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Elf jaar is het al dat de maand juli echte vakantieallures aanneemt langs het kanaal! 

In 2002 werd onze hoofdstad voor het eerst veroverd door ligstoelen en strandcabines, naar aanleiding van de eerste editie van 

Brussel Bad. 

Dankzij de goede samenwerking van de verschillende stadsdiensten kunnen duizenden bezoekers sindsdien genieten van een 

reeks activiteiten, die elk jaar steeds indrukwekkender wordt! 

Ook dit jaar heeft Brussel Bad tal van nieuwigheden in petto en dit dankzij de steun van de Schepenen van Toerisme, Cultuur, 

Sport en Jeugd. Hun samenwerking heeft er met de tijd voor gezorgd dat Brussel Bad één van de zomerevenementen is die u 

niet mag missen.

Vanaf 5 juli komen groot en klein, sportliefhebbers en fans van zalig nietsdoen weer naar de Akenkaai om te ontdekken wat 

er nieuw is op ons “strand”. De plaats is toch ideaal om een Open Air bioscoop te organiseren? En het kanaal vraagt toch om 

watersporten zoals waterfietsen, zeilen of een rustig boottochtje? Dat alles komt er, tot groot plezier van iedereen.

Cultuur, sport, ontspanning vormen de ingrediënten van Brussel Bad en als we ook nog mooi weer hebben, zal het succes niet 

uitblijven!

Voorwoord
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1. Nieuw op Brussel Bad 2013

2. Openingsspektakel ‘Vuurzand’

3. Allemaal in het water !

4. Nightlife: Croisetteke / Boat

5. Cultuur

6. Sport

7. Kids

8. Praktische informatie / Mobiliteit

9. Persinformatie

10. Partners
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Een openingsshow van vlammen en vuurwerk op de oevers van het kanaal. Sprookjesachtig!

Openlucht bioscoop met het festival Heure d’Été.
Zodra de zon onder gaat, maken de sportterreinen plaats voor bioscoopliefhebbers in het kader van het festival “L’Heure d’Été”.

Watersporten op het kanaal
Voor het eerst zullen waterfietsen en water rollers alle zondagen ter beschikking worden gesteld van bezoekers aan Brussel Bad 

voor tochtjes op het kanaal. 

Een fototentoonstelling naar aanleiding van de 20 jaar van de haven van Brussel
Twee panoramafoto’s van 28 meter lang die de hele linker- en rechteroeverlengte van de Brusselse waterweg voorstellen.  

Nieuw op het vlak van concerten: “Let it Beach” Festival 
Ontdek een gloednieuw muzikaal concept: op vrijdag, pop/rock/elektro/hiphopconcerten; op zaterdag, wereldmuziek en op 

zondag, kan u uw eerste duodanspasjes komen leren.

Nieuwe infrastructuur : 
• Gloednieuwe terrassen geven de site een mooi en homogeen uitzicht.

• Oase : bamboe structuren in de vorm van grote eieren die bezoekers wat koelte bieden.

• Een gloednieuwe bar “Croisetteke” met een mezzanineterras voor extra fun !

• Er komt een bar van 360° in de sportzone.

 

Alle details over deze nieuwigheden vindt u in de volgende hoofdstukken. 

1. DE GROTE NIEUWIGHEDEN  

VAN BRUSSEL BAD 2013 IN EEN OOGOPSLAG

Fotos credits: Eric Danhier



   

 4

Een vlammenshow en vuurwerk op de oevers van het kanaal.

Het strand van Brussel Bad zal in vuur en vlam staan tijdens het klank- en lichtspel “Sable de Feu”, dat de brug maakt tussen 

water en vuur. Voor de opening van het evenement “Brussel Bad”, op vrijdag 5 juli 2013 om 22u00, geeft de groep Orryflammes 

een grote vuurwerkshow: een combinatie van vuurkunst en technologie, een greep uit hun mooiste effecten, een half uur 

durende droom voor toeschouwers van alle leeftijden! 

Orryflammes is een groep kunstenaars met een passie voor vuur, die de vlammenkunst in haar meest ongewone vormen 

uitoefent. De groep omvat een vurige mix artiesten van allerlei allooi: vuurwerpers, technici, jongleurs, ingenieurs, makers van 

speciale effecten,… met een indrukwekkend resultaat en spetterende visuele effecten! 

