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(H)EERLIJK
BRUGGE

g ratis festival
za 28 + zo 2 9 mei 2 0 1 6
EEN INITIATIEF VAN HET BRUGS FOOD LAB

V.u.: J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, 8000 Brugge

LOCAL HEROES

ETEN MET STREKEN
Kom genieten van (h)eerlijk eten!
Een initiatief van het Brugs Food Lab.

Op zaterdag 28 en zondag 29 mei vindt ‘(H)eerlijk Brugge’ plaats.
De focus van dit festival ligt op lokale, duurzame, eerlijke en gezonde voeding.
Iedereen is van harte welkom om mee aan tafel te schuiven tijdens
Feeding the 5000, deel te nemen aan de workshops, de Fair Trade expo
te bezoeken en een bezoek te brengen aan Local Heroes, een markt met
streekproducten en kookdemo’s.
FEEDING THE 5000
INFO & WORKSHOPS

(H)eerlijk Brugge kadert in de deelname van Stad Brugge aan het Europees
Food Smart Cities for Development project en heeft een stevige link met het
Brugs klimaatplan. Met (H)eerlijk Brugge wil Stad Brugge i.s.m. het Food
Lab en facilitator Coduco en FSE Network vooral bewustmaking creëren
rond duurzame voeding.
Eveneens is het een uitgelezen moment voor de organisaties van het Food Lab
om naar buiten te treden met hun activiteiten. Het Food Lab is een platform
met organisaties en stadsdiensten die kennis hebben rond de thema’s korte
keten, voedselverlies, Fair Trade en stadslandbouw.
Alle activiteiten zijn gratis. We wensen u alvast een (h)eerlijk weekend!

Renaat Landuyt
Burgemeester

FAIR TRADE EXPO

Hilde Decleer

Mieke Hoste

Dirk De fauw

Schepen van
Lokale Economie

Schepen van
Leefmilieu

Schepen
Noord-Zuidbeleid

INF O & WOR KS H OPS

Koning Albertpark
28 mei, 11u30-15u
gratis

Koning Albertpark
28 mei, 11u-18u
gratis

Wereldwijd gaat een derde van het voedsel verloren, terwijl een miljard mensen
chronisch honger lijden. Een onaanvaardbare situatie!
Kom langs voor een overheerlijke gratis maaltijd bereid met voedseloverschotten door Chef-kok Pieter Lonneville (Tête Pressée), Wim Lybaert en de leerlingen van Spermalie, Hotel- en Toerismeschool Brugge.
Op het banket staat zowel een groentegerecht als een maaltijd met Noordzeevis.
Wij zorgen voor de borden, breng alvast je eigen vork mee!

Gratis workshops, proeverijen én wedstrijd rond Fair Trade, voedselverlies, korte
keten, stadslandbouw en -tuinieren. Door deel te nemen aan de activiteiten kan je
prijzen verdienen (stempelkaart te vinden in meidossier van BiS (BruggeInspraak)
of aan de infostand). Bij twee stempels ontvang je al bio moestuinzaadjes, met vijf
stempels en een antwoord op de schiftingsvraag maak je kans op een mooie prijs
(o.a. een pakket voor m² moestuinbak of een streekproductenmand). De prijzen
kun je afhalen aan de infostand in het Koning Albertpark. De winnaars van de
hoofdprijzen worden later bekendgemaakt.

