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MOE - DI 01.09.2020 - YOGA
‘Minder stressen’, ‘evenwichtiger leven’ en ‘tijd
nemen voor mezelf’ staan op heel wat lijstjes met
goede voornemens. Dat kan efficiënter. Vervang
die drie door één voornemen en start met
yogalessen in de Moelie.

MOE - DI 01.09.2020 - MOELIE-
LAND
Minecraft is een wereld waar alles bestaat uit
blokken. Met die blokken bouw je allerlei dingen
zoals huizen, kastelen, achtbanen, boten, natuur
of dieren: de grens is je eigen fantasie.Niet alleen
werd GC de Moelie helemaal nagebouwd. Er is
ook een heel schatteneiland om te verkennen.

MOE - DI 01.09.2020 -
LINKEBEEK LEGENDS EN
DROGENBOS WARRIORS
Word lid van één van onze e-sportteams:
Linkebeek Legends of Drogenbos Warriors. !Via
de Discord-app brengt de Moelie en de Muse
gamers van onder de kerktoren samen. Zo komen
ze in contact met andere lokale gamers. Discord is
een alles-in-een-communicatie-app voor
vrienden, gemeenschap en gaming.

MOE - DI 01.09.2020 - FOTO-FIETSZOEKTOCHT BRAVOVELO
Denk je aan fietsen in de buurt, dan denk je niet meteen aan fietsen in Brussel. BRAVOVELO is een
fotofietszoektocht die door de zuidelijke faciliteitengemeenten gaat en de zuidelijke gemeenten van Brussel.

BDH - WO 02.09.2020 13.00 TOT 16.00 - EZELSOOR
BDH - VR 04.09.2020 15.30 TOT 19.30 - EZELSOOR
Dit jaar zit Ezelsoor in een coronaproof jasje. Schrijf je vooraf in via www.deboesdaalhoeve.be. We maken er een
gezellige middag van én je gaat naar huis met een goodiebag gevuld met prachtig kaftpapier en een knutselpakket.

MOE - VR 04.09.2020 15.30 TOT 19.00 - EZELSOOR
Schrijf je vooraf (tot 02.09 om 17.00) in via www.demoelie.be en kom binnen je tijdslot naar Ezelsoor. Je ontvangt er
kaftpapier en een goodiebag met knutselgerief. Je kan langs bij een sneltekenaar en kan genieten van een zeep-
bellenshow en een goochelact.

https://www.demoelie.be/nl/sportverenigingen
https://www.demoelie.be/nl/event/28385/moelieland
https://www.demoelie.be/nl/news/5305/gamen-en-chatten-ook-dit-is-gemeenschapsvorming
https://demoelie.be/nl/event/28940/fotofietszoektocht
https://demoelie.be/nl/event/28940/fotofietszoektocht
https://deboesdaalhoeve.be/nl/event/18575/gratis-boekenkaftdag-
https://deboesdaalhoeve.be/nl/event/18575/gratis-boekenkaftdag-
https://www.demoelie.be/nl/event/28720/in-een-aangepast-jasje


MEE – ZA 05.09.2020 16.00 –
MARVELOUS ADVENTURES
GROUP – THE GREAT ESCAPE
Ontsnappingskunstenaar Ben en zijn nonchalante
hulpje nemen je mee in een avontuur vol
gevaarlijke en uiterst grappige situaties. Kom
kijken hoe deze heren trachten te ontsnappen uit
een dwangbuis, uit kettingen tijdens een salto of
uit dé Chinese ‘water torture cell’ van Harry
Houdini. Een spektakel voor iedereen vanaf 6 jaar!

MEE – ZO 06.09.2020 20.00 -
FILM - ÉTÉ ’85
ÉTÉ ‘85, een heerlijke film van François Ozon,
baadt in een zomers, nostalgisch gevoel met de
muziek van de jaren '80 als achtergrond. Twee
jongens vinden elkaar in de zwoele zomer van
‘85. Maar zal de droom langer duren dan deze
zomer?

MOE - VANAF DI 08.09.2020 -
PILATES
Pilates is een volledige workout waarbij in elke
oefening meerdere spiergroepen tegelijk aan bod
komen. Pilates creëert een betere balans tussen
lichaam en geest, geeft je weer energie en helpt je
om stress te verminderen. Pilates kan door
iedereen worden beoefend, ongeacht leeftijd,
conditie of lenigheid.

