
8 zomerse donderdagavonden  
8 straffe getuigenissen over klimaat

Grootouders voor het klimaat, een pluralistische en onafhankelijke burgerbeweging van ouderen in 
Vlaanderen, schiet nu ook in de regio Brugge uit de startblokken. Op de trappen van ’t Zand geeft ze in 
de zomervakantie elke donderdag de microfoon aan een of twee sprekers over een bepaald klimaatthema. 
Klappen op de trappen – voor een beter klimaat.

Het gaat om wetenschappers en praktijkmensen, meestal afkomstig uit of werkzaam in onze regio. 
Ze krijgen het vrije woord om hun gedreven kennis, mening of ervaring op het publiek los te laten over een 
spitse vraag. Wetenschappelijk onderbouwd, vanuit de praktijk of provocerend, vanuit het hart en/of vanuit 
het hoofd. Het wakkere publiek, jong en oud, kan nadien ‘een woordje meeklappen’:  in de handen klappen, 
vragen stellen, in discussie gaan met de sprekers. Voor en na met een streepje live muziek op de achtergrond. 

Zo wil Grootouders voor het Klimaat de Brugse medeburgers onder een stralende avondzon wakker maken, 
hun de ernst van de situatie tonen … en  evenzeer mogelijke oplossingen aanreiken. De vereniging wil samen 
met klimaatjongeren, sociale en klimaatorganisaties het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid in Brugge 
en ver daarrond vergroten. Dit spoort overigens perfect met het  nieuwe Europese burgemeestersconvenant 
2020-2030 dat de stad Brugge onlangs ondertekend heeft, met als doel om tegen 2030 de CO2-uitstoot in 
de stad met 40% te verminderen (www.Brugge.be/zorgenvoormorgen). 

Programma

09/07:  Wat als het klimaat Corona was? 
Dirk Holemans, auteur, onderzoeker en coördinator Oikos Denktank
Ilse De Koe, geëngageerde Brugse actrice, brengt  via woordkunst mijmeringen bij het thema
Muziek: 

16/07: Mogen we nog een stuk rood vlees op ons bord? 
Luc Van Krunkelsven, medewerker beweging voor een gezonde landbouw Wervel, auteur van publicaties 
over een ander landbouw- en voedselsysteem
Jens Mouton, initiatiefnemer van Boer Bas, stadswinkel van bioboeren in Brugge en geëngageerd 
in Foodlab Brugge
Muziek: Katrien  Verfaille, pianiste, componiste, zangeres bekend van Corona-lied  Kunnik nu nemi na joen komn ...

23/07: Langdurige droogte én overstromingen: het nieuwe normaal? 
Patrick Meire, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen, expert in geïntegreerd watermanagement en 
Dammenaar
Hendrik Pylyser, gepensioneerd ontvanger-griffier van Polder Noordwateringe
Muziek: Dirk Stellamans, zang en gitaar

30/07: Van een armoedig naar een rechtvaardig klimaatbeleid
Toon Colpaert, een zeventiger met een rijk verleden in de vakbond, de politiek en de havenwereld.
Iemand uit de arbeidersbeweging (gevraagd) en iemand uit de armoedebeweging (gevraagd)
30 Juli: Kassim and Friend, Rwandese muziek

06/08: Kunnen we een stroom van klimaatvluchtelingen aan?
Lore Van Praag, hoofd van het Centrum voor Migratie-en Integratiestudies, Universiteit Antwerpen   
Aaron De Fruyt, medewerker Rikolto rond duurzame voedselsystemen wereldwijd
Muziek: Local People, Brugs groepje, speelt akoestische rootsmuziek

13/08: Moeten we consuminderen om het klimaat te redden? 
Pieter Boussemaere, auteur van “Tien klimaatacties die werken” en historicus, docent wereld- en 
klimaatgeschiedenis Vives Hogeschool Brugge

20/08: Kan de burger impact hebben op het Brugse klimaatbeleid? 
Manu Claeys, voorzitter Antwerpse burgercollectief stRaten-generaal
Dirk De fauw, burgemeester van Brugge
Muziek: Leilah en Martijn, zang en gitaar

27/08: Gaat het klimaat voorbij aan de bedrijven?  
Bram Pauwels, projectingenieur warmtenet, Beauvent Oostende
Stijn Van Hoestenberghe, managing director Aqua4C/Omega Baars - duurzame vegetarische viskweek

Praktisch

Wanneer   Donderdagen in juli en augustus van 19u tot 20u30 (vanaf 9 juli)

Waar   Bij droog weer: op de trappen van ’t Zand, links van het Concertgebouw 
  Bij regen: Huis van de Mens, Hauwerstraat 3C, 8000 Brugge

Organisatie     Grootouders voor het klimaat – regio Brugge, met steun van Stad Brugge 
  en Snuffel Hostel
  regiobrugge@grootoudersvoorhetklimaat.be

Corona-maatregelen
  De activiteiten vinden bij droog weer plaats in open lucht.
  Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot maximum vijftig per avond om de sociale 
  afstand tussen de aanwezigen te bewaren.

Welkom  Inschrijven is niet nodig, maar kom tijdig. Er worden slechts vijftig mensen per avond  
  toegelaten.
  De activiteiten zijn gratis, maar u krijgt de gelegenheid een vrije bijdrage te doen.

Aandacht: info over eventuele laatste wijzigingen
www.grootoudersvoorhetklimaat.be/Agenda
www.uitinvlaanderen.be
facebook: grootoudersvoorhetklimaatregiobrugge

KLAPPEN OP TRAPPEN