Vooraf inschrijven is niet nodig.
Velt en de kringloopkrachten
i.s.m. de Koninklijke Angora kleinveeclub steken de handen uit de
mouwen rond het thema ‘Red de
Restjes’ en kringlooptuinieren.
De kringloop sluiten kun je thuis doen
op allerlei manieren. Het kan gaan om
voedsel beter bewaren (en zo een rit
naar de supermarkt uitsparen), kippen
houden of je eigen bodemverbeteraar
maken door de composteerprincipes
toe te passen.
Je kan er terecht met al je vragen over
moestuintjes en kringlooptuinieren.
Leer hoe je groenten een tweede leven
kan geven, wat zijn wilde kruiden? Of
maak je eigen sapje met de sapjesfiets!
De boeken van Velt zijn er te koop.
Info: www.kringloopweekend.be
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Kom eens langs op de stand van
Handmade in Brugge en ontdek de
ambachtelijke makers van Brugge!
Chef aan huis Carl Delaey laat je kennis
maken met oude bewaartechnieken,
zoals fermenteren om 11u30, 14u en
16u. Je kan er ook proeven van enkele
van zijn creaties. Ga je graag op stap,
dan kan je inschrijven voor een van
de twee wandelingen langs de ateliers
van enkele makers van Handmade
in Brugge.
Start: Fontein ’t Zand om 15u en 16u –
gratis – max. 15 pers. – inschrijven via
info@handmadeinbrugge.be
Soepcafé Brugge
Voorstelling en proevertjes.

IN F O & WO RKSHO P S

F E E DIN G THE 5000

F E E D IN G T HE 50 0 0

Biobello stelt hun project van
sociale tewerkstelling voor met
biologische pakketten.

Ontdek via een draairad hoeveel kilometers je voedsel nodig heeft om tot
op je bord te geraken. Lokale landbouw(st)ers tonen hoe zij hun producten
op duurzame wijze produceren, met
aandacht voor milieu, energie, dierenwelzijn, enz...

Ontvang biologische, (h)eerlijke voeding
bij jou in de buurt! Een ruim assortiment van bioproducten, vers van het
veld, van eigen teelt en aanverwante
bioproducenten. Wekelijks stellen ze
een 40-tal mensen met een beperking
te werk in dit project.

Een lekker product kweken op afval.
Dat is de kern van wat Kopje Zwam doet.
Ze recupereren koffiegruis bij enkele
Brugse horecazaken en bierbostel bij
een lokale brouwer om oesterzwammen
te kweken. Leer hun doe-het–zelf pakketten kennen en geniet in een gezellige
omgeving van een heerlijke iced coffee
geschonken door een echte barrista.

Maak kennis met de Sociale
Kruidenier De KABA!
Kom proeven van het tweede leven dat
zij geven aan voedseloverschotten via
het verwerkingsproject KABasta of test
jouw kennis van vergeten groenten …
En voor de allerkleinsten is er alvast
een bijzonder gezonde schminkactiviteit
voorzien. Van harte welkom!

Leer enkele verrassend
gerechtjes maken bij EVA.
11u
Veggie aperitiefhapjes
12u30 Warme Wrap
14u
Lenterolletjes
15u30 Lenterolletjes
17u
Indische pakora’s
(inschrijven ter plaatse)
Ook doorlopend infostand en
proevertjes.

Mag het iets meer zijn voor de
boeren?
Pimp je klantenkaart van Vredeseilanden.

Unieke baristaworkshop rond
fairtradekoffie begeleid door de
Belgische baristakampioene
Melanie Nunes.
Ontdek tijdens deze koffieproeverij de
verschillende soorten fairtradekoffie
en leer hoe je het best koffie opgiet.
Je zult op kantoor of thuis nog jaren
nagenieten van de opgedane (h)eerlijke
koffiekennis.
Maximum 12 deelnemers per sessie
(11u-13u, 13u30-15u30 en 16u-18u).
Inschrijven: noordzuiddienst@brugge.be

De deelnemers van de Klimaatwedstrijd Duurzame Voeding
2015/2016 stellen hun resultaten
en project voor.
Op het podium kan je alvast komen
luisteren naar hun ideeën en stemmen
voor je favoriet!

Info Oranje/Buurtpunt
Verdeelpunt van voedseloverschotten.
Ecologisch project met sociale doelstellingen en proevertjes.

Oxfam, Fair Trade koffiebar
Info over duurzame suiker. Ook voor een
kopje fairtadekoffie kun je hier terecht!

