
VAN 7 JUNI 
TOT 13 SEPTEMBER

Een hele zomer lang kunt u samen met onze stafmedewerkers verschillende Belgische 
steden ontdekken op het ritme van onze DJ‘s!
De AG Roller Bike Parade is gebaseerd op een origineel en ludiek concept en organiseert 
sinds 2002 sportieve tochten gedurende de vier zomermaanden.

Voor deze nieuwe editie doorkruist de AG Roller Bike Parade  België vanaf 7 juni tot 
13 september om alle fans plezier te laten beleven met alternatieve vervoermiddelen.
Rolschaatsen, fietsen, skateboards, steps en longboards? Alle vervoermiddelen op 
wieltjes, en waarom niet.. elektrisch, zijn toegelaten. De enige voorwaarde is klaar zijn 
om onvergetelijke momenten te beleven.

Voor beginnelingen en gevorderden
This event is completely free for both beginners and pros. Two different courses will be 
available to better meet the needs of every participant to be challenged and have fun.
 
AG Insurance, een leven lang plezier
Als vaste waarde op sportevenementen maakt AG Insurance tijdens deze 17e editie deel 
uit van dit avontuur. Er werden voor de gelegenheid nieuwe Belgische steden toegevoegd 
aan de kalender deze zomer.
U heeft het goed begrepen, dit jaar schiet de AG Roller Bike Parade uit de startblokken 
en mikt er op een maximum aantal Belgen warm te maken om deel te nemen aan deze 
ongeziene sportieve ervaring.
 
Een parade op de step?
Geen rolschaatsen, fiets of skateboard? Wij denken aan alles!
Dankzij Flash kunt u dit jaar met de elektrische step rijden tijdens de parades in Brussel! 
Kom deze nieuwe ‚zachte‘ mobiliteit, een praktisch en toegankelijk alternatief voor uw 
dagelijkse ritten, testen en ontdekken.

De AG Roller Bike Parade laat u kennismaken met de vier uithoeken 
van België !
De eerste deelnemende steden zijn Brussel, Hasselt, Leuven, Tienen, Roeselare, Antwerpen, 
Waver, Nijvel en Charleroi. 
U kunt er ook de zomeragenda en de actualiteiten vinden en zien welke parades worden 
bevestigd of geannuleerd naargelang de weersomstandigheden.
Afspraak vrijdag 7 juni om 19:00u. op het Poelaertplein in Brussel voor de eerste AG 
Roller Bike Parade van het seizoen 2019!



CONTACTS 
Jessica Torisaen (evenementencoördinator) - lemon@
beegroupe.be
Ella de Mathelin (perscontact) - turquoise@beegroupe.be

Uitdaging «Yellow Touch»
Vrijdag 28 juni staat in het teken van geel! In het kader van de campagne 
#tourensemble, georganiseerd voor de Grand Départ van de Tour de France 2019, 
nodigt de AG Roller Bike Parade zijn deelnemers uit solidair te zijn met de beweging 
Yellow Touch door een vleugje geel te dragen tijdens de parade. Wij rekenen op jullie, 
wees creatief ! 

Het seizoensprogramma van de AG Roller Bike Parades 2019

BRUSSEL
Data : 7-14-28 juni // 12-19-26 juli 
// 2-9-16-23-30 augustus // 6-3 sep-
tember 
Vertrektijd : 20u00
Vertrekplaats : Poelaertplein, 1000 
Brussel

HASSELT
Data : 1-8-15-22-29 juli // 5-12-26 
augustus
Vertrektijd : 20u00
Vertrekplaats : Dusartplein, 3500 
Hasselt

LEUVEN
Data : 3-7 juli
Vertrektijd : 19u30 kleine lus // 20u00 
grote lus 
Vertrekplaats : Martelarenplein, 3000
Leuven

ANTWERPEN
Data : 25 juli // 29 augustus
Vertrektijd : 20u00
Vertrekplaats : Theaterplein, 2000 
Antwerpen

WAVER 
Data : 18 augustus 
Vertrektijd : 15u00
Vertrekplaats : Kardinaal Mercier 
Plein, 1300 Waver

TIENEN, ROESELARE, NIJVEL, 
CHARLEROI
Data en tijdstippen binnenkort op de 
website

Facebook : https://www.facebook.com/AGRollerBikeParade/
Website : https://www.agrollerbikeparade.be/
Instagram : https://www.instagram.com/agrollerbikeparade/


