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GC De Bosuil,  
CC Den Blank,  
GC Felix Sohie

Kennisbeurs Druivenstreek organiseert
• Maandelijkse conversaties Frans, Engels, Duits en Spaans

• Socratische gesprekken

• Maandelijkse gezondheidswandeling

• Spellen (petanque, scrabble, curling, elke maandag bridge), 
samenzang, lezingen, reisreportages 

Org. Kennisbeurs Druivenstreek

Info tel. 02 687 28 06, kennisbeurs.druivenstreek@gmail.com, 
kennisbeurs-druivenstreek.be

Toegang leden van Kennisbeurs Druivenstreek gratis

VOORWOORD
De naam zegt het zelf: met deze brochure bundelen we voor jou alle 
activiteiten die in het gemeenschapscentrum georganiseerd worden. 
Een aantal Hoeilaartse cultuurverenigingen en de gemeente bieden 
je samen weer een boeiend programma aan. Zo kan je genieten van 
toneelstukken, concerten, lezingen, workshops … er is voor ieder wat 
wils. Hou voor lastminutewijzigingen en annulaties de facebookpagina 
en de website in de gaten. 

We wensen je veel UiT-plezier in het GC Felix Sohie!

LEGENDE

THEATER MUZIEK  DANS  LEZING  VLIEG

TENTOONSTELLING WORKSHOP/ 
VORMING  FILM VARIA

Contact en tickets (tenzij anders vermeld): 

GC Felix Sohie - Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart 
Tel. 02 657 05 04 - vrijetijd@hoeilaart.be - felixsohie.be  
Open van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur 
Opgelet: nieuwe openingsuren vanaf 1 oktober

Wettelijk depotnr. D/2022.5.682/3 
Vormgegeven en gedrukt in Hoeilaart, 02 657 03 04, info@serrist.com 
V.U.: Chloë Foccaert, wnd. algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart
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Elke dinsdag- en 
woensdagnamiddag,  
13-16 uur,  
GC Felix Sohie

Workshops 
olieverfschilderen
Vrij Kunstatelier Vosdelle 
verenigt een 30-tal 
schilders, aquarellisten en 
olieverfschilders, geschoolden 
en niet-geschoolden. Het 
atelier staat open voor 
iedereen. Er wordt niet echt 
les gegeven, maar door samen 
te werken leer je van elkaar. 
Ook beginners – vanaf de 
leeftijd van 18 jaar – zijn dus 
welkom en worden begeleid 
door iemand met de nodige 
ervaring.

Org. Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke 
donderdagnamiddag, 
13.30-16 uur,  
GC Felix Sohie

Workshops aquarel
Voor wie op zoek is naar 
een leuke hobby biedt Vrij 
Kunstatelier Vosdelle de 
kans om in gezelschap een 
aangename middag door 
te brengen. Meer info op 
vosdelle.be

Org. Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke eerste 
donderdag van de 
maand, 16-18 uur,  
bib

Digidokter in de bib
Heb je specifieke vragen rond 
digitale toestellen? Kom dan 
eens langs op het individueel 
spreekuur. Een afspraak 
maken hoeft niet. Nieuwe 
vrijwilligers die als digidokter 
hun steentje willen bijdragen, 
zijn ook van harte welkom!

Org. Okra en Bib Hoeilaart

Toegang gratis

Elke eerste 
woensdag van 
de maand, 9.45 
tot 11.45 uur, 
computerlokaal

Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje 
voor senioren met 
computerproblemen. 
Vrijwilligers met 
informaticaervaring helpen 
je graag verder en staan 
paraat om al jouw vragen te 
beantwoorden!

Org. Seniorenraad

Toegang gratis



Zo 11-09, vanaf 15 uur,  
Druiven Van Camp

Kaastaartenwedstrijd
Waag je kans en neem deel aan de 
kaastaartenwedstrijd. Het hoeft geen 
authentieke Hoeilaartse kaastaart te zijn, 
deelnemen met je eigen originele creatie 
kan ook. Faalangst? Begin er dan aan met 
familieleden of vrienden. Lever je kaastaart 
tussen 12 en 13.30 uur af bij Druiven 
Van Camp, Joseph Kumpsstraat 33, 1560 
Hoeilaart. Vanaf 15 uur is iedereen welkom 
op deze lekkere namiddag met muziek en 
tal van streekproducten. 

