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Fermé le mardi   gesloten op dinsdag 
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VOORWOORD

Van 6 juli tot 12 augustus eist ons 
stedelijk strand zijn bestaansrecht 
weer op aan de oevers van het 
kanaal van Brussel. Het evenement  
is al vele jaren een groot succes –  
het beste bewijs dat de verwach-
tingen van enkele honderdduizenden 
bezoekers worden ingelost. Dat is 
echter geen reden voor de Stad en de 
organisatoren om op hun lauweren 
te rusten! 

De editie 2018 heeft dan ook 
weer heel wat nieuws te bieden, 
waaronder een culinair aanbod 
dat werd uitgebreid tot de tweede 
oever, opnieuw met de eerste 
verbonden door ‘The Bridge’, en 
aanzienlijke verbeteringen op het 
gebied van sport en cultuur. Ook de 
fans van het ‘zalig nietsdoen’ zien 
hun stoutste dromen verwezenlijkt.

Brussel Bad is echter in de eerste 
plaats Brussel voor iedereen. 
Iedereen voelt zich er thuis,  
ongeacht zijn leeftijd, gastrono-
mische voorkeur of prioriteiten op 
het vlak van ontspanning! Het rijke 
aanbod rijmt met multiculturalisme, 
diversiteit, een hele rits feestjes en 
wat al niet meer dat je ter plaatse 
zal inspireren.

Vijf weken gelukzalig genieten,  
in het hart van onze hoofdstad die 
bezaaid is met hutten en ligstoelen. 
Ga je gang!

Philippe Close, 
Burgemeester van de Stad Brussel 
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1.  HET STRAND 
VAN BRUSSEL 
VERKLAPT ZIJN 
GEHEIMEN!

Van 6 juli tot 12 augustus, voor 
het 17de jaar op rij, kleurt Brussel 
Bad de oevers van het kanaal met 
leuke activiteiten en heel wat 
nieuwigheden: de site krijgt een 
nieuwe look, de verstandhouding 
met Kanal-Centre Pompidou, en 
het programma is om duimen en 
vingers bij af te likken … 

De zomer komt eraan: dan kunnen 
we weer genieten van BRUSSEL 
BAD, het leukste stadsstrand van 
het land!
Vorig jaar waren er grote 

bouwwerken aan de 
gang op de Akenkaai 
… Het was toen een 
hele uitdaging voor 
de organisatoren 

om alles goed te 
laten verlopen. Het 

evenement lokte 
immers niet minder 
dan 334.000 
gegadigden. 
In 2018 staan 
de Stad 
Brussel en de 
organisatoren 
voor een 
nieuwe 
opgave, want 

ook nu weer zijn 
er bouwwerven 

die het 
uitzicht en de 
bestemming van 
de buurt blijvend zullen 
veranderen.

Van 6 juli tot 12 augustus zullen 
de bezoekers van deze 17de 
editie een volledig nieuwe site 
aantreffen waar er nog meer te 
doen is en nog meer gelegenheid 
is om te ontspannen. De tijdelijke 
brug tussen de twee oevers 
bekleedt opnieuw een centrale 
plaats en vormt ook nu weer een 
van de grootste attracties van het 
evenement. 

Een van de opvallendste 
nieuwigheden is dat de 
hoofdingang van het museum 
Kanal-Centre Pompidou, dat 
sinds 5 mei een onderkomen 
vond in het schitterende Citroën-
gebouw, zich op de site van 
Brussel Bad bevindt. Met een 
expositie- en showruimte van 
35.000 m² is deze uitzonderlijke 
locatie voortaan een bron van 
creatieve energie in de Europese 
hoofdstad. Nu al is het the place 
to be voor liefhebbers van kunst 
en architectuur en tevens graag 
geziene buren van Brussel Bad. 
De uitstekende programmatie  
kan teruggevonden worden op 
www.kanal.brussels. 

Een kleine verandering die 
eveneens verband houdt met 

Kanal-Centre Pompidou is de 
sluitingsdag van Brussel Bad die 
niet langer op maandag maar 
op dinsdag valt. Wij willen onze 
bezoekers immers maximaal 
laten genieten van het nieuwe 
museum, dat eveneens op 
dinsdag sluit. Voortaan kunnen 
jullie dus ook op de eerste dag 
van de week naar het strand 
komen. Het programma ziet er 
alvast veelbelovend uit!

Archipel, het hotste clubconcept 
van de zomer, zit vol verrassingen 
en innoveert constant om steeds 
weer een unieke ervaring te 
kunnen aanbieden. Dus, tussen 
6 juli en 12 augustus, afspraak 
elke vrijdag en zaterdag voor een 
onvergetelijk nachtelijk avontuur. 
Dit is het nachtleven op zijn best!  

Verder zijn er nog een 
aantal interessante nieuwe 
ontwikkelingen. De twee oevers 
van de gereorganiseerde site 
bieden vanaf nu een gelijkwaardig 
culinair aanbod met aantrekkelijke 
activiteiten dankzij de deelname 
van 36 handelspartners. Op de 
Bécokaai komt er een grotere 
sportzone (850m²) ter hoogte  
van het gebouw MPRO.  
 
Met een sportterrein dat twee 
keer groter is dan vorig jaar, krijgt 
ook CINÉMA GALERIES daar 
een plekje voor zijn filmfestival 
L’heure d’été.  

