
Summer in Anderlecht:

een zomers programma met activiteiten voor het hele gezin

Van  1  juli  tot  eind  augustus  biedt  de  gemeente  Anderlecht,  in  samenwerking  met  de

verenigingen die in de gemeente actief zijn,  haar inwoners een kleurrijk programma aan vol

cultuur,  sport  en  ontspanning  en dit  voor  alle  smaken en  leeftijden.  Alle  evenementen zijn

bovendien gratis en vinden in heel Anderlecht plaats. Summer in Anderlecht is een initiatief van

burgemeester Fabrice Cumps en geniet de steun van het schepencollege.

Hoewel de epidemie over zijn hoogtepunt heen is, heeft de gezondheidscrisis ervoor gezorgd dat

een  vakantie  in  het  buitenland  voor  velen  onzeker  is.  Daarom  was  het  voor  de  gemeente

Anderlecht van essentieel belang om een  programma met activiteiten uit  te werken, zodat de

mensen die in Anderlecht blijven van de zomer kunnen genieten.

Anderlechts  burgemeester  Fabrice  Cumps  wou het  volgende kwijt: “Het wordt  een bijzondere

vakantieperiode. Hoewel de grenzen geleidelijk opengaan, zullen we niet op een normale manier

kunnen reizen. Met de steun van het schepencollege hebben we een ambitieus programma met

activiteiten voor alle leeftijden voorzien in alle wijken, om voor beleving te zorgen in de openbare

ruimte en in te zetten op momenten delen en ontspanning.”

Skateboarden,  workshops  kalligrafie,  plastische  kunsten,  slam,  schermen,  klimmen,  hip-hop,

circustechnieken, filmpjes, concerten, straatanimatie, theater, hardlopen, yoga, wandelen, rustig

turnen, petanque, voetbal, en nog veel meer: gedurende twee maanden valt er heel wat  sport,

plezier,  creatieve activiteiten en kleine festiviteiten te  beleven in de openbare ruimte,  op de

pleinen en in de parken van de verschillende wijken in Anderlecht.
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Uiteraard zullen zowel de gemeente als de organisatoren erop toezien dat de veiligheidsregels wat

hygiëne betreft tijdens de evenementen worden nageleefd.

Bekijk het volledige programma van “Summer in Anderlecht” via  www.anderlecht.be en op de

gemeentelijke facebookpagina "1070 Anderlecht".
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