt, expo van verzamelaars of kunstenaars uit de buurt, samen koken
gevolgd door proeverij, kinderfuif,.
• Praktisch: Wat is een goeie locatie voor de Belgiek? Hoeveel mensen
kunnen in de Belgiek?
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De Belgiek

Hoe kan je de Belgiek aanvragen?
Kandidaturen
voor
2019
kunnen
via
mail
naar
stef.de.blieck@bruggeplus.be. Op deze kandidatuur moeten
volgende zaken duidelijk vermeld worden:
• Namen van minimum 2 samenwerkende Brugse
Buurtcomités / verenigingen. Hulp nodig? Contacteer de
Vrijwilligerscentrale
• Namen, mailadressen, telefoonnummers en adressen van
één contactpersoon van elke meewerkende aanvrager.
• Werkgebied (deelgemeente, straat, ...) van de aanvragers.
Aantal postbussen. 2 voorkeurdata binnen de aangegeven
periode.
• Programma-voorstellen (of thematiek) voor zaterdag en
zondag in grote lijnen.
Kandidatuur moet ten laatste via mail 28 februari 2019 zijn
doorgegeven. We zijn benieuwd naar jullie kandidaturen.
Het spreekt voor zich dat de Belgiek opnieuw voor een hele reeks
fantastische momenten zal zorgen in Brugse deelgemeenten.
We kijken er samen met jullie, organiserende comités, alvast
naar uit!
De Belgiek is een project van Brugge Plus en de Vrijwilligerscentrale
/ Dienst Preventie (Brugse Buurtcheques). Het ‘Belgiekteam’ zijn
Stef De Blieck (stef.de.blieck@bruggeplus.be) en Marec Zeghers
(marec.zeghers@bruggeplus.be,) van de Culturele wijkwerking
(Uitwijken / Belgiek) van Brugge Plus.

Enkele belangrijke spelregels
1. Er mag geen ingangsgeld worden gevraagd. Er worden geen
initiatieven van commerciële aard opgezet of gekoppeld aan
Belgiek. Verkoop van drank en eten zijn enkel ten voordele
van de organiserende buurtcomités/verenigingen én aan
democratische prijzen.
2. Iedereen zorgt voor de Belgiek als een ‘goeie huisvader’. Alle
gebruikers moeten de Belgiek in dezelfde toestand teruggeven
als ze het gekregen hebben. Eventuele schade wordt verhaald
via de verzekering van de gebruiker. Opslag van dure materialen
wordt afgeraden. Er worden in geen enkel geval brandbare,
ontplofbare of gasvormende materialen gebruikt in Belgiek.
Hieronder vallen vuurwerk, fonduestellen, gasbranders,
terrasbranders, …Er geldt ook een algemeen rookverbod.
3. Het muziekcafé op vrijdagavond met eventuele optredens of
andere activiteiten wordt opgenomen in de communicatie
(affiches, flyers, sociale media, …) van het Belgiek-weekend. De
buurtcomités laten tijdig weten wanneer de laatste hand wordt
gelegd aan het drukwerk, zodanig dat het Muziekcafé op vrijdag
ook kan mee genomen worden in het drukwerk.
4. De verplichte vergunningsaanvragen én bewonersbrieven
worden aangevraagd via Brugge Plus, niet via de buurtcomités.
Dit om communicatie-redenen.
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Zelf een speelstraat
organiseren in je buurt!
Auto’s aan de kant! Vandaag is de straat
helemaal van jou!
Tijdens de speelstraat wordt de straat
verkeersvrij gemaakt en kan je samen met je
vrienden in je eigen straat spelen.
Maak er samen met de buurt een feest van!
Bakt de bakker op de hoek taart? Hebben
de buren een grote trampoline? Zorgen de
mama’s voor een drankje?
Kijk snel of je straat aan de voorwaarden voldoet en doe je aanvraag
via: www.jeugddienstbrugge.be/speelstraat
Een speelstraat organiseren tijdens je buurtfeest?
Vink dan gewoon het vakje SPEELSTRAAT aan op je
aanvraagformulier en vul de nodige gegevens in
Wij doen de rest.

NOG MEER SPEELPLEZIER?

Om je speelstraat nog leuker te maken kan je een spelkoffer vol
spelmateriaal aanvragen.
Je betaalt hiervoor geen waarborg, bij schade of verlies wordt het
materiaal wel aangerekend.
Je kan max. 15 artikelen per uitleenbeurt kiezen.
Je kan je spelkoffer ophalen bij de uitleendienst van
Dienst Organiseren - Laconiastraat 16, 8000 Brugge.

