20 19 - 20 20
Open aanbod van erkende Kortenbergse verenigingen
en de gemeente Kortenberg

Dienst Vrije Tijd
T. 02 755 22 80

W. uitbalie@kortenberg.be

Editie 2019 - 2020

2

VOORWOORD
Namens de dienst Vrije Tijd en het college
van burgemeester en schepenen.
Voluit leven!
... dat is geen probleem in onze gemeente.
Ben je op zoek naar een leuke en zinvolle
vrijetijdsbesteding voor jezelf of voor de
kinderen? Dat is deze brochure de geknipte
manier om je kennis te laten maken met ons
rijke verenigingsleven.
Aan verenigingen geen gebrek in onze
gemeente. Cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, maar ook verenigingen van
heel uiteenlopende aard. Deze Vrijetijdsgids is er voor het geval je hulp nodig hebt
bij je speurtocht. Blader even mee. En...?
Sta je versteld hoe breed en divers het aanbod aan lokale en gemeentelijk initiatieven

wel is? Wel, daar zorgen onze verenigingen
en hun vele vrijwilligers voor. Het past dan
ook om al deze verenigingen, organisaties
en gemeentelijke diensten voluit te promoten. Zij zullen je zeker met open armen
ontvangen.
Vrije tijd nodigt uit om te ontspannen, anderen te ontmoeten, talenten te ontplooien...
Samen leuke dingen doen is de beste manier
om te ontspannen na een inspannende dag
op school of op het werk.
En...wie weet levert die kennismaking ook
een pak nieuwe vrienden op of (her)ontdek
je wel een verborgen of vergeten talent.
Snuister, ontdek en beleef!

Het college van burgemeester
en schepenen
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ICONOGRAFIE

Vind snel je weg doorheen de
Vrijetijdsgids aan de hand van
de volgende iconen.
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Competitief
Een vereniging met dit symbool kan
omschreven worden als competitief.
(Bv.: basketbalwedstrijden,
danscompetities,…).

Toegankelijkheid
Een vereniging met dit symbool is
toegankelijk voor personen met
een beperking.

Recreatief
Een vereniging met dit symbool kan
omschreven worden als recreatief.
(Bv.: sport en spel in jeugdbewegingen,
wandelen in groepsverband,…).

Volwassenen
Een vereniging met dit symbool
richt zich tot volwassenen.

Creatief
Een vereniging met dit symbool kan
omschreven worden als creatief.
(Bv.: handwerk, beeldende kunsten,…).

Kinderen en jongeren
Een vereniging met dit symbool
richt zich tot kinderen en jongeren.

Gedifferentieerd prijzenbeleid
Verenigingen met dit symbool maken
gebruik van een gedifferentieerd
prijzenbeleid. (Bv.: korting voor een
tweede of derde kind, korting voor
kansarmen,…).

Deze iconen geven aan onder
welke categorie de vereniging
valt.

Mens en maatschappij
Verenigingen met dit icoon
vallen onder de term mens en
maatschappij. Bv. verenigingen
omtrent duurzaamheid en ecologie,
maar ook burgerparticipatie en
welzijn.

Cultuur
Verenigingen met dit icoon
vallen onder de term cultuur.
Van harmonieën en orkesten tot
verenigingen omtrent beeldende
kunsten en alles ertussen.

Sociaal-cultureel
Verenigingen met dit icoon hebben
een sociaal karakter. Hieronder
vallen verschillende socio-culturele
verenigingen alsook goede doelen en
welzijnsorganisaties.

Jeugd
Verenigingen met dit icoon vallen onder
de term jeugd. Hiermee worden allerhande jeugdbewegingen bedoeld.
Bv. chiro, scoutsverenigingen,
jeugdhuizen,...

Sport
Verenigingen met dit icoon vallen onder
de term sport. Gaande van klassieke
sporten zoals basket tot verschillende
dansverenigingen.
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INHOUDSTAFEL

CULTUUR
Categorie

P.

Academie

11

Beeldende Kunst

11

Erfgoed

12

Fanfare, harmonie & brassband

12

Gemeentelijk aanbod

14

Hobby

14

Muziekatelier & lichte muziek

16

Toneel

16

Zangkoor

16

JEUGD
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Categorie

P.

Gemeentelijk aanbod

19

Jeugdbeweging

19

Jeugdhuis

20

MENS & MAATSCHAPPIJ
Categorie

P.

Burgerparticipatie

22

Duurzaamheid & ecologie

22

Gemeentelijk aanbod

23

Gezinsbond

24

Middenstand

25

Ontwikkelingssamenwerking

25

Vaderlandslievende vereniging

26

Welzijn

27

SOCIAAL-CULTUREEL
Categorie

P.

Educatie & vrije tijd

30

Gemeentelijk aanbod

32

Senioren

33

Zingeving

34

7

SPORT

8

Categorie

P.

Atletiek

36

Badminton

36

Basket

36

Biljart

37

Circus

37

Dans

37

Dans & fitness

38

Fietsen

38

Gemeentelijk aanbod

39

Omnisport

40

Paardrijden

40

Petanque

41

Ropeskippen

41

Snooker

42

Tafeltennis

42

Tennis

42

Turnen

43

Categorie

P.

Turnen & dansen

44

Vechtsport

45

Voetbal

46

Volleybal

47

Wandelen

48

Yoga

48

Zaalvoetbal

49
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CULTUUR

ACADEMIE
Academie
De academie biedt een uitgebreide waaier van opleidingen aan op
maat van elke leeftijd, startende vanaf 5 jaar. Gaande van klassieke
muziek, pop- en jazzensemble, elektronische muziek, dans en choreografie, theater en regie tot beeld en alle afgeleiden. Neem zeker
een kijkje op de website.
W. www.academiezaventem.be
M. dko@kortenberg.be
T. 02 253 07 33

BEELDENDE KUNST
De Blinde Muur
De Blinde Muur organiseert wekelijks op zaterdag tussen 9 en
12 u. schilderlessen voor jong en oud in GC Colomba te
Kortenberg.
M. ophalvens.lieve@belgacom.net
T. 0479 51 10 08

Teken- en schildersatelier ‘Het Kader’
De opzet van het atelier is om iedereen toe te laten om zijn of haar
teken- en schildertalenten verder te ontwikkelen met behulp van
oefeningen en vrij werk. Dit gebeurt met ondersteuning van de
atelierverantwoordelijke.
W. kunstatelier-hetkader.simdif.com
M. jean-marie.beuten@telenet.be
T. 0485 11 49 66
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ERFGOED
Het Erfgoedhuis Kortenberg
Zet zich in voor de studie van de lokale geschiedenis en de heemkunde, en voor de bescherming van het erfgoed. Elke tweede donderdag van de maand van 18 tot 20 u. kan je op bezoek komen.
Telefonisch afspreken kan ook. Onderafdelingen zijn: Cultuurhistorische vereniging Erps-Kwerps, Comité 1000 jaar Meerbeek,
Gildenkamer van Midden-Brabant en Prinsdom Everberg.
W. www.erfgoedhuis-kortenberg.be
M. henri.vannoppen@telenet.be
T. 02 759 61 19

