Nederlandstalige verenigingen







K.T.V. de Zonnebloem
Fotoclub Ukkel-Stalle
Carpe Diem
Davidsfonds Ukkel Boetendael Sint-Job
GC Het Huys
Jeugdhuis't Uilekot

KTV De Zonnebloem
Contact
Stefan CORNELIS
0474/86.02.82
stefancornelis@hotmail.com
Lokaal
Het Huys
Egide Van Ophemstraat 46 - 1180 Ukkel
Tel.: 02 343 46 58
hethuys@vgc.be
www.facebook.com/GCHethuys
Toneel
Fotoclub Ukkel-Stalle
Contact
Jeroen van GENT
0486/20 48 59
info@jeroenvangent.eu
fotoclubukkel.be
Lokaal
GC Candelaershuys
Brugmannlaan, 433 - 1180 Brussel

Carpe Diem
Contact
Jack LAGAE
0473/68 21 23
vbctcarpediem01@gmail.com
Lokaal
Horzelstraat, 11 - Ukkel(ingang rechts van de kerk)
Open elke donderdagnamiddag vanaf 13u30.
Davidsfonds Ukkel-Stalle
Contact
Jan De Decker
jan.de.decker@hotmail.com
Davidsfonds brengt volwassenen en kinderen bij elkaar die houden van cultuur. Samen
beleven ze taal, geschiedenis, erfgoed en kunst in heel Vlaanderen en Brussel.
GC Het Huys
Contact
Egide Van Opemstraat, 46 - 1180 Ukkel
02/343 46 58
hethuys@vgc.be
www.facebook/GCHethuys
www.hethuys.be
Een open huis, met veel licht, goede muziek, een gezellige bar waar je de krant kunt lezen,
een hapje eten of aperitieven met de buren, waar heel wat volk rondloopt, zowel
Nederlands-, Frans- als anderstaligen, jong en oud, kortom een plek in de wijk die gekend en
bekend, en van de inwoners is!

Met muziek en theater, plaats voor lokale verenigingen, een breiclub, tentoonstellingen,
fietsen op zondagvoormiddag, waar kinderen hun huiswerk kunnen maken en tijdens de
schooluren naar theatervoorstellingen komen kijken of in de vakantie deelnemen aan een
speelweek! Of waar de papa's leren koken. Of een wekelijks wijnclubje oprichten, terwijl de
mama's yoga doen. Of omgekeerd. Maar ook een plaats waar je gewoon langs kunt komen,
zonder verplichtingen of engagementen. Dé plek in de wijk dus. Waar mensen van allerlei
slag elkaar ontmoeten. En waar ze vooral al wat daar gebeurt mee inkleuren, waar hun
ideeën en plannen werkelijkheid worden, waar ze mee de inhoud bepalen. Creatief, fris,
anders. Welkom in uw Huys!
Jeugdhuis't Uilekot
Contact
Daan Maesfrancx
0478/47.01.17
daan@jhob.be
https://www.facebook.com/jeugdhuis.tuilekot/
Lokaal
Dekenijstraat 100, 1180 Ukkel
Multifunctionele locatie voor al de jongeren van Ukkel