Werken met en proeven van onze
Noordzeevis
Chef’s Secret is een zeevisgroothandel
die opereert vanuit de Vlaamse visveiling te Zeebrugge.
Fileerdemonstraties elk uur tussen 12u
en 18u. Ze hebben een gevarieerde
visshowtafel.
Je kan hier genieten van een onvervalste bouillabaisse met heerlijke stukken
vis zoals pieterman, rode poon en
schelvis, aangebracht door onze lokale
vissers.

Visgro vzw is de Belgische vereniging van zeevisgroothandelaren.
Aan het standje kan je met al je vragen
terecht over alles wat de vis en de visserij aanbelangt.
Geniet hier dan ook van een gratis
visproevertje (Fish&Chips).

100 % West-Vlaams
Infostand. Het label 100% West-Vlaams,
Hoeve- en Streekproducten zorgt
ervoor dat je onze producten (h)erkent
als een eerlijk, authentiek en kwalitatief product uit jouw streek.

Thijs Tanghe Houtlandse tuinsappen
Zelf geperste fruitsappen.

Koek en zopie
(H)eerlijke koffie met een vleugje retro.
Laat je verwennen met unieke koffiecocktails. Ook voor de wat straffere
koffie, thee of choco kom je bij onze
mobiele espressobar! En dat allemaal
99% biologisch en vegan-friendly, voor
de smaak hoef je het niet te laten.

Ecoliving:infostand

Tuinhier: infostand
Natuurpunt CVN
Natuurpunt serveert je heerlijke hapjes
en een drankje gemaakt van wilde
planten. Kook met ons mee aan het
kampvuur vanaf 14u30. Wij geven meer
informatie over eetbare wilde planten
en willen zoveel mogelijk mensen warm
maken voor de aanleg van een voedselbos in omgeving Brugge.
Heb je interesse in voedselbossen en- of
permacultuur?
Aarzel niet en breng ons een bezoekje
of neem contact op met Anke Desender,
anke.desender@cvn.natuurpunt.be

Voedselbank: infostand
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Ontdek spelenderwijs je voedselkilometers van KVLV/Landelijke
Gilden.

Evelyne Maes: Evelyne’s zuivelhoeve- ambachtelijke zuivelproducten
Tomabel: groenten en fruit

LO CA L H E ROES
Stadshallen (Markt 7)
28-29 mei, 10u-18u
gratis

Jens Mouton: Koolmees – geitenzuivel, aardbeien
Koninklijke Vlaamse Imkersbond: demostand bijen
Joris Pante: Hoeve-ijs Z – ijs – Boeren en Buren
Conﬁsserie Zucherro: ambachtelijk snoepgoed – maker Handmade in Brugge
Oud Huis Deman: ambachtelijke biscuiterie – maker Handmade in Brugge
Jam Jam: konfituur van het Landhuys
Patisserie Academie: patisserie – maker Handmade in Brugge
Bierbieters van Abramo NV, Carl Delaey, Fort Lapin, Shells & Skins bvba:

Hoeve- en streekproducten worden steeds belangrijker voor de consument, retail, horeca, … Daarom wil dienst Economie van de Stad Brugge, in het kader van
(H)eerlijk Brugge, op 28 & 29 mei 2016, telkens tussen 10u en 18u, ook de lokale
producent (regio Brugge) in de kijker zetten en de korte keten promoten, en dit
tijdens een heuse streekproductenmarkt onder de noemer “Local Heroes”.
Je wordt in de Brugse Stadshallen begroet door gedreven producenten die met
hart en ziel en tegen eerlijke prijzen de heerlijkste streekproducten aan de man
brengen.

