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GIDS  

 
  

Ruimte voor vergaderingen, opleidingen, workshops, team coaching, cultuur, …  

Baron Van Ertbornstraat 56 A, 2630 Aartselaar 0472 77 94 59 openplek56@gmail.com  
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1. Welkom  

  

  

Karin en Bart, Nele en Joris heten jullie van harte welkom in d’Open Plek.  

d’ Open Plek is:  

• een ontmoetingsplaats … open voor uitwisseling van creatieve ideeën en gedachten,  

• een opleidingsruimte … open voor groei en ontwikkeling,  

• een plek voor (team)coaching … open voor elkaar,  

• een plek om gezien te worden … open voor cultuur.  

We hebben hier onze energie, maar ook ons hart en onze ziel in gelegd.  

De naam is heel bewust gekozen. Wikipedia zegt over een “open plek” het volgende:  

een open plek is een ruimte in het bos waar zich geen bomen bevinden of veel minder dan in de directe 

omgeving. Op een open plek kunnen lichtminnende planten groeien, waardoor de soortendiversiteit vaak kan 

toenemen in een bos. Ook komen er vaak dieren om er te grazen of te drinken.  

D’ Open Plek wil die missie overbrengen op mensen: geen bomen die overal bovenuit 

steken, ruimte om te groeien, diversiteit aan ideeën, een gelegenheid om je te laven aan de 

ideeën van anderen.  

We rekenen erop dat jullie veel zorg dragen voor onze droomplek en dat jullie de rust van 

de bewoners van het pand respecteren.  

Dan zijn jullie van harte welkom in d’ Open Plek.  

Als jullie langskomen, nodigen we jullie ook uit om een kijkje te nemen aan de kastjes met 

enkele van onze creatieve uitingen.   
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2. Huren van d’Open Plek  

  

Afspraken  

- Voor veiligheidsredenen mogen er maximaal 49 mensen aanwezig zijn in d’Open 

Plek.  

- d’Open Plek kan gebruikt worden voor vergaderingen, workshops, opleidingen, 

tentoonstellingen, treamtrainingen en coaching,… d’Open Plek is geen ruimte voor 

fuiven of luidruchtige feesten.  

- Eten en drinken mag genuttigd worden in d’Open Plek.  

- Naar de buren en bovenburen toe willen we vragen lawaaierige gesprekken, roepen 

of luide muziek te bannen.  

- d’Open Plek is niet toegankelijk voor dieren.  

- Je kan in d’Open Plek koken, maar het is verboden te roken of kaarsen te branden.  

- Werken met verf, klei, lijm, of andere materialen is enkel toegestaan in het atelier. 

Gelieve dit te beschrijven in uw aanvraag.  

- Er kan van het scherm en het whiteboard gebruik gemaakt worden.  

  

Prijzen  

Voor culturele verenigingen in Aartselaar, niet professionele organisaties of 

particulieren zonder professionele doeleinden verhuren we de zaal aan 60 euro per 

dagdeel (=5uur). Er zijn 3 dagdelen standaard voorzien. Indien u toch slechts een 

aantal uren wilt boeken of voor een volledige dag (wat een kortingsprijs geniet van 

150 euro), kan u ons contacteren via email.  

  

Voor professionele organisaties doeleinden verhuren we de zaal aan 150 euro per 

dagdeel (=5uur). Er zijn 3 dagdelen standaard voorzien. Indien u toch slechts een 

aantal uren wilt boeken of voor een volledige dag (wat een kortingsprijs geniet van 

400 euro), kan u ons contacteren via email.  

  

Voor veelvuldige gebruik van de zaal (maandelijks, wekelijks, …) worden 

prijsafspraken gemaakt met de huurder, opdat hij/zij het beste en eerlijkste aanbod 

van ons kan krijgen.  
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3. Inventaris  

d’ Open Plek is goed uitgerust voor jullie opleiding, workshop, vergadering. We vragen zorg te 

dragen hiervoor en het op gepaste wijze te gebruiken.  

  

• De ruimte is uitgerust met een wit bord dat jullie enkel kunnen beschrijven met 

geschikte stiften met uitwisbare inkt.  

• Er zijn 14 kwalitatieve tafels ter beschikking en 30 comfortabele stoelen.  

• Aan de wand hangt een beeldscherm waarop jullie een eigen laptop kunnen 

aansluiten om bijvoorbeeld een presentatie te geven. De uitleg om je computerbeeld 

op groot scherm te projecteren, vind je bij de gebruiksaanwijzingen.  

• Er is LED-verlichting voorzien in het plafond en er staan 2 extra staande lampen.  

• In de keuken is een ijskast-diepvries combinatie, een combimicrogolfoven, een 

afwasmachine, een spoelbak, een inductie kookvuur met dampkap.  

