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VOORWOORD
Corona heeft er serieus ingehakt. Enkele verenigingen hebben hun activiteiten
tijdelijk of zelfs definitief moeten stopzetten. Anderen zijn nog op zoek naar
vrijwilligers om ook in de toekomst mee de kar te trekken. Kortom, er verandert
heel wat op korte termijn.
Al deze wijzigingen maken het niet makkelijk om een nieuwe verenigingengids
samen te stellen. De dienst vrije tijd stak heel wat energie in het samenbrengen
van de gegevens voor deze gids. Met als resultaat dat ruim zestig verenigingen
en initiatieven in deze gids een plaatsje vonden. En toch zullen er hier en
daar nog enkele lacunes zijn. Zeker in het verenigingsleven wijzigen contacten adresgegevens vaak bijzonder snel. Daarom een warme oproep aan alle
verenigingen om eventuele wijzigingen en aanvullingen steeds door te geven
aan de dienst vrije tijd.
Tot slot, een woord van dank aan de vele vrijwilligers die bij al deze verenigingen
de kar trekken. Zonder hun mateloze inzet en creativiteit is er geen sprake van
een verenigingsleven in onze gemeente. Het is voor hen niet altijd makkelijk
om de boel draaiende te houden, de rekeningen op orde te houden, de nodige
communicatie te verzorgen, ... De beste manier om onze appreciatie te tonen
voor al dit werk is er interesse voor hebben en zelf actief deel te nemen. De
verenigingen zullen je dankbaar zijn. En het gemeentebestuur bedankt alle
verenigingen.

Het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur

De schepenen

De burgemeester

Johan Smits

Hans De Locht
Annick DeKeyser
Denis Bosny
Audrey Bogaets
Hans Crol

Karin Derua
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ADVIESRADEN
Op heel wat terreinen zijn in onze gemeente adviesraden actief.
Vertegenwoordigers van verenigingen, individueel geïnteresseerden en
deskundigen komen samen en proberen elkaar en het gemeentebestuur te
inspireren door mee na te denken over tal van actuele thema’s.
– cultuurraad
– gezondheidsraad
– jeugdraad
– milieuadviesraad
– noord-zuidraad
– seniorenraad
– sportraad
Voor meer informatie over deze adviesraden kom je terecht bij de medewerkers
van de dienst vrije tijd (015 51 11 45 - optie 5 - vrijetijd@boortmeerbeek.be).
Indien nodig brengen ze jou graag in contact met een collega die een specifieke
adviesraad opvolgt.
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JEUGD

VERENIGINGEN
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ALBERTIENERS

  Klaartje Martens
   info@albertieners.be
www.albertieners.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
VZW Albertieners staat voor samen en met plezier muziek maken.
Ze geven individuele lessen, maar hebben daarnaast ook een jeugdorkest.
Hierin kan iedereen komen meespelen die al een drie à vier jaar een instrument
speelt, ook als je de lessen niet bij hen volgt!
Deze repetities gaan door op donderdag van 18.30 tot 20 uur.
Wees ten allen tijde welkom om eens een kijkje te komen nemen!
Doelgroep: vanaf 5 jaar tot ...
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CHIRO ANTO

  Michelle Geerens
   chiroboortmeerbeek@gmail.com
  0498 81 80 62
www.chiroboortmeerbeek.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
Zin om elke zondag van 14 tot 17 uur leuke spelletjes te spelen?
De Chiro van Boortmeerbeek staat elke zondag klaar om leuke activiteiten te
doen met de kinderen. Je bent steeds welkom doorheen het jaar om elke zondag
eens gratis te komen proberen! Neem gerust wat vriendjes mee!
Welke activiteiten doen ze? Wat dacht je van kampen bouwen, leren sjorren,
waterspelletjes spelen, typische Chiro spelletjes, ...
Genoeg variatie voor jong en oud!
Doelgroep: vanaf 6 jaar tot ...
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JMA SCHIPLAKEN

  Tim De Landtsheer
   info@jma-schiplaken.be
  0493 11 86 44
www.jma-schiplaken.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
In het inclusieve Jeugd Muziek Atelier Schiplaken (Muzass vzw) is iedereen, met
of zonder beperking, welkom om muziek te maken of een instrument aan te
leren.
In ons aanbod vind je accordeon, basgitaar, bas-ukelele, blokfluit, cello, drums,
dwarsfluit, gitaar, klarinet, kleuterinitiatie, piano, sopraan-fluit, ukelele, viool,
zang, …
Naast de individuele instrumentlessen kan je in de groep ‘muzamix’ op een
unieke, speelse manier de taal van muziek leren.
Tal van enthousiaste monitoren zorgen samen voor dit ruime muzikale aanbod
met aandacht voor jouw noden.
De muzieklessen vinden plaats op weekavonden en in het weekend in
Basisschool De Bosuiltjes: Bieststraat 229, 3191 Schiplaken.
Doelgroep: vanaf 4 jaar tot ...
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KJL SCHIPLAKEN

  Hanne Janssens
   info@kljschiplaken.be
  0471 19 52 64
www.kljschiplaken.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
KLJ Schiplaken is een jeugdbeweging, maar niet zomaar één. Ze omschrijven
zichzelf als de leukste, actiefste, gezelligste en meest geweldige jeugdbeweging
bij jou in de buurt!
Een toffe bende van meisjes en jongens vanaf zes jaar. Samen beleven ze de
spannendste momenten in hun lokalen aan de vaart. Van sport en spel tot ware
avonturen!
Iedereen is welkom in deze hechte groep!
Doelgroep: vanaf 6 jaar tot ...
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SCOUTS BOORTMEERBEEK

  Vince Marien
   groepsleiding@scoutsboortmeerbeek.be
  0478 67 60 99
www.scoutsboortmeerbeek.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
Heb jij zin om iedere zondag buiten te spelen, alles eens vuil te maken, nieuwe
vriendjes te maken en op kamp te gaan? Dan is de scouts Boortmeerbeek zeker
iets voor jou! Een heel jaar organiseert een fantastische leidingsploeg activiteiten
en evenementen met als afsluiter een kei leuk zomerkamp!
Kom jij volgend jaar ook mee ravotten?
Vanaf september staat de leiding weer elke zondag voor jou klaar.
Doelgroep: vanaf 6 jaar tot ...
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SCOUTS HEVER – SCHIPLAKEN

  Anke Verstreken
  grl@heverschiplaken.be
  0474 19 54 33
www.heverschiplaken.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
Op de scouts kan je elke zondag van 14 tot 17 uur terecht om samen met
leeftijdsgenoten op verkenning te gaan. Spelen, op tocht gaan, vuur leren maken…
en nog veel meer avonturen beleven. Naast de wekelijkse samenkomsten
organiseren wij ook weekends en kampen voor groot en klein. Iedereen is dus
meer dan welkom bij ons op de scouts!!
Indien je graag naar de scouts wil komen, mag je hen altijd contacteren. Elk
startend lid mag drie keer proberen voor je definitief moet inschrijven. Zo weet je
zeker of de scouts iets voor jou is.
Doelgroep: vanaf 6 jaar tot ...
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JEUGDHUIS T’OOGPUNT