Zie je het nog groter? Dan is de speelmobiel
iets voor jou.

Een kleurrijke bestelwagen gevuld met reuzeleuk spelmateriaal
die tijdens de speelstraat helemaal voor jou is!
Stuur een mailtje naar jeugdaanbod@brugge.be en kijk of de
speelmobiel nog vrij is voor jouw speelstraat!

Of het nu lente, zomer, winter, vakantie of school is...
Je kan heel het jaar door een speelstraat organiseren.
Je kiest zelf de dag of de meerdere dagen waarop jullie
een speelstraat willen organiseren
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De gala-avond van het
MOOOV-filmfestival

Van 24 april tot en met 3 mei vindt in Brugge het MOOOVfilmfestivalopnieuw plaats. Samen met hen bieden wij jullie de
mogelijkheid aan om met de buurt een unieke filmavond mee
te maken.

Waar en wanneer?
De gala-avond vindt plaats op woensdag 24 april 2019 om 20.00
uur. Deze avond gaat door in het Concertgebouw op ’t Zand.

Wil je inschrijven voor deze
feestelijke filmavond?
Inschrijven voor dit evenement kan via het online
inschrijvingsformulier op www.brugsebuurten.be. We gaan voor
optimaal digitaal, en sparen de bomen. Indien iets niet duidelijk
is, stuur dan een mailtje naar buurtcheques@brugge.be.

Wat staat er op het programma?

Inschrijven kan tot en met 1 april 2019.

Om 20.00 uur worden jullie plechtig ontvangen in het
Concertgebouw. Vervolgens krijgen jullie een inleiding van
iedereens favoriete filmrecensent Roel Van Bambost en de
festivaldirecteur waarna we samen van de film genieten.
Afsluiten doen we met een feestelijke receptie.

De hele avond, inclusief inleiding en receptie, kunnen wij
aanbieden aan de voordeelprijs van 4 euro per persoon (in
plaats van 12 euro). Na aanvraag krijgen jullie een factuur
opgestuurd. Pas wanneer deze factuur is betaald, zijn jullie
zeker van jullie inschrijving. De tickets zullen ter plaatse, per
buurtcomité klaarliggen.

Kom met de buurt naar de gala-avond van het MOOOV
filmfestival Brugge in het Concertgebouw op ’t Zand en
waan je een echte filmster op de rode loper. Geniet van
de verrassingsfilm, heel wat randspektakel, een hapje
en een drankje in een bijzonder kader.

21
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Concert Rachele Andrioli en Rocco Nigro in de Stadsschouwburg
Cultuurcentrum Brugge nodigt de buurtcomités graag uit in de Stadsschouwburg voor een concert van Rachele Andrioli en
Rocco Nigro.
“Helemaal uit de punt van de hak van de laars van Italië komen ze: Rachele Andrioli en Rocco Nigro. Traditionele melodieën uit de
Zuid-Iltaliaanse Salento-regio vertalen ze naar een eigentijdse sound, met invloeden uit Portugal, Spanje en Latijns-Amerika.
De krachtige stem van Rachele, boordevol zuiderse emotie, sluit perfect aan bij de behendigheid van Rocco’s accordeon.
Verwacht je aan een muzikale pizza calzone, waar twee artiesten één worden en Italiaanse kruiden je doen verlangen naar een
eindeloze zomer.”

Waar en wanneer?
Vrijdag 17 mei 2019 om 20.00 uur

Hoe inschrijven?
Vul het formulier op de www.brugsebuurten.be in. Gelieve enkel het aantal tickets te bestellen en aan te kopen dat
u effectief nodig heeft om zo iedereen de kans te geven deel te nemen. Dit jaar werken we met factuur: na betaling
van factuur zijn de tickets voor u beschikbaar en af te halen in de Vrijwilligerscentrale tijdens de openingsuren.
Inschrijvingen worden op 22 april afgesloten.

Kostprijs?
Prijs: 5 euro per deelnemer.
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Samen sporten

Samen sporten is niet alleen gezond,
je leert je buren ook op een andere
manier kennen.

Wat bieden wij aan?
Samen met je buurt kun je op vaste data, onder
professionele begeleiding aan sport doen. Om een
sportactiviteit te boeken is een minimumdeelname
van zes buurtbewoners vereist. Het maximum aantal
deelnemers verschilt per sport.