Het Let it Beach festival slaat 
zijn tenten op aan de Akenkaai 
met een programma om ù tegen 
te zeggen: de muziekscène 
van Brussel en daarbuiten 
is in al zijn verscheidenheid 
vertegenwoordigd.

Ook nieuw is de schitterende 
evenementenzaal Quay01 aan 
de nabijgelegen Havenlaan. Je 
vindt er het doldwaze team van 
“La Plus Grande Kermesse du 
Monde”, een vereniging die vertier 
en vermaak brengt met ‘doe-het-
zelf’-spelconsoles en spelletjes 
van vroeger. Het leidt vaak tot 
behoorlijk bizarre wedstrijden. 
Ook leuk: een tweedehandswinkel 
gespecialiseerd in spullen uit de 
jaren ‘90.

Met een resem aan activiteiten 
en allerlei leuks om te ontdekken, 
een aanbod van zalig nietsdoen, 
cultuur en sport, belooft Brussel 
Bad meer dan ooit DE zomerse 
ontmoetingsplaats van Brussel 
te worden! Het multi-etnische 
evenement voor jong en oud zal 
naar goede gewoonte de diver-
siteit van de Europese hoofdstad 
weerspiegelen, meteen ook haar 
grootste troef.
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Oli-B & Brussel Bad
Het ontwerp van de visual voor Brussel Bad 

werd dit jaar toevertrouwd aan Oli-B, een Brusselse 
schilder, illustrator en street artist. Een kei in zijn vak!

De hedendaagse kunstenaar Oli-B is tot ver buiten onze grenzen 
bekend om zijn kleurrijke, positieve universum. Het zoeken naar 
schoonheid vormt de kern van zijn werk. Felle kleuren nemen onder 
zijn vingers zachte, harmonieuze vormen aan. Het resultaat is een 
subtiel evenwicht dat unieke emoties losmaakt bij de toeschouwer. 
Voor de creatie van zijn abstracte werken maakt Oli-B gebruik 
van verschillende technieken en middelen zoals acrylverf, spray, 
zeefdruk en digitale instrumenten, en hij werkt ook op verschillende 
oppervlakken zoals linnen doeken, hout, papier of buitenmuren.  
Zo komen behoorlijk monumentale werken tot stand. 
Brussel Bad is vereerd met deze samenwerking – alweer een voorbeeld 
van de onuitputtelijke creativiteit en kwaliteit van onze lokale 
kunstenaars.

2. EEN FEESTELIJKE OPENING   
op vrijdag 6 juli

Op vrijdag 6 juli kunnen de bezoekers vanaf 12 u. de nieuwe site van 
Brussel Bad ontdekken, met zijn traditionele attracties maar ook tal  
van nieuwigheden. De twee oevers zijn opnieuw verbonden door  
The Bridge, de tijdelijke brug die smeekt om een originele selfie. 

Architect Gijs Van Vaerenbergh stond opnieuw in voor de installatie 
van het 84,4 ton zware gevaarte van 55,82 meter lang, 2,07 meter 
hoog en 2,15 meter breed. Ook dit jaar zullen de twee torenkranen, 
de trekpleister van 2017, boven het water in elkaar grijpen en zo 
een bijzondere dynamiek toevoegen aan zowel het kanaal als het 
evenement. 

The Bridge is een project van Architecture Workroom Brussels en Brussels Major 

Events, met de steun van Sarens en Benelmat BPC / MBG (CFE). Het werk is 

een realisatie van architectenbureau Gijs Van Vaerenbergh.

INHULDIGING 
De officiële opening is altijd weer een vrolijk en blij moment.
Tijdens de feestelijke inhuldiging zal een zeemonster zich over de 
Brusselse Ramblas slingeren op de opzwepende muziek van een vrolijke 
fanfare. De Dragobus, een sprookjesachtig schepsel van 10 m lang, 
is de nieuwe reuzenmarionet van het Brusselse gezelschap Boite à 
clous. Vergezeld door de Fanfare Les Taupes qui boivent du lait zal het 
gigantische wezen zich een weg banen tussen het kleurrijke patchwork, 
gevormd door het publiek. Opgelet: het monster – half draak, half bus – 
durft bezoekers op te slokken en mee te nemen voor een ritje naar 
het strand! Het feest kan beginnen!
Info: straatopvoering om 17 u. en om 22 u.  
vertrekkend bij ingang A (Sainctelette).

3. ALS VISJES IN HET WATER …

Op het strand van Brussel Bad zijn de kinderen koning!  
Het gevarieerde programma biedt elke leeftijdsgroep een hele rits 
creatieve activiteiten om zich uit te leven.  

Kids/jeugdconcerten - GRATIS
De Jeugddienst van de Stad Brussel verzorgt een waaier aan 
vertoningen voor kinderen en tieners op de Live Stage. Zo is er elke 
woensdag vanaf 14.30 u een show voor de leeftijdsgroep van 6 tot 
12 jaar. Het programma omvat circusacts, goochelaars, jongleurs, 
eenwieleracrobaten en ballonartiesten, clowns, rondreizende 
muzikanten, piraten, … Twee ‘gekken’, begeleid door een tiental 
muziekinstrumenten, nemen alles voor hun rekening.
-  Op woensdag 11, 18, 25 juli en 1 en 8 augustus, van 13 tot 18 u.
-  Op donderdag 12, 19, 26 juli en 2 en 9 augustus, van 13 tot 18 u.

