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PERSBERICHT 
 

Anderlecht opent 
nieuw hockeyclubhuis 

 

Op initiatief van schepen van sport Julie Milquet en schepen van gemeentelijke gebouwen Fatiha 

El Ikdimi, met de steun van burgemeester Fabrice Cumps en het schepencollege, inaugureert de 

gemeente Anderlecht op vrijdag 14 oktober de Royal Sporting Hockey Club Amicale Anderlecht.  

 

Dit gloednieuwe hockeyclubhuis, gelegen aan de Olympische Dreef 7, is voorzien van gigantische 

raampartijen die een prachtig uitzicht op het hockeyterrein bieden. Het dak van het gebouw is ontworpen 

als een grote groene golf die wordt verlengd door een natuurlijke helling en aansluit bij het natuurlijke 

niveau van het bestaande terrein.  

 

De begane grond bevat een grote zaal met restaurantgedeelte en keuken, een bar, een terras met uitzicht 

op het hockeyveld en lockers voor individuele sportuitrustingen. Beneden vinden we onder andere een 

polyvalente zaal, 5 kleedkamers, sanitair en een opslagruimte voor sportuitrusting. Tot slot is het gebouw 

ontworpen als een zeer energiezuinig gebouw, met zonnepanelen die de nodige energie leveren voor 

waterverwarming. 

 

"De bouw van dit clubhuis is goed nieuws voor de hockeyclub. Dit nieuwe gebouw verbetert aanzienlijk  

het comfort en de hygiëne van de spelers door hen te voorzien van kleedkamers en sanitaire 

voorzieningen die eveneens toegankelijk zijn voor personen met een handicap", zegt Fatiha El Ikdimi, 

schepen van Gebouwen & Huisvesting. 

 

"De Amicale Anderlecht is de slagader van het hockey in Anderlecht. Met meer dan 500 leden, waarvan 

bijna 40% vrouwelijke teams zijn, verdedigt het de kleuren van de gemeente op nationaal niveau. 

Bovendien zijn zij zeer sociaal geëngageerd en organiseren ze verschillende Handi-Hockey sessies, 

toegankelijk voor mensen met verschillende soorten beperkingen. Deze nieuwe structuur zal de 

ontwikkeling ervan verder bevorderen en toont het belang aan van sport in Anderlecht", voegt schepen 

van Sport Julien Milquet eraan toe.   

 

"De bouw van dit clubhuis maakt deel uit van een groter project van de gemeente om de bestaande 

sportinfrastructuur te vernieuwen en nieuwe te bouwen. We blijven investeren in de toekomst", besluit 

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht. 
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Programma 

• 18h30: deuren openen 

• 19h: drink  

• 20h: speech door burgemeester Fabrice Cumps, schepen Fatiha El Ikdimi, Alex Carton voorzitter 

van de vzw Amicale Anderlecht Avia Hockey Club en Jean-Jacques Degryse, voorzitter van de 

coöperatieve vereniging Royal Sporting Hockey Club Amicale Anderlecht. 

• 1u30 : Deuren sluiten  

 

Praktische info 

Adres: Olympische Dreef 7, 1070 Anderlecht 

 

Het gaat om een privé evenement op uitnodiging. Indien u aanwezig wenst te zijn, gelieve contact op te 

nemen met de heer Daniël Noé op het nummer 04 75 23 59 83. Hij zal u aan de lijst met uitgenodigden 

toevoegen. 

 