FANFARE, HARMONIE & BRASSBAND
Concertband Eendracht Kortenberg (CONEK)
CONEK is een muziekvereniging voor jong en oud die muziek
maakt voor het plezier.
W. www.conek.be
M. fam.schollaert@skynet.be
T. 0472 07 41 25

Edelweis Erps-Kwerps
Edelweis is een muziekvereniging voor personen die al een zekere
muzikale basis hebben en over een eigen instrument beschikken.
Edelweis speelt lichte muziek van allerhande genres in een unieke
bezetting (blaasinstrumenten, gitaren, accordeon, piano, drum/
percussie, zang).
W. www.edelweis.3071.be
M. bestuur.edelweis@3071.be
T. 0475 75 11 27
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Jeugd Verbroedert
Jeugd Verbroedert is een instaporkest voor jong en oud. Indien je
nog geen kennis hebt van muziek, kan je ook muzieklessen volgen.
W. www.verbroedering.be
M. info@verbroedering.be
T. 0498 26 35 46

Koninklijke Harmonie De Verbroedering
KH De Verbroedering is een bloeiende, levendige vereniging waar
men samen muziekstukken instudeert om deze dan op eigen en
externe concerten te brengen.
W. www.verbroedering.be
M. info@verbroedering.be
T. 0498 26 35 46

Koninklijke Maatschappij De Jonge Fanfare Koninklijke Fanfare De Vrolijke Schutters
Samen met jonge en minder jonge muzikanten en de dirigent
op kop vormt deze fanfare een sfeervolle harmonie. Regelmatig
komen er nieuwe jonge muzikanten na hun opleiding op een zelf
gekozen instrument deze vereniging vervoegen.
W. www.dejongefanfaredevrolijkeschutters.be
M. infodvsdjf@gmail.com
T. 0494 37 26 07

United Brass
United Brass, dat zijn een dertigtal sympathieke, enthousiaste en
gedreven muzikanten uit regio Leuven die bewijzen dat brassbandmuziek springlevend en van hoge kwaliteit kan zijn.
W. www.unitedbrass.be
M. chantalvc02@gmail.com
T. 0498 20 83 44
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GEMEENTELIJK AANBOD
Bib Kortenberg
De Bib van Kortenberg is meer dan boeken alleen. In de Bib geniet
je regelmatig van een interessante lezing, workshop, een leuke
jeugdactiviteit of zelfs een streepje muziek. De Bib is er voor
iedereen. Loop gerust eens binnen en neem een kijkje!
W. kortenberg.bibliotheek.be
M. bibliotheek@kortenberg.be
T. 02 755 22 90

Dienst Cultuur
De dienst Cultuur organiseert activiteiten voor jong en oud.Van
een musicalkampje tot een Erfgoeddag, van een straattheaterfestival tot een nieuwjaarsfeest. Ook met vragen over de cultuurverenigingen of GC Colomba kan je bij de dienst Cultuur terecht.
W. www.kortenberg.be/cultuur
M. cultuur@kortenberg.be
T. 02 755 30 70

HOBBY
Bijenhouders regio Kortenberg
Deze vereniging zet zich in om de bijenteelt te promoten, beginnende imkers te begeleiden en nieuwe imkerij-inzichten te verspreiden onder haar leden (voordrachten en lessenreeksen), opdat
elke imker over vitale en productieve bijenvolken zou beschikken.
W. www.imkerskortenberg.weebly.com
M. bijenhouderskortenberg@telenet.be
T. 0496 58 96 17

De Witte Merel Everberg
De club heeft tot doel om de leden op de hoogte te houden van
de kweek, de verzorging en het onderhoud van de verschillende
soorten vogels.
M. g_imbrechts@telenet.be
T. 0496 57 37 02
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Die Blomme
Die Blomme zijn enthousiaste liefhebbers, bestaande uit meerdere groepen, die het bloemschikken al wat in de vingers hebben.
Nieuwkomers zijn van harte welkom en worden stapsgewijs ingewijd in het bloemschikken. Met een keuze uit drie verschillende
stukken scherpen de leden maandelijks, van september tot en met
mei, hun creativiteit aan. De cursus vindt plaats in GC Colomba..
M. micheline.matterne@skynet.be
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be
T. 02 759 20 09 - 02 759 34 67

Kantschool Kortenberg
De lessen voor beginners en gevorderden vinden om de twee
weken op zaterdag van 9 tot 16 u. plaats in OC Berkenhof. Er
worden verschillende kantsoorten aangeleerd.
W. www.sites.google.com/site/kantschoolkortenberg
M. kantschool.kortenberg@skynet.be
T. 02 757 16 31

Quiltgroep Scrap House
De Quiltgroep geeft cursussen in patchwork en quilten, handwerk en machinewerk.
M. scrapquilts@hotmail.com
T. 02 757 26 77

Wijngilde De Wijngaardsberg Kortenberg
De Wijngilde wil geïnteresseerde inwoners van Kortenberg en
omstreken leren om zelf wijn te maken, of inwoners minstens te
betrekken bij dit proces. De Wijngilde gaat bij het maken van wijn
op een biologische en wetenschappelijk verantwoorde manier te
werk. Op die manier is wijn maken voor elke beginner haalbaar.
W. www.wijngilde-de-wijngaardsberg.be
M. contact@wijngilde-de-wijngaardsberg.be
T. 0498 05 74 95
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MUZIEKATELIER EN LICHTE MUZIEK
Groove Hall
Groove Hall is het pop- en rockatelier van Kortenberg. Men leert
er het muziekinstrument van eigen keuze bespelen.Voorkennis en
notenkennis is niet nodig.
W. www.groovehall.be
M. info@groovehall.be
T. 0477 31 40 35

KortROCK
KortROCK organiseert pop- en rockconcerten voor jong en oud.
W. www.facebook.com/kortrock.kortenberg
M. jmarkmolon1@msn.com
T. 0476 53 53 69

TONEEL
De Komedie Spelers
Een amateurtoneelgroep die vooral in de maanden september,
oktober en november repeteert voor haar voorstelling in november.
W. www.dekomediespelers.be
M. bestuur@dekomediespelers.be
T. 0473 88 80 03