Naast het podium houden bekwame animatoren kinderen van 0 tot 12 
jaar bezig met creatieve workshops, een schminkstand, houten spellen 
en reuzenspellen. Op woensdag- en donderdagnamiddag van 13 tot 18 u.

Patrimoine à Roulettes
Deze vereniging werkt al heel wat jaren samen met het Brusselse 
strand. Deze keer verzorgt zij zes creatieve workshops rond het thema 
kleur. Elke zondag in de kidszone, van 14 tot 19 u.
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Programma, om 22 u.:

 Vrijdag 06.07: Rio 2096 : A tale of love and fury  
[Uma Historia de Amor e Furia] (Luiz Bolognesi, 98min) 
Zaterdag 07.07: Orfeu Negro (Marcel Camus, 104) 

Donderdag 12.07: Sonhos Roubados (Sandra Werneck, 90)  
 Vrijdag 13.07:  Favelas (Stephen Daldry, Christian Duurvoort, 114)  
Zaterdag 14.07: Les troupes d’élite (José Padilha, 120)

 Donderdag 19.07: Madame Sata (Karim Aïnouz, 105)
Vrijdag 20.07: L’homme de Rio (Philippe de Broca, 112)
 Zaterdag 21.07: James Bond: Moonraker (Lewis Gilbert, 126) 

 Donderdag 26.07:  Rio, I Love You 
(John Turturro, José Padilha, Fernando Meirelles, 110)  
Vrijdag 27.07: Central do Brasil (Walter Salles, 115)
Zaterdag 28.07:  OSS 117: Rio ne répond plus (Michel Hazanavicius, 101)

Donderdag 02.08: Carioca (Flying Down to Rio) (Thornton Freeland, 99) 
Vrijdag 03.08: La cité de Dieu (Fernando Meirelles, Kátia Lund, 135)
Zaterdag 04.08: Bus 174 (José Padilha, Felipe Lacerda, 150)   

  Donderdag 09.08: Une famille brésilienne (Walter Salles, 113)
Vrijdag 10.08: Avril Brisé (Walter Salles, 90)
Zaterdag 11.08: Motorcycle Diaries (Walter Salles, 126)

Info: filmvertoningen: 
Telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag van 6 juli tot 12 augustus.
-  Aanvang voorstelling: 22 u. (je komt best al om 21 u.).
-  Ligstoelen en plaids kunnen worden geleend. Details nog te bevestigen.
-  Na de sluiting van de site is er enkel toegang tot de Filmzone via de 

Havenlaan (ingang D).
-   Bij slecht weer worden de films vertoond in CINÉMA GALERIES.  

Deze informatie wordt op de dag van de voorstelling voor 17 u. 
gecommuniceerd via de verschillende sociale netwerken van het 
evenement.

-  Het indoor gedeelte van het festival L’heure d’Été vindt plaats in 
CINÉMA GALERIES, Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen, met een 
uitvoeriger programma dat ook na de openluchtvertoningen nog 
doorloopt.

Een initiatief van de Schepen van Cultuur in samenwerking met 
CINÉMA GALERIES. www.galeries.be

Speciale acties
The Bay, een tent op de Akenkaai, verwelkomt voor de 
duur van het evenement verenigingen die zich inzetten 
voor de veiligheid van kinderen en adolescenten, zoals 
Child Focus. Daarnaast zijn er ook andere organisaties, 
zoals Apedaf, dat zich inspant voor gezinnen met dove en 
slechthorende kinderen.

-  Actie Surf Safe: op 25 juli, van 11 tot 16 u.
-  Actie Apedaf: op 4 en 5 augustus van 13 tot 18.45 u.

4. CULTUUR OP HET STRAND 

De Stad Brussel is ervan overtuigd dat cultuur een fundamentele 
rol speelt in de wederzijdse verrijking van de verschillende gemeen-
schappen. Er staan dan ook heel wat activiteiten op het programma 
waarin diversiteit – de rijkdom van onze hoofdstad – aan bod komt.

FESTIVAL l’HEURE D’ÉTÉ, openluchtbioscoop - GRATIS
Een filmpje kijken in open lucht … Het is uitgegroeid tot een zomerse 
must! CINÉMA GALERIES brengt in Brussel Bad de openluchtversie 
van zijn festival L’heure d’été. Met dat festival wil de bioscoopuitbater 
genres decompartimenteren en een kwaliteitsselectie brengen 
voor een breed publiek, in een uitzonderlijk kader. In samenwerking 
met de Schepen voor Cultuur van de Stad Brussel en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest programmeert het festival elk jaar een reeks 
films die je laten proeven van de unieke sfeer van telkens weer een 
andere internationale stad.

In 2018 valt die eer te beurt aan Rio de Janeiro en de Braziliaanse 
cinema. De geselecteerde films belichten de charme van een 

metropool met idyllische landschappen, maar net 
zo goed de clichés van voetbal/samba/carnaval. 
De scherpe contrasten worden vaak onverholen 
getoond. Er zijn zeventien uitzonderlijke openlucht-
vertoningen, telkens op donderdag, vrijdag en 

zaterdag, op een reuzenscherm van 8x15m in de 
Sportzone op de Linkeroever. In de zalen van CINÉMA 
GALERIES worden ook nog andere films vertoond.
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LET IT BEACH FESTIVAL - GRATIS
De affiche van LET IT BEACH FESTIVAL is al net zo divers als het publiek 
van Brussel Bad. Een mix van muzikanten en songwriters van dichtbij 
en verder brengt jazz, electro, pop, world, klezmer enz. – alles wat 
dansbaar is! Het merendeel van de geboekte groepen weerspiegelt de 
verscheidenheid van de Brusselse muziekscène. Daarnaast zijn er ook 
genodigden uit Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Québec. Er zijn zelfs 
enkele discrete verrassingsacts gepland van gerenommeerde artiesten 
die het feest op hun eigen manier zullen opluisteren. Het publiek 
zal smullen! LET IT BEACH FESTIVAL is dan ook een van de nieuwe 
hoogtepunten in de muziekagenda van de hoofdstad.
Op vrijdag, zaterdag en zondag, op de Live Stage, Akenkaai.