• In de kasten of op het aanrecht van de ingerichte keuken vinden jullie:  

o 36 platte borden o 36 waterglazen o 72 

wijnglazen  

o 36 koffiekopjes en ondertassen  

o 30 messen, 30 vorken, 30 eetlepels, 30 

koffielepels o 3 kookpotten en 4 

braadpannen (inductie) o 3 onderleggers  

o 2 ontkurkers voor kroonkurken o 1 

wijnflesontkurker o 1 broodmes o 1 

aardappelmesje o 1 schaar o 1 

koffiezetapparaat o 1 senseo apparaat o 1 

waterkoker o 1 suikerdoos  

o 1 fles afwasmiddel en 1 set wasblokjes o 5 

vaatdoeken en 5 keukenhanddoeken o 4 

handdoeken  

o 1 toiletrol (onder de afwastafel)  

  

• In de kast in de toiletruimte vinden jullie:  

o 1 borstel o 

1 aftrekker o 
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2 emmers o 1 

stofzuiger en 

1 domo 

reserve 

stofzuiger o 1 

vuilblik met 

borsteltje o 1 

swiffer met 

doekjes  

  

• In de schuif van het lavabomeubel vinden jullie:  

o toiletpapier o 

handdoekjes  
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4. Nuttige adressen en telefoonnummers  

We maken jullie graag wegwijs in de buurt van d’ Open Plek, want Aartselaar heeft heel wat 

te bieden.   

  

  

Drank of versnaperingen kopen?  

• AD Delhaize (op 50 meter), Baron Van Ertbornstraat 30.  

Brood, gebak patisserie en charcuterie kopen?  

• Bakkerij Nadia (650 meter), Helenboslaan 24.  

Op zoek naar een lekkere lunch?  

• Aanrader prijs/kwaliteit: lekkere shoarma, pizza’s en salades, San Georges (300 

meter), Laar 10  

• Aanrader prijs/kwaliteit: lekkere klassieke gerechten, Brasserie en Grill ‘t Sportzicht  

(1 200 meter, aan de sportterreinen), Kleistraat 204  

• Aanrader prijs/kwaliteit: Het Broodjespaleis (600 meter), Kapellestraat 71  

• Klassieke keuken, De Stoof (850 meter), Kapellestraat 55  

• Hogere klasse restaurant, Millefeuille (350 meter, aan kasteel Solhof), Baron Van 

Ertbornstraat 122  

• Prijzenwinnend BestFrit frituur, Baboulette (750 meter), Nieuwstraat 19  

• Als je vooraf kan bestellen, kan Traiteur Joris De Bie mogelijk een lunch ter plaatse 

leveren.  

Gewoon iets gaan drinken?  

• Parochiaal Centrum ’t Wolffaertshof (120 meter), Baron Van Ertbornstraat 7  

• Café Derby en Café Entrez (300 meter), Laar  

Moet iemand blijven slapen?  

• B&B Praïa (400 meter), Guido Gezellestraat 24  
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• Hotel Solhof (350 meter), Baron Van Ertbornstraat 122  

OPGELET! In Aartselaar is geen betaalzone voor parkeren, maar wel een blauwe zone waar 

je de parkeerkaart moet leggen.  

Wil je zonder zorgen parkeren, dan zijn er 3 parkeerzones waar je langdurig kan parkeren.  

• Parking 1 o Zeer ruime parking tussen het cultureel centrum, ’t Aambeeld, en de 

bibliotheek.  

o Toegankelijk via de Della Faillelaan, naast het cultureel centrum. Opgelet voor 

éénrichtingsverkeer in de omgeving en op de parking zelf. Tijdens de 

openings- en sluitingsuren van de scholen kan het er druk zijn.  

o Te voet ben je op 500 meter van d’ Open Plek als je het voetgangersweggetje 

gebruikt waarmee meteen van de parking in de Carillolei, vlak bij de kerk op 

het Laar, uitkomt.  

• Parking 2 o Kleinere gemeentelijke parking aan de muziekschool.  

o Toegankelijk via de Leon Gilliotlaan, naast de oude gemeentemagazijnen.  

o Te voet ben je op 450 meter van d’Open Plek als je de parking langs de andere 

kant verlaat dan je er bent ingereden (uitgang is afgesloten met paaltjes, 

enkel voor voetgangers toegankelijk).  

• Parking 3 o Parkeergelegenheid langs de straat aan de kant van het kerkhof in de 

Lindenlei.  

o Te voet ben je op 250 meter van d’Open Plek als je via het Swaeneleike het 

voetgangersweggetje volgt dat het Swaeneleike verbindt met de Baron Van 

Ertbornstraat.  

  

  
  