Orryflammes is een gezelschap uit Namen, opgericht door het bedrijf Vigo Universal.

Praktische informatie :

• Show: 5 juli 2013 om 22:00

• Duur: 30 minuten

• Plaats: Akenkaai (de show wordt gegeven op de oever aan de overkant, Becokaai) 

2. OPENINGSSHOW “SABLE DE FEU”
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Het Kanaal komt tot leven tijdens Brussel Bad

Na 10 jaar kiest Brussel Bad water als thema voor het evenement. Focus op het Brusselse kanaal naar aanleiding van de 20 jaar 

van de Haven van Brussel. 

De openingsshow van Brussel Bad zal licht werpen op de oevers van het kanaal en daarnaast zijn er verschillende activiteiten 

om het eens anders te beleven: 

• Alle zondagen waterfietsen en waterrollers 

• Alle zondagen demonstraties en animaties rond watersporten 

• Geleide rondvaarten door Brussels By Water

• Fototentoonstelling “Brussel, Linkeroever / Rechteroever”

• Clubbing rondvaarten aan boord van de Boat Club

Waterfietsen en waterrollers

Voor het eerst zullen bezoekers aan Brussel Bad op zondag kunnen waterfietsen op het kanaal. Er zullen 4 waterfietsen 

van 4 plaatsen, opblaasbare « waterrollers » en kajaks beschikbaar zijn voor verhuur tegen de democratische prijs van € 5.  

Deze activiteiten worden begeleid door stewards en de teams van de Haven van Brussel voor de veiligheid van de waterfietsers 

op het kanaal. 

Elke zondag van 12:00 tot 18:00

Toegang: € 5

Vanaf 3 jaar / kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn

Demonstraties en animaties rond watersporten

Alle zondagen in Brussel Bad, animatie aan het water! De Brusselaars weten onvoldoende over alle watersportactiviteiten die 

het hele jaar door plaatsvinden op het kanaal. Brussel Bad wil alle dynamische sportverenigingen van Brussel verwelkomen om 

de bezoekers aan Brussel Bad te sensibiliseren voor deze watersporten.

Op 07/07 en op 28/07 komen de Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865 en de andere Brusselse roeiclubs in Brussel Bad bijeen 

voor hun sport. Deze twee dagen kan u trainen op ergometers en roeilessen volgen van 15u tot 16u.

3. ALLEMAAL IN HET WATER ! NEW
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14/07 - Mama, hebben die bootjes op het water poten? U ontdekt het op 14 juli, met de heel speciale komst van de BRYC, voor 

een zeildemonstratie!

21/07 - De Belgian Pneumaticlub van de haven van Brussel zal een demonstratie geven van de speedboten waar ze zo trots op 

zijn. Een goede gelegenheid om in een rubberboot te stappen en op het kanaal te racen! 

Op 04/08 en 11/08 komt een duikclub naar Brussel Bad voor twee initiaties diepzeeduiken. Breng uw badpak of zwembroek 

mee voor deze sportinitiatie in een verwarmd zwembad van 13m³.   

Alle activiteiten zijn gratis van 14u tot 18u.

Memo data
07/07: Roeien

14/07: Zeilen

21/07: Pneumatic club

28/07: Roeien

04/08: Duiken

11/08: Duiken
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Brussels By Water
Ontdek Brussel, stad langs het water.

Vertrek op het strand van Brussel Bad voor een geleide rondvaart van 45 minuten of een avondrondvaart met aperitief, om de 

evolutie van de Brusselse kanaalzone te ontdekken… plus de bar aan boord van het schip. De gids geeft uitleg over de geschiedenis 

en de geografie van de haven en het Zennekanaal, alsook over hun nieuwe, huidige functies zoals: overstromingen voorkomen, 

zachte mobiliteit, recreatie en toerisme, ontwikkeling van het “groene” en “blauwe” potentieel voor de biodiversiteit, en de 

stedelijke ontwikkeling in het hart van de hoofdstad. Hij zal u alles vertellen over de ambitieuze projecten op de oevers, de 

fietspaden en de groenzones…

Een originele manier dus om Brussel te leren kennen van op het dek van een boot, in een indrukwekkende sfeer: zowel leerrijk 

als ontspannend.