  Niels Buls
   info@toogpunt.be
  0499 84 80 37
www.toogpunt.be
Sector: jeugd
Voorstelling:
Het jeugdhuis bestaat als sinds 2000, toen nog zonder vaste locatie. Dat hield
ons echter niet tegen om evenementen te organiseren! In de prille jaren was het
eerder een concept, een idee of een visie dan een locatie.
De huidige kern bestaat uit 7 leden, met als voorzitter Niels Buls.
Samen openen ze elk weekend de deuren voor de jeugd om na een schoolweek
even te kunnen ontspannen.
Geregeld organiseren ze ook evenementen zowel binnen als buiten het
jeugdhuis.
Het doel is om de jeugd in de omgeving samen te brengen, nieuwe mensen te
leren kennen en meer...
Doelgroep: vanaf 16 jaar tot ...
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NOORD-ZUID

PROJECTEN
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11.11.11

  Dirk Kops
   dirk.kops@telenet.be
  0496 31 17 89
www.11.be
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:

11.11.11 kiest voor internationale solidariteit. Zo wil 11.11.11 komen tot een duurzame
wereld met kansen voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat die er komt, vergroten ze de
slagkracht van mensen die aan de kar trekken. Mensen overal ter wereld die de mouwen
opstropen en zich inzetten voor verandering. Door hun stem te versterken vechten we
tegen onrecht.
Om ervoor te zorgen dat mensen in Noord, Zuid, Oost en West een menswaardig leven
leiden moet er nog veel gebeuren. Daarom doen ze ook veel. Elk jaar gaan duizenden
vrijwilligers in heel Vlaanderen op pad om geld in te zamelen. Tegelijkertijd voeren ze
campagne en mengen ze zich in het debat zodat er blijvend iets kan veranderen. Het
is hen dan ook niet om noodhulp te doen: ze zijn geen eerste hulp bij rampen maar
bouwen aan de lange termijn. Ze zetten partnerships op met mensen die leven in moeilijke
omstandigheden maar voluit gaan voor beter. Hun projecten willen ze versterken zodat
hun inspanningen zo veel mogelijk anderen vooruit stuwen.
Als koepel bundelen ze de krachten van tientallen lidorganisaties, honderden
burgerinitiatieven en duizenden vrijwilligers. Op die manier wordt onze stem luider, ook
aan tafel bij politici.
Het geld dat ze ophalen verdelen ze onder de lidorganisaties. Steun je hen, dan steun je
dus ook Broederlijk Delen, Oxfam, Dokters van de Wereld of een van de zestig andere
partners. Wereldproblemen aanpakken vergt overzicht. Migratie in goede banen leiden kan
niet zonder ook te begrijpen hoe het klimaat mensen op de vlucht jaagt. Dankzij hun breed
netwerk zien ze de verbanden en kunnen ze structurele oplossingen bouwen. Ze kiezen
voor oplossingen op lange termijn. Daarom werken ze samen met partnerorganisaties
die strijden voor een open, tolerante maatschappij en tegen ongelijkheid. Ze stimuleren
iedereen om na te denken over ongelijkheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Want
hoe meer mensen achter hen staan, hoe beter ze onze politici kunnen overtuigen. Doe
jij ook mee?
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BOLLÉ BOLLÉ VZW

  Oger Vaes
   info@bollebolle.be
  0497 58 89 00
www.bollebolle.be
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:
Bollé Bollé is een VZW die de projecten van wijlen pater Albert Bolle in Tanzania
logistiek en financieel ondersteunt. Naast een aantal vaste kernleden kan Bollé Bollé
rekenen op de steun van zo’n 60 vrijwilligers.
De vereniging Bollé Bollé ontstond doorheen de jaren uit verschillende groepjes
sympathisanten van pater Bolle. Gepassioneerd door hun bezoek aan deze pater en
onder de indruk van zijn werk, besloten ze uiteindelijk in het najaar van 2007 om in
de toekomst samen de handen in elkaar te slaan en de projecten van pater Bolle
structureel te ondersteunen.
Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten in
Tanzania (regio Tabora). Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen
met nadruk op onderwijs, gezondheidszorg, voedsel- en watervoorziening. Speciale
aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen en aan
de bescherming van het milieu. Om dit alles te kunnen realiseren, neemt Bollé Bollé
initiatieven om geld in te zamelen. Op die manier zorgt Bollé Bollé steeds voor
ontwikkelingshulp die mensen in hun waarde laat groeien.
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OXFAM WERELDWINKEL

  Mia Jamaer
   boortmeerbeek@oww.be
  0471 95 22 96
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/boortmeerbeek
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:

Wil jij meebouwen aan een eerlijkere wereld? Het leven verbeteren van de mensen
die ons voedsel produceren? Rechtvaardiger en duurzaam consumeren? Dan ben je bij
Oxfam aan het juiste adres! Oxfam is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor
economische rechtvaardigheid. Dat doen ze in woord en daad en met respect voor de
grenzen van onze planeet. Zo zorgen ze ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan
leiden en elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen.
Oxfam beoogt een wereld waarin alle mensen invloed hebben
op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van
ondervinden. Zo willen ze het huidig systeem dat ongelijkheid
veroorzaakt structureel rechtvaardig maken. Vrouwen en
meisjes staan centraal in deze strijd.
Als deel van een wereldwijd beïnvloedingsnetwerk bundelen ze de krachten om onze
impact en invloed te vergroten.
4 pijlers staan centraal om deze doelen te bereiken:
1. Lokale verankering: door verankering in België, met lokale en nationale aanwezigheid
gedragen door een brede vrijwilligersbeweging, verhogen ze hun slagkracht en
legitimiteit.
2. Duurzame en eerlijke handel: via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame
handel en het versterken van de circulaire en sociale economie bieden ze producent
en consument een concreet alternatief. In Boortmeerbeek kan je hiervoor terecht in
de Wereldwinkel (Hanswijkstraat 1).
3. Beleidsbeïnvloeding: door politieke en publieke beïnvloeding, bewustmaking en mobilisatie zijn ze een kritische, stuwende kracht voor de beoogde verandering.
4. Humanitaire hulp: Via ontwikkelings- en humanitaire programma’s binnen het Oxfamnetwerk bouwen ze samen met lokale partners aan duurzame oplossingen voor een
betere toekomst.
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QUALITY OF LIFE NEPAL

  Greta Lowel
   greta.lowel@hotmail.com
www.qolnsarangkot.org/nl
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:
Quality of Life Nepal (QOLN) is een niet gouvernementele, niet politieke en sociale
organisatie zonder winstoogmerk opgericht in 2000 door Ram Chandra Sharma en
Sabine Molemans. Het belangrijkste doel is de kwaliteit van het leven van de laagkasten
families in Sarangkot, Nepal te verbeteren. 90% van de dorpsbewoners leeft onder
de armoedegrens en is zowel sociaal als economisch achtergesteld. Armoede zorgt
er voor dat er geen of weinig eigendom is en dat analfabetisme eerder regelmaat
dan uitzondering is.
Door beter onderwijs, betere medische verzorging, het opzetten van microeconomische projecten en door het voorzien van drinkwater en fondsen ter
ondersteuning van lokale regeringsscholen helpt QOLN de levensstandaard te
verbeteren. Op die manier krijgen deze kinderen en families een kans.
Na de zware aardbeving van 2015 en de recente coronapandemie is QOLN ook
volop betrokken bij de directe hulp aan de getroffen gebieden in Nepal die nog steeds
lijden onder de gevolgen van de aardbeving en nieuwe aardverschuivingen.
QOLN probeert zo op kleinschalige manier op verschillende vlakken bij te dragen aan
een beter leven voor de mensen in Nepal.

