
P E R S B E R I C H T 

Van 1 juli tot 7 augustus,
•   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 

OPENINGSUREN

Brussel, 18 juli 2016 – Brussel Bad draait op volle toeren! Een zeer gevarieerd publiek geniet 
er dagelijks van een ontspannen, uitnodigende sfeer. De vele creatieve activiteiten van 

hoogstaande kwaliteit trekken van zowat overal bezoekers aan. 

 

Het publiek wordt dan ook verwend, mede dankzij onze vele actieve en 
dynamische partners. 
Zondag zagen we ouders en kinderen het beste van zichzelf geven in de 
zandkastelenwedstrijd, aangeboden door Petit Bateau: schildpadden in 
uiteenlopende vormen eigenden zich een deel van de sportzone toe. Ook 
in de zone waar DECATHLON Evere voor vertier zorgt, was het altijd 
druk. In de aanstekelijke groepslessen van BASIC-FIT was geen plaatsje 
meer vrij – iedereen wou aan zijn conditie werken. 

Vijf weken lang zetten alle partners hun beste beentje voor om een succes te maken 
van het evenement. Met activiteiten van topniveau dragen zij bij tot de groei van 
Brussel Bad.

Er kondigt zich alweer een nieuwe week aan boordevol vermaak voor elke leeftijd. 
Ideaal dus om af te spreken met familie, vrienden of collega’s om te genieten van 
de feestelijke sfeer waarvan dit unieke evenement doordrongen is.

Ook voor nachtvlinders is er geen gebrek aan vertier: het Croisetteke en de BoatClub verzorgen samen met de beste 
clubs en partyorganisatoren van de stad maar liefst 18 onvergetelijke avonden. Elke vrijdag, zaterdag en zondag, en 
ook op donderdag 21 juli, kom je eerst aperitieven met de voetjes in het gras en stap je vervolgens aan boord van onze 
drijvende nachtclub voor een onafgebroken cruise over het kanaal – uniek in België!
Dit is clubbing op zijn best, een zomers hoogtepunt van onze hoofdstad.

Programma:

21.07 :  The Sound of Belgium,  
samen vieren we onze weergaloze 
‘belgitude’ 

22.07 : Under my Garage
23.07 : FUSE
24.07 : Lefto & Guests
29.07 : BRUZZ night
30.07 : The Groove is on
31.07 : Fancy Footwork
05.08 : Animals Club
06.08 : Deep in House
07.08 : Zukunft

Voor verdere info en een gedetailleerd activiteitenprogramma, zie www.brusselbad.be
Contact : Marina Bresciani, Communication Advisor : m.bresciani@bmeo.be – +32 (0) 478/22.61.59


