Kom Asiat site als eerste ontdekken
en maak kennis met de stadsmakers
met speciaal voor de opening

V.U.:Hans Bonte, burgemeester, Grote Markt, 1800 Vilvoorde | illustratie & vormgeving: www.karolienvanderstappen.com

ZA 29.06 van 12-22 uur & ZO 30.06 12-19 uur

Een speelbos om in te ravotten, een
zandbak voor de kleinsten, klimrekken
voor de durvers, speelheuvels om te
veroveren, een voetbalveld, 5 tegen 5,
basketringen om te dunken, een straat
om te skaten, een verborgen parcours,
een telefooncel met verhalen, een grote
moestuin met aquaduct, ruimte om te
picknicken, groen om te ontdekken, een
nieuwe shortcut op jouw fietsroute, podia,
kunstwerken en nog zoveel meer.

De oude officiersmess wordt hét hart
van Asiat. Waar vroeger luitenanten en
kolonels soupeerden, kan je nu terecht
voor hippe drankjes in stijl. Op terras en
tribune kijk je uit op hetgroene centrale
‘Paradeplein’. Ieder weekend zorgt een
andere uitbater voor de perfecte mix
tussen drank en plezier. 10 weekends lang.

Een nieuw stadsdeel moet kunnen
bruisen. Dat doen we door met
allerlei evenementen extra plezier toe
te voegen: een feestelijke opening,
enkele sportieve tornooien, een
foodtruckfestival, een fuif, een vernissage
en een groots festival als klap op de
vuurpijl.

Altijd open op Vrijdag (16-22 uur),
zaterdag (12–22 uur) en zondag (12–19 uur).
Soms ook nog meer.

Bekijk de online kalender voor alle details
en onverwachte surplussen.

Altijd open van 8 tot 22 uur. Soms ook
langer. Altijd gratis.
Kom je binnen via de hoofdingang van
Asiat langsheen de Mechelsesteenweg,
dan word je verwelkomd door de
De stadsmakers staken de handen uit de stadsmakers van het poorthuis.
mouwen en zorgden voor een goedgevuld Deze oude conciërgewoning werd door
programma. Zo goed gevuld dat we het
heel wat enthousiastelingen omgetoverd
niet allemaal op één flyer krijgen. Kijk dus tot een plek om te ontmoeten, te leren,
zeker regelmatig op de online kalender
te ontdekken, te koken, te relaxeren, te
voor het volledige programma en ontdek haken of gewoon een koffie te drinken.
een kunstenparcours, workshops, muziek,
straattheater, marktjes, wandelingen en
Poorthuis koffiebar open van donderdag
nog veel meer.
tot zondag van 11.30 tot 17.30 uur. Vaak
ook nog meer. Activiteiten volgens online
Bekijk de online kalender voor alle
kalender.
details en onverwachte surplussen.

Vilvoorde is een stad met het grootste
aandeel aan jonge inwoners met een
lange vakantie voor de boeg. In Asiat
laten we ze vakantie in hun eigen stad
beleven. Elke week in augustus voorzien
we kampen voor durvers, doeners en
denkers in een uitdagende omgeving.
In het totaal worden 8 kampen ingepland,
voor elke leeftijd.
www.vilvoorde.be/deleukstevakantie

Wist je dat de stad heel wat plannen
heeft met het gebied Asiat-Darse?
De zomeractiviteiten op de voormalige
militaire site Asiat zorgen voor een
tijdelijke invulling in afwachting van
meer definitieve ontwikkelingen voor
het hele gebied, inclusief Darse (het
insteekdok).
Het stadsbestuur ziet hier heel wat
potentieel om in de toekomst uit te
groeien tot een bloeiend en vernieuwd
stadsdeel. Het is immers geen geheim
dat we als jongste stad van Vlaanderen
heel wat uitdagingen moeten aangaan.
Wat vind je als Vilvoordenaar
noodzakelijk? Wat vind je belangrijk?
Samen met jou wil de stad de komende
maanden en jaren een antwoord zoeken
op die vragen. Het digitaal platform
www.inspraakinvilvoorde.be/asiat-darse
biedt iedere geïnteresseerde de kans
om het proces te volgen en feedback te
geven. Maar ook via Stadskrant, website
en Facebook zullen we je regelmatig
informeren over de stappen die genomen
worden.