Verenigingen Boortmeerbeek   |   2022

17

SARMILA-PROJECT NEPAL

  Gerd Baetens
   gerdbaetens@gmail.com
www.sarmilaproject.be
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:

Sarmila-Project wil Nepalese families (kinderen en volwassenen) kansen geven zich
te ontplooien en ze ondersteunen om zelf een ‘menswaardig’ leven op te bouwen.
Ze willen ze de mogelijkheid geven om op te klimmen op de sociale ladder en
kinderen een kans te geven op een toekomst door onderwijs. Zo ontsnappen ze
aan kinderarbeid, prostitutie en aan een huwelijk op jonge leeftijd. Hun diploma
is de sleutel naar de maatschappij. Sarmila-Project begeleidt kinderen bij hun
schoolloopbaan en studiekeuze zodat ze met succes een goed studietraject kunnen
doorlopen.
Ze zorgen er mee voor dat kinderen en hun ouders ‘gezond’ kunnen zijn. Zo kunnen
kinderen optimaal naar school. Bij chronische ziekte van de ouders zorgen ze voor
een leefloon zodat mensen kunnen voorzien in hun basisbehoeften.
Ze zorgen dat families een dak boven hun hoofd hebben indien ze dat zelf niet kunnen
betalen. Deze steun stopt eens de kinderen zijn afgestudeerd en zelfvoorzienend
kunnen zijn.
Het project richt zich tot kansarme families. Kinderen die geen schoolkans hebben,
die dus zonder project geen school zouden lopen, maar gemotiveerd zijn, geven ze
de kans om toch hun droom waar te maken. Het zijn kwetsbare families en sommigen
behoren tot de laagste kaste. De meeste zijn ‘gebroken’ gezinnen: vader is overleden,
weeskinderen die door een nonkel of tante worden opgevoed, straatverkoopsters,
blinde ouders, …
In Nepal werken ze met fieldworkers, lokale krachten. Dat zijn vertrouwenspersonen
voor de verschillende families en onmisbare medewerkers voor ons. Het zijn
opgroeiende jongeren uit het project zelf. De eerste generatie schoolkinderen uit
het project kan nu op zijn beurt zorgend zijn voor andere studenten. We betalen
hen hiervoor een eerlijk loon.
18
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SEBASTIAN INDIAN SOCIAL PROJECTS

(SISP)

  Mia Jamaer
   mia.jamaer@telenet.be
  0497 66 25 97
www.sisp.be
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:
SISP is een kleine Indische NGO (nr. T-523/97) opgericht in 1996 door Paul Van
Gelder en Werner Fynaerts. SISP richt zich tot de allerarmsten en de drop-outs van
de Indische samenleving in enkele dorpen van de kuststreek rond Vizhinjam en Poovar
in Zuid Kerala. SISP tracht de levenskwaliteit te verbeteren door onder andere: gratis
scholing, training in sociale weerbaarheid, opzetten van spaarsystemen (micro credit
unions), begeleiding en financiële hulp voor medische behandeling en voeding en/of
schoolkosten. SISP werkt nauw samen met plaatselijke hulpverleners en autoriteiten.
SISP stelt momenteel 45 mensen te werk en ondersteunt +/-350 gezinnen.
SISP vzw (België) legt zich toe op:
– organiseren van initiatieven om financiële middelen te leveren aan de werking
van SISP NGO, werkzaam in de regio Vizhinjam – Kovalam, Zuid Kerala, India;
– vorming aan te bieden i.v.m. ontwikkelingssamenwerking vanuit het perspectief
van de werking van SISP NGO India;
– geëngageerd deelnemen aan initiatieven op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen;
– de werking van SISP NGO kenbaar te maken door een nieuwskrantje te verspreiden (SISP NIEUWSKR(ok)ANTJE), een website te onderhouden en informatie
over de werking van SISP NGO India door te geven in scholen, sociale organisaties, bedrijven en aan particulieren.
SISP vzw België werkt nauw samen met partnerorganisatie KDW vzw (Kinderen Derde Wereld). SISP vzw is lid van ‘4de Pijler’ van de Vlaamseontwikkelingssamenwerking.
Verenigingen Boortmeerbeek   |   2022
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SOS GAMBIA

  Dirk Vercruysse
   dvercruysse@gmail.com
  0497 64 27 44
Sector: Noord-zuid
Voorstelling:

SOS Gambia is een vrijwilligersproject dat ontstond nadat Roger Engelborghs (Tildonk) in 2008
deelnam aan de “Antwerp-Banjul Challenge”. Na aankomst in Gambia maakte hij contact met
een Nederlandse dame die een schoolproject steunde via het Tumani Tenda Development Fund.
Aangezien er toen nog veel werk te doen was besloot hij samen met zijn echtgenote Hilda Dekelver
om dit project te steunen.
In 2013 bevond deze school zich op een dusdanig goed niveau dat zij besloten om afscheid te nemen
van dit project en hebben zij zich toegespitst op een eigen project in het dorp Basori. Uiteraard stelden
er zich daar gelijkaardige problemen dan in het vorige project. Vanaf toen sloten hun vrienden Benny
Vanwinckel en Lieve Devroye (Herent) zich aan bij deze nieuwe uitdaging. Sinds 2017 werd Dirk
Vercruysse (Hever) nauwer betrokken bij het project. Jaarlijks brengt een delegatie een bezoek aan
Gambia om de opvolging van de werken die permanent gestuurd worden door Ebrima Mballow (de
pleegzoon van Roger en Hilda). In 2013 werd er gestart met de opfrissing van de plaatselijke medische
hulppost. Dit gebouw werd volledig vernieuwd en inmiddels is er zelfs een speciale bevallingsruimte.
Vrouwen kunnen er onder toezicht van een dokter en niet meer thuis bevallen. Nadien ging de
aandacht naar de naastliggende lagere school. Aangezien er slechts zes klassen voor 500 leerlingen
waren, moest er in shiften lesgegeven worden. Dankzij hulp van tal van sympathisanten en sponsors
werden er eerst nieuwe toiletten gebouwd, werd er voorzien in schoolmeubilair en schoolgerief en
werden er inmiddels zes nieuwe klaslokalen gebouwd. Alle bouwwerken (startende met het maken
van de stenen, het metselen, de dakwerken tot het verven) worden door plaatselijke mensen onder
leiding van Ebrima uitgevoerd. De plaatsing van zonnepanelen en een zware waterpomp zorgen er
inmiddels ook voor dat het hele dorp Basori voorzien is van de noodzakelijke basisnutsvoorzieningen.
Om te voorkomen dat dieren het schooldomein ongestoord kunnen betreden en er de tuinen
verwoesten (het is de bedoeling om de schoolkinderen te leren hoe zij in hun eigen voedsel
kunnen voorzien) en het voedsel uit de keuken (de schoolkinderen krijgen ’s middags immers een
warme maaltijd) verorberen, is men gestart met de bouw van een stenen omheining rond het
schooldomein. Deze werken lopen echter vertraging op omwille van COVID-19. De werken moesten
noodgedwongen stilgelegd worden en een groot deel van het voorziene geld werd aan voedselhulp
besteed. Als dit project afgewerkt is, is het de bedoeling met een “kippen-project” voor de school te
starten. Een 20-tal vrouwen van het schoolcomité hebben ons tijdens ons bezoek in maart 2020
een interessant voorstel gedaan. Zij zijn bereid om een “kippenfarm” te runnen in het voordeel van de
school en de winst volledig aan de school te schenken. Zij zouden 500 kuikentjes voederen en ze later
wanneer ze volwassen zijn terug verkopen (na drie maand). Aangezien wij vanaf het begin het principe
“Geef hen niet alleen vis, maar leer hen ook vissen” trachten te hanteren, hopen wij toekomstgericht
gehoor te geven aan dit verzoek.
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SOCIO-CULTURELE

