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Burenboek

LETS Aalst-Oudenaarde - 20 ietsen/uur
De buren met elkaar in contact brengen.
Vragen en aanbiedingen van de buurt op elkaar
afstemmen.
Een laagdrempelige manier om vragen en aanbiedingen
uit eenzelfde buurt op te lijsten.
Handig voor mensen die geen internet hebben: het sluit
mensen zonder computer niet uit.
Het is ook een manier om via dit instrument nieuwe
LETS-leden uit een bepaalde buurt aan te trekken.
Doelpubliek
Buren in een bepaalde wijk.
Plaatsvereisten Het boek is op een centrale plaats in te kijken en op een
burenfeest doet het ook de ronde bij de aanwezigen.
Frequentie
Niet bepaald.
Omschrijving
In het boek komen vragen of aanbiedingen. Het boek voorziet
een tabel met een kolom waarin alle mogelijke taken staan die
bij een bepaalde vraag horen. Daarnaast is er een kolom om de
namen in te vullen van de mensen die de taak op zich willen
nemen. Het oplijsten van vraag en aanbod en de bijhorende
namen vraagt opvolging.
Timing
Het boek is een centraal en constant medium in de buurt.
Organisatie
Voorbereiding
De organisator legt het doel van een burenboek uit
tijdens een voorbereidende buurtvergadering of op een
moment waarop veel mensen rond de tafel zitten
Medewerkers
Er wordt een verantwoordelijk van het boek aangeduid:
één of meerdere personen in beurtrol.
De verantwoordelijken leggen linken/matchen tussen
vraag en aanbod en brengt mensen met elkaar in contact
(aanspreken, opbellen).
Waardering in
Voor de verantwoordelijken worden geen ietsen
LETSgegeven.
eenheden
We waarderen ook graag op een andere manier: een
potje zelfgemaakte confituur of een etentje bij een
letser, … .
Middelen
Zoeken van een centrale locatie (vb. een buurthuis of
ontmoetingscentrum) waar het boek kan ingekeken en

Voor vragen

Het burenboek werd gebruikt op de burendag in 2009.
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Extra

aangevuld worden.
Interessante evenementen om met je LETS-groep op in te
spelen en in de publieke aandacht te komen en/of materiële
steun te krijgen, zijn:
Burendag (eind mei): www.burendag.be
Potjebuur (begin september):
http://stofenaarde.be/potjebuur/
Vlaanderen Feest (begin juli):
http://www2.vlaanderen.be/vlaanderenfeest/
e-mail: lets@welzijn.net
website: http://lets.welzijn.net/
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Tips voor een buurtfeest
Vraag enkele buren om samen met u het feest te organiseren !
Praat er over met uw buren en bereid het samen voor. Dit is de beste manier om
veel mensen voor uw feest aan te trekken. Enkel als de mond-aan-mond reclame
goed werkt, zullen er veel mensen komen. Verdeel de taken, laat ieders ideeën
aanbod komen en discussieer erover. De gezamenlijke voorbereidingen zijn al een
deel van het feest !
Vind de goede plek
Geef voorkeur aan gemeenschappelijke plaatsen in uw appartementsgebouw
(binnenplaats, gang, tuin,… ) om er het feest te organiseren. Dat is minder
intimiderend voor mensen die niet zoveel buren kennen. Indien er geen geschikte
plek is in het gebouw, kan het feest ook gewoon op de stoep plaats vinden. Vergeet
dan niet rekening te houden met de veiligheid en … de buurt. Denk ook aan een
oplossing in geval van slecht weer.
Maak een affiche, zorg voor een flyer die in elke brievenbus wordt bedeeld.
Zorg ervoor dat de affiche in uw gebouw/straat te zien is.
Schrijf op de affiche wie u bent, hoe men u kan contacteren, het uur en de plaats
van het feest. Spreek ook mensen persoonlijk aan.
Installeer alles goed
Denk aan al het nodige materiaal (tafels of schragen met een plank, stoelen, … ) om
er de dranken en hapjes op te plaatsen. Stoelen zijn belangrijk voor bijvoorbeeld
oudere mensen. Mensen kunnen ook hun eigen stoel, bord, glas en bestek
meebrengen.
Drankjes en hapjes
Smaken verschillen! Voorzie daarom verschillende dranken en hapjes. Het is ideaal
als iedereen aan het buffet zou bijdragen!
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Denk aan de kinderen en de oudere mensen
Kinderen zijn altijd te vinden voor een feestje. Vergeet hen dus zeker niet bij de
organisatie te betrekken. Oudere mensen zijn in het algemeen iets terughoudender
en twijfelen misschien om deel te nemen aan dit soort initiatief. Vraag hen dan ook
persoonlijk om deel te nemen aan het feest, dat zal hen zeker overtuigen.
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Zorg voor een leuke sfeer
Denk aan gepaste versieringen (slingers, bloemen, licht, ballonnen, affiches,…) en
aan muziek. Maar let er op dat u niet voor overlast zorgt voor de buren die verkiezen
om niet deel te nemen. Het is niet de dag om uw buren tegen u in het harnas te
jagen !

Het belangrijkste: leer mensen kennen !
De dag van het feest, blijft u best niet alleen staan, of praat u best niet alleen met de
mensen waarmee u het feest organiseerde of die u al kent. Zet de eerste stap en stel
u voor. Het is de bedoeling dat u nieuwe mensen leert kennen. Mis deze kans niet
om nieuwe mensen te ontmoeten van een andere leeftijd, andere cultuur, ander
beroep of met andere interesses ! Nog een handige tip, als er veel mensen komen,
kan je best naamkaartjes of iets dergelijks voorzien, dan hoeft u niet telkens
iemands naam te vragen.

Extra info over een garageverkoop in een wijk of buurt
Een garageverkoop door particulieren is vrij van leurkaart, maar u heeft
wel toestemming van het schepencollege nodig voor de organisatie.
Wanneer meerdere garageverkopen tegelijk doorgaan in vb. dezelfde straat en wanneer
er een overkoepelende organisator is vb. een wijkcomité, dan moet de organisator
een lijst met alle deelnemers opstellen (vb. oplijsten van de huisnummers per straat).
Er mogen enkel goederen van het particuliere eigendom verkocht worden. U mag dus
met andere woorden uw zolder of kelder leegmaken en deze spullen verkopen, maar u
mag geen spullen aankopen met het oog ze te verkopen op de garageverkoop (vb.
aankoop van 20 speelgoedjes die op de garageverkoop verkocht zullen worden).
Het verkopen van eetwaren en dranken voor eigen rekening is niet toegestaan. Dit kan
enkel wanneer de verkoop een menslievend doel heeft en gebeurt door een vereniging.
De vereniging heeft hiervoor een speciale machtiging van het schepencollege nodig.
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LETS-buurtruil:
het principe van een garageverkoop kun je ook toepassen op LETS. Dan worden de spullen
met een puntensysteem verruild.

9