Schieten met luchtdrukwapens
Bekwaam je in het schieten met luchtdrukwapens, niet met
echte kogels, maar met hypermoderne lasertechnologie!
De trainers van vereniging Sint-Pieters-Roos staan in voor
deskundige begeleiding.
Parochiaal Centrum H. Magdalena, Violierstraat 7, Brugge.
Maximum aantal deelnemers: 18
Kostprijs: gratis
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Watercocktail
Laat de waterrat in je naar boven komen met deze plezante mix
van wateractiviteiten. Deze activiteit, die natuurlijk alcoholvrij is,
serveert verschillende hapjes uit het waterassortiment. Samen
raften, kajakken, surfen…. Ze zijn aangepast aan de doelgroep en
aan de weersomstandigheden. De combinatie van sport en spel
zorgen voor veel plezier en een ideaal dagje uit met de buurt.
Watersportcentrum Aan de Plas, Blankenbergse Dijk 73-75, Brugge
Maximum aantal deelnemers: 20
Kostprijs: gratis
Voorwaarde: beschikken over een zwembrevet van 100 meter^^

Petanque
Kennismaken met petanquesport tijdens een namiddagje bij de
Petanqueclub De Gulden Kamer. Je wordt verwacht om 14.00 uur
voor een korte uitleg. Nadien wordt er een meli-melo (mix) in twee
ronden ingericht, waarbij je tussendoor kan genieten van koffie met
pannenkoeken.
Plaats: P.C. De Gulden Kamer, Blauwkasteelweg 28A, Sint-Kruis
Maximum aantal deelnemers: 25
Inschrijvingsprijs: gratis

Hoe inschrijven voor één (of
meerdere) van deze drie sporten?

Schrijf je voor 1 april online in via www.brugsebuurten.be. Na de
online aanvraag ontvang je van de sportdienst zo snel mogelijk
bevestiging van de gekozen sport en datum. Bij die bevestiging
ontvang je ook een deelnemerslijst. Deze lijst bezorg je voor
15 mei volledig ingevuld terug aan de sportdienst. Pas dan is je
inschrijving definitief!
Voor meer informatie over het sportaanbod kunt u terecht bij
Hilde Bellens of Niek Vanderispaillie van de stedelijke sportdienst:
hilde.bellens@brugge.be of niek.vanderispaillie@brugge.be

23

24

Met de buurt
naar de film

Jaarlijks worden we welkom geheten in Cinema Lumière voor
een ontspannende filmvertoning. Voor de start van de film
krijg je een korte inleiding met wat duiding. Nadien bieden we
jullie een drankje aan om gezellig wat na te kaarten.
Voor 2019 staan de volgende films op het programma:

Girl

Mary Poppins Returns

Green Book

Zondag 20/10/2019 om 20.00 uur
GIRL laat ons binnenkijken in het leven van
de 15-jarige Lara, die het wil maken als
ballerina. Samen met haar vader trotseert
ze de wereld, maar vooral haar lichaam dat
tegenstribbelt, want Lara is geboren als
jongen.
Lukas Dhont veroverde Cannes met Girl,
waar de film maar liefst 4 prijzen in de wacht
sleepte: de Prijs voor Beste Vertolking
in Un Certain Regard (Victor Polster);
de FIPRESCI Prijs van de Internationale
Filmcritici; de Queer Palm, en als kers op
de taart de Caméra D’Or!

Zondag 17/11/2019 om 10.30 uur
Mary Poppins keert terug in het vervolg
op het betoverende origineel met Julie
Andrews. In deze film schiet Mary Poppins
de familie Banks weer te hulp. Hun
huishouden kan wel wat plezier en magie
gebruiken. Emily Blunt schittert als Mary
Poppins, de perfecte nanny die van elke
simpel klusje een onvergetelijk avontuur
maakt. Haar vriend Jack, gespeeld door
Lin-Manuel Miranda, is een optimistische
lantaarnopsteker die licht en leven naar de
straten van Londen brengt. Deze vrolijke en
nostalgische musical is een film voor de
hele familie!
Opgelet: deze voorstelling is in de voormiddag gepland.