VERENIGINGEN
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ARTFEELINGS

  Else Van Meldert
   artfeelingsvzw@gmail.com
  0498 91 31 92
www.artfeelings.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
De bedoeling van Artfeelings vzw is om mensen te helpen zich beter te voelen door
gebruik van kunst vooral dan schilderen met acrylverf op doek. Ze organiseren
schildersessies in een echt schildersatelier begeleid door een ervaren Master in
de schilderkunst.
Artfeelings vzw staat open voor zowel beginners als gevorderden. Iedereen kiest
zelf wat hij/zij/x gaat schilderen.
In samenspraak met de Stichting tegen Kanker organiseren we ook schildersessies
voor (ex-)kankerpatiënten.
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CRESCENDO KOOR

  Alice Vandesande
   alicevandesande@hotmail.com
  0495 86 57 33
www.koorcrescendoboortmeerbeek.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Crescendo hoort bij de vele basiskoren die Vlaanderen telt en is een koor waar
iedereen die graag zingt welkom is. Wij richten ons op de eerste plaats tot
volwassenen maar kennen ook leden onder de twaalf en boven de tachtig jaar.
Crescendo is een unieke mix van jong en oud, van muzikale leek tot muzikant, van
swing, pop en liturgische gezangen.
De eigen sound van Crescendo ontspruit uit de vaste waarden van leden die het
ontstaan van het koor nog hebben meegemaakt, verrijkt met de frisse klank van
jonge leden.
Ze repeteren wekelijks op vrijdag van 20 tot 22 uur in rusthuis ‘De Ravenstein’ in
Hever. In september houden ze repetities voor belangstellenden.
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DAVIDSFONDS –
CULTURELE KRING
  Geertrui Lejeune
   dfhever@hotmail.com
  015 51 73 53
www.davidsfonds-hever.jouwweb.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Gezelligheid rond cultuur in een aangenaam gezelschap: dat zegt je wat? Sprekers
die de moeite waard zijn en ontspannende manifestaties dat spreekt je aan?
Interessante mensen leren kennen? Je zegt niet neen?
Inwoners van Boortmeerbeek bij elkaar brengen rond taal, geschiedenis, kunst of
gewoon via een ontmoeting staat centraal.
Activiteiten: voordrachten, bezoek tentoonstellingen, leeskring, werelddans, Junior
Journalist wedstrijd, landschapswandeling, daguitstappen, Sint-Lutgardisviering,
zomerzoektocht, …
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FEMMA BOORTMEERBEEK

  Mie Henderix
   mie.henderix@hotmail.com
  0486 72 01 47
www.femma.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Femma is een vrouwenvereniging vanaf 25 jaar. Ze doen verschillende
activiteiten zoals onder andere koken, turnen in de sporthal van Boortmeerbeek,
bloemschikken, creanamiddagen, ... Twee keer per jaar organiseren ze ook een
tweedehandsverkoop van kinderkledij en speelgoed. Een keer in de lente en
ook in de herfst.
Doelgroep: vanaf 25 jaar tot …
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FERM HEVER

  Chantal Heus
   fermhever@gmail.com
  0477 36 48 59
Sector: cultuur
Voorstelling:
Ferm Hever is een vereniging voor vrouwen van 18 tot 99+. Hou je ervan
om nieuwe mensen te leren kennen, een gezellige babbel of vriendinnen te
ontmoeten in een aangename, leuke sfeer dan ben je bij hen aan het juiste adres.
Ze organiseren gans het jaar allerlei workshops, lessen en activiteiten, o.a.
bloemschikworkshops, kooklessen, crea-atelier, brei-& haakcafé, feesten, …
Zin gekregen om deel uit te maken van deze vereniging of deel te nemen aan
één van hun activiteiten? Iedereen welkom vanaf 18 jaar, met of zonder Fermlidkaart. Een Ferm-lidkaart biedt uiteraard tal van voordelen en hiermee ben je
ook welkom in een andere afdeling van onze grote Ferm-familie.
Interesse in hun activiteiten? Stuur dan een mailtje naar fermhever@gmail.com
Doelgroep: vanaf 18 jaar tot …
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GEZINSBOND
HAACHT-STATION
  Wim Daelemans
   gezinsbond.haachtstation@telenet.be
  0474 85 78 56
www.haachtstationwespelaartildonk.gezinsbond.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Als plaatselijke gezinsbond organiseren ze activiteiten voor alle leeftijden.
Ze hebben een babysitdienst uitgebouwd waar alle leden een beroep op
kunnen doen.
Jaarlijks organiseren ze zwemlessen in het zwembad van Tremelo.
Doelgroep: alle leeftijden
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HEEMKUNDIGE KRING RAVENSTEYN

  Jan Peeters
   heemkringravensteyn@gmail.com
www.heemkundigekringravensteyn.be
Sector: cultuur
Voorstelling:

Heemkring Ravensteyn zag onder impuls van Robert A.G. Korten het levenslicht op
22 juni 1986. De kring werd genoemd naar het kasteel Ravestein dat samen met de
inwoners ervan in het verleden – en ook nu nog – van enorm belang was voor de
deelgemeente Hever. Al vlug werd een vzw opgericht om de doelstellingen van de
kring waar te maken. De kring stelde zich tot doel alle wetenswaardigheden over het
verleden van de drie kernen Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken te verzamelen en
kenbaar te maken aan alle geïnteresseerden.
Begin 1987 werd besloten tot de uitgifte van een tijdschrift als bindmiddel tussen de
leden van de kring. Elk kwartaal verschijnt er een nummer met daarin diverse artikels
over het wel en wee van de dorpen van ons werkgebied. Daarnaast worden er geleide
wandelingen, bezoeken en tentoonstellingen georganiseerd waardoor hun werking
voor het grote publiek kenbaar wordt gemaakt. Een mijlpaal hierin was de viering van
het 15-jarig bestaan van de kring in 2002 met een grote tentoonstelling rond de
geschiedenis van het Ravensteindomein.
De kring probeert interessante plekjes van de fusiegemeente Boortmeerbeek
onder de aandacht te brengen door o.a. de organisatie van erfgoedwandelingen en
de uitgifte van historisch gecommentarieerde gidsen. Met de komst van het digitale
tijdperk werkt de kring aan de samenstelling van een digitaal archief en verzamelt
hiervoor alle mogelijke documenten, foto’s, films, bidprentjes, overlijdensberichten
en andere archivalia om ze digitaal voor de komende generaties te bewaren. Door
middel van de uitgifte van oorspronkelijke bronnen uit het Ancien Regime proberen ze
gedeeltelijk het gemis aan de oorspronkelijke parochieregisters van Boortmeerbeek
verloren gegaan tijdens WO I op te vangen. Om een nog groter publiek te bereiken
werd in november 2006 gestart met een weblog. Een volgende en logische stap is
de lancering van een website waarmee we het publiek en de leden van de kring in het
bijzonder nog beter van dienst kunnen zijn.
Doelgroep: vanaf 18 jaar tot …
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KONINKLIJKE
FANFARE ALBERT HEVER
  Kris Van Der Geest
   krisvdg@telenet.be
  0477 62 86 42
www.kfalbert.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
De fanfare Albert werd al opgericht in 1854 en bestaat nog steeds uit jonge
en minder jonge muzikanten die graag samen muziek spelen. Ze repeteren
op donderdagavond in zaal Carpus in Hever. De fanfare organiseert jaarlijks
minstens twee concerten, een repetitieweekend, twee eetdagen, een
teerfeest, …
Eén van hun sterke punten is ongetwijfeld de plezante sfeer binnen de groep
die sterk aan mekaar hangt.
Alle info over onze koninklijke Albert Hever fanfare kan je vinden op
www.kfalbert.be.
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KONINKLIJKE HARMONIE DE EENDRACHT

