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Materiaal- en zaalverhuur
Zowel jeugdverenigingen, sportverenigingen, volwassenenverenigingen, scholen en individuele
jongeren tot 25 jaar kunnen terecht bij team Druk en Uitleen voor allerlei drukwerk en het
ontlenen van materialen (/druk-en-uitleen).
Je zoekt een ruimte voor je activiteit? Cultuurcentrum Zwaneberg (/web/zwaneberg) heeft het!
Van een kleine vergaderruimte tot een perfect uitgeruste theater- en concertzaal voor grootse
evenementen. Met een capaciteit die varieert tussen 10 en 700 personen en een uitgebreide
service. Podiumactiviteiten, repetities, feest- en ontmoetingsactiviteiten, educatieve
activiteiten en vergaderingen, zijn slechts een greep uit de mogelijkheden die onze gevarieerde
infrastructuur toelaat.
Of ben je eerder op zoek naar een ruimte voor een partijtje zaalvoetbal? Of voor een
volleybalwedstrijd? Voor ruimtes voor sportieve activiteiten (/sport) kan je terecht bij het team
Sport en Jeugd.
Daarnaast zijn er nog andere zaaltjes in Heist-op-den-Berg die je kan huren voor je activiteit.
Denk maar aan parochiezaaltjes, fanfarelokalen, chirolokaaltjes, … (/beschikbare-zalen) Een lijst
van deze zalen kan je hier terugvinden.

Sport en Jeugd (/team/sport-en-jeugd)
De Sporthal
Lostraat 48 A, 2220 Heist-op-den-Berg
015 75 86 57
sportenjeugd@heist-op-den-berg.be (mailto:sportenjeugd@heist-op-den-berg.be)

Openingsuren

Vandaag open van 09 tot 12 uur, van 13.30 tot 19 uur
Morgen open van 09 tot 12 uur, van 13.30 tot 16 uur

Alle informatie (/team/sport-en-jeugd)

Druk en Uitleen (/team/druk-en-uitleen)
OCMW-site
Stationsstraat 4, 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 89 81
drukenuitleen@heist-op-den-berg.be (mailto:drukenuitleen@heist-op-den-berg.be)

Openingsuren
Vandaag open van 14 tot 19 uur
Morgen open van 14 tot 16.30 uur

Alle informatie (/team/druk-en-uitleen)

Cultuurcentrum Zwaneberg (/team/cultuurcentrum)
Cultuurplein 1, 2220 Heist-op-den-Berg
015 25 07 70
info@zwaneberg.be (mailto:info@zwaneberg.be)
http://www.zwaneberg.be (http://www.zwaneberg.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09 tot 12 uur, van 13 tot 17 uur
Morgen open van 09 tot 12 uur, van 13 tot 17 uur

Alle informatie (/team/cultuurcentrum)
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