
VIJVERPARK

Afhankelijk van het weer, kunnen deze activiteiten worden geannuleerd of uitgesteld.
Gelieve de richtlijnen van de organisator wat social distancing betreft, na te leven
www.anderlecht.be / summerinanderlecht

Donderdag 16/7 - 14u30-16u30

Pétanque (volwassen)
Initiatie en oprichting van een groep regelma-
tige deelnemers
Afspraak aan halte «Vives” van tram 81 de 
eindhalte Marius Renardlaan.
Inschrijven ter plaats

Vrijdag 17/7 – 14u-15u30
Vrijdag 17/7 - 15u30-17u

Workshop Japanse 
kalligrafie (vanaf 9 jaar)
De Japanse kalligrafie is een kruising van 
schrijven en tekenen en koppelt de adem en 
het gebaar om tot een beeldend en poëtisch 
schrift te komen. Schrijfliefhebbers, schil-
ders, liefhebbers van de Aziatische cultuur, 
nieuwsgierige mensen van allerlei pluimage: 
kom deze buitengewone kunst meemaken. 
Met een beetje geduld en concentratie er-
vaar je ontspanning en rust. 
Voorinschrijving via satorutoma@gmail.com of ter 
plaatse afhankelijk van het aantal resterende plaatsen 
(max. 10 deelnemers)

Woensdag 19/8 - 14u-16u

Escape Rocket 
(Vroum’ekes) (12-16 jaar)
Kruip in de huid van een echte wetenschap-
per en werk in team om een raket te bouwen 
en te doen opstijgen! Je vindt het materiaal 
in de Volkswagen minibus, rechtstreeks uit 
de hippie-periode! Een unieke ervaring voor 
tieners en volwassenen! 
Inschrijven ter plaatse. 

Donderdag 16/7 en 20/8 - 10u-12u30

Wandeltocht en stretching 
in Pede
Afspraak aan halte «Vives” van tram 81 de 
eindhalte Marius Renardlaan.
Inschrijven ter plaats

Zaterdag 22/8 - 15u-17u

Volksdans (voor iedereen)
Ontdek andere culturen via de traditionele 
dansen van Griekenland, Roemenië, Bulgari-
je, Servië, enz. Inschrijven is niet nodig, maar 
gelieve de richtlijnen van de organisator wat 
social distancing betreft, na te leven. 
Zonder inschrijven

Zondag 23/8
Animatie duurt 45 min en begint om 
11u, 12u, 13u15, 15u, 16u en 17u15. 

De Ideeënboom (Erfgoed op 
wielen) (Familiepubliek) 
De ideeënboom is een sprookjesachtige 
wereld die is opgebouwd rond een boom. 
Aan de takken verschijnen boeken en elk 
verhaal wordt uitgebeeld en op verschillende 
manieren voorgesteld  (objecttheater, papier-
theater, poppen, raadsels, spelletjes...). Een 
kleurrijk programma! 
Zonder inschrijven

IN DE BUURT: 
Elke woensdag van 8/7 tot 26/8 - 
10u30-12u

Ontdek de vallei van 
de Broekbeek, de 
Zenne, de Pede en de 
Vogelenzangbeek (12-25 
jaar)
Gratis Info en reservatie: Dienst Toerisme: 02/526 83 
51 – toerisme@anderlecht.brussels
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Elke maandag en woensdag vanaf 13/7 
- 16u-18u
Jesse Owensstadion, Olympischedreef 1.

Free Running 
(volwassenen)
De Owenspiste kan gebruikt worden om vrij 
te lopen
Inschrijven ter plaats

Elke dinsdag vanaf 14/7 - 16u-18u
Jesse Owensstadion, 
Olympischedreef 1.
Cross Running (vanaf 14 
jaar)
Inschrijven ter plaats

Zaterdag 8/8 - 13u-17u
Vijverpark-Pedepark
Sourire – Rondtrekkende 
activiteiten (voor iedereen)
In de loop van deze zomer maken drie troe-
pen draaimolens zich klaar om je te ver-
rassen en te ontmoeten in de straten van 
Anderlecht. Les Brigades de Clowns de la 
Compagnie Bricophonik (in samenwerking 
met Clowns zonder Grenzen) delen hun 
vreugde en grillige gemoed met jou. Deze 
fantasie-infanteristen heropenen de deu-
ren van de verbeelding, de dromen en poë-
zie. Een andere Brigade, die van het Magic 
Land Théâtre, leeft op door jouw lach en 
glimlach. Hou een oogje in het zeil voor hun 
interactieve spelletjes, gaande van lachyoga 
tot speekselvrije fonetische oefeningen en 
herken de verschillende morfologieën van 
de glimlach. Er worden foto’s gemaakt om de 
glimlach te laten zien tijdens deze toevallige 
ontmoetingen.
Meer info: www.escaledunord.brussels  
www.escaledunord.brussels/

Donderdag 13/8 -  10u-12u30

Ontdek het 
meditatieparcours in 
Vogelenzang
Iedereen welkom Afspraak om 9u45 u aan 
de ingang van de begraafplaats van Vogelen-
zang. 
Inschrijven ter plaats

Van maandag 6/7 tot zondag 30/8

Schatten van Vlieg - Hoor 
jij wat ik hoor? (voor 
iedereen)
Ga op zoek naar de  Schat van Vlieg in de mi-
nibib! Ontdek de geluiden in de prentboeken 
en laar je verbeelding de vrije loop... Haal je 
formulier af in de minibib en win een mooie 
prijs. Meer info op www.anderlecht.biblio-
theek.be en via www.schattenvanvlieg.be
Nederlandstalige Bibliotheek - Guillaume  
Stassartlaan 2

Elke dinsdag vanaf 7/7 - 15u

Tuinverhalen op sandalen 
(3-7 jaar)
Deze zomer nodigen we jullie uit in de 
tuin van de minibib. We voorzien een vro-
lijke verteller, spannende verhalen, een 
gezellige tuin en een plekje onder de 
zon. Alles is al aanwezig... enkel jij ontbreekt 
nog! Breng een fleurig dekentje mee en kom 
wegdromen bij mooie verhalen.  
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