Gemeentelijk informatieblad
Aartselaarinfo
Via Aartselaarinfo, het gemeentelijk informatieblad, komt u te weten wat Aartselaar in
beweging houdt: informatie over beleidsbeslissingen en de gemeentelijk
dienstverlening, maar ook over het grote aanbod aan activiteiten van de vele
verenigingen die in de gemeente actief zijn.
Regelmatig zetten we een uitzonderlijke prestatie, aparte hobby, jubileum van een
vereniging, ... in de kijker. Hebt u een tip?
Laat het ons weten via onthaal@aartselaar.be.
Aartselaarinfo verschijnt elke maand, behalve in augustus (dubbel nummer juliaugustus) en januari (dubbel nummer december-januari).

Wil jouw vereniging haar activiteiten graag laten
opnemen in het gemeentelijk infoblad?
Voor activiteiten die in Aartselaar plaatsvinden: geef ze voor onderstaande deadlines in
op www.uitdatabank.be. De ingegeven activiteiten worden automatisch gescreend
voor opname in het infoblad.
Voor activiteiten die buiten Aartselaar plaatsvinden: bezorg aan de communicatiedienst
(onthaal@aartselaar.be) de nodige info voor de deadline van elke editie.
Welke info geef je zeker door?
De datum van de activiteit
De titel van de activiteit
Het tijdstip, de duur en de plaats van de activiteit
De naam van de vereniging
Een korte omschrijving van de activiteit
Een eventuele kostprijs
De contactgegevens van de verantwoordelijke van je vereniging (e-mail en
telefoonnummer)

Uiterste indieningsdata 2019
Hebt u iets wat kan aangekondigd worden in het infoblad? Hou dan rekening met de
uiterste indieningsdatum per editie. Zo heeft de communicatiedienst de tijd om dit op
de juiste plaats en het juiste moment te laten verschijnen.
Februari: woe 26/12
Maart: woe 23/1
April: do 21/2
Mei: vr 22/3
Juni: do 18/4
Juli-aug: di 21/5
September: woe 24/7
Oktober: do 22/8
November: woe 25/9
December-januari: di 22/10

Archief
juli-augustus 2017
september 2017
oktober 2017
november 2017
december 2017 - januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli - augustus 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018 - januari 2019
februari 2019
Neem contact op met de communicatiedienst als u een eerder nummer wil inkijken.

