
Beleef een zinnenprikkelende 
zomerzondag in Lubbeek

Opendeur

Op 10 juli valt er heel wat boeiends 
te beleven in PVT Andreas, in 
hartje Lubbeek. Het psychiatrisch 
verzorgingstehuis, gevestigd in het 
voormalige Sint-André-ziekenhuis, 
houdt een unieke opendeur met 
een zomers en zinnenprikkelend 
beeld- en muziekprogramma. 

foodbar

live muziek

& kunstgenoten

Kom werken van meer dan dertig kunstenaars 
bewonderen, woon hun demo’s bij of ga zelf creatief 
aan de slag. Kom genieten van live muziek. Laat je 
kind zich uitleven met stoepkrijt (en een beloning 
verdienen) of getransformeerd worden door het 
grime-team. Pauzeer zoveel je wil aan de bar of eet 
een frietje, warme wafel of ijsje. 

Jong? Oud? Op zondag 10 juli vind je – eenvoudig 
bij je om de hoek – alles om een zinnenprikkelende 
zomerse zondag te beleven.  

Tot de 10de juli!

Je bent van harte

welkom!

grime

graffiti

bodypainting

cartoons

schilderijen
tekeningen zijde schilderen

kunst met stenen en insecten

keramiek en pottenbak
juwelen maken

fotografie

poppenkast

nieuw gezelschapsspel

houtbewerken

breikunst

gedichten

action painting

zandbak

vanaf 13.00 uur

zondag
10 juli 2022

maak je krijttekening:
elk kinderkunstwerk 
krijgt een beloning!

stoepkrijt Somebody called me Sebastiaan

Pieter Cooremans

Alone in the fridge



De voormalige kloostersite krijgt de komende jaren een 
compleet nieuw gezicht. Door een mix van renovatie en 
nieuwbouw worden er kleinschalige wooneenheden gecreëerd 
voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid: huiselijk 
ingerichte eenheden met een juiste mix van privacy en 
gemeenschappelijkheid. De vernieuwingen zijn afgestemd op 
de visie op goede zorg van het PVT Andreas en zorgpartner 
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. 

Tijdens de opendeur op 10 juli krijg je de gelegenheid om een 
demokamer, 3D-plannen en maquettes van de nieuwbouw te 
bekijken. 

most creative people don’t fit well into boxes

13.00 foodbar & drinks

13.30 live muziek Pieter Cooremans

14.30 infosessie nieuwbouw 
 Gert Peeters en Frie Swinkels, PVT Andreas 

15.00 over kunst en psychiatrie 
 Psychiater, kunstenaar en auteur Erik Thys

15.30 live muziek Somebody called me Sebastiaan

16.30 live muziek Alone in the fridge

Tentoonstelling | zelf creatief deelnemen 
demokamer nieuwbouw | live demo’s 
foodbar & drinks | ijsjes

Kloostersite
Dorpsstraat 2b
3210 Lubbeek

Locatie

Infosessie om 14.30

PVT Andreas
Binkomstraat 2 
3210 Lubbeek

Kleuterschool
Dorpsstraat 2b
3210 Lubbeek

Programma

Doorlopend

Nieuwbouw

vanaf 13.00 uur

zondag
10 juli 2022

Parkeren

Warsnoes  
Elise Vermeulen 
Jan Machielsen 

Guido Loeckx 
An Serneels   

Choco  
Maurice Heymbeeck  

Youd  
Gaetane Claessens 

Herman
‘t Holsbeeks Penseeltje 

PVT Salvenbos   
Stef Ours

Sam De Wael
T. Faber 

Imme van Heerde 
Annette Mues 

Jurgen Vanhees
C.G. 

Jos Bollen 
Nico Beddeleem 

Nike Dehaene  
Absolu Fou Folle 

Hangar 14  
Edith Vanwynsberghe  

Britt Weynants  
Simone Mertens 

Gerda Van Hoovels  
Michele Van Beckhoven  

Monique Hendriks 
Issasart   

Letienne Jean-Pierre  
Tom Daems 
Lieve Bleukx 

Anne Saelemaekers 
Groepswerken bewoners PVT Andreas  

… 

Deelnemende kunstenaars

Warsnoes, streetartist
v.u
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