D E E L NE M E R S
Guido Coudeville: Ville-Fleur – natuurplanten en bloemen
Steven Schramme: ambachtelijke zuivelproducten

snack op basis van terroirproducten – makers Handmade in Brugge
Brouwerij De Halve Maan: streekbier – maker Handmade in Brugge
Visrokerij Alloo: gerookte vis – label streekproduct
Juliette’s koekenbakkerij: artisanale koekjes – maker Handmade in Brugge
Chocolaterie Spegelaere: chocolade, biscuiterie – maker Handmade in Brugge
Promotiestand 100% West-Vlaams
Promotiestand gemeente Sluis (Zeeland)
Promotiestand Meetjesland (provincie Oost-Vlaanderen)

Wil je daarna aan de slag met je buit? Steek dan eerst je licht op bij tal van lokale
topchefs en wees getuige van hun kookkunsten tijdens boeiende en smaakmakende demo’s. Vergeet zeker ook niet te proeven van deze vingerlikkende gratis
hapjes!

Luc Wanneyn: groenten en fruit
Stijn Tallir: De Bokke Hoeveslagerij – rauwe zouterij en eigenbereide charcuterie

OVERZ I CHT KO O KDEMO NS TRATIES

Koen en Heidi Beirens: zelfgemaakte advocaat en confituren
Marc Verstrynge: Steffi-fruit - fruitsappen van fruit uit eigen oogst

Z AT ERDAG

Renaat Devreese: ’t Reigershof – biologische, rauwmelkse geitenkazen

10u – 10u30
11u – 11u30
12u – 12u30
13u – 13u30
14u – 14u30
15u – 15u30
16u – 16u30

Philip Vermeulen: biobedrijf Vermeulen – groenten en fruit
Rik Broux: biobedrijf Ter Doorn – groenten en fruit
Silke Vermeersch: Hoeve Lijsternest – ambachtelijke zuivelproducten
Jarno Claeys en Christel De Schepper: Bioboerderij ’t Ambrozijn – groenten en fruit
Marc Pierloot: ’t Lof der kruiden – kruiden – Boeren & Buren
Carl Adriansens: Hof Ter Meulen – Hoeveslagerij – Boeren en Buren

ZO NDAG
Mariloup
Bistro Bruut
La Buena Vista
Rock-Fort
The Chocolate Line
De Jonkman
Assiette Blanche

10u – 10u30
11u – 11u30
12u – 12u30
13u – 13u30
14u – 14u30
15u – 15u30
16u – 16u30

‘t Zwaantje
Kok au Vin
Tête Pressée
Vino Vino
Restaurant Patrick Devos
Bistro Den Amand
Bistro Den Huzaar

Olivier Mehuys: Hof Ten Dreve – rundsvlees – Boeren en Buren
Peter De Maré: Groenten & Fruit De Maré
Jozef Deenen: De Beauvoordse Walhoeve – ambachtelijke zuivelproducten
De Kruiderie: biologische kruiden

Het Land –en Tuinbouwinstituut (Bruggestraat 190, 8730 Oedelem) zal instaan voor de aankleding van de locatie.
grensoverschrijdend project met steun van Euregio Scheldemond,
samenwerkingsverband

LO CAL HE RO E S

LO CAL HE RO E S

David Traen: Kaasboerderij De Nachtegaal – ambachtelijke zuivelproducten
Patrick Maenhout: Hoeveslagerij Meerberghoeve

FAIR TRADE E X P O

RANDACTIVITEIT

FA IR T R A D E EXP O
Atrium Station
28-29 mei, doorlopend
gratis

Op deze expo ontdek je waar Fair Trade voor staat, welke handelaars en horecazaken in jouw stad fairtradeproducten aanbieden en hoe jij zelf kan kiezen voor
eerlijke en lokaal duurzame voeding.
Neem een ludieke foto van jezelf in de photobooth van de expo en out je als
“Fair Trade Fan”. Je krijgt de foto in je mailbox of je kunt jouw foto plaatsen op
www.facebook.com/Fair-Trade- Fan.
Meer info en aanvullingen op het programma vind je op www.heerlijkbrugge.be