  PROGRAMMA
  

6-juli 19.00 MONDAY PENNY 
              20.30 GUSTAVE BRASS BAND
7-juli 19.00 HOLY TWO
              20.30 JUNE MOAN
8-juli 16.00 PIERRE KWENDERS
  
13-juli 19.00 NEUFCHÂTEL
              20.30 ALASKA GOLD RUSH
14-juli 19.00 CANARI
              20.30 SUNDAY CHARMERS
15-juli 16.00 SHUNGU
  
20-juli 19.00 DHOLES
              20.30 TANAË
21-juli 19.00 MORTALCOMBAT
              20.30 HOLLYWOOD BEDSHEET
22-juli 16.00 KRESHIK

27-juli 19.00 A BOY WITH A BEARD
              20.30 SWEET BILLIE
28-juli 19.00 GAN GAH
              20.30 WILD FRONT
29-juli 16.00 KABA

3-aug. 19.00 EVERYONE IS GUILTY
              20.30 HIGH JINKS DELEGATION
4-aug. 19.00 CIRCUS CAFE
              20.30 YEW
5-aug. 16.00 PETER CLINTON
  
10-aug.    19.00  HONEY PONEY
               20.30  DIG IT
11-aug.  19.00  WOLVES
               20.30  BROADCAST ISLAND
12-aug.  16.00  TMB THE BEATMAKER

  

De bibliotheek van de Rijke Klaren, een traditie in Brussel Bad 
GRATIS
De Bibliotheek van de Rijke Klaren heeft al heel wat jaren haar eigen hut 
op Brussel Bad. Romans, strips, kookboeken, politieromans, kranten en 
tijdschriften, … 

Jong en oud kan hier terecht voor vakantielectuur. Het Franstalige 
Centre de Littérature de Jeunesse de Bruxelles stuurt zoals gebruikelijk 
een vertelster die de kleintjes spannende verhalen komt voorlezen. 
-  Elke vrijdagnamiddag van 15 tot 17 u.

Ook de ‘Balades Littéraires’ (GRATIS) zijn onderhand een traditie.
Rony Demaeseneer (auteur, criticus, bibliothecaris) komt ze opluisteren 
op zondag 22 en 29 juli en op 5 augustus van 12 tot 13 u. 
De deelnemers nemen comfortabel plaats in de boot van Brussels By 
Water voor een cultureel uitstapje over het water. Uiteindelijk bereiken 
ze de rechteroever via de tijdelijke brug, waar hen elke week een andere 
schrijver opwacht bij de bibliotheekhut:
-  22 juli: Eerbetoon aan Léo Beeckman
-  29 juli: Christian Libens - Du côté d’Apollinaire, de Simenon…
-  05 augustus: Rossano Rosi - Un petit sac de cendres

Info: We gaan aan boord op de Bécokaai 
(toegangstickets Brussel Bad: Sainctelette of Havenlaan) om 12 u. stipt.  
02/548 26 10 - bc.bxl@brucity.education
www.biblio.brussels 
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Lezen op het strand – elke vrijdag, van 15 tot 17 u. 
Mélina en haar book bike (in juli) en twee Franstalige voorlezers van 
«Lire dans les parcs» (in augustus) nodigen klein en groot uit in de 
bibliotheekhut. Ze hebben boeiende verhalen  
in petto, leuk om naar te luisteren én te kijken. 
Organisator: Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles 
0475/66 48 19 - www.cljbxl.be

5. ARCHIPEL

De voorbije zes jaar was het ‘nightlife’- en ‘clubbing’-aanbod van Brussel 
Bad altijd gebaseerd op een cultureel en artistiek project dat verankerd 
lag in het grondgebied van de Stad en aansloot bij wat er daar zoal 
leefde. Het aanbod evolueerde echter ook mee met zijn tijd.  

 
Zo ontstond vorig jaar na een grondige facelift het 
concept ‘Archipel’. Ondergebracht in Quay01, kon 
het project op veel belangstelling rekenen en werd 
het in geen tijd dé zomerlocatie bij uitstek voor 
Brusselse nachtvlinders.

Voor de duur van Brussel Bad worden de ‘Archipel’-
avonden elke vrijdag en zaterdag vanaf 19 u. in bar 

‘The Bay’, een gratis podium aan de Akenkaai, 
die de hotste collectieven van het moment zal 
verwelkomen. 

Van 6 juli tot 12 augustus is Archipel hét 
zomerse clubevenement van Brussel!

De programmatie zal later bekend gemaakt 
worden
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6.  RONDJE GEZOND MET ZOMERSE 
SPORTACTIVITEITEN!