MOE - DI 08.09.2020 17.30 tot
19.30 - INSCHRIJVING CONVER-
SATIEKLAS NEDERLANDS
GLTT-CVO uit Rode organiseert van 15.09 t.e.m.
19.01 wekelijks op dinsdag van 19:00 tot 21:05
uur conversatieklassen in de Moelie. Vooraf
inschrijven en slagen voor een test is verplicht.

MEE - VR 11.09.2020 20.00 -
EXTRA FILM - NIET SCHIETEN
Bij de laatste aanslag van de Bende van Nijvel op
het warenhuis Delhaize in Aalst op 9 november
1985 ziet de 9-jarige David Van de Steen hoe zijn
ouders en zus voor zijn ogen worden neer-
geschoten. Zijn grootouders hebben de
loodzware opdracht om hun kleinzoon een
toekomst te bieden...

MEE - ZA 12.09.2020 20.15 -
ROSA BUTSI
Rosa Butsi, hiervoor beter bekend als Roos
Denayer, brengt met haar stem en gitaar muziek
als een warm jazz dekentje, geïnspireerd door
haar favoriete singer-songwriters. Fris muzikaal
talent van Beerselse bodem!

https://www.demeent.be/nl/event/6434/the-great-escape
https://www.demeent.be/nl/event/6434/the-great-escape
https://www.demeent.be/nl/event/6462/film
https://www.demoelie.be/nl/sportverenigingen
https://www.demoelie.be/nl/nederlands-oefenen/conversatie
https://www.demoelie.be/nl/nederlands-oefenen/conversatie
https://www.demeent.be/nl/event/6463/extra-film
https://www.demeent.be/nl/event/6450/titel


MEE - ZO 13.09.2020 20.00 -
FILM - ESCAPE FROM PRETORIA
Twee jonge blanke Zuid-Afrikanen worden in
1978 als terroristen opgesloten in de gevangenis
van Pretoria vanwege hun hulp aan het ANC
tijdens het apartheidsregime. Ze bedenken een
inventief, maar gevaarlijk ontsnappingsplan.
Razendspannend en waargebeurd!

MEE - ZA 19.09.20 20.00 - EXTRA
FILM - DE PREMIER
Wat begon als een veelbelovende dag, ontaardt
in een ware nachtmerrie en emotionele
rollercoaster in de nieuwste kaskraker van Erik
Van Looy.

MEE - ZO 20.09.20 20.00 - FILM -
JUDY
Renée Zellweger verrast met een fenomenale
performance als Judy Garland tijdens haar laatste
concertreeks in Londen. Kleine waarschuwing: na
het zien van JUDY zal je nooit meer op dezelfde
manier naar THE WIZARD OF OZ kijken. Renée
Zellweger kreeg voor haar prestatie de Oscar voor
Beste Actrice.

MOE - DI 22.09.2020 14.00 -
FILMMATINEE: PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU
1770. Marianne is schilder en moet het
huwelijksportret van Héloïse schilderen, een jonge
vrouw die net het klooster verlaten heeft. Héloïse
weigert de poseren als verzet tegen haar lot als
echtgenote. Marianne zal dus in het geheim
moeten schilderen. (Toegang: 3 euro)

MEE - VR 25.09.20 20.15 - HET
BANKET, I SOLISTI & VLAAMS
RADIOKOOR - LANDRU
Het Banket, I SOLISTI en Vlaams Radiokoor
brengen een theaterconcert waarin de illustere
zaak rond de  Franse seriemoordenaar Henri-
Désiré Landru wordt opgevoerd. Een geestig
proces van een moordzaak zonder lijken. Met Jan
Decleir in de hoofdrol. 

MOE - ZA 26.09.2020 14.00 tot
16.00 - KIJK IK FIETS!
Met de hulp van ervaren begeleiders leren jonge
kinderen fietsen zonder steunwieltjes. Initiatief
i.s.m. Sportregio Zuidwestrand.

MEE - ZA 26.09.20 20.15 -
JAZZLAB DOUBLE BILL: KREIS +
THUNDERBLENDER
Het jonge trio Kreis bevindt zich op het veld
tussen lyrische jazz, kamermuziek en filmische
bedwelming. Zachtmoedig exploreren ze de
grenzen van compositie en improvisatie.
Thunderblender brengt een avond vol
avontuurlijke, moderne jazz beladen met emoties,
heftige grooves en fragiele intimiteit.

