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NAZOMERFESTIVAL
NIET MEER WEG
TE DENKEN
Het afgelopen weekend konden duizenden bezoekers weer
genieten van het Nazomerfestival in Zevenbergen. Een terug
kerend evenement vol met muziek, winkelen, modeshows en
activiteiten voor jong en oud. Elk jaar weer werkt een groep
fanatieke ondernemers uit Zevenbergen samen om het evene
ment tot een groot succes te brengen, waaronder Peter Brouwers,
eigenaar van kledingwinkel Just Man.
Het Nazomerfestival is inmiddels een ware traditie geworden
die niet meer weg te denken is uit het centrum van Zevenbergen.
Voorheen stond het festival bekend onder de noemer Zin!n,
waarna het in 2011 is omgedoopt tot het Nazomerfestival.
Nu voor de vierde keer op rij is Peter Brouwers medeorganisator
van het evenement. “Toen ik vier jaar geleden als ondernemer
in Zevenbergen terecht kwam vormde dit een mooie gelegen
heid om contacten te leggen en nieuwe mensen te leren
kennen”, vertelt Brouwers. Sindsdien broedt hij elk jaar met
zes andere ondernemers maanden van tevoren over de
invulling van het evenement, met als voornaamste doel om
zoveel mogelijk ondernemers, horeca en anderen partijen
met elkaar te verbinden. En dat lukt!
Zevenbergen én omstreken
Zowel de bezoekers van het evenement als de ondernemers
die deelnemen aan de braderie komen uit Zevenbergen én
omstreken. “Het is een groot en gezellig festival, waar echt
iedereen terecht kan. Dat hopen wij ook ieder jaar weer te
realiseren”, vertelt Brouwers. “Veel factoren heb je daarvoor
zelf in de hand, behalve het weer. Dat blijft ieder jaar weer
spannend.” Naast diverse marktlui en horeca zijn ook bijna
alle sportverenigingen uit Zevenbergen betrokken en
aanwezig op het evenement. Door die grote diversiteit aan
deelnemers heeft de organisatie diverse belevingspleinen
georganiseerd. Zo is er een Kidsplein waar kinderen kunnen
knutselen en dansen, een Woonplein met producten op het

gebied van interieur, wonen en tuin, een Sportplein,
Beautyplein en Mobiliteitplein. Terugkerend zijn ook de
openluchtbioscoop op vrijdag en modeshows op zaterdag.
Een alternatieve route
Waar voorheen de route van het Nazomerfestival langs de
Molenstraat liep, wordt het evenement nu voor de derde keer
langs de Noord- en de Zuidhaven en de Markt georganiseerd.
“Daar hebben we bewust voor gekozen. Op deze manier kunnen we
alle ondernemers aan de Noord- en de Zuidhaven erbij betrekken”,
vertelt Brouwers. Ook als straks de werkzaamheden in het centrum
van start gaan blijft het Nazomerfestival gewoon terugkeren.
“Misschien dat we op zoek moeten naar een alternatieve route.
Een goede gelegenheid om bijvoorbeeld het ‘oude’ rondje weer op
te pakken.” Uitkijken naar de werkzaamheden doet Brouwers niet,
maar hij kijkt wel alvast verder vooruit en naar de mogelijkheden.
“Als straks de haven terug is in het centrum kunnen we ook voor
het Nazomerfestival gebruik maken van het water. Wie weet wat
voor originele ideeën er tegen die tijd op tafel komen!”
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