
 

 
 
 
 
 

 
 

PERSBERICHT  
 

 
Brussel, 29 augustus 2019 – Gedurende de hele maand september viert België de 75ste verjaardag van zijn 
bevrijding aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor deze unieke evocatie organiseert de Stad Brussel 
op dinsdag 3, woensdag 4 en vrijdag 6 september een aantal officiële en feestelijke activiteiten. 
  
Dinsdag 3 september: de herdenking  
Om 9u30 vindt een ingetogen plechtigheid plaats aan de Congreskolom bij wijze van officiële herdenking van de 
bevrijding. Na de officiële plechtigheid vertrekt er een defilé, onder begeleiding van de Welsh Guards Band, in de richting 
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de Regentschapstraat.  
Om 12u, op de esplanade van het Jubelpark, verwelkomen de officiële instanties een colonne van 75 militaire 
voertuigen: zij zullen België volgens hetzelfde traject doorkruisen als bij de bevrijding in 1944. Er zal onder meer een 
Sherman te zien zijn uit de collectie van het War Heritage Institute naast moderne vervoermiddelen zoals een Piranah 
van de Landcomponent van Defensie. Deze voertuigen, die tot woensdagavond 4 september te bewonderen zijn op de 
esplanade, rijden nadien verder via Breedonk naar Antwerpen, en van daaruit naar Leopoldsburg. 
Ook het Legermuseum, met zijn uitzonderlijke collectie vliegtuigen, wapens en tanks op meer dan 1500 m², organiseert 

een aantal activiteiten. De toegang is die dag gratis van 9 tot 17 u. http://www.klm-mra.be/D7t/fr 
 
Woensdag 4 september: de feestelijkheden  
Op de esplanade van het Jubelpark zijn van 12 tot 19u tal van gratis activiteiten. 
Er staan legertenten, militaire voertuigen en een oud radiokamp. Diverse swing- en jazzensembles dompelen het publiek 
onder in de uitgelaten sfeer van de jaren ’40. Wie er helemaal voor gaat, kan zich in een speciale stand een haarlook 
met bijpassende make-up laten aanmeten door professionals. Op een vintage marktje vind je ook kleding uit de tijd van 
toen. Dat vraagt om een foto aan boord van een Jeep uit 1942! In het Legermuseum worden gratis zwart-wit films 
voorzien.  
Wie honger heeft gekregen van al het feestgedruis, kan iets lekkers bestellen bij een van de foodtrucks. 

 
Vrijdag 6 september: het volksbal  
We sluiten de herdenkingsweek feestelijk af met een volksbal op de Kapellemarkt. Van 18u tot middernacht is er voor 
elk wat wils: grote houten spellen, een beautycorner, een barbershop, een selfiedecor anno 1944 ... Iedereen is welkom 
op de dansvloer tijdens de lindy hop-initiaties en andere demonstraties. Vanaf 19u30 wordt het publiek op twee 
concerten getrakteerd: na het Big Band quintet Hop Sh Bam volgen Mike Fantom & the Bop-A-Tones. Een dj-set vanaf 
22u30 sluit deze feestelijke avond af.  
Handelszaken uit de buurt serveren lekkere hapjes.  
 
Drie dagen lang zal de Stad Brussel de wapenfeiten van de Amerikaanse troepen en de inspanningen van het verzet 
herdenken, en uiteraard ook de nagedachtenis eren van de mannen en vrouwen die tijdens de oorlog zijn 
omgekomen. 
 
De gratis tentoonstelling ‘Bevrijd Brussels Libérée’ is van 3 september tot 3 november te bezichtigen in de Sint-
Gorikshallen. www.hallessaintgery.be 
 
 
CONTACT:  
Stad Brussel  
- Maïté Van Rampelbergh, Kabinet van de burgemeester, maite.vanrampelbergh@brucity.be, +32 (0)498 48 37 13 
- Julie Nicosia, Kabinet van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, julie.nicosia@brucity.be, +32 (0)490 52 45 08 
Organisatie  
Marina Bresciani, Brussels Major Events vzw, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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