MOE - ZO 27.09.2020 - 14.00
TOT 18.00 - REPAIR CAFE
Op 27.09, 25.10 en 29.11 gaat RC-Linkebeek
coronaproof door. Je brengt je defecte spullen op
dinsdag voor de betrokken datum van RC tussen
14.00 en 20.00 binnen in de Moelie en maakt een
afspraak om ze op zondag te komen ophalen.

https://www.demeent.be/nl/event/6464/film
https://www.demeent.be/nl/event/6468/extra-film
https://www.demeent.be/nl/event/5883/film
https://www.demoelie.be/nl/event/28989/portrait-de-la-jeune-fille-en-feu
https://www.demoelie.be/nl/event/28989/portrait-de-la-jeune-fille-en-feu
https://www.demeent.be/nl/event/5929/landru
https://www.demeent.be/nl/event/5929/landru
https://www.demoelie.be/nl/event/19951/gc-de-moelie
https://www.demeent.be/nl/event/5930/double-bill-kreis-thunderblender
https://www.demeent.be/nl/event/5930/double-bill-kreis-thunderblender
https://www.demoelie.be/programme/repaircafe
https://www.demoelie.be/programme/repaircafe


MEE - ZO 27.09.20 20.00 - FILM -
MONOS
MONOS is een indringend avontuur waarin je
overweldigd wordt door de weelderige natuur,
rauwe emoties en beklijvende gebruik van geluid
en muziek. Een genadeloos wild verhaal over
leiderschap en overlevingsdrang. Prijsbeest op
het Filmfest Gent.

MEE - WO 30.09.20 20.15 -
ATANERES ENSEMBLE -
FULLHOUSE-AVANT PREMIÈRE
Het jong en professioneel strijkorkest Ataneres
richt zich naast het gevestigde strijkersrepertoire
op de combinatie van verschillende
muziekgenres. Het naadloos samenspel op het
podium zorgt voor een interactief en hecht
ensemble waarbij actie en levendig musiceren op
de voorgrond komen te staan.

MOE - DO 01.10.2020 10.00 -
VORMING: LEER
WERKEN MET WINDOWS 10
In 3 lessen van 3 uur ontdek je de verschillende
functies en onderdelen van het besturings-
systeem. Je leert werken met het  bureaublad,
mappen en een aantal ingebakken programma’s.
Lesdagen: 01.10, 08.10 en 15.10, telkens van
10:00 tot 13:00 uur.

MEE - VR 02.10.2020 15.00 &
20.15 LILIANE SAINT-PIERRE -
CONCERT MET LIVEBAND
70 jaar worden is iets wat velen afschrikt maar
niet Liliane Saint-Pierre. Voor haar is het een
nieuw begin, een derde leven. Onder het
levensmotto: ‘ik verlang nog steeds naar meer!’
omringt ze zichzelf met jonge gepassioneerde
muzikanten om u te entertainen en verleiden met
haar nieuw album.

BDH - ZA 03.10.2020 14.00 -
FAMILIEBUBBEL: THEATER-
WORKSHOP
Zin in een fijn familiemoment met je kinderen
tussen 4 en 9 jaar? Kom naar de
theaterworkshop. We maken samen plezier met
theater, muziek en beweging.

MEE - ZA 03.10.2020 20.00 -
EXTRA FILM - LES MISÉRABLES
Er hangt oproer in de lucht in LES MISÉRABLES,
en de geur van kruitdamp. In een bruisende film
over radicalisme, tolerantie en provocatie, zijn
adrenaline en woede moeilijk te controleren. Een
boze film boordevol energie, die tijdens een
spannende finale bijna dreigt over te koken.

