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Khalid ZIAN beloont winnaars 41 editie wedstrijd
“Brussel in de Bloemen”
Schepen voor Leefmilieu en Groene Ruimten, Khalid ZIAN, had de prettige taak om de
Brusselse deelnemers aan de 41ste editie van de wedstrijd “Brussel in de bloemen” te
belonen. De feestelijke prijsuitreiking vond plaats in de statige gotische zaal van het
Brusselse stadhuis op vrijdag 20 oktober om 18u.
De wedstrijd « Brussel in de Bloemen » is bedoeld als aansporing voor de bewoners om hun
leefomgeving met bloemen en planten op te sieren. Maar liefst 162 kandidaten hebben zich
voor deze editie ingeschreven, die bestaat uit zeven categorieën:
- de categorie Huisgevel, waarvan de eerste prijs exæquo is behaald door mevrouw
Lubomila ORENCZUK en de heer Patrick ROSSIGNOL;
- de categorie Voor- en zijtuintjes, waarvan de eerste prijs werd behaald door mevrouw
Martine BOSSUYT-GILSON;
- de categorie Openbare huisvesting, waarvan de eerste prijs werd behaald door mevrouw
Bajana KAYEMBE;
- de categorie Biodiversiteit, waarvan de eerste prijs werd behaald door mevrouw
Annemie DRABS;
- de categorie Moestuin in de bloei, waarvan de eerste prijs werd behaald door de heer
Félicien KAYINAMURA;
- de sinds dit jaar nieuwe categorie Balkons, waaraan 17 gegadigden hebben
deelgenomen. De eerste prijs werd behaald door de heer Emmanuel EVRARD.
Daarnaast hebben drie instellingen zich ingeschreven voor de erecategorie, die speciaal
voor hen is opgezet.
De eerste prijs in deze categorie, genaamd « de gouden bloem » ging naar de heer Robert
DEKOCK voor de naamloze vennootschap en handelsinstelling ‘Au Bon Repos’.

De feestelijke prijsuitreiking was een uitgelezen gelegenheid voor schepen Khalid ZIAN
om de deelnemende medeburgers en instellingen te danken en te belonen voor hun
bijdrage aan de verfraaiing van de Stad. Hun originele composities met bloemen en
planten waren een waar genoegen voor het oog in het zomerseizoen. Deze kleurrijke
blikvangers zijn een ware opwaardering van de stad en dat verdient zeker een bedanking.
« De Brusselaars waren enthousiast om deel te nemen aan de wedstrijd gelet op het
aantal deelnemers dit jaar dat met een twintigtal talrijker was t.o.v. vorige editie. De
nieuwe categorie ‘Balkons’ heeft menig deelnemer bekoord. Dit heeft ervoor gezorgd dat
we afgelopen zomer tal van weelderig gebloemde balkons mochten aanschouwen. Ik kan
het alleen maar aanmoedigen! De wedstrijd weerspiegelt perfect de geest van deze stad:
hoe de bewoners het goed met elkaar kunnen vinden, hun eclectische en positieve
ingesteldheid” aldus schepen Khalid ZIAN.
De jury was samengesteld uit leden van de gemeenteraad en was dus pluralistisch. De
eerste prijs in elke categorie bestaat uit een cheque t.b.v. 180 euro, de tweede prijs is een
cheque t.b.v. 150 euro, de derde prijs is een cheque t.b.v. 120 euro. Tal van
verrassingsprijzen werden nog uitgereikt aan verdienstelijke ‘groene vingers’ die in de
zaal aanwezig waren.
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