Praktische informatie 

• Geleide rondvaarten van 45 minuten om 12u30, 14u, 15u, 16u en 17u

➢ Volwassenen: € 4 / Kinderen: € 3

• Rondvaarten met aperitief op dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen van 19u tot 21u30

➢ Volwassenen: € 10 / Kinderen: € 8 (Aperitief inbegrepen in de prijs, mogelijkheid om te eten aan boord)

• Waterbus op dinsdagen en donderdagen, doorlopend overdag. 8 haltes tussen Brussel en Vilvoorde.

➢ Volwassenen: van € 2 tot € 6 - Kinderen: van € 1 tot € 3

 Alle details vindt u op : www.brusselsbywater.be
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Fototentoonstelling van Jo Struyven
Dit project kwam tot stand naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Haven van Brussel. 

Ze bestaat uit twee panoramafoto’s van 28 meter lang, die de hele 14 kilometer linkeroever- en rechteroeverlengte van 

de Brusselse waterweg voorstellen. Alles wordt tentoongesteld in drie maritieme containers op de Akenkaai, dichtbij het 

Saincteletteplein, van 1 juni tot 11 augustus. 

De architecturale en economische realiteit van Brussel wordt zo op een neutrale en objectieve manier weergegeven tot in de 

geringste details.

Jo Struyven nam in de herfst van 2012 meer dan 2.000 foto’s van beide oevers voor de realisatie van dit project. Die foto’s 

werden dan samengebracht tot twee grote panorama’s met een lengte van ongeveer 28 meter (twee meter foto stelt een 

kilometer voor).

De tentoonstelling brengt zowel het heden, het verleden als de toekomst van Brussel. Bepaalde delen van de oevers kregen al 

een nieuwe functie toegewezen, andere moeten worden gerenoveerd en er lopen grootschalige projecten. Ze toont dus een zone 

in volle verandering. 

Een must voor wie houdt van fotografie, geschiedenis, architectuur… En gewoonweg van Brussel.

FOTOTENTOONSTELLING: BRUSSEL, LINKEROEVER, RECHTEROEVER

NEW
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In 2012 maakte Brussel Bad indruk op de Brusselse nachtvlinders: in totaal kwamen meer dan 4.000 clubbers naar de 20 

avonden, georganiseerd in de Boat Club. Een heel nieuwe belevenis: een 4 uur durende rondvaart op het kanaal met muziek van 

de beste DJ’s van de hoofdstad. 

De Boat Club maakt zijn comeback met 28 geprogrammeerde data om de Brusselse zomernachten een boost te geven. 

Het Croisetteke

Van woensdag tot zondag nemen de beste Brusselse Nightlife organisaties vanaf 17u de draaitafels van het Croisetteke over 

voor flinke porties house, elektro, funk, latino... Warm-up, afterwork, chill-out… het Croisetteke is ideaal om de avond in te 

zetten voor men aan boord gaat van de Boat Club. 

Gratis toegang.

Boat Club

Na het aperitief in het Croisetteke stappen 200 nachtvlinders op de BOATCLUB met Guest DJ’s voor een clubbing rondvaart 

van meer dan 4u op het kanaal. Brussel Bad biedt heel wat meer dan een avond op een woonboot aan wal: een nachtelijk 

kanaaltraject, op een boot met licht en keigoede muziek. Rechtstreeks inschepen, 4 avonden per week!

Praktische informatie : 

• Toegang:€  10 in voorverkoop - www.yetix.be

• € 12 ter plaatse (aan de  bar van het Croisetteke vanaf 17u – onder voorbehoud van beschikbare plaatsen) .

4. NIGHTLIFE : CROISETTEKE / BOAT CLUB

Foto cre
dits 

: Er
ic D

anhier



   

 10

PROGRAMMERING (CROISETTEKE + BOAT CLUB)

VRIJ 5 juli 2013 PLAY LABEL
ZAT 6 juli 2013 FM BRUSSEL
ZON 7 juli 2013 ZUKUNFT
     

     

WOE 10 juli 2013 DOWNTOWN CLUB
DO 11 juli 2013 AT 7
VRIJ 12 juli 2013 FOCUS VIF
ZAT 13 juli 2013 STRICTLY NICENESS
ZON 14 juli 2013 GOODFELLAZ & FRIENDS
     

     

WOE 17 juli 2013 DOWNTOWN CLUB
DO 18 juli 2013 AT 7
VRIJ 19 juli 2013 AUDIORAMA
ZAT 20 juli 2013 110 BPM
ZON 21 juli 2013 ZUKUNFT

