“Ik hou van mijn markt”
In mei zet Brussel haar markten in de kijker
In de maand mei worden ambulante handelaars voor de 3de editie van het
Internationaal Feest van de Markten in de bloemetjes gezet. In Brussel en
Wallonië worden een tal van activiteiten georganiseerd in het teken van deze
dynamische en gezellige locaties.

Donderdag 5 mei 2018. Zoals andere
landen neemt ook België deel aan de
internationale campagne “Ik hou van mijn
markt”. Dit evenement, dat in ons land door
de Vroegmarkt van Brussel (MABRU) en
ETS Charve wordt gecoördineerd, beoogt de
wereldwijde promotie van voedingsmarkten.

Onder impuls van de schepen van Economische Zaken Marion Lemesre (MR)
zullen een maand lang tal van animaties worden georganiseerd op de 15 weekmarkten
in de Stad Brussel: workshops, tombola’s, concerten, etc. (zie hieronder voor het
volledige programma). Handelaars zullen degustaties aanbieden, en badges en
herbruikbare draagtassen « Ik hou van mijn markt » uitdelen.

« Niet alleen brengen markten meer dynamiek en sfeer in een wijk, maar zij
creëren ook werkgelegenheid. In de Stad Brussel verkopen meer dan 750
marktkramers wekelijks hun waren op een van onze 15 markten », zegt Marion

Lemesre, schepen van Handel. “Het is daarom essentieel om deze locaties bij uitstek
voor uitwisselingen en werkgelegenheid te blijven ondersteunen.”

Laurent Nys, directeur van de Vroegmarkt MABRU, deelt dezelfde visie. 80% van
de Brusselse handelaars komt hun producten bij de groothandelsmarkt naast het kanaal
halen: « In MABRU kopen handelaars lokale kwaliteitsproducten rechtstreeks bij
producenten. Het is deze kwaliteit en versheid van producten die consumenten
verwachten en die men terugvindt op de markten.».
De aftrap van de “Ik hou van mijn markt”campagne wordt vandaag officieel gegeven met
de Marktenmarkt op de Grote Markt (11u - 20u),
waar marktkramers uit elke Brusselse wijk komen
er hun eigen markt promoten. Het initiatief werd
vorig

jaar

gelanceerd

en

wordt

dit

jaar

verdergezet. De volgende edities gaan door op
7/6, 19/7 en 20/9.
De lijst van alle deelnemende markten vindt u terug op de campagnewebsite
http://www.lylm.be/
Markten van de Stad Brussel in enkele cijfers:
-

Brussel telt 15 weekmarkten, waarvan 9 voedingsmarkten.

-

In totaal staan 753 marktkramers op de markten van de Stad Brussel. Onder tellen
er 393 abonnees (ze staan elke week op de markt).

-

Voor markten onder beheer van de Stad Brussel wordt de retributie van een
standplaats per strekkende meter voorgevel berekend: 4 € per meter voor nietabonnees en 3 € voor abonnees. Er bestaat een uitzondering voor het Vossenplein,
waar niet-abonnees 12€ betalen voor een standplaats van 3m op 3m en 24€ betalen
voor twee standplaatsen van deze oppervlakte. Abonnees betalen maandelijks 100€
per standplaats (max. twee).

-

In 2017 brachten de markten 1 miljoen euro’s op voor de Stad.

Activiteitenagenda
(Let op: programma nog aan veranderingen onderhevig)

2 en 9 mei : op de markt van de Antwerpsesteenweg - aanwezigheid van het Lokaal
Dienstencentrum De Harmonie die een gezellige locatie biedt waar ouderen (op
leeftijd en/of zorgbehoevend) elkaar kunnen ontmoeten. De vzw Bravvo opende net
een wijkantenne en zal er zijn activiteiten komen voorstellen: buitenschoolse workshops
voor jongeren, project dat solidariteit tussen wijkbewoners van verschillende generaties
bevordert, etc.
12 mei : uitdeling draagtassen « Ik hou van mijn markt » op de Bockstaelmarkt.
16 mei : workshop “duurzame voeding” door de vzw Quinoa op de biomarkt van het
Sint-Katelijneplein.
16 mei : muziekanimatie op de markt van het Jean Reyplein (middag en vooravond).
17 mei : muziekanimatie op de micromarkt Jeudi Jardin (middag en vooravond).
18 mei : workshop “familiale landbouw” door de vzw Quinoa op de markt op de Wand
(15u – 20u). Ontdek ook hoe u gezonder en evenwichtiger kan koken met Bons Plaisirs.
19 mei : uitdeling draagtassen « Ik hou van mijn markt » op de Bockstaelmarkt.
23 mei : workshop “gezonder en evenwichtiger koken” door Bons Plaisirs op de
biomarkt van het Sint-Katelijneplein.
24 mei : muziekanimatie op de micromarkt Jeudi Jardin.
25 mei : laat uw fiets gratis graveren op de markt op de Wand (15u - 17u).
26 mei : workshop door 1000 Bxl en transition op de biomarkt van het SintKatelijneplein (10u -14u) - voor een stad die solidair, slim en milieuvriendelijk is.
26 mei : muziekanimatie door de groep “Leo Ullmann” op de Antiekmarkt van de
Zavel.
27 mei : muziekgroep « Lepoutre » op de Antiekmarkt van de Zavel (12u – 14u).
30 mei : workshop « uw fiets graveren » op de biomarkt van het Sint-Katelijneplein.
30 mei : tombola op de markt van de Antwerpsesteenweg.