MEE - Z0 04.10.2020 15.00 -
FAMILIEFILM - BIG TRIP
De schrijver van MADAGASKAR brengt met BIG
TRIP een nieuw dierenspektakel! Een onhandige
ooievaar bezorgt een baby Panda op het
verkeerde adres. Beer, Eland, Tijger en Konijn
vangen baby Panda op, en beginnen aan een
spannende tocht vol hilarische momenten! BIG
TRIP is één vrolijke beestenboel!

https://www.demeent.be/nl/event/5887/film
https://www.demeent.be/nl/event/5931/fullhouse-avant-premiere
https://www.demeent.be/nl/event/5931/fullhouse-avant-premiere
https://www.demoelie.be/nl/event/29173/archeduc
https://www.demoelie.be/nl/event/29173/archeduc
https://www.demeent.be/nl/event/5932/concert-met-live-band
https://www.demeent.be/nl/event/5932/concert-met-live-band
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29188/theaterworkshop
https://www.demeent.be/nl/event/6471/extra-film
https://www.demeent.be/nl/event/6472/familiefilm


MEE - Z0 04.10.2020 20.00 - FILM
MUIDHOND
Jonathan wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Hij
wil het verleden vergeten en neemt zich voor een
beter mens te worden. Zijn goede intenties
worden al snel op de proef gesteld als er een
moeder met haar dochtertje naast hem komt
wonen...

MOE - DI 06.10.2020 14.00 -
FILMMATINEE: HASTA LA VISTA
Drie fysiek zwaar beperkte twintigers besluiten
om met de hulp van een begeleider/chauffeur een
reis te maken naar een bordeel ‘voor mensen
zoals wij’ in Spanje waar ze voor het eerst seks
willen hebben met een vrouw…  (Toegang: 3 euro)

BDH - WO 07.10.2020 19.00 -
MUZIKALE WANDELING MET
LENNAERT MAES
Unieke belevingswandeling met verhalen en
muziek.

MEE - ZA 10.10.2020 20.15 -
NEEKA - MEISJE, MEISJE
In 2018 nam Neeka 10 prachtige songs op in de
übergezellige Gentse Room 13 Studio’s.
Gezongen in haar moedertaal, alsof ze nooit iets
anders heeft gedaan, puur en ontwapenend.
Vanavond brengt de singer-songwriter
melancholische, Nederlandstalige songs: speels
en vernuftig maar altijd een beetje donker.

MEE - Z0 11.10.2020 20.00 - FILM
CORPUS CHRISTI
Daniël ervaart een religieuze roeping maar zal
door zijn criminele verleden nooit priester kunnen
worden. Na het uitzitten van zijn straf voor moord
in een jeugdinstelling, wordt hij in een
plattelandsdorp onterecht als priester ontvangen.
Een kans die hij met beide handen grijpt.

BDH - DO 15.10.2020 19.00 &
21.15 - MICHAEL VAN PEEL:
VAN PEEL TOT EVENAAR
Antwerpen-Dakar per Vespa. Een vrolijke dia-
avond gelardeerd met toogfilosofie en
tegelwijsheden. Stand-upcomedian en Vespa-
reiziger Michael Van Peel neemt je mee op reis
van West-Europa naar West-Afrika, door de
uitgestrekte zandvlakten van de Sahara en langs
de kronkelpaden in zijn hoofd.

MEE - VR 16.10.2020 20.15 -
RICK DE LEEUW & JAN
HAUTEKIET - CONCERT +
SUPPORT-ACT MANU
HUYLEBROECK
Rick de Leeuw verruilde het woelige nachtleven
van Amsterdam voor het Belgische platteland.
Gelukkig wordt hij begeleid door Jan Hautekiet en
dit op de plek waar ze beiden thuishoren: het
podium. Rodenaar Manu Huylebroeck zorgt voor
een verrassend voorprogramma.

MEE - ZA 17.10.2020 20.00 -
EXTRA FILM - THE PIANO
Midden 19e eeuw. De stomme Ada trekt samen
met haar dochtertje en piano naar Nieuw-
Zeeland voor een gearrangeerd huwelijk met de
rijke landeigenaar Stewart, maar wordt al snel
begeerd door een lokale arbeider op de plantage.

https://www.demeent.be/nl/event/5877/film
https://www.demoelie.be/nl/event/28991/hasta-la-vista
https://www.demoelie.be/nl/event/28991/hasta-la-vista
https://www.demeent.be/nl/event/6455/meisje-meisje-akoestisch
https://www.demeent.be/nl/event/6474/film
https://deboesdaalhoeve.be/nl/event/29122/nordkapp-stories
https://deboesdaalhoeve.be/nl/event/29122/nordkapp-stories
https://www.demeent.be/nl/event/6456/concert-support-act
https://www.demeent.be/nl/event/6456/concert-support-act
https://www.demeent.be/nl/event/6475/extra-film


MEE - ZO 18.10.2020 20.00 -
FILM - THE OUTPOST
THE OUTPOST vertelt het heftige verhaal van 53
Amerikaanse soldaten die in 2009 in Afghanistan
gestationeerd zijn om een afgelegen buitenpost te
verdedigen. Met indrukwekkende rollen voor o.a.
Scott Eastwood, Orlando Bloom en Caleb Landry
brengt THE OUTPOST de historische “Battle of
Kamdesh” in beeld.

