Persbericht
100 jaar, «in wel en wee»

DE WANDELINGEN VAN HET WATERDICHT HUWELIJK
Brussel, 29 juni 2021 – Aanstaande zaterdag, 3 juli, vieren we de 100-jarige fusie van onze gemeenten
met «HET WATERDICHT HUWELIJK», een gezellig volksfeest waaraan jong en oud actief kan
deelnemen. Een hele namiddag lang worden er op de Becokaai tal van gratis activiteiten
georganiseerd, zoals boot-, wandel- en fietstochten die de inwoners langs ongewone plekken leiden
en hen (opnieuw) laten kennismaken met de vele bezienswaardigheden die onze vier gemeenten rijk
zijn.
Op zaterdag 3 juli zullen de inwoners van de vier deelgemeenten met familie en vrienden samenkomen om de
100ste verjaardag van de fusie van Haren, Neder-Over-Heembeek, Laken en Brussel te vieren met een
jubileumfeest – het «Waterdicht huwelijk».
Tussen 14 en 22 uur zijn er heel wat leuke, culturele en artistieke activiteiten te beleven, gaande van
workshops tot het proeven van «De 100», het eerste bier dat het label 100% Stad Brussel draagt. Daarnaast
zijn er ook concerten, vertellingen, een fanfare, entertainers, een historische lezing, een folkloristische
wedstrijd, het Reuzenbal, voorstellingen op een drijvend podium aan de kade,...
«De 100 jaar in “wel en wee” is ook dé kans om de inwoners uit te nodigen om hun buurt vanuit een andere
hoek te herontdekken. Originele begeleide wandelingen per boot, te voet of met de fiets, laten je de vier
gemeenten (her)ontdekken vanuit een nieuwe invalshoek: de traditionele witloofteelt in Haren, de verborgen
hoekjes en schatten van Laken, het betoverende Meudonkasteel in Neder-Over-Heembeek, de vier nieuwe
muurschilderingen langs het kanaal, toegelicht met een historisch getinte podcast.», voegt de Schepen van
Cultuur en Grote Evenementen, Delphine Houba, toe.
Reserveren is noodzakelijk en kan via: www.100ansdeviescommunes.be/noces-deau/
Het belooft een feestelijke en gezellige namiddag te worden voor jong en oud. We verwachten jullie, met familie
en vrienden, op zaterdag 3 juli vanaf 14.00 uur aan de Becokaai voor het Waterdicht Huwelijk.
In samenwerking met de Haven van Brussel, Parcours Street Art van de Stad Brussel en UN PEU (cultureel schoonheidscentrum).
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