STAD BRUGGE EN VORMIN GP LUS BRUGGE
BREN GEN EEN GRATIS P ROGRAMMA
RON D DUURZAME VOEDIN G

ZO N DA G 22 M E I , 10U 30
LE ZIN G ‘ DE M A CH T VA N DE S U P E R M A R K T ’ DO O R G R E E T P U YM E R S
DO CU E N N A B E S P R E K I N G

In hoeverre bepaalt een supermarkt wàt we eten en drinken? Dat is de vraag waar
journaliste Greet Pluymers mee aan de slag ging. Al snel blijkt dat dit een vraag is
waarrond weinig transparantie bestaat. Erger nog: leveranciers zijn bang om ons
de waarheid te vertellen. Je kent deze reportage misschien nog van Panorama.
Geert Pluymers komt er bij Vormingplus zelf over vertellen en brengt, naast haar
documentaire, ook een boer mee die getuigt over hoe het er echt aan toe gaat.

M A A N DA G 23 M E I , 19 U
N O WA S T E CO O K I N G WO R KS H O P - K V LV

Aardappelschillen, broccolistelen, wortelloof… Afval? Nee, hoor! Uit gewoonte
gooien we veel weg, terwijl dat niet altijd nodig is. Chips van aardappelschillen,
guacamole van broccolisteel of soep van wortelloof zijn overheerlijk. En daar blijft
het niet bij. Ook radijsjesloof, bietloof, bloemkoolbladeren, venkelstelen, preigroen …
zijn allemaal ontzettend smaakvol. Tijdens deze workshop krijg je tips en inspiratie
om nog meer uit je groenten te halen!

DO N DE R DA G 26 M E I , 19 U 30
WA A R I S A L L E V I S N A A RTO E ?
T I J D VO O R A CT I E ! - V L I Z

Overbevissing is geen recent probleem. De impact van de mens op de biodiversiteit
van onze zeeën en oceanen is al merkbaar sinds de late Middeleeuwen. Maar door
de technologische vooruitgang stevenden we in het tweede deel van de 20ste eeuw
af op een wereldwijde visserijcrisis. Hoe is het zover kunnen komen? Hoe staan de
stocks er momenteel voor? Wat ondernemen het beleid en de vissers zelf en is er
beterschap merkbaar? Hoe past aquacultuur in dit plaatje? Hoe kan de consument
bijdragen? Nancy Fockedey (Vlaams Instituut voor de Zee) geeft je in het eerste
deel van de avond inkijk in de meer algemene problematiek, na de pauze bekijk je
enkele soorten die recht uit de viswinkel komen.
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LOCATIE
Vormingplus regio Brugge vzw, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
Inschrijven via Vormingplus regio.brugge@vormingplus.be

RANDACTIVITEIT

HA NDMADE IN BR UGGE
WO ENS D A G 2 5 MEI, 15U
B E ZO E K ' T H E H O NEY PROJEC T' VA N TH E CHOCOLATE LIN E

met uitleg door Dominique Persoone
max. 20 personen – gratis
Inschrijven via info@handmadeinbrugge.be

WO ENSD A G 1 JUNI , 19U
BLIK A C HT E R D E SC H ERMEN BIJ TÊTE PRES S ÉE M E T E N KE LE PROE V E RTJE S

max. 25 personen – 15 euro
Inschrijven via info@handmadeinbrugge.be

Z ATERD A G 2 1 MEI , 13 U30
WO RKS H O P VE RV EN EN ECO PRINTEN VA N Z I JD E N OF WOLLE N SJAAL M E T
GRO E NTEN, FRUIT & KRUID EN D O O R KATRIE N PE RQU Y

max. 8 personen
55 euro (alle materiaal inbegrepen, inclusief zijden of wollen sjaal)

Z ATERD A G 11 JUNI , 9U30
WO RKSH O P O UD E BEWA A RTECHN IE KE N
( F E R M E NT E R E N , Z UURD ES EM, BOTER, KEFI R,…) DOOR CARL DE LAE Y

max. 12 personen – 25 euro (inclusief ingrediënten en starters)

