
Aarschot fietst door de Open Bedrijvendag

Op zondag 4 oktober 2015 kan je van 10 tot 17 uur zeven deelnemende bedrijven in Aarschot bezoeken naar aanleiding van de Open

Bedrijvendag. Maar er is meer. Aarschot fietst door de Open Bedrijvendag. Vertrek aan het Capucienenklooster (Stadspark 1 - 3200 Aarschot)

voor een fietsroute langs de deelnemende bedrijven. Er staan bovendien nog heel wat nevenactiviteiten op het programma.

De stad Aarschot en VOKA Open Bedrijvendag sloegen de handen in elkaar om in Aarschot een boeiende Open Bedrijvendag te organiseren. Zeven

deelnemende bedrijven stellen hun deuren open: Amplifon, Better3fruit, Kringwinkel Hageland, Groep Pashuysen, Leisure Pools Belgium, LPW Corporate

en Stedelijk Zwembad Aarschot.

Schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga: “De deelnemende bedrijven zullen geïnteresseerden hartelijk ontvangen voor een kijkje achter de

schermen. Voor de bedrijven is de Open Bedrijvendag een unieke kans om nieuwe klanten aan te trekken en hun bekendheid te vergroten.”

Een korte voorstelling van de deelnemende bedrijven

Amplifon - hoorcentrum Aarschot

Beter horen is beter leven. Altijd al willen weten hoe een hoorcentrum eruitziet? Hoe je gehoor juist getest wordt? Of hoe een hoortoestel precies aanvoelt?

Bezoek dan het Amplifon hoorcentrum en ontdek hoe het met jouw gehoor gesteld is.

Better3fruit
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Maak kennis met Better3fruit en ontdek hoe een nieuw appelras ontstaat. Wandel door de boomgaard en volg het traject van bloem, over pit en zaaiing, tot

volwassen appelboom. Laat je verrassen door de duizenden appelrassen.

Kringwinkel Hageland

Ontdek wat er gebeurt met spullen die jij aan de Kringwinkel schenkt voordat ze verkocht worden. Leer meer over de registratie en de doelstellingen rond

sociale tewerkstelling en milieu. Of snuister in het tweedehandsaanbod.

Groep Pashuysen

Breng een bezoekje aan Groep Pashuysen en ontdek 60 jaar geschiedenis van de garagegroep die sinds kort ook Huyndai verdeelt. In de showroom staat

een uitgebreid wagenaanbod van Renault, Dacia, Isuzu en Hyundai opgesteld. In de werkplaatsen ontdek je de nieuwste technologieën.

Leisure Pools Belgium

Maak kennis met de wondere zwembadwereld. Om 17 uur kan je triatleet Marc Herremans aanmoedigen bij het zwemmen van 10 lengtes in het

showroomzwembad. De tijd die hij hiervoor nodig heeft, bepaalt de uitslag van de ‘Win je zwembad-wedstrijd’. Schrijf je alvast in op

www.leisurepools.be/zoekdefout.

LPW Corporate

Als pionier van de monobloktechniek is LPW marktleider in de productie van keramische zwembaden. Daarnaast is LPW een creatieve producent van

bouwoplossingen in koudgewalst staal van het type Mangelis® met de beSteel producten.

Stedelijk Zwembad Aarschot

In het Stedelijk Zwembad kan je op 4 oktober 2015 terecht voor een rondleiding in de technische ruimte, initiaties van zwem- en duikclubs,

reanimatieoefeningen en reddingssimulaties. Bovendien geniet je van een gratis zwembeurt en kan je de vernieuwde cafetaria ontdekken.

Meer dan bedrijfsbezoeken

“In Aarschot is de Open Bedrijvendag meer dan bedrijfsbezoeken. We maakten werk van een nevenprogramma om de Open Bedrijvendag kracht bij te

zetten en nog boeiender te maken. Zo is er een fietsroute langs de deelnemende bedrijven, zijn enkele winkelketens in Aarschot-centrum open, staat er een

springkasteel in het Stadspark en aan het zwembad en is er een tentoonstelling in het Capucienenklooster over de vernieuwing van het bedrijventerrein”, zegt

schepen Paglialunga. “Niet te missen is ook het jongerenevenement Demerspray aan de Demersprong. Het event zet in op tienercultuur en een graffitibeleid

op jongerenmaat.”

Neem deel aan de fietsroute en krijg een Aarschotse Bruine

Vanaf 10 uur kan je aan het Capucienenklooster vertrekken voor een fietsroute langs de deelnemende bedrijven. Bij je vertrek krijg je een stempelkaart. In

elk deelnemend bedrijf dat je met de fiets bezoekt, krijg je een stempel. Keer je na je fietstocht terug met een stempelkaart met vijf stempels? Dan krijg je

aan het Capucienenklooster een Aarschotse Bruine.

Aarschot  10-09-2015

http://www.invlaanderen.be/gemeentenieuws/(13171)/aarschot-fietst-door-de-open-bedrijvendag
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