ZANGKOOR
Cantate
Cantate is een koor met aandacht voor verschillende muziekgenres,
met om de twee à drie jaar een eigen concert, optredens in binnenen buitenland, deelname aan concerten van andere verenigingen,
opluisteren van kerkelijke vieringen, vriendschappelijke sfeer en
kosteloos lidmaatschap.
W. www.cantatekoor.be
M. alex.peeters110@telenet.be
T. 02 757 03 18
16

De Everaert-Ghesellen
Dameskoor, met een zeer gevarieerd repertoire, gericht op samen
zingen en sporadisch optreden.
M. gaby.leaerts@live.be
T. 02 757 27 78

Happy Art
Happy Art is een stemmig, meerstemmig koor waar het plezier
van het zingen voorop staat. Je vindt Happy Art op vrijdagavond
in het OC Atrium van Meerbeek waar het koor onder leiding van
dirigente Laura een gemengd repertoire opbouwt.
M. info@happyart.be
T. 0499 94 38 80

Popkoor Dames & Heren
Popkoor Dames & Heren zingt oude en hedendaagse pop.
Alle songs worden uit het hoofd gezongen, bij optredens worden
sommige nummers voorzien van een choreografie.
W. www.damesenheren.be
M. info@damesenheren.be
T. 0496 67 22 82

Sint-Antoniuskoor Meerbeek
Het Sint-Antoniuskoor heeft slechts één doel: met plezier zingen.
Het koor luistert kerkelijke vieringen op, maar zingt ook niet-kerkelijke liederen in rusthuizen e.d. Er wordt geen lidgeld gevraagd.
Het koor repeteert in de kerk van Meerbeek.
M. arnalsteen.gielis@telenet.be
T. 02 757 16 22

Vocaal Ensemble Thaleia
Vocaal Ensemble Thaleia zingt elke zondagavond in OC De Zolder
te Erps-Kwerps. Het repertoire bestaat voornamelijk uit vierstemmige stukken, a capella of met begeleiding. Vocaal Ensemble Thaleia stelt zijn programma samen uit een breed gamma van klassiek,
musical, pop en gospel. Het ensemble zingt met partituur.
W. www.thaleia.be
M. dosselaere@gmail.com
T. 0473 86 37 58
17

JEUGD

GEMEENTELIJK AANBOD
Dienst Jeugd
De dienst Jeugd voorziet een groot vakantieaanbod tijdens elke
schoolvakantie. Er is een speelpleinwerking, een tienerwerking,
er zijn Grabbelpasactiviteiten en kleuterkampen. Daarnaast organiseert de dienst Jeugd 3 grote evenementen voor kinderen en/
of jongeren.
W. www.kortenberg.be
M. jeugd@kortenberg.be
T. 02 755 30 70

JEUGDBEWEGING
Chiro Erps-Kwerps
Chiro Erps-Kwerps is een jeugdbeweging die streeft naar verbondenheid, respect voor de anderen, intens leven en laten leven.
Elke zondagnamiddag is er Chiro met in de zomer een leuk kamp
als afsluiter!
W. www.chiro-ek.be
M. leiding@chiro-ek.be
T. 0499 08 75 32

Chiro Flurk Everberg
Chiro Flurk, dat is iedere zondag van 14 tot 17 u. plezier voor
kids verzorgd door gemotiveerde leiding.
W. www.chiroflurk.be
M. info@chiroflurk.be
T. 0474 07 16 94

Scouts en Gidsen Kortenberg
Scouts en Gidsen Kortenberg is een jeugdbeweging met een aantal jaarlijkse evenementen voor zowel leden als niet-leden. Elke
zondagnamiddag plezier gegarandeerd!
W. www.scoutskortenberg.be
M. scoutskortenberg@hotmail.com
T. 0470 89 91 74
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Jeugdbond voor Natuur en Milieu
Midden-Brabant (JNM)
JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging
voor kinderen en jongeren tussen 7 en 26 jaar. JNM voelt zich
goed in de natuur en haalt zijn schouders niet op voor het milieu.
W. www.jnm.be/afdeling/midden-brabant
M. barbara.bollue@gmail.com
T. 0496 94 13 94

JEUGDHUIS
Den Aap
Jeugdhuis Den Aap is een gezellige plek waar je iets kan drinken
onder vrienden. Daarnaast kan je er ook kickeren, een film kijken
of losgaan op één van de leuke feestjes.
W. www.facebook.com/jhdenaap.meerbeek
M. jcdenaap@gmail.com
T. 0496 20 42 32

Den Uyl
Den Uyl, het oergezellige jeugdhuis in het centrum van Everberg. Ook dit jeugdhuis heeft een jarenlange traditie van feestjes,
thema-avonden en activiteiten. Dit alles ondergedompeld in een
gezellige setting. Zeker de moeite om een bezoekje te brengen
aan jeugdhuis Den Uyl!
W. https://jeugdhuisdenuyl3.webnode.nl
M. denuyl.3078@gmail.com
T. 0479 56 75 53

‘t Excuus
Het jeugdhuis is een leuke ontmoetingsplek om samen te komen,
gezellig iets te drinken of eens goed uit de bol te gaan. Kom vooral
eens een kijkje nemen, iedereen is welkom!
W. www.facebook.com/JeugdhuistExcuusKortenberg
M. excuus@gmail.com
T. 0471 49 82 62
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MENS & MAATSCHAPPIJ

BURGERPARTICIPATIE
Burgerforum Luchthavenregio
Dit burgerforum ijvert voor de leefbaarheid in de luchthavenregio.
W. www.burgerforum-luchthavenregio.be
M. info@burgerforum-luchthavenregio.be
T. 02 759 94 47

Decibel 25 L
Deze vereniging wil de bevolking sensibiliseren over de leefbaarheid in de luchthavenregio.
W. www.burgerforum-luchthavenregio.be
M. info@burgerforum-luchthavenregio.be
T. 02 759 94 47

DUURZAAMHEID & ECOLOGIE
Natuurpunt Kortenberg
Natuurpunt Kortenberg houdt zich bezig met alles wat te maken
heeft met natuur in Kortenberg en omgeving: natuurbehoud,
natuurbeheer, natuurbeleving, wandelingen, openhouden van een
bezoekerscentrum en manifestaties.
W. www.natuurpuntkortenberg.info
M. ewoud.lamiral@natuurpunt.be
T. 0476 26 16 34

