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Bouwwerven openen hun hekken
VIIfADÍS-BRA,BANT - BRUSSEL ' Voor het twaalfde jaar op rij biedt Open Wervendag het publiek de kans om binnen te piepen bij indrukwekkende
bouwwerven. Op 6 mei kan je vele bouwprojecten eenmalig en van heel dichtbij gaan bezoeken. Enkele blikvangers in onze regio
Open Wervendag, een initiatief van de

Confederatie Bouw wordt al jaren

SPORTOASE DE LIISTBR:

door zowel de bedrijven als door de bezoekers duidelijk gesmaakt. Vorig jaar
kv¡amen zo'n 82.000 kijklustigen het
reilen en zeilen ontdekken op een

GLOEDNIEIIW SPORTCOMPIffi EN ONTMOETINGSPIAATS
Nameer dan45 jaarwordthetzwembadvan Londerzeelniet alleen grondig

gerenoveerdmaarookflinkuitgebreid metheelwatfunctionditeiten. Ontdek in exclusieve avant-première het nieuwe sportcomplex in opbouw en
bekijkde nieuwe structurenenruimtendieklaarstaan, zowel inhetgerenoveerde gebouw als in het nieuwbouwgedeelte. Volg de contouren van de

bouwwerf. En ook ditjaarkaniêdereen
opnieuw volop zijn ogen en oren de
kost geven op de twaalfde editie van
Open Wervendag. Op zondag 6 mei,
van l0 tot 17 uur, ervaarje dat de wereld van de bouw er een is vol vakmanschap, hightech en innovatie. En je
ontdekt dat de bouw garant staatvoor
een boeiende job mettoekomst.

recreatiezone en maakkennis met de modeme bouwtechnieken die op de
werf gebruiktworden; Ookde opbouwvan de nieuwe sporthalkanje.vanop
de eerste rij meemaken.
¡ Praktisch: Adres: L¡jsterstraat l, 1840 Londerzeel.
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IJNIEKETOPPROIECTEN
De werven kan je op zondag 6 mei wij
bezoeken. Inschrijven is voor de meeste werven niet noodzakelijþ tenz,rj anders vermeld. Check dus de website
van Open Wervendag met alle deelnemende projecten en bedrijven. Je kan
er gerichtzoeken op them4 bp provincie, op toegankelijkheid en op activiteiten (onder andere begeleide rondleidingen, demonstraties, animatie).
En tot slot nog deze tl.p: draag aangepast schoeisel.

r Info: lvrvw.openwervendag.be
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,> Voetbalclub St. Gillis zal plaats bieden aan 8.000 bezoekers en krijgt 2 nieuwe
statribunes.
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Na 45 jaar ondergaat het zwembad een grondige vernieuwing.

INDRIIKWEKKEND INFRAPRO'ECT¡ RENOVATTE REYERSTUNNELS
Viervandezes Reyerstunnelsworden gerenoveerd. Ontdektijdens eenbegeleide
rondleiding de spectaculaire renovatie van één van de drulcste knooppunten in
Brussel. Deze iùfrawerken ziþ indrukrrekkend om te zien. Kinderen vanaf 6 jaar
kunnen deelnemen aan de rcmdleiding mits begeleiding van een volwassene. ie
bereiktdeze bouwwerf hetbest met het openbaarvervoer: Metro Diamant.
r Praktisch: Adres: Reyerslaan 0, 1030 Brussel. Tussen Meiserplein en
VRT-gebouw Aangepast schoeisel.

