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Gavere, 7 juni 2019 

Persbericht:  Breydel Tourfeest 2019 

 

 
 

Breydel komt met het Breydel Tourfeest thuis in de Tour de France 

 

Breydel is boven alles 40 jaar vakmanschap met heerlijke vleeswaren van eigen bodem.  

Breydel creëerde recent zijn eigen korte keten met als pijlers diervriendelijk, gezond, 

lokaal en duurzaam. Breydel werkt hiervoor samen met enkele lokale varkensboerderijen 

die exclusief voor Breydel werken en de Breydelvarkens met de grootste zorg kweken. Elke 

stap in het productieproces is 1 op 1 traceerbaar met als einddoel het verkrijgen van 

(h)eerlijk en ambachtelijk varkensvlees dat smaakt naar pure gezelligheid.  
 

Gezelligheid gaat gepaard met samen eten 

Gezelligheid en sociaal engagement zet Breydel om in daden. Tijdens bedrijfsbezoeken en 

kookworkshops in het bedrijf, verwelkomt Breydel voortdurend gasten die van dichtbij meemaken 

hoe het vlees wordt klaargemaakt voor consumptie. En sinds de start van de Breydelfeesten in 2005 

etaleert Breydel des te meer dat samen eten mensen gelukkiger maakt.  

Zet mensen rond de tafel en de gesprekken komen vanzelf. Er wordt een band gecreëerd, waar de 

tafel ook staat. Dat kan evengoed in Frankrijk zijn. Zo organiseert Breydel de Breydelfeesten al vijf 

jaar langs het parcours van de Tour de France. In een gigantische pan van 3,40 diameter wordt een 

Breydelgerecht bereid op een houtvuur. Hier kunnen meer dan duizend mensen samen van genieten. 

Ambiance dus in het kwadraat. 

Een groot deel van de opbrengst van de Breydelfeesten wordt geschonken aan de Belgische ngo 

Trias, die dromen van ondernemers in het Zuiden helpt waarmaken. 

 

Het Breydel Tourfeest 2019 

 

In samenwerking met het gemeentebestuur en het feestcomité van Damery organiseert Breydel op 

maandag 8 juli 2019 het 6de Breydel Tourfeest in de Champagnestreek rond Epernay. 

De dag na het startweekend in Brussel trekt de Tour de France Frankrijk in. De 3de etappe start in 

Binche en komt aan in Epernay. Op ongeveer 30 km van de aankomst passeert de Tour in het 

champagnedorp Damery, waar in 2019 het Breydel Tourfeest plaatsvindt.  

Samen met de partners Eaulala, Kwaremont Bier en het Nieuwsblad, wil Breydel sympathisanten 

opnieuw de kans geven de Tour de France van dichtbij mee te maken en wordt er een heus sportief 

en feestelijk programma georganiseerd. 

Het wordt een all-in feest, zodat iedereen voluit kan genieten van een onvergetelijke dag. De 

opbrengst gaat naar een goed doel: het project "Conpapa" in Ecuador van de ngo Trias. 
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Het Breydel Tourfeest programma 2019 

• 11 uur:   start van het Breydel Tourfeest.  Muziek DJ Kristof en opening van de 

champagnebar en bar met Belgische bieren 

• 12 uur:   aansteken Breydelreuzenpan 

• 12.30 uur:  live muziek met Studentenfanfare Ghendt 

• 13 uur:   opening buffetten Breydelmaaltijd met frietjes 

• 14 uur:   optreden Fox and the Bullocks 

• 15u uur: passage van publiciteitskaravaan 

• 15.30 uur:  tweede optreden van Fox and the Bullockx en directe uitzending van 3de 

etappe Tour de France op groot scherm 

• 16.30 uur: doortocht renners 

• 16.45 uur:  directe uitzending van de finale van de 3de etappe Tour de France/aankomst 

in Epernay 

• 17.30 uur:  na de aankomst in Epernay, live muziek met Studentenfanfare Ghendt 

• 18 uur:   derde optreden van Fox and the Bullocks 

• 19 uur:   afterparty met DJ Kristof 

 

Praktische informatie 

• Locatie: parking en park ‘Mairie de Damery’ 78 rue Paul Douce 51480 Damery 

(Champagnestreek)/Frankrijk 

• Het feest zelf is gratis 

• Reserveren buffetkaarten via belevingscentrum@breydel.be 

• Kostprijs Breydelgerecht (incl. frietjes en drie drankjetons): € 15 

• Meer informatie via www.breydel.be 

 
Informatie:  

Vleeswaren Antonio – Ivan De Keyser – directie@breydel.be - 09 389 69 80 - 0477 46 19 85  

 

Het bedrijf 

Een slager en een slagerszoon: zo begint de rijke geschiedenis van Breydel. Antoine De Keyser start zijn eerste 

atelier in 1979 op een oude hoeve in Nazareth als bijhuis van zijn beenhouwerij ‘Slagerij St-Pierre’ in Gent. 

Zoon Ivan stapt na zijn landbouwstudies en legerdienst ambitieus mee in de zaak en samen openen ze in 1989 

een echte vleeswarenfabriek in Gavere. In 1991 is er voor het eerst sprake van Breydel, met het deponeren van 

de merknaam Breydelham voor de unieke ovengebakken beenham volgens vaders oude recept. In 1995 

deponeert Breydel ook de merknaam Breydelspek. Het bedrijf groeit en de producten worden steeds verfijnder 

en gekender. Met de verhuis naar een gloednieuw pand op hetzelfde industrieterrein in Gavere kiest Breydel in 

2009 voor een lokale en duurzame aanpak. Vanaf dan is Breydel een open huis met een drukbezocht 

Belevingscentrum voor bedrijfsbezoeken, kookworkshops en allerhande events op maat. Breydel blijft inzetten 

op milieuvriendelijkheid en innovatie. In 2019 realiseert Breydel zijn eigen duurzame korte keten. 

In 2005 organiseert Breydel voor het eerst de Breydelfeesten waarmee Breydel nog meer zijn gezellige en 

sociaal geëngageerde karakter aantoont. De vijf jaren nadien organiseerde Breydel de Breydelfeesten langs het 

parcours van de Tour de France.  

Een groot deel van de opbrengsten van de Breydelfeesten wordt geschonken aan de Belgische ngo Trias. 

 

 

Pers: persbericht en beelden vrij van rechten via www.zalm.biz/referenties/Breydel  
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