
 

 
 
 
 
 
 
 

Persbericht  
100 jaar ‘in wel en wee’ – Het Waterdicht huwelijk 

 

Brussel, 7 juni 2021 – Dit jaar vieren Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren 100 jaar fusie. Ter 

gelegenheid van deze verjaardag wordt, naast talrijke activiteiten het hele jaar door, een gratis volksfeest 

georganiseerd in het kader van het evenement “1921-2021: 100 JAAR IN WEL EN WEE”: de inwoners van de 

vier entiteiten zullen die dag samen hun ‘Waterdicht huwelijk’ vieren. De deelnemers worden actief betrokken 

bij deze happening, die plaatsvindt op zaterdag 3 juli op de Becokaai, van 14.00 tot 22.00 uur, met inachtneming 

van de gezondheidsvoorschriften. 

 

Op 3 juli zullen de inwoners van de vier entiteiten, met hun familie en vrienden samenkomen voor een bonte namiddag 

om het Waterdicht Huwelijk, en zo de 100ste huwelijksverjaardag, te vieren. 

 

Het belooft een gezellig moment te worden rond een hele rits ludieke, culturele en artistieke activiteiten, aangeboden in 

samenwerking met de culturele centra, buurthuizen, kinderopvang- en jeugdcentra. Het evenement zal ook de kans 

bieden om naar getuigenissen over de geschiedenis van de buurten te luisteren of te delen.  

 

Een gevarieerd programma 

 

Vanaf 14 uur beginnen de festiviteiten met participatieve en creatieve workshops voor jong en oud, een podcast 

over de geschiedenis van elk van de betrokken gemeenten, gratis te beluisteren via de website 

www.100jaarinwelenwee.be of via Spotify), vertellingen aan boord van een binnenschip over de evolutie van de stad, 

een fanfare, concerten, een conferentie met geschiedkundige Roel Jacobs, rondleidingen te voet, met de fiets of per 

boot, entertainers, het Reuzenbal, … 

 

Tijdens drie uitgestippelde fiets- of boottochten maken de bezoekers kennis met de vier nieuwe muurschilderingen 

die voor de gelegenheid op de oevers van het kanaal van Willebroek zijn aangebracht door Brusselse kunstenaars, in 

samenwerking met het Parcours Street Art van de Stad Brussel. 

 

Om 17.15 uur, in aanwezigheid van Philippe Close, burgemeester en Delphine Houba, schepen van Cultuur, toerisme 

en grote evenementen van de Stad Brussel, slaan jong en oud de handen in elkaar voor een fysieke uitdaging, 

zodat na veel wederwaardigheden het huwelijk kan plaatsvinden en de verbintenis plechtig bezegeld kan worden. 

 

Een vijftigtal multidisciplinaire Brusselse artiesten zullen het publiek de hele dag lang al zingend, musicerend en 

dansend vermaken op een drijvend podium aan de kade (door het collectief Un peu). Sfeer en humor gegarandeerd! 

 

“Wij kozen ervoor een buurtevenement te creëren in een gezellige en folkloristische sfeer. Een evenement dat 

mensen samenbrengt. Het publiek zal er kunnen kennismaken met een gloednieuw bier dat het etiket 100% Stad 

Brussel draagt. Het werd speciaal voor deze verjaardag ontwikkeld en geproduceerd in overleg met vier inwoners die 

de vier gemeenten die 100 jaar geleden fuseerden vertegenwoordigen.” onderstreept Delphine Houba.  

 

Inschrijven voor de wandelingen is noodzakelijk: https://100ans-100jaar.ticketlive.be/selection?language=nl 

 

Waterdicht huwelijk, 3 juli, Becokaai, Havenlaan 1, 1000 Brussel, van 14.00 tot 22.00 u. 

In samenwerking met de Haven van Brussel. 

http://www.100jaarinwelenwee.be/
https://100ans-100jaar.ticketlive.be/selection?language=nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEN: 

 

Stad Brussel: 

- Maïlys Charlier Zenari, Kabinet van de Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90 

- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de Burgemeester, maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32 (0)498 48 37 13 

 

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