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
(Velt) Midden-Brabant
Velt is een Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren: gezond
leven op het ritme van de seizoenen, en dit met respect voor de
natuur.Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten.
W. www.beweegt.velt.be/middenbrabant
M. jospa@skynet.be
T. 016 65 09 85
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Voedselteam Kortenberg Oude Abdij
Dit is een groep gezinnen die ervoor kiest om voedsel aan te
kopen bij boeren uit de streek. Het team maakt deel uit van de
vzw Voedselteams. Consumenten en boeren slaan de handen in
elkaar met als doel een duurzame en eerlijke lokale landbouw.
W. www.voedselteams.be
M. kortenberg@voedselteams.be
T. 0485 13 55 08

‘t Akkosjeke
‘t Akkosjeke organiseert twee maal per jaar een tweedehandsmarkt van kinderkleding en één maal per jaar een fashionverkoop
voor volwassenen. Indien men kleding wenst te verkopen, kan
men een lijst aankopen om deel te nemen aan de daaropvolgende
beurs. De richtlijnen en werkwijze van de verkoop staan uitgebreid omschreven op de website.
W. www.akkosjeke.be
M. secretariaat@akkosjeke.be

GEMEENTELIJK AANBOD
Dienst Milieu
Met oog voor milieu, natuur en landbouw en het landelijke karakter van de gemeente organiseert deze dienst heel wat initiatieven
en infoavonden rond isoleren, snoeien, zwerfvuil en vele andere
activiteiten. Je kan hier ook terecht voor advies rond het afvalbeleid, duurzaamheidsmaatregelen, enzovoort.
W. www.kortenberg.be
M. duurzaamheid@kortenberg.be
T. 02 755 30 70
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GEZINSBOND
Afdeling Erps-Kwerps
Gezinsbond Erps-Kwerps is de plaatselijke afdeling van Gezinsbond
Nationaal. De Gezinsbond behartigt de belangen van gezinnen.
W. www.gezinsbond.be
M. gezinsbond.erpskwerps@gmail.com
T. 0494 27 92 91 (na 18 u.)

Afdeling Everberg
De Gezinsbond staat garant voor onder andere een kinderoppasdienst, een spaarkaart, culturele activiteiten en vormingsinitiatieven in de buurt.
W. www.gbgkortenberg.be
M. gezinsbond05028@gmail.com
T. 02 759 33 39

Afdeling Meerbeek
De Gezinsbond is pluralistisch en zet zich in voor alle gezinnen,
groot of klein. De Gezinsbond verdedigt de belangen van gezinnen en ijvert voor de waardering van het gezin als hoeksteen van
de samenleving.
W. www.gezinsbond.be
M. arnalsteen.dehaes@gmail.com
T. 02 757 09 21

Afdeling Kortenberg
De Gezinsbond kiest voor kinderen en een blijvende erkenning
en waardering van het gezin langs diverse pijlers: dienstverlening,
socio-culturele werking, verenigingsleven en gezinspolitieke actie.
W. www.gbgkortenberg.be
M. m.cappan@skynet.be
T. 02 759 89 49
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MIDDENSTAND
Unie van Zelfstandige Ondernemers
(UNIZO) Kortenberg
Bij de lokale UNIZO-afdeling ontmoet men collega-ondernemers
en vergroot men het eigen netwerk. Met activiteiten en infosessies
brengt UNIZO ondernemers samen. Een ondernemersvriendelijk
beleid in Kortenberg, dat is waar UNIZO aan bouwt.
W. www.unizo.be/vlaams-brabant/provincie/kortenberg
M. vandecasteele.karla@skynet.be
T. 02 251 15 65

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Belgium Brick Children School Foundation
(BBCSF)
BBCSF steunt naast onderwijs voor kinderen die in de steenbakkerijen van Nepal leven en werken, ook de medische afdeling
Cerebral Palsy, voor kinderen met een beperking.
W. www.brickbybrick.be
www.bikas.be
M. alsichcan1432@gmail.com
T. 0476 90 62 30

Malagasy vzw
Malagasy is een erkende vierde pijler die zich in Madagaskar inzet
om kansarmen toegang te bieden tot onderwijs en medische
basiszorg. Malagasy zamelt middelen in aan de hand van diverse
activiteiten om het project te financieren.
W. www.malagasy.be
M. info@malagasy.be
T. 0491 88 11 77
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Oxfam Wereldwinkel Kortenberg vzw
De wereldwinkeliers zijn vrijwilligers die via educatie, actie en
pleitbezorging ijveren voor een faire wereldhandel. Met zijn producten toont Oxfam dat eerlijke handel mogelijk is. OxfamWereldwinkel is gevestigd op Leuvensesteenweg 258A.
W. www.oxfamwereldwinkels.be/kortenberg
M. kortenberg@oww.be
T. 0474 94 71 20

Vzw Acolisa
Al meer dan 10 jaar zorgt het onderwijsproject van vzw Acolisa
ervoor dat kinderen in Kinshasa kosteloos basisonderwijs kunnen
volgen.
W. www.acolisa.be
M. contact@acolisa.be
T. 0478 60 86 62

VADERLANDSLIEVENDE VERENIGING
Militaire Kring Kortenberg
Deze vereniging heeft als doel vaderlandslievende plechtigheden
op te luisteren.
M. marc.henne@telenet.be
T. 02 759 29 41

Nationale Strijdersbond Kortenberg
De Nationale Strijdersbond is een oud-strijdersvereniging die zich
inzet voor de bestendiging en herinnering aan de twee wereldoorlogen en voor vredeseducatie.
W. www.nsb-fnc.be
M. bergenrudy4@gmail.com
T. 02 759 88 72
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WELZIJN
Anonieme Alcoholisten-groep
Kortenberg (AA-groep Kortenberg)
De AA-groep vergadert wekelijks ter bevordering van de gezondheid van mensen met een alcoholverslaving.
W. www.aavlaanderen.org
M. info@aavlaanderen.org
T. 03 239 14 15

Christelijke Mutualiteit Kortenberg
CM Kortenberg is een groep vrijwilligers die infomomenten organiseert rond gezondheidsthema’s. Ook wandelingen en standen op
evenementen bemannen behoren tot het programma.
W. www.cm.be/leuven/vrijwilligerswebsite
M. leuven@cm.be
T. 016 35 96 00Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker Kortenberg wil vrijwilligers aantrekken,
motiveren en ondersteunen om samen acties van Kom op tegen
Kanker te organiseren, bv. het plantjesweekend.
W. www.facebook.com/Kom-op-Tegen-Kanker-Kortenberg
M. komoptegenkanker.kortenberg@hotmail.com
T. 02 731 85 17

Rode Kruis Kortenberg
Het Rode Kruis Kortenberg biedt vorming over eerste hulp.
Daarnaast organiseert het ook eerste hulpposten tijdens
evenementen zoals fuiven, sportevenementen en festivals.
W. www.rodekruis.be/afdeling/kortenberg
M. pr@kortenberg.rodekruis.be
T. 0476 57 02 93

