Families in GC De Linde
De Zondagen
#Sundayfunday #family
Zondagen dienen voor gezellige familiemomenten. Daarom organiseren de
centra uit je regio op die dag een aantal
leuke activiteiten voor jou en je (klein)kind.
Van films tot workshops en wandelingen,
er is voor ieder wat wils. We serveren steeds
een gezonde brunch om de dag goed mee
te beginnen. Ontdek hier het programma
van de winter .
Prijs: volwassene: 5 euro pp - ontbijt + film
kind: 4 euro pp- ontbijt + film
Inschrijven voor ontbijt verplicht.
Tickets via tickets.vgc.be/delinde
Enkel film (vanaf 10u): 2 euro (online/
kassa).
FR
Prix: adulte: 5 euro pp - petit déjeuner +film
enfants: 4 euro pp - petit déjeuner + film
Inscription obligatoire pour le
petit-déjeuner. Tickets: tickets.vgc.be/
delinde
Uniquement le film à partir de 10h:
2 euro (online/à l’entrée)

Ferdinand

101 Dalmatiërs

ZONDAG 25/10/2020 > 9u

ZONDAG 15/11/2020 > 9u

Ferdinand is lief en rustig. Hij houdt
van slapen en ruiken aan bloemen. Als
Ferdinand opgroeit en verandert in een
grote sterke stier, blijft hij een zacht
temperament behouden. Doordat hij
er zo sterk uitziet moet hij tegen zijn
wil mee naar Madrid voor een stieren
gevecht.

Anita en Roger zijn dolblij als hun
Dalmatiërs Pongo en Perdita ouders
worden van een nest schattige puppy’s
Als de modeontwerpster Cruella hiervan
hoort, zet ze alles op alles om de vacht
van de puppy’s te pakken te krijgen voor
haar nieuwe kledinglijn.
FR

FR
Ferdinand n’est pas un taureau o
 rdinaire,
il est tranquil et gentil. Parce qu’il a une
apparence très fort, contre sa v olonté,
il est obligé d’aller a Madrid pour
participer au corrida.
Sous-titré en français.

Woensdagnamiddagfilms

Anita et Roger sont ravis que
leurs d
 almatiens Pongo et Perdita
deviennent parents d’une portée
d’adorables chiots. Lorsque la créatrice
de mode Cruella apprendra cela, elle
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour obtenir la fourrure des chiots
pour sa nouvelle ligne de vêtements.
Sous-titré en français.

In de regio
Alles Kids dag everna

Pluisje
woensdag 21/10/2020
14u30-16u00

Superjuffie
woensdag 18/11/2020
14u30- 16u00

Pluisje is een jong en vrolijk vogeltje dat
graag samen met zijn beste vriendinnetje
Ploveria speelt. Ze lachen veel samen
en zijn stiekem een beetje verliefd. Alles
verandert als Shadow, de valk, Pluisje
aanvalt tijdens zijn eerste vliegles.
Een avontuur over een vrolijk jong
vogeltje.

Ze lijkt misschien een heel gewone juf,
maar als er een dier in nood is, v erandert
Juf Josje plots in Superjuffie. Haar
geheim? Een hap van haar krijtje geeft
haar superkrachten! Maar wanneer er
een hele dierentuin moet gered worden,
is het afwachten of Superjuffie wel super
genoeg is.

Leeftijd: 4-12 jaar mits begeleiding van
(groot)ouders
Prijs: 2 euro
gcdelinde.be/tickets

Leeftijd: 6-12 jaar mits begeleiding van
(groot)ouders
Prijs: 2 euro
gcdelinde.be/tickets

Wil jij weten wat er te beleven valt?
Kijk dan eens op www.everna.be of bel
ons voor meer info. Laten we samen de
zomer feestelijk en veilig afsluiten.
Zo 29.09 | 13:30 – 18:00
GC Everna (Sint-Vincentiusstraat 30,
1140 Evere)
Gratis
everna@vgc.be | 02 247 03 40
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De AllesKIDSdag, dat is ons jaarlijkse
straatfeest voor de hele familie. Dit jaar,
krijgt het een coronaproof jasje.

