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 PERS COMMUNIQUE 
 
Schepen van Economische Zaken

 
 

 

LAAT JEZELF IN DE BLOEMEN ZETTEN: 
Power Flower Day, deze zondag 3 april in het centrum van Brussel van 12u tot 18u.  

 

 

Brussel is in trauma. Met pijn in het hart rouwt ze om de talrijke onschuldige slachtoffers die 

de aanslagen opgeëist hebben. Vorige dinsdag, 22 maart, was ook de dag na de eerste 

lentedag dit jaar. Nochtans roept de lente heel andere associaties op, net het 

tegenovergestelde van brutale dood. Het vormt de symbool van hernieuwing, levensvreugde 

en schitterende kleuren. 

 

De schepen van Economische Zaken van de Stad Brussel, MARION LEMESRE, lag er lang 

bij stil: zou de Flower Power Day behouden moeten worden om de koopzondag van dit 

weekend te animeren? Jawel, besloot ze uiteindelijk. Omdat de Brusselaars getoond hebben 

dat ze, geconfronteerd met moordenaars, resoluut voor het leven kiezen, voor de bomen die 

ontluiken, voor de open bloeiende narcissen en hyacinten die het leven, de liefde en de 

vriendschap nieuw leven in blazen. 

 

Het regent bloemen 

 

De lente zal op zondag 3 april een opmerkzame terugkeer maken in hartje Brussel. Een 

overdaad aan bloemen zal zondagse bezoekers verwelkomen en begeleiden in hun 

winkeluitstap. Op het Muntplein zullen de creatievelingen onder ons hun verbeelding laten 

spreken in bloemenateliers. 

 

Niet ver daarvandaan, laat je meevoeren in een droom! Kleine avonturiers zullen 

uitgenodigd worden om te reizen in de Zwervende Draaimolen; elke tak van de roterende 

reuzenboom draagt een verschillende gondel in de vorm van een dier. 

 

Tussen twee animaties door zullen gezinnen in de buurt van een met madeliefjes bezaaid 

gazon kunnen uitrusten, in een van de vele ligstoelen die het Muntplein rijk zullen zijn. Als 

aankondigers van het nieuwe seizoen gaan steltenlopers, om de terugkeer van de zonnige 

dagen te begroeten, narcissen uitdelen aan al wie ze tegenkomen. 

 

Omdat de geuren en kleuren die de lente uitademt hoop, levenskracht, en de wil om deze 

collectieve tragedie te overstijgen uitdragen; Omdat dit ook een manier is om de angst het 

hoofd te bieden; Omdat uiteindelijk, de lente vieren een toekomstgerichte gebeurtenis is, en 

dat betekent ook het hart van Brussel ononderbroken doen kloppen. 

 

Indien men de zin en het bestaansreden van deze 3 april in het bloeiende Brussel tot en 

enkele woorden moet herleiden, dan zullen het deze zijn: publiekelijk een democratische en 

vredevolle lente betuigen. 

mailto:edouard.dujardin@brucity.be


Pers Contact : Edouard Dujardin – edouard.dujardin@brucity.be – 02 / 279.47.18 

Praktische info: 

 

 Vrije toegang 

 

Wanneer? Van 12u00 tot 18u00 – Zondag 3 april 

 

Waar? Muntplein en omgeving 

 

Forfaitair parkeertarief van 5 € : Interparking City2, voor toegang/uitgang tussen 11u & 18u 
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