Samana Everberg
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Samana staat mensen met een chronische ziekte bij en ondersteunt mantelzorgers.
W. www.samana.be
M. gerda.van.hamme@skynet.be
T. 0473 51 93 84

Samana Erps-Kwerps
Samana staat mensen met een chronische ziekte bij en ondersteunt mantelzorgers.
W. www.samana.be
M. Louiza.vanboven@gmail.com
T. 02 759 72 74

Samana Meerbeek
Samana staat mensen met een chronische ziekte bij en ondersteunt mantelzorgers.
W. www.samana.be
M. rosa.vrebos@skynet.be
T. 0474 64 98 68

Vergeet Me Nietjes
Opgericht in 1969 als een non-profit feitelijke vereniging voor alle
jongeren met een handicap en hun ouders. Het doel? Gezellige
samenkomsten organiseren om onderlinge contacten te leggen
waar ervaringen en problemen kunnen worden uitgewisseld.
M. francispeeters@outlook.com
T. 02 759 85 12 of 0473 88 61 54
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SOCIAAL-CULTUREEL
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EDUCATIE & VRIJE TIJD
Curieus Kortenberg
Curieus Kortenberg organiseert op regelmatige basis sociaal-culturele activiteiten (uitstap, museumbezoek, lezing, …) voor een ruim
en divers publiek. Gemoedelijkheid en hartelijkheid gaan er samen
met een kritisch-nieuwsgierige kijk op cultuur en samenleving.
W. www.curieus.be
M. curieus.secretariaat@telenet.be
T. 0476 92 40 85

Davidsfonds
Het Davidsfonds stelt cultuurbevordering en actieve cultuurbeleving centraal. Het accent van de activiteiten ligt op drie werkterreinen: taal en lezen, geschiedenis en kunst.
W. www.davidsfonds.be
M. erps-kwerps@davidsfonds.net
T. 02 759 27 49

Femma Erps-Kwerps
Femma Erps-Kwerps is de plaatselijke afdeling van de Femmavrouwenvereniging. Femma biedt uiteenlopende activiteiten voor
jong en oud, voor elk wat wils!
W. www.femma.be/groep/erps-kwerps
M. femmaerpskwerps@gmail.com
T. 02 759 98 67

KVLV Everberg, vrouwen met vaart
KVLV-vrouwen organiseren in gansVlaanderen allerlei activiteiten:
kookworkshops, sport en beweging, creatieve ateliers, gespreksavonden rond gezondheids- of opvoedingsthema’s, samen het platteland beleven, maatschappelijke acties, ... De activiteiten zijn
laagdrempelig, betaalbaar en kwaliteitsvol en richten zich naar
alle vrouwen.
W. www.kvlv-everberg.be
M. kvlveverberg@gmail.com
T. 0479 98 43 13
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Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen
Meerbeek (KVLV Meerbeek)
KVLV Meerbeek organiseert allerlei activiteiten: kookworkshops,
sport en beweging, creatieve ateliers, gespreksavonden rond
gezondheids- of opvoedingsthema’s, samen het platteland beleven, maatschappelijke acties,... De activiteiten zijn laagdrempelig, betaalbaar en kwaliteitsvol en richten zich naar alle vrouwen.
W. www.kvlv.be
M. kvlv.meerbeek@yahoo.com
T. 02 759 59 56

Kristelijke Werknemers Beweging Erps-Kwerps
(K.W.B. Erps-Kwerps)
K.W.B. is de plaatselijke afdeling van de Kristelijke Werknemers
Beweging en organiseert regelmatig, al dan niet samen met andere
verenigingen, activiteiten van allerlei aard. Raadpleeg voor meer
info hieromtrent het jaarprogramma en de nieuwsbrief.
W. www.kwb-erps-kwerps.jouwweb.nl
M. koen.sablon@telenet.be
T. 0479 39 28 76

Libellen
De Libellen organiseren tal van leuke, sociale en culturele activiteiten met als doel een ruime en diverse groep vrouwen gelijke
kansen te geven (empowerment). De Libellen is een dynamische
vereniging van inspirerende vrouwen die van aanpakken weten.
W. www.libellen.be
M. info@libellen.be
T. 0486 24 37 07

Lions Kortenberg
De Lions Kortenberg is een organisatie van vrijwilligers die kanszoekenden, minderbedeelden en sociale instellingen proberen te
helpen, zowel financieel als via een actieve bijdrage. De middelen hiervoor halen de Lions bij elkaar door het organiseren van
evenementen.
W. www.lionsclubkortenberg.be
M. lionskortenberg2@gmail.com
T. 0475 65 10 01
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Markant Groot-Kortenberg
Markant biedt haar deelnemers een toegankelijk en zinvol aanbod
waardoor men meer haalt uit de eigen vrije tijd. Samen met andere
vrouwen participeert men aan het maatschappelijk en cultureel
leven onder het motto ‘Ontdek, beleef en geniet’.
W. www.markantvzw.be
M. markant.kortenberg@gmail.com
T. 0486 56 87 95

vtbKultuur Kortenberg
vtbKultuur staat voor samen cultuur ontdekken, samen cultuur
actief beleven, samen van cultuur genieten, … door het organiseren van concerten, lezingen, daguitstappen, bezoek aan tentoonstellingen en musea, culturele wandelingen, meerdaagse reizen, …
W. www.vtbkultuur.be/kortenberg
M. kortenberg@vtbkultuur.be
T. 02 759 84 66

GEMEENTELIJK AANBOD
Dienstencentrum Welzijnshuis Kortenberg
Het Dienstencentrum organiseert vorming, info en recreatie voor
de inwoners van Kortenberg.
W. www.kortenberg.be/dienstencentrum
M. dienstencentrum@kortenberg.be
T. 02 755 23 10
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SENIOREN
55plus Kortenberg
55plus Kortenberg biedt haar deelnemers, mits betaling van een
kleine jaarlijkse bijdrage, de mogelijkheid om hun vrije tijd actief
in te vullen door een grote diversiteit aan activiteiten.
W. www.55pluskortenberg.be
M. 55plusserskortenberg@gmail.com
T. 02 759 56 85

Netwerk van Ondernemende Senioren (NEOS)
Kortenberg
NEOS Kortenberg is een vereniging voor alle actieve en enthousiaste senioren in Kortenberg en omgeving.
W. www.neosvzw.be/kortenberg
M. neoskortenberg@gmail.com
T. 02 759 73 52

Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA)
Erps-Kwerps
OKRA Erps-Kwerps is een seniorenvereniging die werkt aan
warmte door maandelijkse samenkomsten, sportieve activiteiten,
culinaire feesten, reizen en bezoeken in de buurt. OKRA ErpsKwerps staat open voor alle senioren ouder dan 55 jaar.
W. www.okra-erps-kwerps-jimdo.com
M. maurits.Roeckx@pandora.be
T. 02 759 82 16

Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA)
Meerbeek
OKRA Meerbeek brengt als 55plusvereniging haar deelnemers
twee maal per maand samen om gezellig te kaarten en te babbelen.Vijf keer per jaar organiseert OKRA een uitstap en drie maal
per jaar een lekker diner.
T.

