Persbericht.
Brussel, 9 juli 2020 – Afgelopen vrijdag werd de aftrap gegeven voor Hello Summer, dat dit jaar de
zomeractiviteiten van de Stad Brussel onder zijn vlag verenigt. Vaux-Hall Summer heeft zijn deuren al
geopend. Vanaf aanstaande zondag 12 juli staat sport er centraal!
Deze zomer worden de Brusselaars en bezoekers van buitenaf verwend met een brede waaier van activiteiten die
de Stad Brussel organiseert. Ze zijn bedoeld om de inwoners te verstrooien en als ondersteuning voor de
verschillende sectoren die door de gezondheidscrisis zijn getroffen.
Het uitvoerige programma is erg gevarieerd en van hoogstaande kwaliteit, om samen en met respect voor de nodige
afstand van te genieten – het zal (ons) deugd doen!
Afgelopen vrijdag 3 juli zette Vaux-Hall Summer het seizoen in met een eerste weekend vol entertainment: dans,
muziek, kinderactiviteiten, gezelschapsspellen, film, yoga ...
Sport staat centraal vanaf 12 juli aanstaande. Tot 30 augustus worden er acht zondagen lang activiteiten
aangeboden in het hart van de wijken Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren.
Onder de parasol van Hello Summer en in samenwerking met haar sportclubs laat de Stad Brussel ons van
verschillende disciplines proeven. De rondreizende formule is gratis en daarmee ook toegankelijk voor alle
doelgroepen.
Elke zondag vinden in twee van bovengenoemde wijken sportieve en sociale evenementen plaats, met een
speciale plek voor 3-op-3 basketbal en atletiek. Als kers op de taart zullen de kampioenen van de grote
Brusselse clubs de deelnemers ter plaatse met raad en daad komen bijstaan.
Het eerste sportevenement heeft aanstaande zondag 12 juli plaats van 14 tot 18 uur in Neder-OverHeembeek (Beyseghemstraat) en in het centrum van Brussel (Nieuwe Graanmarkt) met initiaties en
kleurrijke animatie.
Verder worden in Neder-Over-Heembeek (Versailles, van donderdag 6 tot zondag 9 augustus), Laken
(Modelwijk, van donderdag 13 tot zondag 16 augustus) en Ambiorix (Square, van donderdag 20 tot zondag 23
augustus) multisportterreinen ingericht met straatmeubilair: pingpongtafels, mölkky- en kubbvelden,
petanquebanen, badmintonterreinen, enz.

Tot 30 augustus is er keuze te over om op een sportieve manier van de Brusselse zomer te genieten!
Info: www.hellosummer.be.
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