PERSMEDEDELING
Brussel, 26 maart 2019 – Nu donderdag 28 maart worden de 100 dagen
ingezet voor de Grand Départ van de Tour de France 2019.
Vanaf 18u staan er feest en samenzijn op het programma van het
De Brouckèreplein in aanwezigheid van Eddy Merckx:
sportieve, culturele, artistieke en educatieve activiteiten…
Deze feestelijkheden duren het hele weekend.
Op DONDERDAG 28 MAART zullen meerdere symbolische momenten deze historische countdown

inluiden in aanwezigheid van de grote Eddy Merckx.
Vanaf 16u staat een gloednieuwe fietsparking ter beschikking in het premetrostation De Brouckère
(met een toegang via de nieuwe helling dichtbij de Noord-doorgang).
Het startsein van de feestelijkheden wordt gegeven om 18u op het De Brouckèreplein, waar de UGC
‘la Grand-Messe’ in avant-première zal uitzenden (op uitnodiging of wedstrijd), een film-documentaire
gerealiseerd door Valéry Rosier en Méryl Fortunat-Rossi: een lieftallig en komiek portret gewijd aan de
supporters van de Ronde van Frankrijk en aan de grote caravaan rond deze legendarische koers.
Van 18:00 u. tot 22:00 u. is er ambiance op het De Brouckèreplein met tal van activiteiten: concerten,
BMX demonstraties, voorstellingen koorddansen met de fiets, stoet van go-carts, majorettes, fanfares...
Om 20u begint de countdown officieel, opgeluisterd door vuurwerkeffecten, in aanwezigheid van Eddy
Merckx, de Burgemeester en andere personaliteiten.
Om 20u15, inhuldiging van de Maison du Tour, dat eveneens het infopunt wordt van de Grand Départ en
tevens de 3de toeristische dienst van de hoofdstad.
Ondertussen geven fietsverenigingen tips en nuttige informatie in de tent op de esplanade naast het
plein. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om Tour Maker te worden en zo deel uit te maken van
het 3000 leden tellend vrijwilligersteam dat zal deelnemen aan het ongelooflijke avontuur van de Grand
Départ van de Tour de France.
Op die dag vindt ook de officiële lancering plaats van het nieuwe Belgische muntstuk van 2,5 euro, dat
ter ere van de Grand Départ in Brussel door de Koninklijk Munt van België wordt uitgegeven. Het is vanaf
16 u. verkrijgbaar via www.herdenkingsmunten.be
Twee officiële tentoonstellingen over de Tour de France, allebei gratis, openen hun deuren:
‘Expo Gele Trui’, ter ere van de renners en de ‘boegbeelden’ van de Grote Tour.
Espace Wallonie (Grasmarktstraat, 25-27, 1000 Brussel). Tot 14.07.2019.
Info op : www.walloniebelgiquetourisme.be
‘Expo Le Tour’ (vanaf 03.04), over de geschiedenis en het verloop van het 3e grootste sportevenement ter
wereld via teksten, beelden en video’s. RWDM stadion, Charles Malisstraat 61, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Op VRIJDAG 29 MAART vindt het ‘Tourdictee’ plaats: in de scholen van de Stad Brussel en van het
Gewest alsook in de gemeenten waar de Grote Tour langskomt, wordt een fragment uit een persbericht
voorgelezen aan kinderen van 9 tot 12 jaar over het thema ‘De Tour in België’. De beste leerlingen mogen
een kijkje nemen achter de schermen van de Grand Départ! Om 10u30 dicteren de Burgemeester en de
Schepen van Openbaar onderwijs, Jeugd en Human resources van de Stad Brussel de tekst aan drie
klassen van het 6e leerjaar van de Léon Lepage-school.

ZATERDAG 30 MAART

Ter Kamerenbos wordt het decor van de ‘Grande Boucle des 24h vélo’ (33e editie), een verbluffende
aflossingskoers voor scouts, gidsen en pioniers uit België en daarbuiten, gedurende een hele dag op
gepersonaliseerde fietsen.
Verder, van 12u tot 18u, gaan de feestelijkheden voor de lancering van de 100 dagen verder op het De
Brouckèreplein en in de tent aan het administratief gebouw.
Het publiek kan met een eigen klassieke fiets, een BMX of een loopfiets deelnemen aan verschillende
wedstrijden waaronder de wheeling-wedstrijd op een parcours van 60 meter. De finales vinden plaats
op zondag.
Durvers kunnen zich aan fietssprongen wagen tijdens initiaties op een pumptrack. Er komen ook een
pedaaldraaimolen van weleer, straatartiesten, een voorstelling fietsacrobatie, een speciale Brussels
Vintage Market met retro wielrennersartikelen, muzikale optochten, ritten op feestelijke fiets- en
bierkarren, muziek... Voor wie honger of zin in een tussendoortje krijgt, staan er de hele dag food bikes in
een picknickzone.
De hele namiddag zullen er verschillende verenigingen, actief op het vlak van de fiets, aanwezig zijn om
(toekomstige) fietsgebruikers te informeren en te adviseren.

ZONDAG 31 MAART

Om 8u, in de grote tent, wordt een verwenontbijt met muziek georganiseerd in de grote tent, voor de
290 wielrenners; die daarna deelnemen aan de fietstochten, begeleid door verschillende verenigingen.
Vanaf 9u, vier ritten, vier thema’s:
- 9u: Eddy Merckx en de fiets in Brussel (15km) door Provélo;
- 9u30: verkenning van de Brusselse fietscultuur (18km) door Cactus;
- 10u: de Brusselse etappe van de Tour de France met de elektrische fiets (ongeveer 30km) door Once In
Brussels;
- 10u30: sportieve fietstocht rond Brussel (50 km) door Ultra-cyclisme met Xavier Massart.
Voor en na elke tocht kunnen de wielrenners gebruik maken van een werkplaats voor kleine
herstellingen.
Na dit laatste vertrek vinden de finales plaats van de 60m.
Op het De Brouckèreplein tot slot beginnen de feestelijke animaties van de dag ervoor dit keer om 10u
en ze duren tot 15u30.
Na dit onvergetelijke weekend, kleuren we allemaal geel voor de volgende 96 dagen tot de Grand
Départ van de Tour de France!
Alle info is beschikbaar op www.brusselsgranddepart.com
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