  Hugo Christiaens
   hugo.christiaens2@telenet.be
  0475 90 45 64
www.khde-schiplaken.com
Sector: cultuur
Voorstelling:
De Koninklijke Harmonie De Eendracht heeft een rijke geschiedenis van meer
dan 100 jaar en bestaat uit een enthousiaste groep van mensen van verschillende
leeftijden die graag musiceren. Hun repertoire wijzigt geregeld en is gevarieerd.
Ze repeteren op donderdag om 20 uur in zaal ‘den Bosuil’ in Schiplaken.
Kom gerust eens langs!
Doorheen het jaar zijn er tal van activiteiten: een eigen concert, traditioneel
teerfeest, dorpsfeest ‘Schiplaken Feest’ om er slechts enkele te noemen.
Doelgroep: alle leeftijden
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KONINKLIJKE LANDELIJKE
GILDE SCHIPLAKEN
  Bernard Houpeline
   bernard.houpeline@skynet.be
  0474 97 23 06
www.schiplaken.landelijkegilden.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
De Koninklijke Landelijke Gilde is de oudste vereniging van Schiplaken, zelfs
ouder dan de parochie zelf. Haar roots liggen bij de Boerengilde Schiplaken,
in 1894 gesticht als beroepsvereniging voor de vele landbouwers die ons
dorp toen nog rijk was. Ondertussen is de Landelijke Gilde uitgegroeid tot een
dynamische socio-culturele vereniging met aandacht voor het platteland waar
doe-activiteiten voor het hele gezin een prioriteit zijn.
Meer informatie vind je in hun rijk gevuld jaarprogramma.
Doelgroep: vanaf 20 jaar tot …
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KONINKLIJKE TONEELKRING
DE MORGENSTER
  Rita Verschueren
   demorgenster@hotmail.com
  015 51 40 46
Sector: cultuur
Voorstelling:
De Morgenster is een amateurtoneelkring die in 1960 werd opgericht en
ontstaan is uit de plaatselijke KWB vereniging. Bovendien zijn ze ook een
vriendenkring voor mensen die op een of andere manier begaan zijn met theater.
Ze repeteren vanaf oktober tot eind december twee keer per week in het KWB
Chalet op Den Berg in Boortmeerbeek. Vanaf januari is dat in de Gildenzaal waar
ook de voorstellingen plaatsvinden.
Doelgroep: vanaf 15 jaar tot …
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KWB HEVER

  Herman De Coster
   famdeco@hotmail.com
  0476 79 62 85
www.sites.google.com/view/kwbhever
Sector: cultuur / sport
Voorstelling:
Activiteiten: wandelen, bingo, kaas- en wijnavond, quiz, koken, ledenfeest, ...
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LENSKE
BOORTMEERBEEK
  Rik Jennes
   secretariaat@lenske.be
  015 51 70 89
www.lenske.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Lenske Boortmeerbeek is een collectief van enthousiaste fotoliefhebbers.
Hun concept is elkaar creatief te begeleiden, helpen, aanmoedigen en ondersteunen tijdens hun ontplooiing in de fotografische wereld.
Elke maand verzamelen ze in hun clublokaal te Boortmeerbeek om samen hun
laatste fotowerk te tonen. Dit kan dan beoordeeld en besproken worden op
vlak van compositie, technische uitvoering, inhoud, ... Waar mogelijk worden er
bewerkingen en aanpassingen getoond. Doel: feedback geven of krijgen, met
opbouwende commentaar om verder te evolueren in de fotografie.
Doelgroep: vanaf 15 jaar tot …
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NSB (NATIONALE
STRIJDERSBOND VAN BELGIË)
  Michel Baert
  0475 41 99 30
Sector: cultuur
Voorstelling:
De Nationale Strijdersbond van België, de voornaamste Bond van OudStrijders, werd officieel opgericht in februari 1919 door de strijders van 19141918. Tijdens het Nationaal Congres van 1945 werden de officieel erkende
strijders 40-45 opgenomen als leden.
De vereniging heeft tot doel het verdedigen van de rechten van oudstrijders en gelijkgestelden en hulde brengen aan de nagedachtenis van de
oorlogsslachtoffers van beide oorlogen.
Bij ieder van hun congressen bevestigde de Bond opnieuw zijn handhaving voor
het behoud van de Eenheid van het Land en zijn onvergankelijke gehechtheid
aan de Dynastie en eerbied aan de Nationale Driekleur. Meer dan 100 jaar na
haar stichting streeft N.S.B./F.N.C. nog altijd en meer dan ooit zijn aanvankelijke
idealen na.
De NSB-afdeling Boortmeerbeek is actief aanwezig bij de herdenkingsplechtigheden in de gemeente (11 november, Transport XX, Slag van Schiplaken,…)
en woont tal van plechtigheden in de omgeving bij. Op deze manier wil de vereniging de boodschap van vrede en verdraagzaamheid op een blijvende wijze
uitdragen. Daarnaast is er ook aandacht voor het onderhoud van de grafzerken
van de in de gemeente begraven oud-strijders.
Doelgroep: vanaf 18 jaar tot …
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NATUURPUNT
BOORTMEERBEEK
  Frans Dhaenens
   info@natuurpuntboortmeerbeek.be
  0494 56 03 34
www.natuurpuntboortmeerbeek.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de
bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.
Bijgestaan door professionele ploegen beheren ze enkele van de 500 Vlaamse
natuurgebieden.
Ze hebben een sterk netwerk van wandelpaden en geven iedereen de kans om
met een gids of op eigen houtje de natuur te ontdekken en ervan te genieten.
Ze houden de gezondheid van de Vlaamse natuur in de gaten en leveren zo een
wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid.
Wil je graag meedoen? Heb je vragen? Stuur hen gerust een mailtje.
Doelgroep: alle leeftijden
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NEOS
BOORTMEERBEEK
  Willy Van den Brande
   neossecretariaatBMB@gmail.com
  0476 36 78 33
www.neosvzw.be/boortmeerbeek
Sector: cultuur
Voorstelling:
NEOS Netwerk van ondernemende Senioren is een vereniging voor
50-plussers die iets meer willen in het leven. Cultuur, reizen, voordrachten,
deelname aan evenementen. Met Neos geniet je van je vrijgekomen tijd in een
gemoedelijke sfeer.
Doelgroep: vanaf 50 jaar tot …
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OKRA HEVER