Zondag 15/12/2019om 20.00 uur
De Afrikaans-Amerikaanse pianist Dr. Don
Shirley moet voor zijn concerttour in 1962
doorheen het zuiden van de VS reizen, wat
allesbehalve en veilig is. Daarom neemt hij
als chauffeur de Italiaans-Amerikaanse
buitenwipper Tony Lip in dienst. Die zit
namelijk zonder job, nu de nachtclub waar
hij werkte gesloten is voor renovatie. Initieel
kunnen de twee het maar moeilijk met
elkaar vinden. De culturele kloof tussen de
hoogopgeleide aristocraat Shirley en Tony,
die het meer van zijn spieren moet hebben
dan van zijn brein, kon dan ook niet veel
groter zijn. Gaandeweg stappen ze echter
allebei af van hun vooroordelen en groeit er
een oprechte vorm van wederzijds respect.

Deelnemen met je buurtcomité?

Je kan het aanvraagformulier terugvinden op www.brugsebuurten.be.
Gelieve enkel het aantal tickets te bestellen en aan te kopen dat u effectief
nodig heeft om zo iedereen de kans te geven deel te nemen. Dit jaar werken
we met factuur: na betaling van factuur zijn de tickets voor u beschikbaar
en af te halen in de Vrijwilligerscentrale tijdens de openingsuren.

brugsebuurten.be |
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De buurtwebsites

Ook op het internet kun je de Brugse buurtcomités volgen.
Al 10 jaar lang is www.brugsebuurten.be dé ontmoetingsplek
op het internet voor Brugse buurtcomités. Ook dit jaar kreeg
de website een flinke uitbreiding: alle comités kregen er hun
eigen pagina, met foto’s van hun activiteiten.

Waarvoor kan je brugsebuurten.be
aanspreken?
Bestaat jouw comité 5 of 10 jaar? Is jouw straat 100 jaar oud? Doe
je iets speciaals met de buren? Wil je graag een speciale fotoreeks
maken van alle bewoners? Wil je de buren samenbrengen rond
oude buurtfoto’s? Wij komen die voor jou inscannen en maken er
een boekje van…

Jullie eigen buurtbladzijde

Een buurtbladzijde is een ideaal instrument voor een verslag in
woord en beeld over de buurtactiviteiten. Mail ons jouw foto’s via
WeTranfer én wij zetten die online. Via een eigen adres kun je die
laten zien aan alle buren. Daar kunnen ze meteen ook even bij
andere buurten langsgaan.
Wil je liever een échte eigen buurtwebsite? Dan hoef je zeker
geen computerspecialist te zijn want je hebt enkel een computer
met internettoegang nodig, geen programma’s. De stad zorgt
gratis voor jouw website, webruimte en opleiding. Je vult je
website met eigen tekst en foto’s. Er wordt gestart met 4 lessen,
daarna beslis je zelf of je nog meer wilt leren. Een volledige
handleiding vind je op www.brugsebuurten.be.

Daarnaast voorzien wij ook vervolgreeksen, waarin we nieuwe
technieken, nieuwe ideeën voor websites, promotips, … aan jou
voorstellen. Hoe maak je een opvallende folder of affiche? Waar
printen?
Heb je interesse? Dan vragen wij:
• Stuur je selectie van de beste buurtfoto’s (een vijftigtal)
zo snel mogelijk na de activiteit gratis en veilig door via
wetransfer.com naar johan.desender@telenet.be.
• Eigen website? Zorg dat je in je buurt met 2 personen bent
die de cursus willen volgen. Zo kan er steeds iemand overnemen mocht de siteverantwoordelijke wegvallen.
• Geef die namen én contactgegevens door aan Johan Desender
van Open School (0487 02 80 11, johan.desender@telenet.be).
je krijgt bevestiging van je inschrijving met alle verdere informatie.
Voor alle informatie over de buurtwebsites: Johan Desender van
Centrum voor Basiseducatie Open School
0487 02 80 11, johan.desender@telenet.be)
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De bebloemingsactie

Ook in 2019 krijgen buurtcomités
opnieuw de mogelijkheid om de
gevels van de huizen in hun buurt
of straat te bebloemen.

Wat kan je krijgen via de stad?
• De deelnemers kunnen zelf aanduiden hoeveel plantjes ze
willen/kunnen plaatsen aan hun gevel, met een maximum
van 20 plantjes per huis.

Wie kan deelnemen aan de
bebloemingsactie?