MOE - MA 19.10.2020 09.00 - DE
SCHAT VAN LINKEBEEK
Met oude prentkaarten, qr codes en emoticons ga
je op stap en ontdek je een aantal merkwaardige
plekjes te Linkebeek. Via allerlei opdrachten kom
je hopelijk uit bij de oplossing van ons vraagstuk.
Het antwoord zend je naar de Moelie en je maakt
kans op een VR-bril en een eremunt van
Linkebeek.. Prijs: 5 euro per startpakket.

MOE - ZO 18.10.2020 15:00 -
LEJO - HANDS UP
Met blote handen en houten ogen creëert Lejo
een unieke frisse vorm van poppentheater. Het
publiek – jong en oud – vergeet al snel dat het
naar 2 handen zit te kijken. Na de voorstelling
kunnen de kids in een workshop hun eigen lejo
maken.

BDH - DO 22.10.2020 20.30 -
LAÏS OMARMT DE KLEINKUNST
Laïs brengt tijdens deze kerktour liedjes die
simpelweg te goed zijn om ze niet te spelen.
Liedjes van onder meer Boudewijn De Groot,
Herman Van Veen, Willem Vermandere en
Ramses Shaffy.

MEE - VR 23.10.2020 20.15 -
LOGE 10 - DE ACTRICE
Erik Goris en Myriam Bronzwaar brengen een
romantische komedie pur sang. Een beroemde
toneeldiva neemt afscheid van haar publiek met
een laatste voorstelling. Plots staat haar ex-man
in de kleedkamer. Drama en komedie botsen
wanneer de ex-geliefden afscheid nemen!

MEE - ZA 24.10.2020 20.15 -
LUCAS CORTOOS & VINCENT
VAN AUDENHOVE - SONGS OF
TRAVEL
Bariton Lucas Cortoos en pianist Vincent Van
Audenhove gidsen je doorheen het romantische
liedrepertoire van de Britse componist Ralph
Vaughan: SONGS OF TRAVEL. Een romantisch
meesterwerk voor zang en piano, gebracht door
dit straffe duo met Beerselse roots.

BDH - ZO 25.10.2020 11.00 -
COLLECTIEF DOFT - ZOZOÖFZO
(5+)
‘ZOZOÖFZO’ is een fascinerende en visuele
voorstelling. Over ‘goed’ en ‘slecht’. Groenten en
fruit kunnen slecht worden. Kunnen mensen ook
slecht worden?

https://www.demeent.be/nl/event/6476/film
https://demoelie.be/nl/event/29184/de-schat-van-linkebeek
https://demoelie.be/nl/event/29184/de-schat-van-linkebeek
https://demoelie.be/nl/event/29123/lejo
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29124/zingt-kleinkunst-kerktour
https://www.demeent.be/nl/event/6457/de-actrice
https://www.demeent.be/nl/event/6458/songs-of-travel
https://www.demeent.be/nl/event/6458/songs-of-travel
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29120/collectief-doft


MEE - ZO 25.10.2020 20.00 -
FILM - QUEEN & SLIM
Wanneer Slim zijn date Queen na hun eerste
afspraakje naar huis brengt, worden ze aan de
kant gezet door een blanke politieagent. De
situatie escaleert: de agent wordt neergeschoten
en het Tinderkoppel vlucht. De video van het
incident gaat viraal. Een Tinderdate mondt uit in
een tragische roadtrip.

MEE - DO 29.10.2020 20.30 -
FULCO + SCHNTZL - CLUB 1700
Frivole Nederpop door Gentse Nederlander +
speelse kamermuziekjazz door jong duo van
internationale klasse = een gedroomde combo
voor dit heerlijke clubconcert.