Org. Druivencomité i.s.m. Druiven Van 
Camp

Reglement en info druivenfestival.be

Toegang gratis

Do 08-09, 14 uur,  
cafetaria

Leer belote spelen
Altijd al willen weten hoe je belote kan 
spelen? Een aantal ervaren kaartspelers 
leren je er alles over!

Org. Okra Hoeilaart

Toegang gratis

Vr 09-09, 20 uur,  
theaterzaal

Stef Kamil Carlens One Man 
Band
Alleen op het podium maar met aan 
zijn voeten een houten basharmonium, 
percussie van schelpen en belletjes, 
een torentje vintage synths, orgeltjes, 
drummachines en rondom een reeks 
bijzondere gitaren. Als Carlens met zeven 
instrumenten tegelijkertijd in de weer is, 
klinkt het alsof een volledige band staat te 
spelen.  

Org. 5 voor 12 en Nerorock vzw

Tickets VVK/leden: 18 euro - Kassa: 20 euro
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Zo 18-09, 10 uur,  
theaterzaal 

Ketnet-brunch met Sarah & 
Bavo van Ketnet Jr.
DRUIVENFESTIVAL

Het concept is heel eenvoudig: je schrijft 
je in om te brunchen, je brengt vrienden, 
partner en/of kids mee en je zingt en danst 
mee op allerlei gekende kinderliedjes. Klaar!
Ellen’s catering (Hola) verzorgt de 
feestmaaltijd; presentatrice Sarah en 
sidekick Bavo van Ketnet Jr. zorgen voor 
animatie voor de allerkleinsten. Samen 
brengen ze het muzikaal erfgoed voor 
peuters en kleuters tot leven. Van ‘Op een 
rode paddenstoel’ tot ‘Ik zag twee beren’! 
• 10 uur: start Ketnet-brunch
• 11 uur: optreden Sarah & Bavo van Ketnet 

Jr.

Org. dienst Vrije Tijd 

Tickets Volwassenen: 30 euro - kids mini 
(fruitsla, pannenkoek, chocomelk): 7,5 
euro - kids maxi (fruitsla, pannenkoek, 
koffiekoek, chocomelk): 10 euro

Vr 16-09, 20 uur 
theaterzaal

Intiem Klassiek 7
DRUIVENFESTIVAL

Voor liefhebbers van klassieke muziek 
start ook dit Druivenfestival met Intiem 
Klassiek. Dorpsgenoten en toppianisten 
Peter Vanhove en Jan Vande Weghe 
brengen muziek van impressionistische 
componisten als Debussy, Fauré, Prokofieff 
... Het geheel wordt geïllustreerd met 
de projectie van kunstenaars als Monet, 
Manet en Van Gogh. Er wordt gespeeld 
op de unieke Straight Strung Grand 
(concertvleugel) van Chris Maene.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets VVK: 13 euro - Kassa: 16 euro

Ma 19-09, 15 uur, 
theaterzaal

Jan Desmet: Singalong
DRUIVENFESTIVAL

In de loop van zijn ruim veertig jaar 
durende muzikantenbestaan heeft 
zanger, componist, tekstschrijver, 
muziekliefhebber, vinylcollectioneur 
en multi-instrumentalist Jan De Smet 
(De Nieuwe Snaar) een zeer uitgebreide 
muzikale bagage verzameld. Jan De Smet 
selecteert voor deze singalong hits en 
andere meezingbare nummers van singer-
songwriters uit binnen- en buitenland. Drie 
topmuzikanten ondersteunen hem, en het 
publiek zingt uiteraard uit volle borst mee.

