
Brussel, 29 mei 2019 – Op zondag 2 juni staat de tweewieler centraal tijdens het FEEST VAN DE 
FIETS, op nauwelijks een maand van de Grand Départ van de Tour de France. Het belooft een 
feestelijk gebeuren te worden voor het hele gezin, onder de bogen van het Jubelpark, in het kader 
van het Milieufestival.

Aan de vooravond van de Wereldfietsdag (03.06) en enkele dagen voor de Werelddag voor het Milieu 
(05.06) plaatst het FEEST VAN DE FIETS dit milieuvriendelijke vervoermiddel in de kijker dat, op 6 en 
7 juli tijdens de twee historische etappes van de Grand Départ van de Tour de France, heel Brussel 
opnieuw in de ban zal brengen.

Aanstaande zondag 2 juni kunnen jong en oud van 11 tot 19 u. genieten van een groot aantal leuke 
en informatieve activiteiten: Kidz on Wheelz pakt uit met initiatielessen, grappige fietsen en 
een pumptrackparcours. Voor de allerkleinsten is er een milieuvriendelijke kindermolen en een 
miniatuurvelodroom. Zij kunnen zich ook uitleven met lijm en kleurtjes op een reusachtig fresco dat 
we samen realiseren. Een leuke muzikale show brengt iedereen gegarandeerd aan het dansen. Aan 
muziek is er trouwens geen gebrek, dankzij originele geluidsinstallaties en een Bike Sound System. 
Tussen 12.30 en 13.30 kun je fietstochtjes maken met Pro Vélo, Cactus, Once in Brussels, Xavier 
Massart en Zéro Waste Belgium, vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via :  
www.visit.brussels/nl/event/FEEST-VAN-DE-FIETS-fietstochten-van-zondag
Deze verenigingen organiseren ook participatieve workshops: je leert er kleine herstellingen uit te 
voeren en je krijgt heel wat praktische informatie mee.
Tussen twee ritten door kunnen de deelnemers (opnieuw) kennismaken met het gezelschapsspel van 
Eddy Merckx, zich lekker ontspannen in de zone ingericht door #TourEnsemble en hun honger stillen 
bij de aanwezige foodbikes.

Van 11.30 tot 18.15 u. kun je ook tien lezingen van telkens 45 minuten bijwonen in de tent ‘La Voyagerie’, 
in samenwerking met het Festival ‘En Roue Libre’. Er worden verschillende thema’s behandeld en je 
krijgt er heel wat praktische tips en informatie: een eerste fietsreis voorbereiden, fietsen met kinderen, 
Wallonië of andere delen van de wereld met de fiets ontdekken …

Klim allemaal in het zadel voor het Feest van de Fiets, in het kader van het Milieufestival!
Meer details vind je op de website www.brusselsgranddepart.com/letour/nl/event/het-feest-van-de-fiets
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