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Brussels’ first 50km BIKE RACE

PERSBERICHT
Brussel, 12 juni 2017 – In het zog van de aankondiging dat de Ronde van Frankrijk in 2019 zijn «Grote Start»
neemt in onze hoofdstad, groeit de spanning voor BXL TOUR, de wielerwedstrijd die doorgaat in hartje Brussel.
Velocity zal de uitvalsbasis vormen voor allerhande leuke activiteiten. Het wordt DE grote fietsafspraak op zondag 25 juni.
Nog twee weken te gaan en de inschrijvingen voor deze wielerwedstrijd van de hoofdstad lopen mooi binnen!
De renners gaan van start en komen 50 kilometer later weer aan in het prachtige natuurlijke decor van het
Terkamerenbos, aan de Gespanhoek.
Hier strijkt ook «Velocity» neer, het event dat helemaal in het teken staat van de gezelligheid.
Het dorp zal uitgroeien tot een trefpunt voor fietsgekken en gekke fietsen om een ode te brengen aan het stalen ros:
buitenissige wedstrijden, ateliers, workshops, nieuw technologieën, design, gastronomie, muziek enz.
Na de koers, tussen 14 en 21 uur, kunnen de bezoekers terecht bij een hele scala van activiteiten. Het programma van deze
ontspannende namiddag in hartje Brussel wordt aangevuld met een gezellig aperitief en eetkraampjes.
De fietsers kunnen hun kennis van het verkeersreglement testen met Le Gracq om vlot het verkeer te trotseren met
de fiets. Pro Velo zal elektrische fietsen ter beschikking stellen van wie graag een testrit doet met dit type fiets en zal
accessoires verkopen voor zachte prijsjes. Cyclo voert kleine herstellingen uit. Het event is ook een uitgekiend moment
om de eigen fiets te verfraaien dankzij het atelier «Pimp My Bike» van Cycloperativa of om te leren hoe u zelf een
fiets herstelt dankzij de participatieve ateliers van La Rue Voot! En de vzw Vélo M² toont u hoe u met enkele flukse
pedaalslagen uw fiets kunt opladen!
Dankzij enkele begeleide fietswandelingen kunt u kennis maken met een ander gezicht van Brussel en het Terkamerenbos,
volgens verschillende thema’s: natuur (Cactus Brussels), gastronomie, stilte of ecologie. En met Brucycle Stories kunnen
bezoekers lekker wegzakken in een rickshaw en luisteren naar stadsgerelateerde verhalen van echte Brusselaars.
De Compagnie Zinderling zal ongetwijfeld records doen sneuvelen rond het meer van het Terkamerenbos: de bezoekers kunnen
er, onder vrienden of met het gezin, deelnemen aan allerhande knotsgekke wedstrijden. De Ateliers de La Rue Voot organiseren
een speciaal parcours voor plooifietsen, met een prijzenpot, en leren kinderen fietsen langsheen een behendigheidsparcours.
Freestylers van Bike Trial zullen spectaculaire figuren presenteren op modules of op de grond, met Flatland BMX, Durt
Bike en Monocycle Trial.
Dankzij het Japanse theater «Kamishibaï» van de vzw ABC, krijgt de fiets als bij wonder een verrassende gedaante.
En de Velodroomtent biedt onderdak aan een spektakelkoers. Tour à Biclou installeert een kindermanege en de
«Cyclophones» laten hun dynamo trillen. Er is ook een juke-o-cycle om uw favoriete vinyls te draaien.
Tussen 14 en 21 uur ontpopt Velocity zich tot een plek waar klein en groot op ontdekking gaan en heerlijke belevenissen kunnen delen.
Afspraak dus op zondag 25 juni om deel te nemen aan BXL TOUR, het nieuwe event van de Stad Brussel voor alle
fietsfanaten en al wie gezelligheid niet schuwt.
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