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Alle informatie in deze folder
is onderhevig aan de actuele
coronamaatregelen die door de
veiligheidsraad worden opgelegd.
Als buurtcomité ben je verantwoordelijk
voor het naleven van de coronamaatregelen op het buurtfeest.

We maken daarom graag het
aanbod voor de zomer van 2021
kenbaar. Uitgebreide informatie
kan je vinden op onze website
www.brugse-buurten.be maar
hier is alvast een opsomming
van de belangrijkste
voorwaarden.

Een buurtfeest met de Brugse
Buurtcheques valt onder de
evenementen. Je dient daarom bij
het organiseren van een buurtfeest
de regels te volgen zoals die beschreven
zijn in het coronaprotocol van de
evenementensector, dit protocol dient
steeds de basis te vormen voor de
organisatie van een buurtfeest.

brugs

Indien je op je buurtfeest eten en
drinken wil aanbieden dan zal
je bovenop het protocol van de
evenementensector ook dat van de
horeca moeten raadplegen en naleven.
Alle protocollen per sector vind je op
info-coronavirus.be/nl/protocollen
Hou ook brugse-buurten.be
in de gaten voor updates
rond de maatregelen.
Basisregels
Was je handen regelmatig
Draag een mondmasker
Hou 1,5 m afstand
Doe de activiteiten liefst buiten
Hou het veilig en geniet van de
ontmoeting en het samen zijn
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De Buurtcheque wordt
gebruikt voor een ontmoeting,
samenkomst of feestje in de
buurt. Dat samenkomen was
even niet mogelijk maar nu
kunnen we stilaan de draad
opnieuw oppikken.

Belan

grijk

Je hebt recht op 3 buurtcheques
per buurt per jaar, aan te vragen via
brugge.be/buurtcheque-aanvragen
Je vult op de aanvraag de namen
en adressen van vier buren in die
meehelpen met de organisatie
Het buurtfeest kan enkel doorgaan
indien er een groene code werd
verkregen op het CERM-formulier.
www.covideventriskmodel.be
Als buurtcomité ben je verantwoordelijk
voor het veilige verloop van het buurtfeest
(verder lees je de belangrijkste regels om
je buurtfeest veilig te laten verlopen)
Voor de terugbetaling van de kosten
dien je de kastickets of facturen van je
aankopen in via buurtcheques@brugge.be
(eten en drinken kunnen niet
worden ingebracht als kost)
Er wordt een maximum van 200 euro
van de gemaakte kosten terugbetaald
Hou rekening met een administratieve
verwerkingstijd van minstens 3 weken
Er kan in 2021 geen beroep worden
gedaan op culturele acts
Maak je initiatief bekend in de buurt
met onze A3 affiches te verkrijgen
via de Vrijwilligerscentrale
meer info
brugse-buurten.be/feestje-organiseren

Triënnale
Van 8 mei tot 24 oktober 2021 vormt
Brugge opnieuw het decor voor
Triënnale Brugge, een uniek kunstentraject
waar dertien nationale en internationale
kunstenaars en architecten hun installaties
aan het grote publiek voorstellen.
Voor deze editie kiest Triënnale Brugge
voor een verrassend thema: TraumA.
We willen jullie als buurtcomité graag
samen van dit kunstentraject laten
genieten. Zet dus gerust een buurtcheque
in voor een gegidste wandeling (hiervoor
dien je geen CERM in te vullen).
Dit zijn de mogelijkheden:
Het standaardaanbod
• maximum 2 gidsbeurten per buurt
• duur: 2 uur
• maximum 16 personen per gidsbeurt
Wanneer je de buurtcheque aanvraagt
wordt je aanvraag toegewezen aan één
van de gidsverenigingen die officiële
opgeleide Triënnale gidsen hebben.
Je krijgt een bevestiging en kan gratis
genieten van deze rondleiding.
Andere rondleidingen
Indien je een andere rondleiding wilt doen
dan het standaard aanbod kan je ook
hiervoor een buurtcheque aanvragen.
Je dient dan zelf een formule uit te
kiezen. Net zoals met een buurtfeest
kan je dan tot 200 euro recupereren
via de buurtcheque na het voorleggen
van de bewijsstukken die nodig zijn om
de uitbetaling te kunnen doen (factuur,
kasticket of ander betalingsbewijs).
De contactgegevens van de gidsenverenigingen kan je terugvinden op
onze website brugsebuurten.be

Buurtoppepper
Wil je een project op poten zetten dat een
meerwaarde kan bieden voor de buurt?
Vraag dan zeker een buurtoppepper aan.
Laat je creativiteit de vrije loop. Heb je een
idee, twijfel niet en doe de aanvraag,
we kijken samen wat er mogelijk is.
Steek samen met de buurt de handen uit
de mouwen, bouw een zitmeubel voor de
buurt, een pingpongtafel, een speelhuisje
voor de kinderen,… er is van alles mogelijk.
Wil je iets bouwen maar weet je niet waar
te beginnen, dan is er het atelier van
House of Time waar je met je buren terecht
kan om onder begeleiding iets moois te
maken voor de buurt.
Belangrijk
• Je hebt recht op 1 Buurtoppepper per
buurtcomité, aan te vragen via
brugge.be/buurtoppepper-aanvragen
• Je vult op de aanvraag de namen
en adressen van vier buren in die
achter dit project staan
• Voor de terugbetaling van de
kosten dien je de kastickets of
facturen van je aankopen in via
buurtcheques@brugge.be
• Er wordt een maximum van 500 euro
van de gemaakte kosten terugbetaald
Meer info en inspiratie
www.brugse-buurten.be/buurtoppepper