Voor Brussel Bad is de zomer synoniem met sporten, al was het maar 
om je gewrichten te smeren of je figuur wat aan te scherpen. Er staat 
veel wellness op het programma, van intensieve ‘cardio workouts’ tot 
ontspannende bewegingssessies. Er is voor elk wat wils.

Beachvolleybaltornooi - GRATIS (te bevestigen)
Op zaterdag 12 augustus sluiten we het stadsstrandseizoen af met een 
Beachvolleybaltornooi. Een ideale gelegenheid voor de liefhebbers van 
deze iconische zomersport om zich met elkaar te meten … of gewoon 
wat plezier te maken met een ploeg vrienden.  
Informatie en inschrijvingen in de Sporthut van Brussel Bad.

Beachrugbytoernooi
Na een jaar van afwezigheid is er opnieuw een Beachrugbytoernooi  
op Brussel Bad. Kom op zaterdag 4 augustus vanaf 10 u. de teams 
aanmoedigen! 
Betalend – info en inschrijvingen via de FB pagina.

Petanquetoernooi - GRATIS
Het petanquetoernooi van Brussel Bad is een evenement waarnaar 

altijd reikhalzend wordt uitgekeken. Zaterdag 28 juli is het 
opnieuw zover. Informatie en inschrijvingen in de Sporthut van 

Brussel Bad

Initiaties in vechtsporten - GRATIS
Kinderen en tieners weten dat ze op Brussel Bad terecht 
kunnen voor initiaties in vechtsporten. Dat is nu al 
enkele jaren zo, en ook nu weer verzorgen de clubs van 
de Stad Brussel diverse animaties in de Sportzone.
-  Engels en Thais boxen : Jah Boxing Academy – op 

zaterdag 7 en 21 juli en 4 augustus, van 12 tot 18 u.
-  Taekwondo: Mudukwan (afdeling Brussels) – op 

zaterdag 14 en 28 juli en 11 augustus, van 12 tot 18 u.

ZEN-maandagen op het strand - Yoga 
Brussel Bad is ook ideaal om even aan de dagelijkse 
drukte te ontsnappen. Daarom bieden we elke maandag 

yogalessen aan in de buitenlucht. Deze discipline vergt geen speciale 
vaardigheden of een uitzonderlijke fysieke conditie. Yoga bevordert de 
ontspanning van spieren en geest – creëer je eigen zen-bubbel.
Elke maandag van 18.15 tot 19.15 u. in The Bay (Akenkaai).

Fitnesslessen en conditietraining - GRATIS
Tweer keer per week verzorgen de sportanimatoren een fitnessprogramma, 
met achtergrondmuziek. Elke woensdag en zondag in de Sportzone.

Verhuur van de sportterreinen 
Alle sportterreinen zijn te huur voor slechts € 1 per persoon/uur.  
Zin in een partijtje beachvolley, petanque, tafeltennis, badminton  
of beachracket? Je hoeft echt geen kei te zijn, zolang je er maar  
plezier aan beleeft! Er is gratis uitrusting beschikbaar voor bezoekers.  
Opgelet: laatste verhuur een uur voor sluitingstijd.
Op maandag en van woensdag tot zondag. Info en inschrijvingen  
in de Sporthut.

7. MAAK JE BORST NAT!

Een tochtje op het water?
Gezapig varen tussen de hoge oevers ... Een geweldig idee voor een 
geslaagd zondags uitstapje met het gezin of onder vrienden! Er zijn 
bootjes en waterfietsen beschikbaar. Bekwame stewards houden alles 
nauwlettend in het oog.
Info:
- Elke zondag, van 12 tot 20 u., 30 minuten
- Vertrek: aanlegsteiger aan de Bécokaai, Linkeroever.
-  Tarieven bootje (2 personen) en waterfiets (2 tot 4 personen):  

€ 10 voor een half uur/vaartuig.
Vanaf 3 jaar. Minderjarigen moeten vergezeld zijn van minstens een 
volwassene.

Zeilinitiaties - GRATIS
Geen strand zonder de aantrekkingskracht van het ruime sop …  
Drie zondagen lang zullen twee gespecialiseerde verenigingen 
initiatielessen in het zeilen geven.
-  Op 29 juli, van 12 tot 18 u., door BRIC, Brussels Royal Yacht Club.
- Op 15 juli en 12 augustus, van 12 tot 18 u., door Bruxsail.

- 
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Brussels By Water
Brussels By Water nodigt je uit voor een cruise over het kanaal, vertrek-
kend vanaf de site van Brussel Bad. De waterweg biedt een originele 
manier om onze hoofdstad te ontdekken, leerrijk en ontspannend.

Van 7 juli tot 12 augustus: alle dagen, vertrek Bécokaai/Sainctelette
-   Korte cruises (55’) om 15 en om 16 u.  

Tarief: volwassene € 4 - 3<12: € 2 - jonger dan 3 jaar: gratis 
-   Lange cruises (2 uur) om 10 en om 13 u. 

Tarief: volwassene € 6 - 3<12: € 3 - jonger dan 3 jaar: gratis  
Reserveren hoeft niet, behalve voor groepen.

-   Aperitiefcruises (2 uur) op dinsdag en zaterdag om 19.30 u. 
Tarief: volwassene € 13 - 3<12 : € 3 - jonger dan 3 jaar: gratis. 