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 18 euro - Kassa: 20 euro
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Za 01-10, 20 uur, 
theaterzaal

Italiaanse avond
DAVIDSFONDS CULTUURWEEKEND

Na de Portugese, Peruviaanse en Franse 
avond, voert deze culinaire reis je naar 
het prachtige Italië. Uiteraard kan je je 
verwachten aan een gezellige sfeer en 
veel romantiek. Speciaal voor deze avond 
brengen Martine Reyners en Joris Bosman 
onvergetelijke Italiaanse liederen die we 
kennen van o.a. ‘The Three Tenors’ zoals ‘O 
sole mio’, ‘Santa Lucia’, ‘Funicula, Funicula’ 
…

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets info volgt, zie website

Vr 30-09, 20.30 uur,  
Solheide

SKaGeN: Today, I kill you
Bjarne Devolder en Clara van den Broek 
brengen een universeel verhaal, in 
een vorm die de complexiteit van een 
moederzoonrelatie in al haar aspecten 
weergeeft. De voorstelling speelt zich niet 
af in de beslotenheid van een theater, maar 
op een parking. Moeder en zoon zijn op weg 
met de auto, maar raken hevig in discussie. 
Ze houden halt om het uit te praten. In en 
uit de auto, niet wetend waar te beginnen, 
waar naartoe, waarheen terug te keren, 
tot ze ergens geraken. De toeschouwer is 
daarvan getuige.

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro

Zo 02-10, 11 uur,  
theaterzaal

Aperitiefconcert met jong 
talent 2
DAVIDSFONDS CULTUURWEEKEND

Dat onze Druivenstreek veel talent 
herbergt, is al lang geweten. De voorbije 
maanden heeft zangcoach Joris Bosman 
jongeren begeleid in hun zoektocht naar 
een mooie zangstem. Het resultaat daarvan 
hoor je op dit unieke concert. 

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro 
(aperitief inbegrepen)
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Wo 05-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Johan Terryn: Het Uur Blauw
Midden in de eerste lockdown verloor 
Johan zijn vader. Er was nauwelijks 
gelegenheid om zijn verdriet te delen, 
geen koffietafel om verhalen te laten 
samenkomen. Johan startte gesprekken 
met lotgenoten in een podcast. Twaalf 
wandelingen met mensen die net een 
dierbare verloren. Wandelingen die 
vertrokken in het donker en eindigden met 
de zonsopgang, tijdens het blauwe uur. 
Twaalf verhalen. Het dertiende verhaal 
vertelt Johan op het podium. Het is het 
verhaal van zijn eigen rouwproces en 
hoe dat vorm kreeg door met anderen te 
praten. 

Org. dienst Welzijn

Tickets VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro 

Di 04, 11 en 18-10, 14 uur 
cafetaria

Luisteren naar andere 
culturen
DAVIDSFONDSACADEMIE

“Muziek is een wereld in een wereld, het 
is een taal die we allemaal verstaan.” 
Stevie Wonder illustreert met deze 
wereldberoemde uitspraak de universele 
kracht van muziek. Raakt de muziek van 
andere culturen ons meer dan de muziek 
waarmee we zelf opgroeiden? Hoe komt 
dat? Pianist-verteller Waldo Geuns trekt 
in deze cursus de wereld rond. Je maakt 
kennis met de muziek van verschillende 
culturen en leert die te begrijpen. 

Org. Davidsfonds 

Inschrijven davidsfonds.be

Tickets 54 euro - Leden: 48 euro

Do 06-10, 10.30 uur,  
zaal Molenberg 

Initiatie kalligrafie: 
Brushlettering
Brushlettering is een moderne en erg 
toegankelijke vorm van kalligrafie. Je maakt 
kennis met de verschillende materialen 
en leert dikke en dunne lijnen te maken 
door druk uit te oefenen op de flexibele 
penpunt. Daarna ga je aan de slag met de 
basisvormen en maak je je eerste letters. 
Met een paar eenvoudige tips leer je mooie 
kleurovergangen maken. Na deze initiatie 
ben je klaar om je thuis op eigen tempo 
verder uit te leven.

