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Schepen van Milieu en Groene Ruimten

De Schepen van Milieu en Groene Ruimten zal zich verheugen om de Brusselaars die deelgenomen 
hebben aan de 39ste wedstrijd “Brussel in de Bloemen” te belonen tijdens de traditionele ceremonie 
van de officiële prijsuitreiking, op vrijdag 16 oktober om 18 uur in de Gotische zaal van het Stadhuis van 
Brussel.

“Brussel in de Bloemen” moedigt de Brusselse burgers aan hun gemeente te verfraaien en te versieren. 
147 kandidaten hebben zich ingeschreven in één van de vijf categorieën van de editie 2014 :
- Categorie voorgevels, waarvan de eerste prijs werd gewonnen door Meneer Jan Baeyens ;
- Categorie voortuintjes, waarvan de eerste prijs werd gewonnen door Mevrouw Sylviane Mertens ;
- Categorie sociale of openbare huisvesting, waarvan de eerste prijs werd gewonnen door Mevrouw 
Bajana Kayembe ;
- Biodiversiteit, waarvan de eerste prijs werd gewonnen door Mevrouw Marie-Anne Swaertenbroekx ; 
- De nieuwe categorie “Bloeiende moestuin”, ingevoerd dit jaar, heeft 14 deelnemers aangetrokken. De 
eerste prijs zal worden toegekend aan Meneer Joseph Verlinden.

Drie instellingen werden ingeschreven aan de erecategorie. De eerste prijs werd gewonnen door 
Mevrouw Elodie Wolff in naam van “résidence Schuman”.    

Bij deze prijsuitreiking zal Ahmed El Ktibi de kans grijpen om de burgers en de twee instellingen 
die deelgenomen hebben aan deze wedstrijd te belonen en te bedanken voor de verfraaiing die ze 
aanbrachten in de stad, door het creëren van originele bebloeming en versiering van de gevels. “Ik ben 
blij van het grote succes van de nieuwe catégorie “Bloeiende moestuin en ik kan aankondigen dat andere 
nieuwigheden zijn gepland voor de verjaardag editie in 2016 . Inderdaad de wedstrijd zal 40 kaarsjes uit 
blazen. De gelegenheid om meer burgers aan te moedigen om hun tuinmantalent te ontdekken .”

De pluralistische jury is samengesteld uit mensen van de partijen die de Gemeenteraad vertegenwoordigen. 
De eerste prijs van elke categorie zal een cheque ontvangen van 180 euros, de tweede een cheque van 
150 euros en de derde een cheque van 120 euros. Talrijke verrassingsprijzen zullen toegekend worden 
aan de “groene vingers” die zich in de zaal bevinden.

16 oktober 2014

Ahmed El Ktibi zal de prijzen van de 39ste wedstrijd Brussel in 
de Bloemen overhandigen op vrijdag 16 oktober om 18 uur in 

de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel

perscontact

Daphné Phan Lê - phandaphne@brucity.be - 02 279 48 15 - 0494 745 834



Een illustratie van de eerste prijs van elke categorie :

VOORGEVEL : de heer JAN BAEYENS 

VOORTUINTJE : Mevrouw Sylviane MERTENS



SOCIALE OF OPENBARE HUISVESTING : Mevrouw Bajana KAYEMBE

BIODIVERSITEIT : MevrouwMARIE-ANNE SWAERTENBROEKX



BLOEIENDE MOESTUIN- MENEER JOSEPH VERLINDEN

INSTELLING – Diploma “Gouden Bloem” :  MEVROUW ELODIE WOLFF VOOR  RÉSIDENCE SCHUMAN



INSTELLING – Diploma “Zilveren Bloem” : MEVROUW  LAURANE CORVISIER VOOR SAMENLEVEN VZW  

INSTELLING – Diploma “Bronzen Bloem” : ROYAL WINDSOR HOTEL GROTE MARKT


