
 
 
 
 
 
 

 
Erwin De Jonghe volgt Eddie Vaneylen op als voorzitter

Hedwig Dacquin wordt erevoorzitter
 
Eddie Vaneylen geeft na acht jaar de fakkel door aan Erwin De Jonghe als 
voorzitter van het Comité voor Initiatief Brugge. Past
Dacquin wordt op zijn beurt erevoorzitter. 
organiseert o.a. de Brugge Tripel
Brugge Feest op oudejaar op ’t Zand, de Sterrenstoet het voorlaatste weekend 
van december door de Brugse binnenstad en de volksspelendag in september op 
de Burg. 
 
Erwin De Jonghe werd in Brugge geboren. Hij liep er 
vervoegde de politie Brugge in oktober 1978 en bleef e
waarvan een kleine twintig als directeur
betrokken bij alle evenementen op het Brugs 
 
Vanuit deze betrokkenheid en tevens vanuit de verbondenheid met Br
interesse voor het Comité voor I
jaar lid. Een nieuwe uitdaging was dan ook een logische stap. Erwin De 
twee dochters, houdt van reizen en doet actief aan jogging, waarbij hij hoopt opnieuw 
Dwars door Brugge uit te lopen.
 
Eddie Vaneylen werd lid van het Comité voor Initiatief Brugge in 2006 en werd in februari 
2011 voorzitter. Onder zijn voorzi
initiatief. Gestart n.a.v. 500 jaar Vlissinghe in 2015 verhuisde dit vorig jaar naar de Burg. 
Bovendien werd onder zijn voorzitterschap voor het 
een vrouwelijk lid verwelkomd
Verder hielp Eddie de bestaande initiatieven verder uitbouwen.
 
Hedwig Dacquin, oud-hoofdredacteur van het Brugsch Handelsblad, werd
het Comité voor Initiatief Brugge en heeft
was vele jaren verantwoordelijk voor de promotie en persrelaties. In 1995 werd 
bestuurslid en in 2003 volgde 
hij bekleedde tot Eddie Vaneylen
werd o.m. het 50-jarig bestaan van het Comité
internationaal openluchtspektakel ‘Baselius’ op de Burg. Daarnaast
21 julifeest uitgebouwd tot d
 
 

 
 
 
 
 
 

Erwin De Jonghe volgt Eddie Vaneylen op als voorzitter
Hedwig Dacquin wordt erevoorzitter 

Eddie Vaneylen geeft na acht jaar de fakkel door aan Erwin De Jonghe als 
voorzitter van het Comité voor Initiatief Brugge. Past-voorzitter Hedwig 
Dacquin wordt op zijn beurt erevoorzitter. Het Comité voor Initiatief Brugge 
organiseert o.a. de Brugge Tripeldagen van 19 t.e.m. 21 juli op de Markt, 
Brugge Feest op oudejaar op ’t Zand, de Sterrenstoet het voorlaatste weekend 
van december door de Brugse binnenstad en de volksspelendag in september op 

Erwin De Jonghe werd in Brugge geboren. Hij liep er school en studeerde af in Gent. Hij 
vervoegde de politie Brugge in oktober 1978 en bleef er gedurende een veertigtal jaar, 
waarvan een kleine twintig als directeur operaties. In deze functie was hij onder andere 

enten op het Brugs grondgebied. 

Vanuit deze betrokkenheid en tevens vanuit de verbondenheid met Brugge was de 
interesse voor het Comité voor Initiatief Brugge altijd aanwezig. Hij is dan ook 

. Een nieuwe uitdaging was dan ook een logische stap. Erwin De 
izen en doet actief aan jogging, waarbij hij hoopt opnieuw 

wars door Brugge uit te lopen. 

Eddie Vaneylen werd lid van het Comité voor Initiatief Brugge in 2006 en werd in februari 
2011 voorzitter. Onder zijn voorzitterschap werden de volksspelen gelanceerd als nieuw 
initiatief. Gestart n.a.v. 500 jaar Vlissinghe in 2015 verhuisde dit vorig jaar naar de Burg. 
Bovendien werd onder zijn voorzitterschap voor het eerst in 62 jaar met Greet Verleye 

elkomd in de geschiedenis van het Comité voor Initiatief Brugge
de bestaande initiatieven verder uitbouwen. 

hoofdredacteur van het Brugsch Handelsblad, werd
voor Initiatief Brugge en heeft er dus een ‘carrière’ van 45 jaar op zitten

vele jaren verantwoordelijk voor de promotie en persrelaties. In 1995 werd 
bestuurslid en in 2003 volgde Hedwig wijlen Jean Decort op als voorzitter

Eddie Vaneylen in 2011 voorzitter werd. Onder zijn voorzitterschap 
jarig bestaan van het Comité voor Initiatief Brugge gevierd met het 

ernationaal openluchtspektakel ‘Baselius’ op de Burg. Daarnaast werd het traditionele 
de driedaagse Brugge Tripeldagen. 

Erwin De Jonghe volgt Eddie Vaneylen op als voorzitter 

Eddie Vaneylen geeft na acht jaar de fakkel door aan Erwin De Jonghe als 
voorzitter Hedwig 

Het Comité voor Initiatief Brugge 
dagen van 19 t.e.m. 21 juli op de Markt, 

Brugge Feest op oudejaar op ’t Zand, de Sterrenstoet het voorlaatste weekend 
van december door de Brugse binnenstad en de volksspelendag in september op 
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. Een nieuwe uitdaging was dan ook een logische stap. Erwin De Jonghe heeft 
izen en doet actief aan jogging, waarbij hij hoopt opnieuw 

Eddie Vaneylen werd lid van het Comité voor Initiatief Brugge in 2006 en werd in februari 
tterschap werden de volksspelen gelanceerd als nieuw 

initiatief. Gestart n.a.v. 500 jaar Vlissinghe in 2015 verhuisde dit vorig jaar naar de Burg. 
met Greet Verleye 

in de geschiedenis van het Comité voor Initiatief Brugge. 

hoofdredacteur van het Brugsch Handelsblad, werd in 1974 lid van 
van 45 jaar op zitten. Hij 

vele jaren verantwoordelijk voor de promotie en persrelaties. In 1995 werd hij 
wijlen Jean Decort op als voorzitter, een functie die 

zijn voorzitterschap 
gevierd met het 

werd het traditionele 


