Persbericht

Zondag 10 februari 2019:
Love Bugs Parade - Autoworld Brussel
Bijna 300 kevers en beetles komen nog een keer samen voor de
productie gestopt wordt
Over enkele dagen vindt op het Jubelparkplein een van de mooiste Europese bijeenkomsten van VW
kevers en beetles plaats, en dat al voor het 11e jaar op rij. Dit initiatief van het museum Autoworld
krijgt de steun van het merk Volkswagen.
Voor die kleine, sympathieke auto’s wordt dit echter een bijzonder jaar omdat de productie van het
huidige model stopgezet wordt. Toegegeven, het is niet de eerste keer dat zulk een aankondiging de
wereld ingestuurd wordt. En we hebben al meer dan eens de heropstanding van dit symbool van alle
verliefden gezien.
Dit soort van informatie wordt echter altijd met een zekere nostalgie ontvangen.
Daarom heeft de Love Bugs Parade 2019 beslist om een tiental VW kevers en beetles die mee de
grote geschiedenis van deze kleine auto geschreven hebben, vooraan te laten rijden.
Als verkenner wordt het oudste model uitgestuurd: de Proto 30 uit 1937. Onmiddellijk daarna volgen
een kever uit 1949 en een uit 1957. Dan komen de onvermijdelijke ‘Herbie’ uit 1966, de Gemini uit
1972, een 1303S cabriolet uit 1979, een ‘Mexicaan’ uit 1985, de Beetle (een eerste wedergeboorte!)
uit 1998, een kever Last Edition uit 2003 en, als allerlaatste, een beetle Last Edition cabriolet 2018.
Voor het vertrek zullen al die auto’s voor het museum Autoworld opgesteld staan, dicht bij elkaar als
om troost te zoeken J
Ze krijgen uiteraard het gezelschap van bijna 300 andere kevers en beetles die op die dag
samenkomen om een andere gebeurtenis te vieren: 50 jaar Woodstockfestival. Het wordt dus een bij
uitstek feestelijke, kleurrijke en muzikale pensionering voor de kever.
De auto’s komen vanaf ‘s ochtends op het Jubelparkplein aan en vertrekken om 14.00 uur voor de
parade.
Het publiek dat zich in die unieke sfeer wil onderdompelen, kan zich tussen 11.00 en 14.00 uur onder
de deelnemers mengen (metrostations en tram- en bushaltes op wandelafstand). De bezoekers
kunnen vrij tussen de VW kevers uit de verschillende periodes rondlopen. Kevers in alle denkbare
kleuren en vaak met veel gevoel voor nostalgie of humor versierd; gesloten modellen en cabrio’s, die
als het weer meezit met open kap zullen rijden.
Er zijn zelfs enkele combi’s T1, de trouwe gezel van de kever en de emblematische getuige van de
hippiejaren.

Overzicht van het parcours
Voor wie de kevers en beetles op hun parcours wil volgen, geven we een overzicht van de route.
In de loop van de ochtend komen de auto’s uit alle hoeken van België en Frankrijk aan op het
Jubelparkplein.
Om 14.00 uur wordt het startschot gegeven voor een rondrit die de auto’s langs het Museum van
Tervuren, het Zoniënwoud, het Arboretum en Jezus-Eik leidt, voor ze via de ring, het 4-Armenkruisput
en opnieuw de Tervurenlaan naar Autoworld terugkeren.

Ondertussen … in Autoworld…
In afwachting van de terugkomst van de kevers heeft het publiek de kans om het museum te
bezoeken en vooral de ‘cars in the spotlight’ naar aanleiding van ‘50 Years Buggy, a Belgian Story’.

Praktische info:

Autoworld - Jubelparkplein - 1000 Brussel
Elke dag geopend – ook op maandag – van 10 tot 17 uur (zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur)
De zone op het plein die voor de kevers gereserveerd is, is gratis toegankelijk.
De toegangsprijs voor het museum bedraagt: Volwassenen € 12 – Senioren € 10 – Studenten € 9 –
kinderen 6-12 jaar € 5 – kinderen jonger dan 6 gratis
www.autoworld.be of +32 2 736 41 65
Facebook: Autoworld Brussels
Instagram: Autoworld_Brussels
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