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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

Maandag en dinsdag: gesloten
Woensdag : 12u- 23u
Donderdag en vrijdag: 15u – 23u 
Zaterdag en zondag: 11u- 23u

Guinguette La Mouette
Van woensdag tot zondag kunnen mensen, 
zoals vrienden en gezinnen, elkaar hier ont-
moeten. Geniet van een uniek uitzicht op het 
kanaal en ontdek de Hangar du Kanaal, haar 
activiteiten en gebruikers. La guinguette or-
ganiseert regelmatig culturele evenementen.
Meer info www.hangardukanaal.be   

Skatepark & Initiatie skaten
Ontdek deze zomer het gloednieuwe tijdelijke 
skatepark in de Hangar du Kanaal. Het ska-
tepark is alle dagen gratis en open van 10u 
tot 22u.
Neem gerust gratis deel aan de initiaties Byrrrh And 
Skate op zondag van 05/07 tot 23/08 van 16u tot 18u. 
Inschrijven kan ter plaatse of via pmorales@anderlecht.
brussels 

 Elke woensdag en zaterdag 14u-16u

Een kunstwerk voor 
iedereen: LA VOILE DU 
KANAAL
In de Hangar du Kanaal is deze zomer 
ook een artistieke installatie van het An-
derlechtse collectief La Gadoue te zien. Wat 
maakt het project zo bijzonder? Iedereen kan 
meewerken aan de creatie.

Zondag 23/8 - 14u-18u

Slotfeest Radio 1070
De Cultuurdienst, de Jeugddienst, De Rinck, 
de bibliotheek en heel wat andere organi-
saties en bewoners stellen Radio1070 voor! 
Samen met de wijk gaan we radio maken 
vanuit onze caravan!
 Heb je een anekdote...? Wil je wat ver-
tellen...? Zin om muziek...? En andere 
buurtbewoners te leren kennen? Radio1070, 
dat is radio voor en door de wijk. Iedereen 
is welkom, ook de kleinsten! Zo komt er een 
verhalenverteller en kan je deelnemen aan 
de zoektocht van Schatten van Vlieg.  Wil 
je wat vertellen over jouw favoriete groep of 
over jouw project in de wijk? Zin om muziek 
te komen spelen of een gedicht te komen 
voorlezen? 
Info: Nederlandstalige Cultuurdienst 02 558 08 
91 - cultuur@anderlecht.brussels - Facebook «1070 
Cultuur» als je het live wil volgen.

BEKIJK HET VOLLEDIGE 
PROGRAMMA VAN DE VAARTDIJK
WWW.HANGARDUKANAAL.BE 

IN DE BUURT: 
Woensdag 15/7 (14u-18u) en donderdag 
16/7 (10u-16u)
Biestebroekdok
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
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Woensdag 22/7 - 13u-17u
Biestebroekdok
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 http://www.
escaledunord.brussels/

Donderdag 6/8 en 27/08- 10u-12u30

Gezondheidsmarkt 
(volwassenen) 
Afspraak aan de kanaalbrug in Kuregem, aan 
de MIVB-halte 46-81
Inschrijven ter plaatse. 

Woensdag 12/8 en donderdag 13/8 -  
14u-18u
Vrijdag 14/8 en zaterdag 15/8, 16u-20u
Biestebroekdok
Radio 1070
De Cultuurdienst, de Jeugddienst, De Rinck, 
de bibliotheek en heel wat andere organi-
saties en bewoners stellen Radio1070 voor! 
Samen met de wijk gaan we radio maken 
vanuit onze caravan!
 Heb je een anekdote...? Wil je wat ver-
tellen...? Zin om muziek...? En andere 
buurtbewoners te leren kennen? Radio1070, 
dat is radio voor en door de wijk. Iedereen 
is welkom, ook de kleinsten! Zo komt er een 
verhalenverteller en kan je deelnemen aan 
de zoektocht van Schatten van Vlieg.  Wil 
je wat vertellen over jouw favoriete groep of 
over jouw project in de wijk? Zin om muziek 
te komen spelen of een gedicht te komen 
voorlezen?
Info: Nederlandstalige Cultuurdienst 02 558 08 
91 - cultuur@anderlecht.brussels - Facebook «1070 
Cultuur» als je het live wil volgen.
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