• Iedereen krijgt de zelfde soort bloemen: rode hanggeraniums.
Deze zijn goed bestand tegen alle omstandigheden, zijn
gemakkelijk te verzorgen en het visueel effect in de straat
is mooier met overal dezelfde bloemetjes.

Deze bebloemingsactie is een initiatief voor buurten en
buurtcomités, met onder andere als doel om het contact
tussen buren te stimuleren. Individuele aanvragen komen dan ook
niet in aanmerking.

• De stad voorziet enkel de planten, samen met wat plant- en
verzorgingstips. Voor potaarde en bloembakken moeten de
deelnemers zelf zorgen.

De actie kan aangevraagd worden door:

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

• Buurtcomités die een Brugse Buurtcheque krijgen voor
hun buurtactiviteit.

1. Het comité bundelt alle huizen die willen meedoen aan de actie,
samen met het aantal plantjes dat ze wensen. Dat kan aan de hand
van het formulier dat je terugvindt op www.brugsebuurten.be.

• Buurten die (voorlopig) geen activiteit met een Brugse
Buurtcheque organiseren, maar wel met deze actie willen
meedoen. In dat geval moet de aanvraag door 4 verschillende buurtbewoners ondertekend worden en moet de actie
zich duidelijk richten op alle buurtbewoners!

2. Ten laatste tegen maandag 1 april 2019 bezorgt het comité dit
ingevulde formulier aan de Vrijwilligerscentrale.
3. De stedelijke groendienst bestelt de plantjes
4. Op zaterdag 20 april 2019 worden alle plantjes afgehaald door
het buurtcomité. Je krijgt hierbij plant- en verzorgingstips voor
alle deelnemers en een overzicht van wie hoeveel plantjes
bestelde. Het buurtcomité moet zelf instaan voor het vervoer
van de planten!
5. Het buurtcomité verdeelt de bloemen aan de verschillende
deelnemers, die ze planten en aan de straatgevel van hun huis
plaatsen.

Voorwaarde

Het is heel duidelijk de voorwaarde dat alle bestelde planten aan
de straatzijde van de deelnemende huizen moeten geplaatst
worden. Voor meer informatie over de bloemenactie kunt u
terecht bij de Vrijwilligerscentrale( Kraanplein 6, 8000 Brugge,
050 44 86 48, buurtcheques@brugge.be).

jeugddienstbrugge.be/buurtoppepper
brugsebuurten.be

BUURT
OPPEPPER

oproep aan alle kinderen!
hoe wil jij je buurt nog leuker maken?
Dit is jouw kans om PIT in je buurt te brengen!
TIP!
steek samen met de buurt
de handen uit de mouwen,
zo leer je ook je buren kennen!

Teken jouw idee uit, stuur een mailtje, of kom gewoon langs
en ontvang 200 euro om je idee waar te maken.
stuur je tekening op naar de vrijwilligerscentrale (kraanplein 6, 8000 Brugge),
mail je idee naar jeugd@brugge.be of bel en vertel: 050 44 83 36

Geef hier de contactgegevens op van de verantwoordelijke en mede-organisatoren

verantwoordelijke

Mede-organisator 1

naam en voornaam: .............................................................
straat en nummer: .................................................................
....................................................................................................
postcode en gemeente: ..........................................................
telefoon: .................................................................................
emailadres: ..............................................................................
handtekening:

naam en voornaam: .............................................................
straat en nummer: .................................................................
....................................................................................................
postcode en gemeente: ..........................................................
telefoon: .................................................................................
emailadres: ..............................................................................
handtekening:

Mede-organisator 2

Mede-organisator 3

naam en voornaam: .............................................................
straat en nummer: .................................................................
....................................................................................................
postcode en gemeente: ..........................................................
telefoon: .................................................................................
emailadres: ..............................................................................
handtekening:

naam en voornaam: .............................................................
straat en nummer: .................................................................
....................................................................................................
postcode en gemeente: ..........................................................
telefoon: .................................................................................
emailadres: ..............................................................................
handtekening:

voorwaarden:
1. Je idee brengt de buurt (nog) dichter samen.
2. je idee mag niemand uitsluiten.
3. je idee mag maximum 200 euro kosten.
4. Het initiatief wordt aangevraagd door een buurtcomité of 4 bewoners uit dezelfde straat / buurt.
VU: Johan Coens, alg. directeur, Burg 12, 8000 Brugge

zo breng ik pit in mijn straat

mijn naam: ....................................................
mijn straat: ...................................................

