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PERSBERICHT  
 
Brussel, 5 augustus 2021 – Na een succesvolle aftrap van Summer Pop strijkt het rondtrekkend 
feestdorp neer in Neder-Over-Heembeek voor een tweede etappe van donderdag 5 tot en met zondag 
8 augustus. Naast talloze activiteiten voor jong en oud zullen twee speelsters van ons nationale 
vrouwenvoetbalteam, de Red Flames, er hun technieken en ervaringen delen met de jeugd.  

Tot 15 augustus kun je telkens voor een lang weekend genieten van Summer Pop, het zonnige, rondreizende 
dorp dat van de ene naar de andere wijk trekt, een beetje zoals de dorpsfeesten van weleer. 

De eerste etappe in Laken was een schot in de roos bij de plaatselijke gezinnen, die actief deelnamen aan 
het rijke activiteitenaanbod. 

Van donderdag 5 tot en met zondag 8 augustus is het de beurt aan Neder-Over-Heembeek om het kleine, 
gezellige feestdorp te verwelkomen. 

In de traditie van Summer Pop belooft het een gevarieerd en kwalitatief programma te worden. In 
samenwerking met plaatselijke verenigingen willen we uitwisselingen en ontdekkingen stimuleren door 
middel van cultuur, activiteiten voor kinderen, creatieve en participatieve workshops, muziek, voorstellingen, 
verschillende dans- en sportinitiaties... 
 
Verder promoten we sport voor iedereen. Sakina Ouzraoui Diki en Charlotte Tison van de Red Flames, ons 
nationale vrouwenvoetbalteam, zullen zich tot de jongeren van Neder-Over-Heembeek richten. De twee 
kampioenen, geboren Brusselaars, zullen op zondag 8 van 14.30 tot 15.30 uur op Summer Pop aanwezig 
zijn. Van 14.00 tot 16.00 uur wordt bovendien een toernooi ingericht voor jonge kinderen en van 17.00 tot 
19.00 uur voor de oudere jeugd. Meisjes en jongens kunnen zich de dag zelf ter plaatse inschrijven.  
Met dit initiatief, georganiseerd in samenwerking met de Belgische Voetbalbond en Brussels Football, 
hernieuwt de Stad Brussel zijn engagement voor gendergelijkheid, inclusie en burgerparticipatie. 
 
Summer Pop hoopt op een grote opkomst van alle inwoners van Neder-Over-Heembeek, van 
aanstaande donderdag 5 tot zondag 8 augustus op de Versailleslaan, vlakbij het politiebureau. 
 
Openingstijden: 

- donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 07.08: van 14 tot 22 uur; 
- zondag 08.08: van 14 tot 20 uur. 

 
Nadien zal het kleurrijke dorp zijn tenten opslaan op het Anneessensplein in het centrum van Brussel, 
van donderdag 12 tot zondag 15 augustus, voor de laatste etappe in 2021. 
 
 
 
 
 
 
CONTACT:  

 
Stad Brussel: 
- Maïlys Charlier Zenari, kabinet van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 
  mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90 
- Guillaume De Schouwer, kabinet van de Eerste schepen, schepen van Klimaat en Sport, Guillaume.DeSchouwer@brucity.be, 
  +32 (0)476 60 79 92 
 
Organisator: Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 