02 759 95 35
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ZINGEVING
Oude Abdij Kortenberg
Wij richten vormingen in rond de zinvragen van het leven vanuit
een brede christelijke invalshoek.
W. www.deoudeabdij.be
M. dirk.snackaert@oudeabdijkortenberg.be
T. 0485 831581

Bonzaï
Onder het motto ‘Iedereen groeit anders, en wij doen het samen’
gaat Bonzaï op een eigentijdse, ontmoetende manier op ontdekkingstocht met klein en groot, zoekend naar onszelf, de ander, God
en geloof, kortom naar wat leven zinvol maakt.
W. www.bonzaiwerking.be
M. bonzai.kortenberg@gmail.com
T. 02 757 12 43

Christen Gemeenshap Kortenberg (CGK)
CGK wil op een eigentijdse, praktische en relevante manier vorm
geven aan het geloof met als doel te groeien in onze relatie met God
en met elkaar. CGK’s verlangen is een kerk te zijn die dicht bij de
mensen staat en waar iedereen welkom is. CGK heeft verschillende
activiteiten zoals de zondagse viering met ontbijt, doordeweekse
bijbelstudies, acties voor goede doelen (bijvoorbeeld actie voor
kids), enzovoort. Daarnaast organiseert CGK ook het Repair Café.
W. www.dekerkdichtbiju.be
M. karin.grundler@hotmail.com
T. 0473 87 80 13

Federatie van parochies Kortenberg
Voor alle informatie over doopsel, communie, huwelijken en
andere vieringen, attesten en dies meer in Kortenberg, Everberg,
Meerbeek en Erps-Kwerps kan je altijd terecht op het federatiesecretariaat van Kortenberg. Je bent steeds welkom op het secretariaat op maandagen tussen 18 en 20 u. en in de wintermaanden
tussen 15 en 19 u.
M. secretariaatmeerbeek@telenet.be
T. 02 311 41 77
34

SPORT
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AT L E T I E K
Atletiekclub Kortenberg (Acko)
Acko bestaat uit ongeveer 350 leden.Vele atleten uit de omgeving
hebben hun weg naar deze club gevonden. Een club die kennismaking met en beleving van de atletieksport als doel stelt. Acko is een
bloeiende en groeiende club binnen het Vlaamse atletieklandschap.
W. www.acko.be
M. acko@val.be
T. 0497 45 09 18

BADMINTON
Everbergse Badminton Club
Deze club heeft op verschillende niveaus meerdere teams in competitie. In zowel de nationale,Vlaamse als provinciale reeksen verdedigen er teams de clubkleuren.Trainingen op maat worden voorzien voor jeugd, recreanten en competitiespelers.
W. www.everbergse.be
M. secretariaatebc@hotmail.com
T. 0474 61 06 45

BASKET
Kortenberg Young Devils (KYD)
KYD is een basketbalclub met een uitgebreide werking voor zowel
jeugd als volwassenen. Men biedt deskundige begeleiding waarbij
de focus ligt op een positieve sportontwikkeling met een competitieve instelling.
W. www.kyd.be
M. oli.vantricht@belgacom.net
T. 02 767 65 50 of 0476 47 00 84
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BILJART
Koninklijk Biljartclub Vredebal
Deze Golfbiljartclub werd opgericht in 1967 en werd in 2018
door het Koninklijk Paleis erkend als Koninklijke Club. Er wordt
in 3 verbonden gespeeld: Leuven KVGL, Machelen-Diegem
GVMD, Nationaal BGB.
W. www.vredebal.be
M. vanlier.patrick@skynet.be
T. 02 759 69 65

CIRCUS
Circusstreken
Circusstreken leert kinderen en jongeren onder andere jongleren,
diabolo’s of bordjes opdraaien, op een bal lopen en op één wiel
fietsen. Daarnaast worden ook clown-, acrobaat- en goocheltechnieken aangereikt. Een ideale hobby op woensdagnamiddag.
W. www.circusstreken.be
M. circusstreken@hotmail.com
T. 0476 21 63 01

DANS
De Seniorinas
De Seniorinas biedt volksdans voor senioren aan, met muziek en
dansen uit alle windstreken. Ontspanning primeert!
M. gaby.leaerts@live.be
T. 02 757 27 78

MoveNdance
MoveNdance is toegankelijk voor iedereen die een uurtje zorgeloos wil genieten van dansbewegingen. De ongedwongen sfeer
en opzwepende ritmes geven je lichaam en geest onmiddellijk
een goed gevoel. Positieve energie is prioriteit!
W. facebook.com/MoveNDance
M. movendancers@hotmail.com
T. 0497 03 34 09
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DANS & FITNESS
Fidastic
Fidastic is een vereniging die een fitness- en dansprogramma aanbiedt om de functionaliteit van het lichaam te verbeteren. Dit
doet Fidastic via lyrische en muzikale expressie (salsation). Op
regelmatige basis worden ook crea- en sportkampen aangeboden.
W. www.fidastic.be
M. info@fidastic.be
T. 0476 99 22 51

FIETSEN
Blosom wielertoeristen Meerbeek
Bij de goed gestructureerde vereniging Blossom wordt in een
kameraadschappelijke sfeer gefietst. Er zijn verschillende groepen
met elk hun eigen snelheid, karakter en gewoonten. Deze fietsclub
is lid van de Vlaamse Wielerbond.
W. www.wtcblosommeerbeek.be
M. info@wtcblosommeerbeek.be
T. 0496 72 75 31

ShortMTBikers vzw
De ShortMTBikers is een groep actieve mtb’ers die de nadruk
legt op het recreatief mtb’en met als motto: ‘Samen uit, samen
thuis’. Maar ook de beter geoefende mtb’er komt er aan zijn of
haar trekken!
W. www.shortmtbikers.be
M. vic.mertens@telenet.be
T. 0473 98 19 01
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Wielertoeristenclub Olympische Atleten
(WTC O.A. cycling team)
Wat ooit begonnen is bij pot en pint tussen twee kameraden
groeide uit tot een heuse wielertoeristenclub.WTC O.A. vormt
een hechte groep vrienden die graag fietst en daarna zeker zo
graag een pintje drinkt.WTC O.A. is aangesloten bij de Vlaamse
Wielrijdersbond. Zin om mee te rijden? Kom gerust eens af,
iedereen is welkom!
W. www.wtcoa.be
M. wtcoa@telenet.be
T. 0495 54 24 44

