PERSBERICHT

Brussel, 11 juli 2016 – Deze eerste week van Brussel Bad heeft gebaad in een heerlijk
ontspannen, zomerse sfeer. Onder een blakende zon en in zomerse temperaturen waren
er massa’s bezoekers opgedaagd. Het evenement bevestigt eens te meer hoe graag
het gezien is bij een heel uiteenlopend publiek dat de almaar meer gevarieerde
en kwaliteitsvolle activiteiten waardeert.
De mix en het samen delen krijgen een ererol in Brussel Bad!

Voor deze tweede week ligt er alvast een boordevol programma klaar
voor de bezoekers: Alle kinderen worden koning tijdens allerlei
workshops en concerten, afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen!
Op zaterdag en zondag spelen zandsculpturen de hoofdrol. Als kers op
de taart is er de Petit Bateau zandkastelenwedstrijd op zaterdag 16 en
zondag 17 juli. Het Let it Beach Festival zal er vanaf vrijdagavond
stevig invliegen. Vanaf woensdag 13 juli start de eerste van de in totaal
4 projecties van opera’s op een groot scherm, in samenwerking met de
Koninklijke Muntschouwburg. Het Croisetteke en de BoatClub die nu
al een enorm succes boeken, zullen zorgen voor feestelijke nachten met de beste Dj’s van de hoofdstad. En alsof dat nog
niet genoeg is, worden er nog tal van tornooien en sportbijeenkomsten georganiseerd, van Beach Rugby tot de
‘Panna’-kooi, via fitnesslessen en spannende Beach Volley wedstrijden.
Om in het bijzonder de nadruk te leggen op de mobiliteit, geeft Stad Brussel een
ware ereronde aan de fiets, aan de hand van een hele rits participatieve, nuttige
en speelse initiatieven die er in Brussel Bad worden georganiseerd:
Regelmatige fietsers kunnen binnen enkele uren al coach worden. Welja, op de
woensdagen 13, 20 juli en 3 augustus van 16 u tot 19 u, zullen ze
hun ervaring kunnen delen met een fietser in wording en hem wegwijs maken
met alle kneepjes en troeven van fietsen in de stad. Dit is de “Bike Experience”
aangeboden door Pro Vélo.
Op woensdag 20, van 11 u tot 17 u, worden er door Cyclo omgetoverde fietsen aan bezoekers ter beschikking
gesteld: tandems, terugtrapfietsen, originele wielen… Nieuwsgierigen mogen ze uitproberen zoveel ze willen!
Voor het aanleren van de juiste reflexen om vol vertrouwen in het verkeer te fietsen, wordt
de cursus “Met de fiets in het verkeer” georganiseerd door Gracq, en gratis aangeboden
op zaterdag 23 van 14 u tot 15 u. Hij is toegankelijk voor volwassenen en jongeren
vanaf 14 jaar. Minderjarigen moeten begeleid zijn door een volwassene. Inschrijven is
verplicht via deze link: http://www.gracq.org/agenda/velo-trafic-bruxellesles-bains
Op woensdag 3 augustus van 14 u tot 18 u zal Cyclo op het Brusselse strand neerstrijken met een mobiele
workshop voor kleine “pimp” ingrepen aan fietsen van geïnteresseerden: graveren, oppompen van banden, aanspannen
van remmen, enz.…
Er zijn fietsparkings beschikbaar aan de drie ingangen van de site: IJzerplein, Ruimingskaai en Willebroekkaai.
Zonder daarbij station Villo! te vergeten op de Willebroekkaai, op slechts enkele tientallen meters van de ingang op de
Ruimingskaai.
Een zomer op twee wielen, dat lukt vanzelf!

Van 1 juli tot 7 augustus is Brussel Bad DE place to be van onze hoofdstad!
Alle info en een gedetailleerd activiteitenprogramma vind je op www.brusselbad.be
Contact : Marina Bresciani, Communication Advisor :
m.bresciani@bmeo.be – +32 (0) 478/22.61.59

OPENINGSUREN
Du 1er juillet au 7 août,
• dinsdag, woensdag, donderdag en zondag:
van 11 tot 22 u. Uitgezonderd op 21.07: open tot 23 u.
• vrijdag en zaterdag: van 11 tot 23 u.
MAANDAG GESLOTEN

