
VERZETSPLEIN

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

Woensdag 8/7 - 15u-17u 

Live Painting Propaganza 
(voor iedereen)
Ze hebben de muren van verschillende Brus-
selse treinstations verfraaid met hun graffiti; 
de kunstenaars van het Propaganza-collec-
tief ken je vast al! Een professionele kunste-
naar maakt live een graffitikunstwerk! 
Zonder inschrijven

Donderdag 16/7 van 14u-16u

Let’s play together  
(vzw Safa) (10-18 jaar)
Workshops spelen en samenwerken in team: 
touwtrekken, estafetteloop en nog veel meer! 
Zonder inschrijven

Vrijdag 17/7 en 31/7, 17u-18u

Freestyle Lab:  
Initiatie Hip Hop
Heb je een passie voor dans en de hip-hop-
cultuur? Of  wil je gewoon een nieuwe 
dansstijl leren kennen? Kom oefenen en 
laat je bijstaan door professionele coaches. 
Ontspanning verzekerd! 
Inschrijving op Freestylelab.be (max. 12 deelnemers)

Maandag 20/7 - 15u-17u

Land Art (Vzw Safa)  
(10-18 jaar)
Ontwerp je natuurlijk en vluchtige kunstwerk 
met natuurlijke elementen om je heen. Laat 
je creativiteit de vrije loop! 
Zonder inschrijven

Donderdag 23/7 - 14u30-16u30

Pétanque (volwassen)
Initiatie en oprichting van een groep regelma-
tige deelnemers
Inschrijven ter plaats

Vrijdag 24/7 - 13u-18u

Workshop korte filmpjes 
maken met de smartphone 
(12-18 jaar)
Zin om zelf filmpjes te maken met je smart-
phone? Dan is deze workshop iets voor jou! 
Met Snapchat, Tiktok en Instagram maak je 
een mini-documentaire over het thema iden-
titeit, racisme en nog veel meer. 
Voorinschrijving via bledarte.collectif@gmail.com of ter 
plaatse afhankelijk van het aantal resterende plaatsen 
(max. 10 deelnemers)

Donderdag 30/7, 20/8, 27/8 - 13u-16u 

Workshop Slam  
(voor iedereen)
Als je zin hebt om te schrijven of paar regels 
te bedenken over de actualiteit of over wat je 
drijft. Wil je iets van jezelf naar buiten bren-
gen. Als je mensen wilt ontmoeten, delen, ex-
perimenteren. Doe dan mee! De workshops 
van Slameke zijn er voor iedereen. Je leert er 
methoden, doet er schrijfoefeningen en krijgt 
podiumcoaching. We sluiten het parcours af 
met een “open-micro”. Deel je teksten met 
anderen, uiteraard volgens de regels van so-
cial distancing! 
Voorinschrijving via stages@slameke.be of ter plaatse 
afhankelijk van het aantal resterende plaatsen (max. 15 
deelnemers)

Woensdag 5/8 - 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. 
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Donderdag 6/8 - 15u-15u45

Les p’tits bouts de contes 
(voor iedereen)
Raadsels en kinderrijmpjes begeleid door de 
Ukulele
Inschrijven ter plaats

Woensdag 26/8 - 15u-18u

Street Sport (6-18 jaar)
Initiatie urban sports: parkour, free style 
voetbal, fietsen, rollers, sportief parcours 
met ballonnen, multisport.
Inschrijven ter plaats

IN DE BUURT:
Dinsdag 7/7 (14u-18u) en woensdag 8/7 
(10u-16u)
Sint-Guidowijk 
Sourire -workshops 
emotionele cartografie en 
foto’s (voor iedereen)
La Compagnie des Rotules Effrénées nodigt 
je uit voor een emotionele mapping door 
creatieve workshops. Alleen of in een groep, 
word je begeleid om een levensgrote foto van 
jezelf te maken met een door jouw gemaakt 
masker met een gesublimeerde glimlach, die 
in de straten van Anderlecht wordt getoond.
Info en verplicht inschrijving voor de workshops:  info@
escaledunord.net - Tel :  02 528 85 00

Woensdag 15/7, 29/7 - 15u-17u
Woensdag 12/8, 26/8 - 15u-17u
Bibliotheek van Espace Maurice 
Carême (Kapelaanstraat 1-7)
«Il était une fois... dans le 
jardin de la bibliothèque» 
(4-10 jaar)
Stilletjes, we beginnen... Ooit waren er 
kleintjes die wat frisse lucht moesten krijgen 
en hun oren moesten vullen met mooie ve-

rhalen om te lachen, zich te vermaken... dus 
kwamen ze naar de tuin van de bibliotheek 
om naar kleurrijke albums te luisteren en met 
open ogen te dromen!
Met reservatie via 02/526.83.30 (max. 20 deelnemers)

Woensdag 25/7  en 29/7- 13u-17u
Centrum
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 

Elke donderdag om 18u30
Tuin van de Espace Carême 
(Kapelaanstraat 3-7)
Escales Estivales – 
Concerten
Een uitnodiging voor een muzikale reis in de 
prachtige tuin van de Espace Carême. Bekijk 
het volledig programma op www.escaledu-
nord.brussels
De activiteit is gratis met reservatie via 02 528 85 00 
of info@escaledunord.net Pas op, in geval van regen 
worden onze Escales Estivales geannuleerd! http://
www.escaledunord.brussels/
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Elke zaterdag om 14u
Tuin van het Erasmushuis 
(Formanoirstraat 31)
Yogalessen
Adem eens diep in! Geniet van rustige en 
ontspannende yogalessen voor alle niveaus. 
De oefeningen van Alexa en haar partners 
zijn geïnspireerd op de ‘Prana Vinyasa 
Flow’-bewegingen.
Info en reservatie:  yoga_lotus@outlook.com. 
(Het aantal deelnemers is beperkt). Gratis 
bijdrage vanaf 5€. 
Breng je yogamat of iets gelijkaardig mee. Zorg dat je 
5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. Bij 
regen zijn er geen lessen.

Elke vrijdag vanaf 17/07 - 12u30-13u30
Tuin van het Erasmushuis 
(Formanoirstraat 31)
Gym Zen (volwassenen)
Rustig en bewust ademen en bewegen. Voor 
van lichamelijke en van mentale ontspan-
ning.

Elke vrijdag vanaf 17/07 - 15u-16u
Tuin van het Erasmushuis 
(Formanoirstraat 31)
Zittend turnen (volwassen/
senioren)
Aangepaste turnoefeningen.  Zittend of 
leunend op een stoel.
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