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Brussel, donderdag 15 juli - Deze zomer is het feest in het Ter Kamerenbos! Tot en met zondag 30 september zullen er 
tal van sportieve en recreatieve evenementen plaatsvinden. Ze maken deel uit van het gevarieerde programma 
zomeractiviteiten dat de Stad Brussel aanbiedt onder de noemer Hello Summer. 
In dit verband zal morgen, vrijdag 16 juli, om 14.30 u. een nieuwe speeltuin worden ingehuldigd aan de Gespanhoek. 

 
Onder de noemer Hello Summer biedt de Stad Brussel deze zomer tal van activiteiten aan, het merendeel gratis en in de 
onmiddellijke buurt van de inwoners. 
 
De groene omgeving van het Ter Kamerenbos heeft sowieso een grote aantrekkingskracht als ontspanningsoord. Het is een 
ideale plek om de batterijen op te laden met het gezin of met vrienden. 
 
Op verschillende plaatsen zijn er sport- en recreatie-activiteiten te beleven: 
 
Aan de Gespanhoek zal MORGEN, VRIJDAG 16 JULI OM 14.30 u. EEN ORIGINELE SPEELTUIN WORDEN 
INGEHULDIGD, in aanwezigheid van Philippe Close, Burgemeester, Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten, 
Openbare Netheid en Dierenwelzijn en Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van de Stad Brussel. 
 
Een container werd omgetoverd tot een ruimte speciaal voor kinderen, met grote openingen voor de verluchting en een 
vaardigheidscircuit waar de kleintjes hun relatie tot de ruimte kunnen verkennen.  
 
Rond de kiosk zijn pingpongtafels geplaatst. Je kunt er vrij spelen, rackets en balletjes zijn desgewenst te huur (met borg). 
Het hele weekend lang, vanaf 22 u., worden op een reuzenscherm gratis openluchtfilms over het thema bos vertoond in 
samenwerking met Cinéma Galeries. 
 
Op de Groenendaallaan is het S'ket Park de ‘place to be’ voor beginners en gevorderden om te skateboarden, steppen, 
skeeleren, BMX-en, ... 
Er is een ook een klein ludiek parcours waar kinderen initiaties in het skeeleren kunnen krijgen. 
 
Op de Panoramalaan worden verschillende actieve transportmiddelen voorgesteld in samenwerking met enkele verenigingen 
die op dat vlak actief zijn. Het is de bedoeling dat het publiek het fietsen (her)ontdekt langs een bewegwijzerde route. Daarnaast 
zijn er eenwielers, steps, segways of andere miniscooters beschikbaar om uit te proberen. 
In miniworkshops kun je zelf kleine reparaties leren uitvoeren. 
Het Hyppy-project biedt educatieve ritten met de koets van 30 minuten aan. Een geweldige manier om de sociale en 
ecologische voordelen van de zachte mobiliteit uit te leggen.  
 
Tot slot transformeerde de Brusselse kunstenaar Benjamin Hendlisz de 250 betonblokken die her en der bepaalde toegangen 
afsluiten of fietspaden afschermen tot kunstwerken in felle kleuren en opvallende vormen. Ze stralen de eenvoud en sereniteit 
uit die de kunstenaar wil uitdragen, in volmaakte harmonie met deze unieke locatie. 
  
Met Hello Summer belooft de zomer van 2021 gezellig en gevarieerd te worden!  
 
Voor details, data en tijden: www.hellosummer.be. 
 
 
CONTACTEN : 
 
Stad Brussel : 
- Wafaa Hammich, Kabinet van de Burgemeester, wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61 
- Els Wauters, Kabinetten van de Eerste Schepen, Schepen van Klimaat en Sport, van de Schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken en van de Schepen van Groene Ruimten, Openbare Netheid en Dierenwelzijn - Els.Wauters@brucity.be - +32 (0)490 
52 45 21 
 
Organisatie : Brussels Major Events asbl, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 