  Mark Bienstman
   secretariaat@okra.be
  0486 93 74 78
www.okra.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
OKRA Hever maakt deel uit van de grootste senioren vereniging van Vlaanderen.
Via ledenvergaderingen ( met kaartnamiddagen, bingo, ...), uitstappen ,fietstochten,
petanque, ... bieden ze een brede waaier aan van activiteiten voor de mobiele en
zelfs de iets minder mobiele senioren. Alles in een ongedwongen, losse sfeer met
repsect voor elkaar.
Doelgroep: vanaf 55 jaar tot …
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DE POSTILJON

  Ida Van Rillaer
   secretariaat@depostiljon.net
  015 51 52 88
www.depostiljon.net
Sector: cultuur
Voorstelling:
Postzegelkring “De Postiljon” vierde in 2020 haar vijftig jarig bestaan en is al
jaren gekend als een vriendenkring waarbij de postzegel de rode draad van de
vereniging vormt. Als kring engageren ze zich graag bij lokale evenementen
en op provinciaal en nationaal vlak profileren hun competitieve leden zich ook
geregeld.
Meer weten over de kring en clubwerking? Neem een kijkje op www.depostiljon.net
of beter nog spring eens binnen tijdens de clubbijeenkomsten, telkens de
eerste en derde zondag van de maand tussen 9 en 12 uur in de cafetaria van
de sporthal.
Doelgroep: alle leeftijden
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SCHILDERKUNSTKRING ’T PALET

  Lucie Breesch
   schilderkunstkring@telenet.be
  0473 76 56 40
Sector: cultuur
Voorstelling:
Schilderkunstkring ’t Palet “Tekenen en Schilderen” nodigt elke creatieveling uit
in het ontdekken, herontdekken en verder ontplooien van zijn/haar talenten in
verband met tekenen en schilderen.
Hoe doen ze dat? Door zelfstandig werk. Beginners worden indien ze dat willen
bijgestaan door mede kunstschilders met ervaring. Ervaren kunstschilders doen
hetgeen waarin ze goed zijn: tekenen, schilderen met olie-, acrylverf, pastelkrijt,
pastelpotlood, kleurpotlood, wasco, houtskool,…
De activiteiten gaan door op de tweede en de vierde maandag van de maand
telkens van 13.30 tot 16.30 uur in de HaBoBIB. De locatie kan echter vanaf
september 2022 nog veranderen.
Doelgroep: vanaf 18 jaar tot …

40

2022   |   Verenigingen Boortmeerbeek

S-PLUS

  Bea Compté
   bea.compte@outlook.com
  0478 29 62 64
www.s-plusvzw.be/in-je-buurt
Sector: senioren
Voorstelling:
S-Plus is een pluralistische seniorenvereniging die streeft naar de verbetering
van de gezondheid en welzijn van 50 plussers en hun volwaardige participatie
aan het maatschappelijk en politiek leven.
Elke tweede dinsdag van de maand organiseert S-Plus Boortmeerbeek een
bingonamiddag in de sporthal van Boortmeerbeek. Regelmatig worden er
uitstappen georganiseerd.
Wil je graag lid worden? Dat kan!
Josée Naets: 0476 23 80 71 of Béa Compté: 0478 29 62 64.
Doelgroep: 50+
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TONEELKRING DE VLIEG

  Jackie Benooit
   jackie.benooit@telenet.be
  0479 28 75 80
www.toneelkring-de-vlieg.webnode.be
Sector: cultuur
Voorstelling:
Toneelkring De Vlieg is een hechte groep vrienden onder elkaar die graag
toneel spelen, die daar graag hun vrije tijd voor inleveren en teksten studeren,
die samen plezier willen maken maar ook de toeschouwers een plezante avond
bezorgen en dit alles ten voordele van de vrije basisschool Kringeling te Hever.
Doelgroep: vanaf 6 jaar tot …

42

2022   |   Verenigingen Boortmeerbeek

SPORT

VERENIGINGEN
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2 STEP DANCE
COMPANY
  Karlijne Provinciael
   info@2-stepcrew.be
  0475 93 17 01
www.2stepdancecompany.be
Sector: sport
Voorstelling:
Een dansschool waar iedereen welkom is van jong tot oud.
2-Step Dance Company bestaat sinds 2000 en staat onder algemene leiding
van Karlijne Provinciael. De artistieke leiding is in handen van Mike Alvarez:
onder meer bekend via deelname aan Belgium’s Got Talent, Dance as One en
choreografen van TV SHOW JAMES DE MUSICAL (PLAY 4). Ontstaan als kleine
vereniging met een dertigtal leden zijn verder uitgegroeid tot een vereniging
met om en bij de 400 leden die kunnen kiezen uit een aantal dansdisciplines
waaronder:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Peuterdans (2,5 tot 4 jaar)
Hip Hop Mini s (4 tot 6 jaar)
Hip Hop
Popping / Locking / jazz / rock (adults – kids)
Breakdance / bboy
Ragga / dancehall
Modern / Jazz
Klassiek Ballet - Pointes
Ragga/ hip hop volwassenen

Doelgroep: vanaf 2,5 jaar tot…
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BASKET BERG
BULLDOGS
  Laurens Van Horenbeeck
   bulldogs@bbbulldogs.be
  0475 37 90 53
www.bbbulldogs.be
Sector: sport
Voorstelling:
Wil je sporten in een club die iedereen kansen geeft? Bij Basket Berg Bulldogs
kan je terecht vanaf 5 jaar. Trainen doen ze twee keer per week in de sporthal
van Boortmeerbeek of Berg.
Je mag drie proeftrainingen meedoen om te kijken of basket iets voor jou is
voor je inschrijft. Hopelijk tot volgend seizoen!
Doelgroep: vanaf 5 jaar tot …
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BHS UNITED

  Steven Verbeeck
   gc@bhsunited.be
  0496 30 67 38
www.bhsunited.be
Sector: sport
Voorstelling:
BHS United is een voetbalvereniging die alle voetballiefhebbers uit de
gemeente verenigt.
Met meer dan 400 spelende leden, verdeeld over bijna dertig ploegen, wordt er
haast elke dag wel ergens in de gemeente getraind of een wedstrijd gespeeld.
Het hoofdaccent ligt niet zozeer op de sportieve resultaten maar wel op het
spelplezier, de kameraadschap en het groepsgebeuren. Voeg daar dan nog
een hele reeks extra-sportieve activiteiten aan toe zoals een familiebarbecue,
Sinterklaas, ... dan weet je dat er bij BHS United altijd wel iets te beleven valt.
Doelgroep: vanaf 5 jaar tot …
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GOLD STAR

  Carine Maes
   carine.maes.3191@telenet.be
  0495 40 20 72
Sector: sport
Voorstelling:
Gold Star is een boogschuttersclub voor boogschieten op liggende wip. Deze
is ontstaan in september 1983 uit de toenmalige “Vrije schutters Schiplaken”.
Nu zijn ze reeds meerdere jaren actief in de cafetaria van de sporthal in
Boortmeerbeek.
Elke woensdag tussen 17.30 en 19 uur geven ze daar training voor de leden,
behalve tijdens de schoolvakanties. Je bent altijd welkom om de sfeer te
komen opsnuiven, liefst na een seintje op het telefoonnummer 0495 40 20
72.
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HAPPY SPIRIT