MEE - ZA 31.10.2020 20.00 -
EXTRA FILM - ONCE UPON A
TIME IN HOLLYWOOD
1969. Acteur Rick Dalton scoorde slechts één
filmsucces en is op zoek naar meer. Ook zijn
rechterhand Cliff Booth verlangt naar een carrière.
Ze proberen samen aan de bak te komen. Hun
verhaal doorkruist de moord op buurvrouw
Sharon Tate en vier van haar vrienden door de
Charles Mansons sekte…

MOE - VR 30.10.2020 18.00 -
SPOOKTACULAIRE GRIEZEL-
WANDELING
Tijdens de spooktaculaire griezelwandeling
dwalen we doorheen de kleine straatjes en
steegjes van Linkebeek. Zo maken we kennis met
de spoken en griezels die er zijn in Linkebeek.

MEE - ZO 01.11.2020 20.00 -
FILM - BEANPOLE
1945, Leningrad. De Tweede Wereldoorlog heeft
de stad verwoest. Nu de belegering voorbij is,
kruipt Leningrad verwoest. In de ruïnes van de
stad proberen twee jonge vrouwen hun leven
opnieuw zin te geven. Een film die in je ziel kruipt!

MOE - MA 02-VR 06.11.2020 -
NOVEMBRIUS VAKANTIESTAGE
Novembrius is de vakantiestage van Just4Fun
waar je zowel op onze spelcomputers als buiten
in de natuur vertoeft. Escaperooms, NERFbattles,
robots programmeren, … en dit zijn nog maar een
paar ingrediënten van deze stage.

MOE - DI 03.11.2020 14.00 -
FILMMATINEE: SAMBA 
De reeds 10 jaar illegaal in Frankrijk verblijvende
Samba ontmoet de vrijwilligster Alice die
vreemdelingen helpt bij het bekomen van een
verblijfsvergunning. Tegen het advies in van haar
collega’s om te nauw contact te hebben met
hulpbehoevenden, zoekt ze de mens achter
Samba… (Toegang: 3 euro)

BDH - WO 04-VR 06.11.2020 -
WIE NIET WEG IS, IS GEZIEN (3
TOT 6 JAAR)
In deze driedaagse stage ontdek je de
mysterieuze plekjes van de Boesdaalhoeve.
Samen gaan we op zoek naar allerlei verborgen
zaken en verstoppen we zelf ook de meest leuke
dingen. En wie weet, verstoppen we ook onszelf.

https://www.demeent.be/nl/event/6477/film
https://www.demeent.be/nl/event/5942/club-1700
https://www.demeent.be/nl/event/6502/extra-film
https://www.demeent.be/nl/event/6502/extra-film
https://demoelie.be/nl/event/29183/gc-de-moelie
https://www.demeent.be/nl/event/6478/film
https://www.demoelie.be/nl/event/27100/beleef-het-onverwachte
https://www.demoelie.be/nl/event/27100/beleef-het-onverwachte
https://www.demoelie.be/nl/event/28923/samba
https://www.demoelie.be/nl/event/28923/samba
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29177/herfststage-3-
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29177/herfststage-3-


MEE - DO 05.11.2020 20.15 - HET
GEVOLG/SIEN EGGERS - U BENT
MIJN MOEDER
In U BENT MIJN MOEDER geeft Joop Admiraal
een eerlijk en aangrijpend beeld van het leven van
zijn 80-jarige, demente moeder. Regisseur Stefan
Perceval bewerkte dit waargebeurde verhaal tot
een moeder-dochterconfrontatie, waarbij Sien
Eggers beide rollen speelt.

MEE - 06.11.2020 18.30 -
VUURTHEATER SPROOKJES 
 ENZO - PASSA IL TEMPO
Sprookjes Enzo neemt je mee naar een magisch
bos, waar tijd groeit, geplukt wordt, en de wijde
wereld wordt ingestuurd. De tijd staat symbool
voor geboren worden, spelen, groeien, liefhebben,
ouder worden, doodgaan en opnieuw geboren
worden…   Reis je met ons mee? We hebben
zeeën van tijd. Vuurtheater in het Colomapark te
Sint-Pieters-Leeuw.

MEE - 07.11.2020 20.15 - JOOST
VAN HYFTE - UITGEKOOKT
Na vier shows je lachspieren te hebben beroerd
via je smaakpapillen, is het tijd voor Van Hyfte
2.0, want Joost is UITGEKOOKT! Misschien is het
eens tijd om andere zintuigen te beroeren, want
waarvan krijg jij goesting? Eén ding is zeker: Joost
heeft weer één ambitie en dat is jou aan het
lachen krijgen!