    

WOE 24 juli 2013 DOWNTOWN CLUB
DO 25 juli 2013 AT 7
VRIJ 26 juli 2013 FUSE
ZAT 27 juli 2013 LA BOUM
ZON 28 juli 2013 TE BEVESTIGEN
     

     

WOE 31 juli 2013 DOWNTOWN CLUB
DO 1 aug. 2013 AT 7
VRIJ 2 aug. 2013 LET’S DANCE
ZAT 3 aug. 2013 F*CKING BEAT
ZON 4 aug. 2013 GOODFELLAZ & FRIENDS
     

     

WOE 7 aug. 2013 DOWNTOWN CLUB
DO 8 aug. 2013 AT 7
VRIJ 9 aug. 2013 ANIMALS CLUB
ZAT 10 aug. 2013 LEFTORIUM
ZON 11 aug. 2013 ON POINT
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In samenwerking met cinema Galeries

Nooit gezien in de geschiedenis van Brussel Bad : een openluchtbioscoop! 

Overdag zijn de sportterreinen het speelveld van sportievelingen maar ‘s avonds maken ze plaats voor bioscoopliefhebbers.  

Van 5/7 tot 10/8 worden in het kader van het festival « L’Heure d’Été » 12 films gratis vertoond op onze Brusselse stranden.  

Met de voeten in het zand voor het grootste openlucht scherm van de hoofdstad !

Austin Texas

Texas is niet alleen het filmterrein van een reeks grote regisseurs als Terrence Malick en Jeff Nichols, ook vormt het de thuisbasis 

van een groep onafhankelijke cineasten (de Austin Film Society ), talrijke filmstudio’s, het onafhankelijke filmfestival South by 

Southwest en een nieuw cinematografische stijl: de « mumblecore ».

De meest bekende regisseurs uit texas

Voor de openluchtvertoningen op Brussel Bad selecteerde GALERIES de films die weerklank vinden bij een ruimer publiek en 

Texas als gemeenschappelijke deler hebben. Op het programma: Tarantino, Hitchcock, Spielberg, Malick en de Coen brothers.

Een topper om dit nieuwe filmgebeuren in Brussel Bad met glans te lanceren: op zaterdag 6 juli organiseert Brussel Bad 

een Film-Karaoke samen met Bulex. Het concept is eenvoudig: bezoekers kunnen zich laten gaan en meezingen op een reeks 

muzikale scènes uit ondertitelde cultfilms. 

5. CULTUUR

“L’HEURE D’ÉTÉ, HET BIOSCOOPFESTIVAL IN OPENLUCHT. 

NEW
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Outdoor programmatie:

05.07/ 23:00 KILL BILL : VOLUME 1 (QUENTIN TARANTINO)

06.07/ 22:00 CINE KARAOKE
13.07/ 22:00 TAKE SHELTER (JEFF NICHOLS)

14.07/ 22:00 ROCK ACADEMY (RICHARD LINKLATER)

17.07/ 22:00 BADLANDS (TERRENCE MALICK)

18.07/ 22:00 CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (STEVEN SPIELBERG)

19.07/ 22:00 DAYS OF HEAVEN (TERRENCE MALICK)

20.07/ 22:00 THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE (TOBE HOOPER)

21.07/ 22:00 A SCANNER DARKLY (RICHARD LINKLATER)

27.07/ 22:00 TRUE GRIT (ETHAN & JOEL COEN)

03.08/ 22:00 NORTH BY NORTHWEST (ALFRED HITCHCOCK)

10.08/ 22:00 DEATH PROOF (QUENTIN TARANTINO)

Praktische informatie

• Gratis

• Aanvang van de voorstellingen: 22u (best al komen om 21u)

• Plaats: Sportzone van Brussel Bad (Akenkaai) 

• Ligstoelen beschikbaar

• Bij slecht weer zullen de films vertoond worden in cinema Galeries. 

Informatie : www.heuredete.be

Het indoor gedeelte van het festival vindt plaats in de Sint-Hubertusgalerijen met een vollere en complete programmering over 

de opkomst van nieuw talent en sterren uit Texas.  
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Met meer dan 400 concerten in 10 jaar tijd heeft de Brusselse muziekscène van Brussel Bad de status verdiend van een echt 

festival !  Dit is ondertussen gebeurd want wij huldigen dit jaar de eerste editie in van het LET IT BEACH FESTIVAL ! 