Org. Avansa Halle-Vilvoorde vzw

Tickets 15 euro
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Do 06-10, 13.30 en 20 uur,  
cafetaria

Veilig computeren
Leer alles over firewalls en virusscanners 
om je computer te beveiligen tegen 
virussen en andere gevaren. Er zijn twee 
sessies, één in de namiddag en één ’s 
avonds. Beide zijn gelijk.

Org. Okra Hoeilaart en de Bib

Tickets 5 euro 

Za 08-10, 10-13 uur,  
serre

Tweedehandsbeurs
Kinderkleding en speelgoed, dat 
zijn de hoofdingrediënten van de 
tweedehandsbeurs van de Gezinsbond. 
Een ideaal moment om de kleer- en 
speelgoedkast van de kinderen op te 
ruimen en een aantal dingen van de hand 
te doen. Maar natuurlijk ook een perfect 
moment om op zoek te gaan naar een 
aantal koopjes en die een tweede leven te 
geven. 

Leden van de Gezinsbond Hoeilaart die 
spulletjes willen verkopen kunnen gratis 
inschrijven vanaf 1 september. Andere 
geïnteresseerden kunnen een tafeltje 
reserveren vanaf 15 september voor 10 
euro.

Org. Gezinsbond Hoeilaart

Inschrijven gezinsbondhoeilaart@hotmail.com

Za 08-10, 10-14 uur,  
bib

Grote boekenmarkt
De jaarlijkse boekenverkoop is steevast 
een succes. Het aanbod is dan ook 
aantrekkelijk: enerzijds oudere boeken 
uit de collectie die moeten plaats maken 
voor nieuwe, maar ook recent materiaal 
geschonken door Hoeilanders die hun 
boekenkast opruimden. Alle boeken 
worden verkocht aan 1 euro en de 
tijdschriften en films zijn gratis. Schrijf je 
vooraf in en kies een tijdslot. Het aanbod 
wordt elk uur aangevuld. Mensen die hun 
komst niet vooraf aangekondigd hebben, 
worden toegelaten zolang het niet te druk 
wordt. 

Org. de Bibraad

Inschrijven hoeilaart.be/bib

Toegang gratis

Za 08-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Silke Huysmans en Hannes 
Dereere: Pleasant Island
DUURZAME DOENDERSDAG

Verborgen in de Stille Oceaan ligt het 
eiland Nauru, ooit Pleasant Island 
genoemd door ontdekkingsreizigers. 
Na de ontdekking van een enorme 
fosfaatvoorraad in de grond, werd het 
eiland omgespit en leeg gegraven, tot er 
niets meer overbleef. 

In dit verwoeste maanlandschap houdt 
Nauru vandaag vluchtelingenkampen open. 
Tegelijk wordt het eiland van buitenaf 
bedreigd door een steeds verder stijgende 
zeespiegel. In deze setting botsen de 
Brusselse documentaire/theatermakers 
Silke en Hannes op de grenzen van een 
wereld die gericht is op eindeloze groei. 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. GROS

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro 
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Do 13-10, 14 uur,  
cafetaria

Dansnamiddag
Dans je leven lang! Onder dit motto wordt 
de maandelijkse bijeenkomst van Okra er 
eentje waarbij je gerust een danske mag 
placeren. 

Org. Okra Hoeilaart

Toegang gratis

Di 11-10, 20 uur,  
cafetaria

Patrick Deboosere: Lang leve 
de vergrijzing 
Patrick Deboosere doceert demografie aan 
de VUB en schreef een ophefmakend boek 
over de vergrijzing, met een opmerkelijke 
kijk op de problematiek. In Lang leve de 
vergrijzing verwijst hij het neoliberale 
adagium “we leven langer, dus moeten we 
langer werken” met flink onderbouwde 
argumenten naar de prullenmand. Een 
eyeopener! 

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK/leden: 4 euro – Kassa: 5 euro 

Zo 09-10, 14.30 uur,  
theaterzaal

Japanse theeceremonie
Ken jij het verschil tussen de verschillende 
groene theeën? Welke thee heeft welke 
eigenschap? Is het belangrijk welk water je 
gebruikt? In welk kannetje zet je de beste 
thee?