MEE - ZO 08.11.2020 15.00 -
FAMILIEFILM - PINOCCHIO (NV)
Wanneer houtsnijder Geppetto (Roberto Benigni)
een pop maakt, gebeurt er iets magisch. De
houten pop begint te praten, lopen, lachen en
eten. Geppetto noemt hem Pinocchio en voedt
hem op als zijn eigen zoon. Pinocchio wil maar
één ding: een echte jongen worden! Een
bijzondere film voor jong en oud! Nederlandstalige
versie.

MEE - ZO 08.11.2020 20.00 -
FILM - PINOCCHIO (OV)
Wanneer houtsnijder Geppetto (Roberto Benigni)
een pop maakt, gebeurt er iets magisch. De
houten pop begint te praten, lopen, lachen en
eten. Geppetto noemt hem Pinocchio en voedt
hem op als zijn eigen zoon. Pinocchio wil maar
één ding: een echte jongen worden! Een
bijzondere film voor jong en oud! Originele versie.

BDH - DO 12.11.2020 20.30 -
JELLE CLEYMANS - ALLEEN
DOOR HET RUIME SOP
‘Alleen in het ruime sop’ is Cleymans’ eerste
solovoorstelling. Waar hij zich de voorbije tien jaar
veilig omsingeld wist door zijn groep muzikanten,
staat hij er deze keer helemaal alleen voor. Via
liederen en verhalen vertelt hij ons over loslaten
en weer terugvinden.

BDH - DO 19.11.2020 20.30 -
KAMAL KHARMACH - MAG IK
EVEN (TRY-OUT)
Voor de tweede editie van zijn
eindejaarsconference geeft Kamal er een extra
lap op. Brexit, megxit, Ciara, het coronavirus en de
regeringscrisis: genoeg onderwerpen voor een
hilarische terugblik.

https://www.demeent.be/nl/event/5946/u-bent-mijn-moeder
https://www.demeent.be/nl/event/5946/u-bent-mijn-moeder
https://www.demeent.be/nl/event/5947/passa-il-tempo
https://www.demeent.be/nl/event/5947/passa-il-tempo
https://www.demeent.be/nl/event/5947/passa-il-tempo
https://www.demeent.be/nl/event/5947/passa-il-tempo
https://www.demeent.be/nl/event/5948/uitgekookt
https://www.demeent.be/nl/event/6479/familiefilm
https://www.demeent.be/nl/event/6480/film
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29127/alleen-in-het-ruime-sop
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29127/alleen-in-het-ruime-sop
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29128/mag-ik-even-try-out
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29128/mag-ik-even-try-out


BDH - ZO 29.11.2020 10.00 -
FAMILIEBUBBEL
Zin in een fijn familiemoment met je kinderen
tussen 4 en 9 jaar? Tijdens de voorleesweek
luisteren en kijken we naar een mooi verhaal. Na
het verhaal spelen we diverse spelletjes.

MOE - ZO 06.12.2020 15.00 - JAN
DE SMET - OOK DE SINT STEEKT
ZIJN VINGER IN DE LUCHT
Op zondag 6 december komt Jan De Smet (De
Nieuwe Snaar) langs in de Moelie met zijn
heerlijke liedjesprogramma voor kinderen. De
kinderen zullen al gauw meezingen en na de
show ontvangen ze een cadeautje.

BDH - DO 10.12.2020 20.30 -
AMELIE ALBRECHT - ZWAAR
LEVEN (TRY-OUT)
Amelie Albrecht zou nooit ergens komen met haar
neiging om alles in het belachelijke te trekken.
Maar het leverde haar in 2018 wel Humo’s
Comedy Cup op. Pure stand-upcomedy van de
energiezuinige soort. 

BDH - WO 16.12.2020 14.00 -
FAMILIEBUBBEL
Zin in een fijn familiemoment met je kinderen
tussen 4 en 9 jaar? Het is bijna Kerstmis! Dan
maken we het gezellig. We knutselen iets moois
voor het familiekerstfeest.

https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29186/voorleesuurtje
https://demoelie.be/nl/event/29125/jan-de-smet
https://demoelie.be/nl/event/29125/jan-de-smet
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29130/zwaar-leven-try-out
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29130/zwaar-leven-try-out
https://www.deboesdaalhoeve.be/nl/event/29187/creatief-met-kerst

