
Drie dagen feest in de Sint-Jacobswijk, in hartje Brussel

Stad Brussel, 2 augustus 2021

Brussel ?

Covid 19, tunnels dee instëtte, de piétonnier woê da me leever ni ouver spreike, terrorisme,
"Bruxellisation", en wa nog? Es da naa Brussel? Neie, Menneke, Brussel es veul mier weid
as da! Brussel, dat es eederen dag ne poème, mo sans faux col… ara!

Leiven in Brussel dat es iest en veual leive gelak nem Brusseleir en zwanze teige de meuren
oep! Zwanze? Dat es mè ons aaige lache zjust gelaaik es mè ’n ander, of nog etter!

Paas ne ki: waailen emme ne ket dee oep aave kop pist as g’em komt ambeteire! En wette
woê dat ‘m wunt, Menneke-Pis? Zjust August! In de Quartier Saint-Jacques!

Ons Brussel va gistere, da’s uuk ons Brussel van vandoêg en da’ va merge: allei, “Bruxelles
est t’éternel” zegge z’ in ’t schuu Frans. Emme waaile doê ’n recette veui? Iel sumpel: da zit
in t’ blood van onz’ inwuuners èn van onze commersante… Ah neie, masscheen?

De Jacqueries, da’s plezant!

Op 4, 11 en 18 september is het feest in hartje Brussel. De Sint-Jacobswijk organiseert, met
de steun van Stad Brussel, drie dagen animaties, zowel in de straten als bij de handelaars.
Straatroepers en -artiesten (jongleurs, tovenaars, muzikanten, grimeurs, acteurs) wijzen je
de weg naar concerten en een kunstenaarsparcours.

"Dit initiatief wordt ondersteund door het economisch herstelplan in het kader van
Coronavirus-crisis en daardoor wil de stad de winkelgebieden in het stadscentrum en de
kwaliteit van de winkels doen herontdekken", zegt Fabian Maingain, schepen van
Economische Zaken van de stad Brussel.

Welkom in het dorp in hartje Brussel, welkom thuis!

De Sint-Jacobswijk, het dorp in hartje Brussel

Dwars door de Sint-Jacobswijk loopt de Kolenmarkt, met de Bijstandskerk. Laat je gidsen!
Als je van de Zavel komt, loop je de Lombardstraat naar beneden, je slaat rechts af in het
verkeersluwe stuk van de Zuidstraat en je loopt even verder, richting Beurs. Aan het



kruispunt met de Steenstraat sla je echter links af, je volgt de straat tot aan de Ancienne
Belgique. Daar sla je links af in de Anspachlaan die je dan volgt tot op het Fontainasplein. Je
slaat links af in de Bogaardenstraat en het gaat verder bergop in de Cellebroersstraat tot net
voor de Keizerslaan, waar je de Dinantstraat op je linkerkant neemt, richting Oud Korenhuis.
Kijk, je bent in een boog bijna rond de hele wijk gelopen. Hier vind je Jacques Brel, het
chocolademuseum, de Villers-stadsomwalling, Madame Chapeau en Manneken Pis. De
Sint-Jacobswijk staat bekend voor het vakmanschap van zijn ambachtslui en zijn unieke
winkels (verzamelaars, fijnproeverszaken, stripverhalen, feestartikelen, vintage, muziek,
juweliers, ontwerpers, …). Je vindt er authentieke Brusselse kroegen, trendy bars en goede
restaurants in stemmige voetgangersstraatjes met typische gevels, afgewisseld met
stripmuren en lichtgevende projecties. Dit is ook de wijk van de LGBTQI+ gemeenschap. Dit
en nog veel meer vind je in de Sint-Jacobswijk!

Informatie voor de pers

Jacqueries: 4,11 en 18 september 2021

Animaties: straatanimaties van 12.00 u. tot 20.00 u. concerten en animaties in de bars tot
sluitingstijd

Meer info: (FR) Christian Middagh, mistralevent@gmail.com – 0488 98 80 08 en (NL)
Vereniging Sint-Jacobswijk, Pascale De Jonckheere, info@stjac.be – 0475 55 49 26

Adelaïde de Patoul, persvoorlichter van Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken -
0490 14 12 59 - adelaide.depatoul@brucity.be

Press Drive: Artikels, plan, fotos en affiche
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