Persmededeling
100 jaar in wel en wee
Brussel, 25 mei 2021 – Sinds 30 maart jl. viert het event “1921-2021: 100 JAAR IN WEL EN WEE”
de 100e verjaardag van de fusie van Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren. Er zijn het
hele jaar lang talloze activiteiten gepland, waaronder de realisatie van vier fresco’s langs de
oevers van het kanaal van Willebroek. De keuze van deze fresco’s werd bij stemming door de
burgers bepaald. Deze campagne werd zopas met een ruim succes afgesloten. In het zog van
deze participatieve oefening, kunnen de kunstenaars zeer binnenkort aan de slag met de
uitwerking van hun fresco’s.
Het event “1921-2021: 100 jaar in wel en wee“ is doorspekt met een bonte mix van culturele en
folkloristische activiteiten. Elk van de vier uit te voeren fresco’s vertegenwoordigt een van de entiteiten
die inmiddels 100 jaar zijn verenigd.
Tussen 20 april en 20 mei hebben de inwoners kunnen stemmen via www.100jaarinwelenwee.be, de
website die speciaal voor het event werd gecreëerd, alsook via stembulletins die beschikbaar waren in
de Wijkhuizen en de Culturele Centra. Er werden in deze korte tijdspanne niet minder dan 1.811 geteld.
Daaruit blijkt welk enthousiasme dit project bij de bewoners heeft gewekt.
In samenwerking met het Street Art Parcours van de Stad Brussel staan er dus drie kunstenaars klaar
om de steigers te beklimmen en hun kwasten met kleur aan te zetten.
LUCILE VAN LAECKEN en het 10ème ARTE openen het feest op 1 juni en zullen hun fresco’s
afronden tegen 30 juni. Ze illustreren respectievelijk een stukje geschiedenis van Laken enerzijds en
een portret van Neder-Over-Heembeek anderzijds. MADAME LA BELGE zal de eigenheden van
Haren illustreren in een oeuvre dat wordt uitgevoerd tussen 14 juni en 24 juni.
U vindt de creaties op de volgende plaatsen:
- Laken: Vilvoordsesteenweg op de oevers naast de Van Praetbrug;
- Neder-Over-Heembeek: Vilvoordsesteenweg 170 op het ponton van roeiclubs U.N.B./R.S.N.B.;
- Haren: Budabrug, zichtbaar vanaf de fietsroute van de Kanaaldijk 62 Brussel.
Het fresco van de kunstenares SOAZ (La Belle Hip Hop), waarmee de feestelijkheden op gang werden
getrapt, is voltooid. Het kan worden bewonderd ter hoogte van het Redersplein aan de rand van het
stadscentrum.
De vier entiteiten worden zo opgesmukt met nieuwe kunstwerken van de hand van Brusselse
kunstenaars, in samenwerking met de inwoners. We zijn immers overtuigd van het belang om de
burgers te betrekken in ons stadsproject “1921-2021: 100 jaar in wel en wee”, een mooie gelegenheid
om samen te komen rondom een verbindend en feestelijk concept dat onze geschiedenis, onze folklore
en onze meervoudige identiteit belicht,” aldus Delphine Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote
evenementen van de Stad Brussel.
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