PERSBERICHT

Brussel, 3 september 2019 – Op woensdag 4 en vrijdag 6 september organiseert de Stad Brussel heel wat
feestelijke activiteiten ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Brussel aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een eerbetoon aan de Amerikaanse troepen, het verzetswerk en de
nagedachtenis aan de mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen.
Vandaag eindigen de herdenkingen om 12 uur op de esplanade van het Jubelpark, waar de officiële instanties een
colonne van 75 militaire voertuigen verwelkomen op hun doortocht door België. Ook het Legermuseum biedt een rijk
gevuld programma aan. Het is voor de gelegenheid gratis open tot 17 uur.
Morgen, woensdag 4 september, verkeert de esplanade van het Jubelpark in feeststemming. Een waaier van gratis
activiteiten dompelen de bezoekers van 12 tot 19 uur onder in de fantastische sfeer van de jaren 1940: legertenten, 75
militaire voertuigen, een radiokamp, swing- en jazzbands ... Aan boord van een Jeep uit 1942 kunnen zij zich in deze
unieke setting laten vereeuwigen met een kapsel, make-up en kleding in de stijl van toen. In het Legermuseum zullen
zwart-wit films worden vertoond, eveneens gratis. Bij de foodtrucks kun je iets lekkers bestellen om je honger te stillen.
Op vrijdag 6 september sluiten we deze feestelijke week af met plezier en vermaak: dans, muziek, spelletjes,
concerten, een dj-set ... Van 18 uur tot middernacht vormt de Kapellemarkt het decor voor een moment van
ontspanning en herdenken we samen de geschiedenis die België getekend heeft. De omliggende winkels bieden een
aantal lekkere hapjes aan.
De stad Brussel brengt hulde aan de Amerikaanse troepen, het verzetswerk en de nagedachtenis aan de mannen en
vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
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