  Carina Croon
   happyspirit@live.be
  0498 51 29 67
www.happyspirit.be
Sector: sport
Voorstelling:
In de sporthal van Boortmeerbeek kan je bij hen terecht voor kleutergym,
toestelturnen, tumbling & trampoline, kleuterdans en streetdance. De club
heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden
te bevorderen. Dit doen ze door een zo ruim mogelijk aanbod van diverse
disciplines binnen de gymnastiek en dans aan te bieden.
Doelgroep: vanaf 3 jaar tot …
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HEBOBAD

  Herman Decoster en Steven Aldenkamp
   famdeco@hotmail.com en steven.aldenkamp@gmail.com
  0476 79 62 85
www.sites.google.com/view/hebobad/home
Sector: sport
Voorstelling:
Hebobad is een recreatieve badmintonclub waarbij plezier en sport centraal
staan.
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ICARUS JOGGINGCLUB

  Juul Beullens
   contact@joggingclubicarus.be
  015 67 60 56
www.joggingclubicarus.be
Sector: sport
Voorstelling:
Twee keer per week, telkens op dinsdag- en vrijdagavond, verzamelen ze om
19.30 uur aan de sporthal van Boortmeerbeek. Van daaruit loopt men in kleine
groepjes, ieder naar zijn tempo, afstanden die variëren tussen de 3,5 km en 12
km. Iedereen, zowel jong als oud, is welkom om bij deze joggingclub aan te sluiten.
Jaarlijks organiseren ze in het voorjaar van april tot en met juni een “begin-torun” programma waarbij beginnende lopers gedurende tien weken stapsgewijs
conditie opbouwen om op het einde vlot 5 km in één keer te kunnen uitlopen.
In het najaar organiseren ze jaarlijks op de derde zondag van september een
loopwedstrijd: de Herfstjogging van Boortmeerbeek (afstanden 3,35 – 6,7 – 10 km).
Doelgroep: alle leeftijden
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JIGORO

  Pierre Methot
   pierre.methot@telenet.be
  0476 22 23 53
www.judoboortmeerbeek.be
Sector: sport
Voorstelling:
Trainingen – 13jaar
Dinsdag 19 tot 20 uur
Zaterdag 10 tot 11.30 uur
Trainingen +13jaar
Dinsdag 19 tot 20.30 uur
Zaterdag 10 tot 11.30 uur
Wil je zien of judo jouw sport is, dan zijn er vier gratis initiatielessen.
Doelgroep: vanaf 5 jaar tot …
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Doelgroep: Vanaf 12 jaar tot …

KYON

  Geoffrey Dumoulin
   voorzitter@hskyon.be
  0472 97 39 69
www.hskyon.be
Sector: sport
Voorstelling:
Op Kyon is een hond niet zomaar een hond, het is een deel van het gezin. Hij
vergezelt zijn baas tijdens uitstappen, gaat mee op reis en is gewoon je trouwste
vriend. Met deze gedachte werd de club opgestart in 1995 en ook vandaag
staan we met z’n allen achter deze boodschap. Van jonge pups (vanaf 12 weken)
tot oudere honden, rashonden en straathonden, groot of klein, met of zonder
bagage, iedereen is van harte welkom op de hondenschool Kyon.
Voor verdere informatie, kan je steeds contact opnemen met Geoffrey.
Doelgroep: vanaf 12 jaar tot …
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NIELS ALBERT BIKE CLUB

  Stefan Costeur
   info@nielsalbertbikeclub.be
  0475 25 00 75
www.nabc.be
Sector: sport
Voorstelling:
De Niels Albert Bike Club is een club voor wielertoeristen waar iedereen
welkom is vanaf 16 jaar. Ze rijden in vijf verschillende groepen (A/B/C/D en
MTB) elke zondagmorgen. Dit vanaf maart tot half oktober. Vertrekpunt is
brassserie De Perfect in Boortmeerbeek. Kom gerust eens meerijden !
Doelgroep: vanaf 16 jaar tot …
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RAVESTEINVISSERS

  Roger Van Loock
   rogervanloock@telenet.be
  0476 41 90 09
www.ravesteinvissers.be
Sector: sport
Voorstelling:
Onze club werd in 1977 opgericht. De prachtige vijver is gelegen in Hever
achter het oude rusthuis ‘De Ravestein’.
Nieuwe leden zijn steeds welkom.
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RITMISCHE GYMNASTIEK

  Nadine Cleynhens
   nakecleynhens@gmail.com
  0476 36 46 35
Sector: sport
Voorstelling:
Deze vereniging is voor kinderen vanaf 6 jaar.
Doelgroep: vanaf 6 jaar tot …
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TORNADO

  Willy Valenberghs
   wandelclub.tornado@gmail.com
  0476 69 91 01
www.wandelclubtornado.be
Sector: sport
Voorstelling:

Op een mooie zomerdag zitten een paar vrienden met dezelfde hobby bij elkaar en besluiten zelf
een wandelclub op te richten. Dit groepje vrienden neemt op 01 januari 1983 de beslissing een
wandeltocht te organiseren en kiezen als naam voor hun club “Wandelclub Tornado”. Alle nodige
formaliteiten worden vervuld en men sluit aan bij de toenmalige nederlandstalige wandelfederatie, nu
beter gekend als V.W.F. en men krijgt het clubnummer B027.
De eerste officiële wandeltocht gaat door op 12 juni 1983 en krijgt de naam Boerentocht. Mede
door het grote succes en de gedrevenheid van de oprichters wordt er beslist om in januari 1984 de
eerste wintertocht te organiseren. Eind 1987 komt er een nieuwe voorzitter die nu nog steeds zijn
taak met hart en ziel uitoefent. In 1988 wordt er op vraag van het BLOSO in november een Wandel
Mee dag georganiseerd. Daardoor worden er vanaf dat jaar drie wandelingen ingericht. In 1992
krijgt Wandelclub Tornado de organisatie toegewezen van de Brabantse Provinciale Wandeldag en in
1996 de drie Provinciëntocht. Op 22 februari 1998 organiseert Wandelclub Tornado voor de eerste
keer de Nationale Wandeldag te samen met nog vijf andere clubs uit de streek. Het wordt een enorm
succes met ongeveer 10.000 deelnemers. De volgende grote organisatie was op 12 juni 2000 met
de viering van 250 jaar kanaal Leuven-Dijle te samen met nog vier andere clubs. Op 29 oktober
2007 wordt de feitelijke vereniging officieel omgevormd tot een vzw. Ondertussen is de club ook
veranderd van federatie en aangesloten bij de VVRS met clubnummer VB027. Na een aantal jaren
van relatieve rust wordt op 22 februari 2009 de Nationale Wandeldag georganiseerd aan de sporthal
van Boortmeerbeek en dit maal zonder de hulp van onze bevriende clubs. Een enorme uitdaging die
dankzij al onze vrijwillige medewerkers tot een goed einde werd gebracht. Een historisch moment :
dinsdag 27 oktober 2015 om 20.15 uur is de fusie tussen de drie wandelfederaties (Aktivia, VWF en
VVRS) definitief rond.
De nieuwe federatie Wandelsport Vlaanderen vzw is een feit en wordt vanaf 01 januari 2016 één
van de grootste sportfederaties van België. 28 februari 2016 : De start van de nieuwe federatie
wordt officieel op gang geschoten door de KICK-OFF wandeling in het Sport Vlaanderen domein te
Hofstade. Deze organisatie wordt gerealiseerd door vier clubs, waaronder Wandelclub Tornado vzw.
Begin 2017 wordt er beslist om ook een wandeling te organiseren op de eerste donderdag van de
maand september en men geeft deze wandeltocht de naam Ommegangtocht, genoemd naar het
bier dat in de brouwerij van Haacht wordt gebrouwen.

