
 

 
Vzw De Vergunning doopt zaal de Meibloem, een site van 2000 m2 in de Brugse Poort, om tot ‘de 
Koer’. De komende jaren wordt dit binnengebied d.m.v. een open en participatief ontwikkelingstraject 
uitgebouwd tot een bruisende creatie- en ontmoetingsplek. De Koer zal diverse bewonersgroepen een 
stem geven in de ontwikkeling van de site en samen met hen de komende jaren een zinvolle transitie 
van de plek verwezenlijken. 
 
Verenigingen, organisaties en buurtbewoners kunnen het café, de grote zaal en het vergaderzaaltje 
op de Koer gebruiken voor culturele, sociale en artistieke activiteiten . Kunstenaars, muzikanten, 
dansers… zijn ook welken voor productie, repetities en voorstellingen. Buurtbewoners kunnen onze 
zalen ook gebruiken voor privé- activiteiten (familiefeesten, …). 

Onze eigen programmatie krijgt uiteraard voorrang. Sociale, culturele en artistieke activiteiten die onze 
visie onderschrijven krijgen voorrang op privé-activiteiten. 

 

Grote zaal 

– Grootte: 8 x 15m 

– Gebruik: feesten, theater, concerten, debatten en andere grote activiteiten. 

– Capaciteit: stoelen in theateropstelling: 120, stoelen aan tafels: 80, staand: 200 

– Bar: volledig uitgeruste bar met koelkasten, spoeltafel, glazen, koffiezet, waterkoker. 

– Beschikbaar materiaal: podiumelementen, spots en beamer volgens beschikbaarheid, 

 

Café 

– Beschikbaar: overdag, ma-, di-, za- & zo-avond 

– Grootte: 70 m2 

– Gebruik: cursussen, vergaderingen, vormingen, verjaardagsdrink, feestjes, debatten… In combinatie 
met de Grote Zaal ook voor feesten, debatten, … 

– Capaciteit: 49 personen aan tafels, 100 personen staand 

– Bar: volledig uitgeruste bar met koelkasten, spoeltafel, glazen, koffiezet, waterkoker. 

– Beschikbaar materiaal: geluidsinstallatie, audiovisuele apparatuur volgens beschikbaarheid 

 

Balkon 

– Beschikbaar: overdag, ma-, di-, za- & zo-avond 

– Grootte: 50 m2 met 80 vintage cinemastoeltjes 

– Gebruik: debatten, cursussen, vergaderingen, vormingen, filmvoorstellingen, akoestische optredens, … 

– Capaciteit: 80 personen zittend 

– Beschikbaar materiaal: audiovisuele apparatuur volgens beschikbaarheid 

 

Vergaderzaal 

– Grootte: 25m2 

– Gebruik: vergaderingen 

– Capaciteit: 15 personen 

– Materiaal: projector volgens beschikbaarheid, koffiezet 
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Een zaal reserveren? 

Mail info at dekoer.be of bel +32 468 13 71 85 met volgende zaken: 

● welke ruimte je wil gebruiken 
● datum of  data, begin- en einduren 
● informatie over je activiteit (omschrijving, privé/publiek, betalend, aantal deelnemers…) 
● noden betreffende drank, materiaal, technische ondersteuning… 

 

Muziek 

We respecteren (de slaap van) onze buren. Luide muziek kan tijdens de week tot 22u en vrijdag- en 
zaterdagavond tot middernacht. Geluidsinstallaties kunnen enkel van de Koer gehuurd worden. 

 

Drank 

Je koopt drank aan de stockprijzen van de Koer. Het verbruik wordt bepaald door een stocktelling door 
de Koer voor en na de activiteit. Je kan indien je wil aanwezig zijn bij de telling. 

 

Opruimen en poetsen 

Alle ruimtes moeten tegen het afgesproken tijdstip opgeruimd en nat gekuist worden na gebruik, de 
koelkasten dienen terug aangevuld te worden zoals ze gevuld waren voor verbruik. 

 
Aandachtspunten 

⇨ Sabam, billijke vergoeding en verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand) zijn ten 
laste van de gebruiker. 
⇨ De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en eventuele inbraken tijdens de zaalhuur. 
Roken en open vuren (gasvuur, …) zijn binnen verboden. De vertegenwoordiger van De Koer heeft 
ten allen tijde toegang tot de alle lokalen 
⇨ Bij annulering tot twee weken voor de activiteit wordt 50% van de huurprijs aangerekend, bij 
annulering minder dan een week voor de activiteit wordt 70% van de huurprijs aangerekend. 
⇨ We vragen een waarborg van 100 euro voor het café en van 200 euro voor de grote zaal. 
⇨ Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding 
van uw factuurnummer 
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