Voor een maaltijd aan boord dien je te reserveren.
Groepen: mogelijkheid om te huren van 12 tot 13 u. 
Info: 02/218.54.10

De Waterbus: vergeet ze niet!
De Waterbus verzorgt dagelijks heel wat trips tussen Brussel Bad en 
Vilvoorde: zij zet de bezoekers pal op het strand af. Met dit ‘zachte’ 
transportmiddel zijn alle parkeerproblemen meteen van de baan. 
Gedetailleerde info in het onderdeel ‘Mobiliteit’.

8. ER BEWEEGT IETS OP HET STRAND!

De grootste kermis ter wereld komt naar Quay01!
‘La Plus Grande Kermesse du Monde’ veroverde eerder al festivals 
zoals Recyclart Holidays en Couleur Café. De zaal van Quay01 aan 
de Havenlaan maakt alvast plaats voor hun ouderwetse spelletjes 
gemaakt van gerecycleerd materiaal, oude kermisspellen in een nieuw 
jasje en ‘doe-het-zelf ’-spelconsoles. Elk weekend worden er doldwaze 
toernooien gehouden: werpschijven, armworstelen, boomstammen 
gooien, zaklopen, … 
Er zijn heel wat prijzen te winnen! Voor de liefhebbers is er verder een 
speciale vintagemarkt in de stijl van de jaren ’90. «The Fresh Frip of 
Bel-Air» verkoopt feestkleding en accessoires, kleding voor speciale 
gelegenheden en realisaties van lokale ontwerpers. Voor wie op zoek 
is naar een Hawaïaans hemd, fluokleurtjes, pins of een aansluitende 
halsketting … 

Gooi de benen los in Brussel Bad!
Gedurende het hele evenement zijn er twee podia waar de bezoekers de 
meest gevarieerde dansen kunnen aanleren of beoefenen, soms zelfs in 
aanwezigheid van een ‘live’ band. 

Een kleurrijk podium op de Bécokaai: ‘Barrio Latino’
Salsa, bachata, tango, … Op de Bécokaai worden de zwoelste Latijns-
Amerikaanse dansen beoefend, in samenwerking met de beste 
dansscholen van Brussel. Naast initiaties en demonstraties staan er ook 
bals op de agenda. Iedereen is welkom: beginners en ervaren dansers, 
singles en koppels.

-   Op woensdag van 17.30 tot 22 u.: Tango  
met Nosotros Tango Club / Initiatie + milonga (Tangobal) 

-   Op vrijdag van 18 tot 23 u.: Salsa en bachata  
met Expresion Latina Dance School/ initiatie en bal 

-   Op zaterdag van 18 tot 22 u.: Initiatie in batuqueria en capoeira 

Dankzij het feestelijke programma van Nice Brazil, een trouwe en 
dynamische handelspartner, weerklinkt er elke zondag Braziliaanse 
muziek. De groepen ‘Jack Majafe’ en ‘Resenha de 360°’, rechtstreeks 
overgekomen uit Latijns-Amerika, brengen sfeer in de Barrio 
Latino met hun opzwepende muziek. 
Elke zondag, tussen 17 en 22 u.

Hiphop op de Live Stage 
Op de Live Stage aan het uiteinde van de rechteroever, waar 
ook het Let it Beach Festival plaatsvindt, zullen initiaties en 
demonstraties in de hiphop en Lindy hop worden gegeven.
- Hiphop: elke woensdag van 17.30 tot 22 u.
- Lindy hop: elke zondag van 17.30 tot 22 u. 

Nationale feestdag van Peru 
Ter gelegenheid van de Nationale feestdag van Peru biedt het 
Consulaat-Generaal in België een performance aan voor al wie 
dit land een warm hart toedraagt. Peruaanse groepen maken er een 
muzikale middag van. Daarnaast is er ook kinderanimatie. We durven nu 
al wedden dat het een succes wordt!
Op 28 juli van 15.30 tot 18 u., op de Live Stage. 
Meer details op www.brusselbad.be.
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Een tokkelbaan boven het kanaal … WOOHOO! – GRATIS 
Voor wie van sensatie houdt … De Nationale Loterij spant in het eerste 
weekend van augustus een tokkelbaan van zo’n 50 meter lang over 
het kanaal, bij wijze van introductie van zijn nieuwe spel, WooHoo. 
Vertrekkend op de Bécokaai zwier je op 40 m hoogte aan een kabel 
boven het kanaal naar de Akenkaai!
-   Opgelet: de minimumleeftijd is 18 jaar.
-   Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus, van 13 tot 20 u.

Bloedinzameling 
Laat een middagje plezier op Brussel Bad je burgerzin niet in de weg 
staan! Twee dagen lang kunnen de bezoekers op een veilige manier 
bloed geven in de ambulante bus van het immer aanwezige Rode Kruis, 
bij de ingang op de Ruimingskaai. 
Op vrijdag 3 en maandag 6 augustus, van 14.30 tot 20.30 u., 
Ruimingskaai (ingang B).

Ligstoelen - GRATIS
Bij een dagje strand hoort een comfortabele ligstoel. Zoals elk jaar zijn 
er tientallen ter beschikking op verschillende plaatsen van de site.  

9. LEKKERS OM TE ONTDEKKEN  

Al onze bezoekers weten het: het strand van Brussel Bad heeft ook op 
gastronomisch vlak veel te bieden! De chalets van 36 deelnemende 
handelaars staan vanaf nu verspreid over de twee kades. Keuze te 
over dus voor een lunch, een diner of een uitgebreid aperitief met het 
gezin, onder vrienden of collega’s. Als een showcase van de Brusselse 
diversiteit zet het evenement ook dit jaar weer specialiteiten uit een 
dertigtal landen op het menu – om van te smullen op een van de 
schaduwrijke terrassen ... 

