
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Persbericht 
1921-2021: 100 jaar in wel en wee 

 

 

Brussel, 20 april 2021 – Vandaag start de ontwikkeling van het eerste bier dat het etiket 100% Stad Brussel zal dragen en dat 

speciaal ontworpen is om het eeuwfeest van de fusie van de territoria Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren te 

vieren.  

 

Op 30 maart was het 100 jaar geleden dat Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren fuseerden. Dat jubileum zal het hele 

jaar door worden gevierd met het evenement "1921-2021: 100 JAAR IN WEL EN WEE", een aaneenschakeling van culturele, 

folkloristische, participatieve en… bierhappenings, om samen van te genieten. 

 

Het is vanuit dat participatieve standpunt dat de Brusselse brouwer ‘En Stoemelings’ vandaag begint met het ontwikkelen van het 

eerste bier van de Stad Brussel. Een uitzonderlijk gegeven: het recept wordt ontwikkeld in overleg met vier inwoners, elk afkomstig 

uit een van de vier entiteiten. Samen zullen zij de smaak bepalen van dit unieke bier. Het panel vertegenwoordigt de horecasector, 

de culturele sector en het toerisme. Daarmee wil de stad eens te meer haar steun betuigen aan deze sectoren, die zwaar getroffen 

zijn door de gezondheidscrisis. 

Het brouwsel wordt op 4 mei gelanceerd. Het bier zal voor het eerst verkrijgbaar zijn op zaterdag 3 juli, tijdens het volksfeest 

"Waterdicht huwelijk". Daarover volgt binnenkort meer informatie. 

 

“Het was tijd dat Brussel haar eigen bier kreeg! En als ik Brussel zeg, heb ik het over onze mooie Stad en de 4 entiteiten die er reeds 

100 jaar lang deel van uitmaken. Onze 180.000 inwoners zullen zich rond dit unieke en participatieve brouwsel kunnen verenigen! 

Een authentiek, collectief bier dat deze fusie, waarvan we het eeuwfeest vieren symboliseert is een uniek voorbeeld van 

brouwbeleid!”, zegt Delphine Houba, schepen voor Cultuur, toerisme en grote evenementen bij de Stad Brussel.  

 
CONTACTEN: 

Stad Brussel: 

- Grégory Escouflaire, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, gregory.escouflaire@brucity.be, 

  +32 (0)485 94 06 58  

- Carole Poncin, Kabinet van de Burgemeester, Carole.Poncin@brucity.be, +32 (0)488 04 38 24 

Organisatie: Brussels Major Events vzw - Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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