Wielertoeristenclub ‘t Wieltje Kortenberg vzw
Eropuit met de racefiets, gewone fiets of e-bike? WTC ‘t Wieltje
biedt op vrijdagavond, zon- en feestdagvoormiddagen begeleide
fietstochten aan in de mooie streek rond Kortenberg. Een gezonde
ontspanning op maat voor iedereen.
W. www.wtc-twieltje.be
M. info@wtc-twieltje.be
T. 02 759 43 72

GEMEENTELIJK AANBOD
Dienst Sport
Zo veel mogelijk Kortenbergenaren, zo kwalitatief mogelijk
aan het bewegen krijgen en houden is de opdracht van de
dienst Sport. De dienst Sport organiseert doorheen het jaar
verschillende sportinitiaties en sportkampen.

W. www.kortenberg.be/sport
M. sport@kortenberg.be
T. 02 755 30 70
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OMNISPORT
Kids-o-fijntje
Sport en spel voor groot en klein!
W. www.kidsofijntje.be
M. kidsofijntje@gmail.com
T. 0488 16 99 88

PAARDRIJDEN
De Centaurmenners VVR
De Centaurmenners bestaan reeds 18 jaar en zijn recreatief
gericht zoals: wandelingen met koets en paard alsook paard onder
het zadel. Deze wandelingen kunnen plaatsvinden in regio Kortenberg of elders, bijvoorbeeld aan zee, of in de Ardennen.
W. www.centaurmennersmeerbeek.be
M. 1hoorn@telenet.be
T. 0495 52 59 72

De Centaurruiters LRV
De Centaurruiters zijn onderdeel van de Landelijke Rijverenigingen (LRV). Deze bestaan uit verschillende clubs over heel het
land. De Centaurruiters maken graag plezier, maar er moet ook
gewerkt worden, zowel aan de clubsfeer en -activiteiten als op
wedstrijden. Er worden disciplines zoals dressuur en springen
geoefend, en voor de recreatieruiter zijn er activiteiten waaraan
men kan deelnemen.
W. www.centaurruiters.be
M. 1hoorn@telenet.be
T. 0476 93 51 85
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PETANQUE
Petanqueclub Erps-Kwerps
De club biedt haar leden op dinsdag- en donderdagnamiddag de
gelegenheid om op recreatieve wijze petanque te spelen in de
petanquehal in Kwerps.
M. guy.dekeyster@telenet.be
T. 0485 85 70 09

Sporting Petanque Everberg Meerbeek
(S.P.E.M.) vzw
Een petanqueclub voor recreanten en competitiespelers, voor
jong en oud, voor dames en heren. De club is lid van de Petanque
Federatie Vlaanderen (P.F.V).
W. www.spem.be
M. voorzitter@spem.be
T. 0495 10 25 17

ROPESKIPPEN
Jump-up vzw
Jump-up biedt ropeskippen aan voor kinderen vanaf 6 jaar.
Ropeskippen is een acrobatische vorm van touwtjespringen.
W. www.jump-up.be
M. info@jump-up.be
T. 02 759 35 23
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SNOOKER
Snookerclub (SC) Free Ball
SC Free Ball biedt zeven snookertafels, vier pooltafels en een golfbiljart aan.
M. snooker.kortenberg@hotmail.com
T. 02 759 97 00

TAFELTENNIS
Tafeltennisclub Kortenberg (Tacko)
Tacko is een tafeltennisvereniging en biedt competitief en recreatief spel voor jong en oud.Tacko biedt haar leden ook de mogelijkheid om trainingen te volgen onder leiding van gediplomeerde
trainers.
W. www.tacko-kortenberg.be
M. tacko_kortenberg@yahoo.com
T. 02 759 33 10

TENNIS
Guldendelle
Tennisclub (TC) Guldendelle biedt, in het zomerseizoen, recreatief tennis aan op de velden van Guldendelle. In het winterseizoen
verhuist de club naar de sporthal van Kortenberg.
M. rosanne.vanhoutte@gmail.com
T. 0484 91 24 38
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Leliehof-Silsombos vzw
Tennisclub (TC) Leliehof is een kindvriendelijke tennisclub gelegen in het groen langs het Silsombos. Tijdens het zomerseizoen
heeft de club drie verlichte gravelbanen ter beschikking. In de
winter kan er indoor getennist worden op twee terreinen.
W. www.sites.google.com/view/tcleliehof/homepage
M. bestuur.tcleliehof@gmail.com
T. 0475 30 15 20

Smashing
Tennisclub (TC) Smashing biedt, tijdens de zomer, recreatief tennis aan op de terreinen gelegen aan de Vissegatstraat. In de winter verhuist de club naar de sporthal van Kortenberg. De zomerlessen vinden plaats van april tot juni, de winterlessen starten in
september en lopen tot maart. In juli en augustus organiseert de
club twee zomerstages.
W. www.sites.google.com/site/tcsmashing
M. gillis.c@pg.com
T. 02 757 00 79 of 0472 54 21 08

TURNEN
Turngroepen Erps-Kwerps
De club biedt wekelijks turnen aan om op een sociale manier in
beweging te blijven.
M. turnerps@hotmail.be
T. 02 759 41 50
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TURNEN & DANSEN
Turn en Dans Everberg
Turn en Dans Everberg biedt een ruim aanbod aan recreatief (kleuter)turnen, toestelturnen en dans voor jong en oud. De club organiseert meerdere groepslessen voor volwassenen en heeft een programma op maat van senioren.
W. www.turnendanseverberg.be
M. turnendans_everberg@hotmail.com
T. 0479 98 43 13

Turnkring De Krakende Spieren Meerbeek
(DKS Meerbeek)
Met hun missie ‘Meer dan turnen alleen’ biedt DKS Meerbeek
recreatief turnen, dans, ropeskipping en freerunning aan. De club
streeft naar een gezond evenwicht tussen sporten en plezier beleven met als doel het zelfvertrouwen te bevorderen.
W. www.sites.google.com/view/dekrakendespieren
M. turnkringdks@gmail.com
T. 0497 46 71 14