LET IT BEACH FESTIVAL is een naam maar ook een nieuw concept.  Kwaliteitsgroepen zoals voordien, maar opgenomen in een 

globaal en samenhangend programma. 

Op vrijdag stellen we een programma met pop/rock/electro/hip-hop voor en op zaterdag maken we een reis rond de wereld 

met muziek uit Griekenland, Peru, Marokko of uit de Balkan. 

Op zondag worden de concerten voorafgegaan door een thé dansant, elke week in een andere stijl : tango, flamenco, lindy-

hop, danzon, ... De ritmes en stijlen veranderen elke week maar het scenario blijft hetzelfde : een initiatie met professionele 

dansers die de basis zullen toelichten, een bal om met een partner te oefenen en als afsluiter een live concert van Belgische 

en buitenlandse muzikanten.  

 

LET IT BEACH FESTIVAL, is een uitnodiging tot de ontdekking van reeds gevestigde muzikale projecten van een onberispelijke 

kwaliteit, gebracht door zowel Belgische als buitenlandse artiesten die voornamelijk in Brussel verblijven. In het totaal 

zullen 12 dansavonden en 6 dansnamiddagen de kans geven om een dertigtal kwaliteitsconcerten te ontdekken in een echte 

openlucht zaal ! 

Programma
 

LET IT BEACH FESTIVAL NEW

Vrijdag 
POP/ROCK/ELECTRO/HIP-HOP

5 POP

12 ELECTRO

19 FOLK / SOUL

26 METAL

2 ROCK / BLUES

9 HIP-HOP

Zaterdag
WORLD

6 AFRO

13 GREECE

20 BRASIL

27 PEROU

3 BALKAN

10 MAROC

Zondag
DANS

7 TANGO

14 FLAMENCO

21 DANZON

28 AFRO

4 BACHATA

11 SWING
Augustus

Juli
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Sport troef in Brussel Bad! 
Tijdens het hele evenement kan u de Beach Volley en de Beach Soccer terreinen reserveren voor een ongeëvenaarde prijs: € 1 per 

persoon per uur. En dat is nog niet alles: u kan gratis gebruik maken van de petanque- en pingpongterreinen. Al het materiaal 

is beschikbaar bij de sportmonitoren!

Naast de mogelijkheid om terreinen te huren, kan u genieten van : 

LOTTO PETANQUE CUP - Kom elke dinsdagavond deelnemen aan de kwalificatierondes van de Lotto Petanque Cup. AMATEURtornooi, 

met regels voor amateurs. Het is gratis en de inschrijvingen gebeuren in de week, tot de dag zelf om 18u00. Begin van de 

wedstrijd van de dag om 18u30. Finale elke dag om 21u00. Uitstel tot woensdag bij regenweer.

PRO TORNOOI - AIF Tornooi: De AIF (Association interprovinciale francophone de volley-ball) organiseert voor het tweede jaar 

een set van hun kampioenschap op het strand van Brussel Bad. Vierentwintig Beach Volleyteams zullen meedingen naar de 

overwinning van de set Brussel Bad, met het oog op een finaleplaats op 21 juli in Neufchateau.

Gratis evenement. 

Meer informatie: Thierry Malherbe - 0477/857 604

SOFT GYM – Weekends Pilates en soft gym: elke vrijdag-, zaterdag- en zondagvoormiddag kan u initiaties Soft gym, Pilates en 

Balloon’s Gym volgen op de schitterende site van Brussel Bad.

DEMONSTRATIE - Demonstratie karate en Taekwondo: kom beide sporten ontdekken in Brussel Bad!

INITIATIE – Wekelijkse initiaties en Sandbal tornooi in samenwerking met de Handbal Club Génération des Sports.

INITIATIE – Wekelijkse initiaties en Beach Rugby tornooi (manche van het Belgisch Kampioenschap) in samenwerking met de 

FBRB.

ANIMATIE - Aerotrim: Het leger komt dit jaar met de Aerotrim! Deze drie ringen maken dat u in alle richtingen draait en het 

noorden verliest! Gratis activiteit.

Zin in een sportieve zomer? Kom deze activiteiten en talrijke verrassingen ontdekken op Brussel Bad.