DE HANDELAARS 2018

CHALET N°

P00M
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07-07bis
P08
P09
P10M
P11
P12
P12bis
P13
P14
P15-15bis
P16
P17
P18
P19
P20
P21-21bis
P22-22bis
P23
P24
P25M
P26M
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35-35bis

NAAM

Probonbon
Ayacam Asbl
Chicas Bar
La maison du mezze
Kin chez soi
Pizza Pepe
The Himalaya Club
I Love Apero
Mr Patate
Bruxelles coté soleil
Megasnack
Chiringuito 28
Les Gourmandises de JF
Les Gourmandises de JF
Feel-lippo by Filippo Baldan
Banane Plantain
Pasta d’Italia
Flamenco
Papagayo
Balkan Express
Made in Cocktail
Le Bateau d’Azad
Jamaican Food International
Burgers du Monde
Flor del Camino
Chez Lucie
Los Churros
Beach Bar
Didine Cooking
Abou Neyla 
La Casa de L’Ours
Le Rétro Apéro
Canoa Quebrada
Maison Caradjov
Les Ravioles de Froidmont
La Pomme de Babelle
Dimension Latina

PRODUCTEN

Snoep & chocolade
Dominicaanse specialiteiten & Cocktails
Frozen cocktails & sushi
Griekse specialiteiten
Afrikaanse specialiteiten
Italiaanse specialiteiten & Show Cooking
Tibetaanse specialiteiten
Spaanse Tapas & Cocktails
Gevulde aardappelen & Bar
Cocktail Bar & Burritos
Mosselen & frietkraam
Cocktail bar & Empañadas
Zoete en gezouten pannenkoeken
Gegrilde specialiteiten
Cocktail Bar
Afro-Caribische specialiteiten & Cocktails
Italiaanse specialiteiten & Cocktails
Spaanse specialiteiten & Cocktails
Cocktail Bar
Balkanspecialiteiten & Cocktails
Cocktail Bar
Pakistaanse en Indische specialiteiten
Jamaïcaanse specialiteiten & Cocktails
Culinaire burgers & Cocktails
Ecuadoriaanse specialiteiten & Cocktails
Afrikaanse specialiteiten & Cocktails
by Guy Collard
Cocktails & more
Bagels & Cocktails
Marokkaanse specialiteiten
Slaatjes, Quiches & Cocktails
Cocktail Bar
Braziliaanse specialiteiten & Cocktails
Russische specialiteiten 
Artisanale, gevulde pasta
Culinaire croque-monsieurs & Cocktails
Peruaanse gerechten & Cocktails



P
02

0
20

18

P
02

1
B

LB
20

18

B
LB

10. MOBILITEIT

Als reactie tegen de klimaatopwarming pleit de Stad Brussel voor 
ecomobiliteit. Het gebruik van verplaatsingsmiddelen met nul of zeer 
lage koolstofemissies, het openbaar vervoer en carpoolen worden sterk 
aangemoedigd, net als het gebruik van de fiets. Voor bezoekers die met 
de fiets naar Brussel Bad komen, zijn er fietsenstallingen aan de vier 
ingangen van de site.

In lijn met dit engagement organiseert de vzw Pro Velo begeleide 
fietstochtjes vanuit Brussel Bad, op zoek naar Brusselse straatkunst.  
De street art van onze hoofdstad geniet steeds meer erkenning buiten 
onze grenzen. Aan tags, graphs, stencils, stickers, sculpturen en 
performances allerhande is er dan ook geen gebrek in onze straten.  
De vereniging laat de deelnemers kennismaken met onder meer 
verrassende muurschilderingen in de Naamsestraat, merkwaardige 
creaties van Bonom en Oak-Oak, en natuurlijk ook de gewaagde graphs 
die de laatste tijd uitvoerig aan bod kwamen in de pers.
GRATIS ACTIVITEIT.

-  Op zaterdag 14 en 28 juli, van 15.30 tot 18.00 u.
-  Vertrek en aankomst: Ruimingskaai, ingang B van Brussel Bad. 

Na de inspanning is er tijd om even te relaxen: aan het einde van  
de twee fietstochten wordt een aperitief aangeboden.

Bereikbaarheid met de MIVB
www.stib-mivb.be

Bus
•  Lijn 14 (UZ Brussel) / Halte Willebroeck.
•  Lijn 47 (Vilvoorde Station – De Brouckère) / Halte IJzer.
•  Lijn 57 (Militair Hospitaal) / Halte Willebroeck.
•  Lijn 58 (Vilvoorde Station – Yser) / Halte IJzer.
•  Lijn 88 (Heyzel – De Brouckère) / Halte Willebroeck.

Metro
•  Lijn 2 (Élisabeth – Simonis) / Halte IJzer.
•  Lijn 6 (Élisabeth – Roi Baudouin) / Halte IJzer.

Tram
•  Lijn 51 (Van Haelen) / Halte Sainctelette

Trein: Noordstation. 10 minuten te voet naar Brussel Bad.
www.belgianrail.be 

Fiets: Brussel Bad stelt fietsenstallingen ter beschikking  
aan de vier ingangen van de site.