Turnclub Gezondheid Door Oefening (GDO)
Kortenberg vzw
Het doel van de club is om iedereen, van jong tot oud, de gelegenheid te geven zich in een gezond milieu op een sportieve manier in
te spannen en geestelijk te ontspannen om zo een kleine bijdrage
te leveren tot het welzijn van de gemeente.
W. www.gdo-kortenberg.be
M. turnclub@gdokortenberg.be
T. 0473 73 17 33
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VECHTSPORT
Karate Groot-Kortenberg
Karate voor jeugd en volwassenen, van 7 tot 77 jaar. De Sensei’s
en Senpai’s van Karate Groot-Kortenberg begeleiden jou stap
voor stap in het aanleren van deze Aziatische vechtkunst. Sportbeleving staat centraal, niet zozeer competitie.
W. www.karate-groot-kortenberg.be
M. carlo.jansen@telenet.be
T. 0486 64 30 60

Kumiuchi
Jiujitsu is een zelfverdedigingskunst. Als een samoerai tijdens
een gevecht werd ontwapend, kon hij met blote handen verder
vechten. Kumiuchi beoefent deze kunst in haar dojo onder de
vorm van sport.
W. www.kumiuchieverberg.be
M. kumiuchi@telenet.be
T. 02 759 41 11

Thai Ko Gym
Thai Ko Gym biedt thaibokslessen voor jong en oud, van absolute
beginner tot professionele ringvechter.
W. www.thaikogym.be of facebook.com/thaikogym
M. info@thaikogym.be
T. 0498 80 91 91
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VOETBAL
Football Club (FC) Kortenberg Meerbeek United
FC KM United is de nieuwe jeugdvoetbalclub, ontstaan uit de fusie
van de jeugd van Sporting Kortenberg en van Standaard Meerbeek.
Doel is om de spelers de nodige sportieve vaardigheden, fair play,
respect en vriendschap bij te brengen
W. www.FcKmUnited.be
M. info@fckmunited.be
T. 02 759 99 77

Sporting Erps-Kwerps
Voetbalvereniging, enkel competitie.
T.

02 759 36 31

Sporting Kortenberg
Club voor de veteranen, reserven en eerste ploeg.
W. www.sportingkortenberg.be
M. johnny.van.der.auwera@telenet.be
T. 0475 28 34 02

Standaard Meerbeek
Club voor liefhebbers en eerste ploeg.
W. www.standaard-meerbeek.be
M. capiau.eric@telenet.be
T. 02 759 24 33 of 0485 66 14 57
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VOLLEYBAL
Hubevo
De club organiseert op een ontspannende en plezierige manier
volleybaltraining. Je kan zowel recreatief als competitief deelnemen aan de trainingen en tornooien. Bovendien organiseert
Hubevo sinds 2000 ook een jaarlijks volleybaltornooi voor recreatie- en gelegenheidsploegen.
W. www.hubevo.be
M. hubevo@telenet.be
T. 0477 64 89 55

Sterko
Volleybal van 8 tot 88 jaar, zowel in competitief als recreatief
kader.
W. www.sterko.be
M. secretaris@sterko.be
T. 0496 59 08 72

Very Impressionant Ploegske (VIP) Erps-Kwerps
Recreatief competitievolleybal.
W. www.volleyvip.com
M. de.backer.mark@telenet.be
T. 02 759 34 82
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WANDELEN
Bergsport Vlaams Brabant vzw
Klim- en bergsportbeoefening en promoten voor volwassenen
en jeugd.
W. www.bvlb.be
M. secretariaat@bvlb.be
T. 0470 76 99 08

Gidsenbond Dijleland
Onder leiding van regiogidsen trekken groepen er voor toeristische
verkenningen op uit.
W. www.gidsenbond-dijleland.be
M. hermine.bynens@gmail.com
T. 0494 41 05 74

Wandelclub Witlooftrekkers
DeWitlooftrekkers is een sportieve wandelclub voor jong en oud,
met kleine en grote wandelingen in de natuur.
W. www.witlooftrekkers.be
M. witlooftrekkers@gmail.com
T. 02 759 54 64

YOGA
Yogaclub Erps-Kwerps
Het aanbieden van yoga voor beginners en gevorderden waar iedereen welkom is.
M. yogaclub.erpskwerps@gmail.com
T. 02 759 46 41
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ZAALVOETBAL
Victory United
Zaalvoetbalclub actief in competitieverband.
M. Pascaldesmet@telenet.be
T. 0474 50 25 16

Generale Boys
Zaalvoetbal Kortenberg.
M. Christiaan.smets2@telenet.be
T. 0472 35 09 29

Café Sportkring (CSK) Everberg vzw
CSK Everberg biedt een degelijke jeugdopleiding aan in het zaalvoetbal vanaf 5 jaar. Daarbovenop heeft de club vijf heren-en vier
damesploegen in competitieverband. Deelnemen kan vanaf 14 jaar.
W. www.cskeverberg.be
M. info@cskeverberg.be
T. 0479 21 72 02

De Po(e)ppemiekes
Zaalvoetbal voor dames, gemiddeld 35-jarigen die graag sporten
en plezier maken.Training op vrijdag om 19 u. in polyvalente zaal
Erps-Kwerps met enkele vriendschappelijke wedstrijden per jaar.
M. ilsevastiau@gmail.com
T. 0473 45 66 97

Kortenbergs Overkoepelend Zaalvoetbalorgaan
(K.O.Z.V.O.)
K.O.Z.V.O. is de overkoepelende vereniging die de zaalvoetbalcompetitie in Groot-Kortenberg organiseert.
W. www.kozvo.be
M. christiaan.smets2@telenet.be
T. 0472 35 09 29
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Liefhebbersverbond Zaalvoetbal
Meerbeek (LVZM)
LVZM omvat zowel een heren- als damescompetitie vanaf 13 jaar.
W. www.lvzm.be
M. secretariaat@lvzm.be
T. 0476 52 21 10

Novy Kortenberg
Zaalvoetbalclub Novy Kortenberg speelt om de twee weken op
woensdagen in de sporthal van Kortenberg.
W. www.kortenberg.be/verenigingen
M. hermansbart1@hotmail.com
T. 0475 87 16 30

Potje Zout
De meest succesvolle en plezantste zaalvoetbalclub van Kortenberg. Bekend tot in Nossegem.
W. www.kozvo.be
M. meesterjef@gmail.com
T. 0474 58 39 35

‘t Excuus
Actief in de liefhebberszaalvoetbalcup, waar fairplay hoog in het
vaandel gedragen wordt. Zaalvoetbal voor adolescenten en volwassenen in clubverband te Kortenberg en omstreken.
M. zvkexcuus@gmail.com
T. 0497 20 25 80
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