6. SPORT
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Dit jaar wordt er heel wat gepeeld in Brussel Bad dankzij talrijke evenementen zoals de week van de videospelen van 16 juli tot 

21 juli, spelen die gratis beschikbaar zijn aan de bar van de sportzone en elke zondag aandacht voor een specifiek spel. Met onder 

andere, de aanwezigheid van Laurent Hyunh en de Cercle Royal des Echecs de Bruxelles op 21 juli!

ZONE VIDEOSPELLETJES: Smartoys en Playstation zullen dit jaar aanwezig zijn van 16 tot 21 juli in de sportzone. Verschillende 

zones: Hard Core gamers, Familie en PS3/Vita. Neem deel aan de wedstrijd op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli! Er zijn tal van 

Playstation geschenken te winnen!

Uitstel van de activiteit naar de week van 5 augustus bij slecht weer.

NIEUW - GEZELSCHAPSSPELEN: Tijdens het hele evenement stelt Asmodee GRATIS gezelschapsspelen ter beschikking aan de 

bar van de sportzone! Kom samen met vrienden spelen en genieten van de zon! De lijst van spelen: Mölkky, Yatzy, Angry Birds, 

Jungle Speed, Time’s up Family, Dobble, Halli Galli, Shabadabada, Schaken en dammen, Abalone, De Kolonisten van Catan en Ticket 

to ride. 

Gratis tijdens het hele evenement. Spelen ter beschikking in ruil voor een identiteitskaart. In samenwerking met Asmodee & 

het Brussels Game Festival. 

Bovendien zijn er alle zondagen speciale dagen gepland met: Animator Loup garou (07/07), animatie Poker (14/07), Animator 

Klassieke spelen (Kolonisten van Catan, Carcassonne) & Schaken (21/07), Animatie Party Games (28/07), Animatie Mölkky 

(04/08 & 11/08). Van 14 tot 18u.

SCHAAKDAGEN : Kom de meesters van het schaken in Brussel uitdagen!  Tornooi en demonstraties door de CREB (Cercle Royal des 

Echecs de Bruxelles) Gratis & Spelen beschikbaar. In aanwezigheid van Laurent Hyunh, Belgisch junior kampioen. 21 juli 2013 
van 14u tot 18u.

SPEL
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BIBLIOTHEEK: De centrale bibliotheek van Brussel is opnieuw aanwezig op Brussel Bad! In de hele periode kan u op Brussel Bad 

gratis vakantieboeken ontlenen uit een ruime keuze in het Nederlands, Frans en andere talen. 

LIGSTOELEN: De hele periode zijn er gratis ligstoelen beschikbaar in het chalet van de ligstoelen (naast het Croisetteke).  

Ideaal om te genieten van de zon en een cocktail! 

NATIONAAL FEEST VAN PERU: Zoals elk jaar komt Peru zijn nationale feestdag vieren op Brussel Bad. Op 27 juli ontvangen we 

verschillende dansers en zangers om ons onder te dompelen in de Peruviaanse sfeer!

BLOED GEVEN: Van 25 juli tot 28 juli zal het Rode kruis aanwezig zijn op Brussel Bad met zijn bus voor bloedgevers. 

 

ANIMATIES
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Elke zomer is het feest voor de kinderen in Brussel Bad: De Kids zone vangt kinderen op tijdens de hele duur van het evenement 

(van 11u tot 20u). Maar Brussel Bad biedt nog meer aan de kleine Brusselaartjes: concerten, specifieke animaties en ook sport! 

1. KIDS VILLAGE

De Kids Village van Brussel Bad zorgt voor gratis kinderopvang van dinsdag tot zondag, in een zone die gedeeltelijk is overdekt. 

Dankzij deze ruimte voor de kinderen is Brussel Bad de ideale plaats om met het gezin te genieten op het strand. De kleintjes 

hebben namelijk hun eigen hoek waar ze in alle rust kunnen spelen. 

2. KINDERANIMATIES

CONCERT & KINDERANIMATIES - Kids days: Elke woensdag en donderdag worden er concerten georganiseerd voor kinderen en 

tieners. 

Telkens op woensdag palmt de jeugddienst van de Stad Brussel die het concertpodium in.

Woensdag 10 juli – 14u15-15u: LIPPO «L’orgue de Barbarire» 

LIPPO biedt u een interactieve show waarin circustechnieken worden gecombineerd met clowneske humor.

