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PROGRAMMA

>> KINDERPRORAMMA
— op het einde van de grote hal
12u-17u: SPORTY beweeglandschap (2-8j - inkom €1)

Zo lang zitten we met alle partners in de oude spoorweghal achter
het station van Leuven. En we gaan nog even door, daarom vieren we
graag samen met jullie!

— in de bewegingshal
12u-14u: PARKOUR vrije training (-12j)
14u-17u: PARKOUR vrije training (12+j) met parkour-ervaring

—

— op de patio
doorlopend: PARKOUR outdoor free running

>> ETEN & DRINKEN
9u-uitverkoop (max18u): KORST BAKKERIJ is open voor het brood bij
de pick nick of ander lekkers.
— op de foodcourt
10-23u: BAR open voor drankjes
10u-14u: CONTENT No waste Great taste brunch (op inschrijving)
12u-21.30u: FALAFEL HABIBI Palestijnse gerechten en sandwiches
17u-21.30u: ANTICO PIZZA uit de houtoven
— op het terras
13u-21u: CARAMBOLA vers ambachtelijk ijs uit de foodtruck
— langs de Locomotievenstraat
24/24: VOEDSELAUTOMAAT met verse hoeveproducten om te smullen
>> KRUIDENIER
— in het midden van de grote hal
10u-17u: HET PERRON Buurtwinkel met solidair winkelconcept is open voor
het beleg op je brood of de huisgemaakte soep
>> BLOEMENPLUK
— langs de Diestsesteenweg
10u-13u: FLEUR LOCALE ecologische bloemen plukken

>> BELGISCHE EENWIELER KAMPIOENSCHAP
— in de grote hal
9u-12u: competitie
12u-13u: workshop
13u-17u45: competitie
17u45-18u: prijsuitreiking
— op het Blauwputplein
9.30u-14u: basket competitie
>> MUZIEK
— op het terras
11u-14u: Arktos DJ
14u-19u: Dansemble b2b Very Disco Channel
>> SOLIDAIRE MARKT
— in het midden van de gang
14u-17u45: GEEFPLEIN en Krijg-de-Klere-Markt
>> DANSEN
— in de grote hal
19u-20u: OPEN DANSVLOER
Nog vragen? Stuur een mailtje naar info@hal5.be

>> RONDLEIDING
(op reservatie per tijdslot, zie inschrijvingslink op website)
— start aan de poort van de buurttuin
14u, 15u of 16u: VELT rondleiding leerpluktuin (45 min)
— start aan de inkom op de Locomotievenstraat
14u of 16u : HAL 5 rondleiding over en door ons project Hal 5! (45 min)
vu project coördinator - Hanne Vanhaverbeke - hanne@hal5.be

Tot dan!
Hal 5 community

Meer info
www.hal5.be
facebook.com/projectHAL5
instagram.com/hal5.leuven

Locomotievenstraat
3010 Kessel-Lo