Mariko Ishida neemt je mee op 
ontdekkingsreis in de wondere wereld 
van de groene thee. Ze demonstreert 
specifieke bereidingen en laat je proeven 
van verschillende groene theeën. Bij de 
degustaties worden kleine versnaperingen 
geserveerd.

Org. Willemsfonds 

Tickets Leden: 4 euro – VVK: 7 euro – Kassa: 
9 euro
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Ma 24-10, 19 uur,  
leeszaal bib

Foto’s maken
SMART CAFÉ

Je krijgt tips en trucs om mooie foto’s te 
maken en uitleg over de verschillende 
camera’s en instellingen van je foto-app. Je 
gaat ook zelf aan de slag, dus breng alvast 
je eigen tablet of smartphone mee, en de 
gegevens van je Apple ID of je Google-
account.

Org. de Bib en Avansa

Info en inschrijven avansa.be

Tickets 5 euro

Do 20-10, vr 21-10 en za 22-10, 
20 uur, theaterzaal

Reintje speelt: Een woelige 
overtocht
VAN TOM STOPPARD

Zes personages aan boord van een 
cruiseschip naar New York: een steward 
zonder zeebenen, scenaristen zonder 
inspiratie, een componist zonder woorden, 
en acteurs zonder tekst. Ze bedoelen 
het allemaal goed, maar hun woorden en 
daden zorgen voortdurend voor de nodige 
hilarische misverstanden. Geraken ze 
uiteindelijk de oceaan over zonder man 
overboord?

Regie: Kathleen Bollue

Org. Toneelgroep Reintje

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 11 euro

Do 13-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Toine Thys’ Orlando
JAZZ AT FELIX’

De Luikse saxofonist Toine Thys was al eens 
te gast op een serreconcert. Het kwam 
daarna al vlug tot een overeenstemming 
om zijn cd Orlando te komen voorstellen. 
Het is een Belgisch/Frans project genoemd 
naar een romanfiguur van Virginia Woolf. 
Met een variatie aan stijlen, tonen en 
subtiele ritmes ontwikkelt zich een 
muziek die laveert tussen melancholie en 
blijdschap. Drummer Antoine Pierre (Tree-
Ho) houdt de boel in bedwang en de Franse 
inbreng komt van Florent Nisse (contrabas) 
en Maxime Sanchez (piano).

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

Tickets VVK/leden: 13 euro - Kassa: 15 euro
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Vr 28-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Jo Vally
20 JAAR SENIORENRAAD

De Seniorenraad van Hoeilaart bestaat 
20 jaar en dat wordt gevierd met één 
van Vlaanderens populairste artiesten. 
Een klasbak die het publiek telkens 
opnieuw weet te verrassen door de grote 
verscheidenheid in zijn muziek. Jo Vally 
zingt zuiderse klassiekers, Franse chansons 
en bekende country hits. Een repertoire 
vol meezingers om u tegen te zeggen. 
Een allrounder die met zijn gouden stem 
menig vrouwenhart sneller laat slaan en de 
Vlaming al jaren weet te bekoren.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Seniorenraad

Tickets VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro

Di 25-10, 20 uur,  
theaterzaal

Het misdaadmilieu in België 
Hoeilander Philippe Beneux werkte 
een hele carrière bij de gerechtelijke 
politie (B.O.B.) en was actief in tientallen 
geruchtmakende misdaadzaken die breed 
uitgesmeerd werden in de media. Namen 
als Marcel Habran, Robert Beijer, Jean-
Michel Nihoul, Frédéric en Claude Hilger 
komen aan bod en vlot schept Philippe 
een uniek en ontnuchterend beeld van de 
Belgische misdaadwereld.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets VVK: 8 euro – Kassa: 10 euro

Do 27-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Rebekka Van Bockstal 
Quartet
JAZZ AT FELIX’

RVB Quartet is de band rond gitariste 
Rebekka Van Bockstal. Dit jonge kwartet 
streeft naar een nauwe connectie met 
elkaar en met het publiek. Stuwende 
grooves, heldere melodieën met een stevig 
fundament in de bas kenmerken de sound 
van de band, die verder bestaat uit Elias 
Storme op sax, Otto Kint op contrabas en 
Marius Couvreur op drums. Ze brachten 
dit voorjaar hun tweede album Operation 
Dinner Out uit bij W.E.R.F. records en 
vroegen beleefd om het bij ons te komen 
voorstellen. 

