
Nationale Feestdag te Brussel. 
Donderdag 21 juli 2016. 

Zwart, geel, rood: afspraak in Brussel voor de Nationale feestdag! Neem je Belgische vlag mee en 

toon je getrouwheid aan ons land en de Koninklijke familie. 

Reuzenstoet, folklore, bezoek van talrijke instituties en musea staan op het programma op don

derdag 21 juli 2016. Het 'Feest in de Warande', dat door de Vereniging ter Bevordering en Promo

tie van Brussel wordt georganiseerd, zal plaats vinden van het Justitiepaleis aan het Poelaertplein 

tot aan het Warandepark, ais ook in de Regentschapstraat. 

U kan er genieten van talrijke gratis animaties van 10 tot 23 uur. Zoals elk jaar vind je het 'Politie

dorp' van de federale en lokale politie aan het Poelaertplein. 

Defensie stelt je een waaier van activiteiten voor in de Regentschapstraat. Je ziet er animaties en 

initiaties. Ontdek het «Veiligheidsdorp» van 182. De civiele bescherming, de DDBMH, 8-Fast, het 

Rode Kruis en de jonge brandweerlui zullen aanwezig zijn. 

Alle publieke instellingen en musea nemen deel aan hetfeesten zullen diedag open zijn;deSynagoge, 

de Kerken, het Rekenhof, de Musea, de Nationale Bibliotheek van België en de Protestantse Kapel. 

Aan het Koningsplein vind je de stand van de Europese Commissie 'Europa, mijn dorp'. Korn je 

met kinderen? Dan heb je afspraak in het Warandepark waar talrijke kinderspelen te vinden zijn. 

Mis zeker de leuke concerts op de Zavel niet. Nostalgie nodigt je uit om belgische bands te beluis

teren «Lemon Straw». Om 22 uur kan je een uniek concert van «East 17» bijwonen! 

Het feest wordt beëindigd met een prachtig vuurwerk dat afgestoken zal worden vanuit het dak 

en de tuinen van het Paleis der Academiën om 23 uur. Duizenden sterren zullen de Brusselse 

hemel omtoveren tot een prachtig kunstwerk dankzij de steun van de Kanselarij van de Eerste mi

nister. De toegang tot het Paleizenplein is enkel mogelijk via het Koningsplein en de Koningstraat. 

Het 'Feest in de Warande' gebeurd in samenwerking met het Ministerie voor Binnenlandse Zaken, 

de Stad Brussel, de Kanselarij van de Eerste Minister, het Brussels Hoofstedelijk Gewest en de 

Europese Commissie. Een onvergetelijke dag die je zeker niet mag missen! 

Meer informatie: www.sibp.be 
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