Persbericht
HET WATERDICHT HUWELIJK
Afspraak morgen, zaterdag 3 juli, vanaf 14 uur aan de Becokaai
Brussel, 2 juli 2021 – Ter gelegenheid van 100 jaar fusie tussen de gemeenten Haren, Neder-OverHeembeek, Brussel en Laken, nodigt de Stad Brussel al haar inwoners en bezoekers uit om het
"Waterdicht huwelijk" mee te komen vieren. Morgen, zaterdag 3 juli, worden op de Becokaai van 14.00 tot
22.00 uur tal van gratis activiteiten aangeboden. Het wordt een geweldig volksfeest waaraan iedereen kan
deelnemen.
Afspraak zaterdag 3 juli op de Becokaai, Havenlaan 1 in Brussel, om het "Waterdicht huwelijk" te vieren, de 100ste
verjaardag van de fusie van de vier gemeenten van de Stad Brussel.
Vanaf 14 uur, met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften, komen we samen met familie en vrienden
voor een feestelijke middag. Er staan heel wat ludieke, culturele en artistieke activiteiten op het programma:
creatieve workshops, vertellingen en voorstellingen aan boord van een binnenschip, een fanfare, dans, concerten,
een historische lezing, begeleide wandelingen, fiets- en boottochten, en degustatie van het gloednieuwe
Brusselse bier dat in samenspraak met de inwoners is gecreëerd ...
Om 17.15 uur is het tijd voor een folkloristische uitdaging: het huwelijksjubileum wordt op gepaste wijze gevierd
in aanwezigheid van burgemeester Philippe Close en schepen van Cultuur, toerisme en grote evenementen van
de Stad Brussel, Delphine Houba.
"Het opzet van dit lokale evenement is om mensen te verenigen en de banden aan te halen tussen de vier
deelgemeenten van de Stad. De bewoners staan centraal op deze dag, en het is de bedoeling dat ze elkaar beter
leren kennen. Na maanden van lockdown is het jubileum een uitgelezen kans om onze rijke lokale cultuur en de
diversiteit van onze bevolking weer volop te belichten", besluit Delphine Houba.
Tot morgen, zaterdag 3 juli, van 14 tot 22 uur op de Becokaai (1000 Brussel).
In samenwerking met de Haven van Brussel, Parcours Street Art van de Stad Brussel en UN PEU (cultureel schoonheidscentrum).
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