+ Reizende show: 15u-15u20 en 16u-16u20: “Hoopelaï” Hula hoop show. 

Woensdag 17 juli – 14u15-15u15: L’école des chèvres à pull
Een rockshow vanaf 6 jaar! Dit vrolijk gestoorde gezinstafereel zal met zijn extravagante wereld en ietwat gekke liedjes lichaam 

en geest beroeren van een publiek van alle leeftijden en alle slag!

+ Reizende show: 15u15-15u45 en 16u30-17u: «Accro Games» door het gezelschap “ Hip-hop circus” Tussen balans en 

onbalans… Tussen dromen en stuntdaden… Tussen spel en kracht… Ginette en Nosse Gramme hebben woorden op het podium. 

Verrassende acrobatentoeren en jongleerwerk in alle eenvoud.

Woensdag 24 juli – 14u15-15u: “Ismael magic”
Goochelshow

Een grote goochelshow: verschijningen, duiven, kleurrijke en prachtige vogels, kooien, voorwerpen, vuur, kaarten, levitatie, 

algemene magie, verrassende acts..., de goochelaar zal uw kinderen laten deelnemen aan verschillende goocheltrucs in een 

feestelijke en gezellige sfeer.

+ Straattoneel: 15u15-16u15: Goochelstand: Na de show zal Ismael magic enkele goocheltrucs leren aan de kinderen.

7. KIDS
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Woensdag 31 juli – 14u15-15u: “Mijnheer Leon” 
Jean-Marc Longton is trouw aan een eigen scenario dat zowel kinderen als hun ouders aanspreekt; hij geeft een show in alle 

fijnheid, poëzie en eenvoud.

+ Straattoneel: vanaf 15u: “Cirkodeliko” (3 x 40 minuten): de clown die op zijn eenwieler groot en klein zal amuseren.

Woensdag 07 augustus – 14u15-15u: “Dérange ta chambre” (Guillaume Ledent solo) 
De zanger-componist Guillaume Ledent komt solo, om u het album «Dérange ta chambre» te presenteren.

+ Reizende show: 15u-16u: Laurent komt op zijn stelten ballonnen maken voor uw kinderen.

Op donderdag komen de Jeugdcentra van de vzw BRAVVO bijeen op het concertpodium! Initiaties Oosterse, Latijnse en urban 

dans, concerten en een muzikale animatie verzorgd door jonge Dj amateurs. 

WORKSHOPS / ANIMATIES - Voor onze kinderen zijn er elke woensdag en donderdag leuke activiteiten, in de buurt van de live 

stage : 

•  workshops:  een boot bouwen, zandtafereel, zeedieren om te versieren, brilzakje van vilt, sjablonen op raam met 

doek,…;

• workshop grimeren;

• workshops grote en houten spelen; 

• initiatie circustechnieken. 

DAG VOOR DE KINDEREN - Kids dag met Kidzik: naast de woensdagen en donderdagen worden de kinderen ook verwend op 3 

augustus! Het Kidzik festival landt voor een speciale dag kindertournee! De vaches aztèques geven ons een droomconcert. 

Andere animaties die dag: een fuif voor de kinderen door Ouftivi, een luchtkasteel, goochelaars, jongleurs en tal van andere 

animaties! GRATIS voor iedereen!

LEZEN VOOR KINDEREN - Op het strand: Elke vrijdag van 15u30 tot 17u30 kunnen uw kinderen naar sprookjes en verschillende 

teksten luisteren of ze zelf lezen in het kader van “Lezen in de parken”. De leesbijeenkomsten worden geleid door vertellers, 

die hun talent al hebben bewezen op de litteraire avonden in de Bibliotheek van de Rijke Klaren! Het doel is kinderen zin te geven 

om te lezen of in mooie boeken te kijken en zich vertrouwd te maken met de wereld van het boek, met de verschillende soorten 

beschikbare werken en de meest uiteenlopende genres (albums, stripverhalen, documentaires, pop-up boeken). 

Inlichtingen: Centrale Bibliotheek van Brussel 1: Rijke Klarenstraat, 24 – 1000 Brussel (02/548.26.32)

Foto cre
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3. SPORTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN - Kids on the beach:

SPORTANIMATIE

•   Beach tennis: animatie en initiaties door de association Francophone de Tennis, in samenwerking met het Sportteam 

van Brussel Bad.