Doelgroep: alle leeftijden
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TURNKRING RITMICA

  Nelly Verhoeven
   nellyverhoeven@telenet.be
  015 51 32 04
Sector: sport
Voorstelling:
Bij Ritmica kan je terecht voor onderhoudsgym voor dames.
Er wordt wekelijks gesport op donderdag in de sporthal tussen 20 en 21 uur.
Voor de geïnteresseerden is er van 21 tot 22 uur netbal.
Doelgroep: vanaf 18 jaar tot …
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VERENIGDE
SPORTVRIENDEN
  Pieter Pauwels
   info@wielerclubdeverenigdesportvrienden.be
  015 51 67 54
www.wielerclubdeverenigdesportvrienden.be
Sector: sport
Voorstelling:
Sinds 1943 tracht KWC De Verenigde Sportvrienden de wielersport in onze
gemeente te promoten en een daadwerkelijke steun te zijn in de opleiding en
begeleiding van de plaatselijke renners. De doelstellingen binnen de vereniging
worden hoog in het vaandel gedragen. Zo organiseert de club jaarlijks een aantal
wielerwedstrijden waarin alle categorieën en leeftijdsklassen aan bod komen. De
categorie waarin een plaatselijke renner actief is, krijgt steeds wat extra aandacht.
Met de jaarlijkse Ravestein Parkcross te Hever ( 3de weekend november) hebben
zij een vaste plaats in het nationale veldrit gebeuren. Geïnteresseerde jongeren
kunnen zich aanmelden en samen zoeken ze dan naar de beste opleidingsploeg
in de regio. Want als ons land wilt blijven meedraaien in het mondiale wielercircus
mag de wieleropleiding zeker niet verwaarloosd worden. Ze zijn er dan ook van
overtuigd dat hun inzet en werking een steentje bijdraagt tot het succes van de
wielersport in België. Klopt ook jouw hart voor de wielersport, treuzel niet neem
contact met hen op!
Doelgroep: vanaf 8 jaar tot …
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VL@S

  Francine Bols
   info@vlasboortmeerbeek.be
  0499 30 80 99
www.vlasbmb.spinternet.be
Sector: sport
Voorstelling:
Vl@s is dé Vlaamse sociaal-culturele-sportieve vereniging voor vijftigplussers
van Boortmeerbeek. Ze zijn niet-partijgebonden, pluralisme staat bij hen
vooraan.
Vl@s biedt een groot en gevariëerd aantal activiteiten voor lichaam en geest
aan waarin zowel vijftigers als tachtigers en iedereen er tussenin hun gading
vinden. Voorbeelden van activiteiten: seniorengym, rustige seniorengym,
dansmix, aerobic, fietsen, wandelen, rustige wandelingen, uitstappen, badminton,
petanque…
Wil je meer informatie over deze afdeling? Contacteer gerust het bestuur.
Doelgroep: 50+
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VRIENDEN VAN MICH

  Vanrusselt Mich
   snelleke@telenet.be
  0473 65 72 32
Sector: sport
Voorstelling:
In april 2008 kozen enkele vrienden om regelmatig samen volleybal te spelen.
Vrienden van Mich was een feit. Ze spelen voor fun en dragen sportiviteit hoog
in het vaandel!
De club bestaat uit spelers van verschillende niveaus. Voor 2022-2023 starten
ze met de recreatieve competitie bij Sporta.
Jaarlijks organiseren ze in februari een tornooi voor recreatieve ploegen.
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WTC BRUGTRAPPERS
SCHIPLAKEN
www.brugtrappers.jimdofree.com
Sector: sport
Voorstelling:
Vanaf de eerste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober trekken de
Brugtrappers eropuit voor een trip langs mooie en rustige wegen, die steeds
vertrekt van uit café Brughuis bij Margaretha Bal. Sportief hoogtepunt van het
jaar is een vierdaagse trip. Met de winter in het verschiet wordt het seizoen
afgesloten met het teerfeest en maken de Brugtrappers al plannen voor de
lente.
De Brugtrappers zijn een club van fietsliefhebbers in alle leeftijdscategorieën.
Het vertrekuur varieert van het tijdstip van het jaar en de groep waarmee je
fietst, is maar tussen 8 en 9 uur. Uur van aankomst is steeds tussen 11.30 en
12 uur.
Er wordt gereden in drie groepen, die elk hun eigen rit afwerken en die elk
hun baankapiteins hebben. De A ploeg start om 8 uur en maken tochten
tussen de 80 en 100 km meestal voorzien van de nodige hoogtemeters en
een gemiddelde snelheid van ± 30 km per uur. De “B-ploeg” start om 8.30
uur en maken tochten variërend tussen de 60 en 80 km. Zij hanteren een
gemiddelde snelheid van ± 25 km per uur. De C-ploeg start eveneens om
8.30 uur. Ze maken tochten tussen de 40 en 60 km.
Gemiddelde snelheid is 20 km per uur. Je kan 3 maal meefietsen alvorens te
beslissen of je al dan niet lid wordt. De vertrekuren kunnen naargelang de tijd
van het seizoen verschillen. Men kan best steeds het bestuur raadplegen en de
pagina van het programma. Bij de Brugtrappers kan je ook elektrisch fietsen!
Iedereen is welkom.
Na de rit wordt er druk nagepraat over de gereden ritten in het clubcafé, bij
Margaretha. Voor alle ploegen geldt steeds de regel: “SAMEN UIT, SAMEN
THUIS”.
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YOGA BOORTMEERBEEK

  Simonne Temmerman
   simonne.Temmerman@telenet.be
  015 51 46 68
Sector: sport
Voorstelling:
Yoga Boortmeerbeek biedt een rustige Yogabeleving aan die geen voorkennis
vereist.
Op maandagmorgen van 9.30 uur tot 10.45 uur te Hever (nog vrije plaatsen in
deze sessie).
Op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur te Hever (deze sessie is
momenteel volzet).
Mogelijkheid tot een gratis
Katrien_thyssen@telenet.be).

kennismakingsles,

(contacteer

hiervoor

Doelgroep: vanaf 18 jaar tot …
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EN ER IS MEER…

In onze gemeente zijn er nog enkele andere verenigingen waarvan we jammer
genoeg niet tijdig over alle nodige informatie beschikten. Toch vermelden we
graag hun contactgegevens.

BAP ZAALVOETBAL
  Patrice Artoos
   debruynmarina@hotmail.com

ZAALVOETBALCLUB UNITED
Gregory Usewils
  marc.usewils@proximus.be

  016 60 34 16
BILJARTCLUB DAGERAAD
  Philip Van der Vliet
   philipvandervliet@hotmail.com

HEVERSE FILMCLUB
  Bruno Van Hoof
   brunovanhoof58@gmail.com
  015 51 63 77

  0478 54 64 63
DONKVISSERS
  Donkvissers
ZAALVOETBAL THE FONZIES
  Yvan Verheyen
  yvanverheyen@msn.com

CULTUURSMAKERS
  Chris Florie
   boortmeerbeek@cultuursmakers.be
BRABANTSE KANNIBALEN
  Kevin Wielemans

ZAALVOETBALCLUB DE ESKIMO’S
  Dirk Ceulemans
  dirkpeter.ceulemans@skynet.be
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