Fietsroutes 
•  ICR A (Centrum van Brussel).
•  ICR C (Anderlecht – Machelen).
•  ICR 12 (Wemmel – Centrum van Brussel).
•   ICR P (Meise – Centrum van Brussel) – deze fietsroute  

geeft aansluiting op de drie eerste routes

Villo
•  Station 52 : Saincteletteplein
•  Station 49 : Willebroeck (Willebroekkaai)

Auto
Brussel Bad beschikt niet over een privéparking voor wie met de wagen 
komt. De organisatoren raden het gebruik van dit vervoermiddel dan 
ook af. Er zijn echter verschillende beveiligde parkeergarages in de 
buurt. De dichtstbijzijnde is die in de Adolphe Maxlaan 59, op minder 
dan 10 minuten lopen van het evenement.

Waterbus: een leuk alternatief
De Waterbus laat de bezoekers midden in Brussel Bad uitstappen.  
Met dit ‘zachte’ transportmiddel zijn alle parkeerproblemen meteen van 
de baan. Er worden meerdere tochten per dag ingelegd over een route 
die de site verbindt met Vilvoorde. 

De haltes geven aansluiting op het klassieke openbaar vervoer.  
Zij bieden op- en afstapmogelijkheden in de buurt van recreatie-

gebieden (Brussel Bad, museum Kanal, Trois Fontaines,…), 
shoppingcenters (Docks, Dansaert,…), kantoren (Thurn & Taxis, 

KBC,…) of parkeerterreinen (Heembeekkaai, ...). 
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Info: 
Prijs/tocht: € 2 à 3 (- 50 % voor kinderen).  
Fietsen mogen aan boord. 
02/218 54 60 - www.waterbus.brussels
Voor meer cruises tussen 1 mei en 31 oktober:  www.brusselsbywater.be 
De Waterbus is een project van Brussels by Water en Kanaaltochten 
Brabant dat kan rekenen op de steun van het Brussels en Vlaams Gewest.

Personen met beperkte mobiliteit 
Al meerdere jaren besteden de Stad Brussel en de organisatoren 
bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van de site voor personen 
met beperkte mobiliteit: zij moeten immers maximaal kunnen genieten 
van de aangeboden activiteiten. Er zijn ook nu weer aangepaste toiletten 
en hellende stroken voor hen, naast voorbehouden parkeerplaatsen.

11. PRAKTISCHE INFO  

Data: Van 6 juli tot 12 augustus 2018:
-   op maandag, woensdag, donderdag en zondag: van 12 tot 22 u.
-   op vrijdag en zaterdag: van 12 tot 23 u.
OPGELET: BRUSSEL BAD IS ELKE DINSDAG GESLOTEN 

Toegang: Akenkaai, Bécokaai - 1000 Brussel (in de buurt van het 
Saincteletteplein, aan de rand van het Kanaal van Brussel).
Toegang tot de site via vier ingangen:
-   Akenkaai:  

° ingang A : Saincteletteplein (kant IJzer), 
° ingang B : Ruimingskaai

-   Bécokaai: 
° ingang C : Saincteletteplein 
° ingang D : Havenlaan 

Gratis aangeboden
Gratis 
-  toegang tot de site van Brussel Bad ;
-  ligstoelen ;
-  de bibliotheekzone ;
-   alle evenementen en activiteiten, met uitzondering van The Club, 

activiteiten op het water, de sportterreinen.

Volg ons!
•  www.brusselbad.be
•  Facebook : Brussel Bad
•  Instagram: BLB_BB

We houden het netjes 
Zoals elk jaar is netheid cruciaal voor de organisatoren van Brussel Bad. 
Er worden een aantal specifieke maatregelen genomen:
-   voor de aanvang van het evenement wordt de site grondig gereinigd 

(reinigen van de afvoeren, verwijderen van afval allerhande, 
schoonmaak met water) en krijgt ze logistieke versterking (een 
ploegbaas en acht mannen).

-   Elke ochtend wordt de site schoongemaakt van 6.30 tot 10.30 u. 
-   Elke ochtend worden de vuilnisbakken geledigd, de site wordt 

schoongemaakt met water en het groen wordt bewaterd.
-  Indien nodig wordt er de hele dag versterking gestuurd.
-   Er worden 120 openbare vuilnisbakken op de site geplaatst:  

witte zakken voor gemengd afval, blauwe zakken voor PMD;
-   Er worden 200.000 herbruikbare drinkbekers met heffingsgeld  

ter beschikking gesteld van de handelaars.
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel) stelt zes gele 
containers, drie blauwe containers, zes glasbollen (wit en gekleurd 
glas) en drie vaten voor gebruikte olie ter beschikking. Deze containers 
worden samengebracht in de door de stewards beheerde ‘Ecozones’.
De Schoonmaakdienst van de Stad Brussel staat in voor het ledigen  
van de vuilnisbakken op de site en brengt de gesorteerde zakken naar  
de containers. Net Brussel staat in voor het ledigen van de containers,  
de olievaten en glasbollen.

12. PERSCONTACTEN

Stad Brussel:
Audrey Poels, 
kabinet van Karine Lalieux
Audrey.Poels@brucity.be, 
+32 (0) 485 57 09 98

Maïté Van Rampelbergh,  
Kabinet van de Burgemeester, 
Maite.vanrampelbergh@brucity.be, 
+32 (0) 484 87 06 61

Organisatie – BME
Marina Bresciani,  
Communication Advisor, 
m.bresciani@bmeo.be 
+32 (0) 478 22 61 59
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www.levif.be
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