•   Indiaca: Braziliaanse, traditionele sport, mengeling van badminton en volleybal. Deze initiatie biedt de mogelijkheid 

aan uw kinderen om zich op een originele manier uit te leven !

•   Ultimate Frisbee: laat uw kinderen kennismaken met de frisbee op het Beach soccer terrein van Brussel Bad... Gratis 

initiatie !

•   Aerofoot: wil uw kind nieuwe sportdisciplines ontdekken? Aerofoot is misschien wat het zoekt... (minimumleeftijd: 14 

jaar).

Elke initiatie kids on the beach vanaf 8 jaar. Initiatie van ongeveer een uur. Gratis
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Data

van 5 juli tot 11 augustus 2013

•  op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag: van 11u00 tot 22u00

•  op vrijdag en zaterdag: van 11u00 tot 23u00

•  gesloten op maandag

Toegang en mobiliteit

Akenkaai, 1000 Brussel.

Nabij het Saincteletteplein, langs het Kanaal van Brussel.

•  Toegang tot de site via 2 ingangen: Saincteletteplein en Ruimingskaai.

•  Bereikbaarheid met de MIVB

•  Fiets: station Villo! aan de Willebroekkaai

•  Fietsparking aan de ingang van de site

Gratis

Gratis toegang tot:

•  de site van Brussel Bad

•  de ligstoelen

•  de bibliotheekzone

•  alle manifestaties, met uitzondering van de Boat Club (€ 10) en de volley en Beach Soccer sportterreinen (€ 1 per uur 

per persoon) alsook deelname aan de sporttornooien die plaatsvinden in Brussel Bad.

Informatie publiek
 www.bruxelleslesbains.be, www.brusselbad.be
•  Facebook: Bruxelles les Bains / Brussel Bad

•  Twitter: https://twitter.com/#!/BruxellesBains

8. PRAKTISCHE INFO

      halte Ijzer

                           halte Willebroek

             halte Ijzer
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 Gastronomie
In een veertigtal strandhutjes worden heerlijke gerechten geserveerd van hier en elders: Brusselse keuken, Creoolse, 

Mexicaanse, Braziliaanse, Spaanse… Om de kwaliteit van het onthaal en het comfort van de bezoekers te verhogen, werd het 

aantal handelaars sterk teruggeschroefd ten opzichte van de vorige jaren. 

Netheid 

•  Grondige schoonmaak van de site voor het evenement (reinigen afvoeren, verwijderen afval, schoonmaak met water) 

+ een versterkte logistiek voor de voorbereidingen van het strand (1 ploegbaas en 8 mannen). 

  

•  Schoonmaak van de site elke morgen van 6u30 tot 11u30 (een ploegbaas en 8 mannen van wie er enkelen blijven tot 

13u30 voor de finishing touch) 

  

•  ‘s Morgens zullen ze ook de (gesorteerde!!) vuilnisbakken ledigen, de schoonmaak met water doen en het groen 

besproeien. 

  

•  Tijdens de activiteiten wordt er een man aangesteld van 11u30 tot 20u00 tijdens de week en tot 22u00 in het weekend, 

indien dit nodig blijkt. 

  

•  Er staan 120 openbare vuilnisbakken op de site. Een deel ervan is bestemd voor restafval (witte zakken) en een ander 

deel voor afval van het type PMD (blauwe zakken). 

  

Het Agentschap Net Brussel zou 6 gele en blauwe containers (3x2) alsook 6 glasbollen (3x2, wit en gekleurd glas) en 3 vaten 

voor gebruikte olie ter beschikking moeten stellen. Deze containers staan samen in de ECO-ZONES, hoeken die worden beheerd 

door onze milieustewards. 

  

De mannen van de Stadsdienst van Brussel ledigen de vuilnisbakken op de site en brengen de gesorteerde zakken naar de 

containers. Het ANB komt alleen om haar containers, olievaten en glasbollen te ledigen. 
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CONTACTEN STAD BRUSSEL: 
Perrine Marchal - perrine.marchal@brucity.be - +32/478/32.62.72  

& Sarah Giancaterini - sarah.giancaterini@brucity.be - + 32 478 04 40 12

BRUSSEL BAD :  
Marina Bresciani - m.bresciani@bitf.be - +32/478/22.61.59

 

9. PERSINFO 

MET DANK AAN
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www.levif.be