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

Tickets VVK/leden: 13 euro - Kassa: 15 euro

11

N
AJ

AA
R 

20
22



Za 29-10, 11 uur,  
theaterzaal

Panelgesprek: De toekomst 
van onze 55-plussers en 
receptie
20 JAAR SENIORENRAAD

20 jaar Seniorenraad wordt ook gevierd met 
een heuse academische zitting met deze 
sprekers:
• Eva De Bleeker, staatssecretaris 

bevoegd voor Begroting en 
Consumentenbescherming

• Serge Muyldermans, VUB prof. dr. em., 
biotechnoloog

• Christine Vandenput, voormalig schepen 
van Welzijn, oprichter Seniorenraad 55+ 
Hoeilaart 

• Jan Van Assche, moderator

Na afloop ben je welkom op de receptie.

Org. Seniorenraad 

Toegang gratis

Zo 30-10, 14 uur,  
theaterzaal

Dansnamiddag met dj Roland
20 JAAR SENIORENRAAD

Dj Roland ken je vast wel van feestjes en 
dansavonden. Hij is al meer dan 50 jaar 
bezig met muziek en weet als geen ander 
hoe hij 55-plussers op de dansvloer krijgt! 
Kom, kijk en dans, want dansen is ook 
gezond bewegen!

Org. Seniorenraad 

Tickets 5 euro

Ma 07, 14, 21-11 en 12-12, 9.30-
12.30 uur,  
leeszaal bibliotheek

Leer werken met je Android-
smartphone of tablet
Aarzel je nog om een Android-smartphone 
of tablet te kopen omdat je niet weet 
hoe ermee te werken? Of heb je er één, 
of een tablet, maar kan je er niet goed 
mee overweg? Dan is deze cursus iets 
voor jou. Stap voor stap ontdek je hoe 
je toestel werkt. Je leert de instellingen 
en basisfuncties kennen en kan al je 
vragen stellen. Op 12 december is er een 
terugkommoment waarop alles nog eens 
overlopen wordt en je bijkomende vragen 
kan stellen.

Org. de Bib en Avansa

Info en inschrijven hoeilaart.be/bib,  
02 657 17 44

Tickets 20 euro voor 4 sessies
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Di 08-11, 20 uur,  
theaterzaal

‘Felix, de musical’, het 
verhaal van de making-of
NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 

Felix, de musical ligt al drie jaar achter 
ons en wie dit evenement meemaakte, 
als deelnemer of als toeschouwer, 
zal dit hoogfeest van de Hoeilaartse 
gemeenschap niet snel vergeten.
Hoe deze musical groeide, wat er 
allemaal bij kwam kijken en welk plan 
deze productie zo speciaal maakte, kom 
je te weten in een multimedialezing van 
schrijver-componist en producent, Jan Van 
Assche. Een verhaal dat begon in 1986 met 
800 jaar Hoeilaart eindigde in 2019 met 
het totaalspektakel Felix, de musical. Een 
lezing met unieke foto’s, videobeelden 
achter de schermen en nooit gebruikte 
muziekfragmenten!  

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds) 
i.s.m. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 8 euro – Kassa: 10 euro

Zo 06-11, 11 uur,  
theaterzaal 

Nero in muziek
Dorpsgenoot en componist Willy Vervloet 
componeerde de musical Keizer Karel 
en delen van Felix, schreef voor de 
evenementen Ik was 14 in ‘14 en de 
Hoeilaartse gedichtenwedstrijden, … Hij 
werkte de hele zomer aan een muzikale 
vertaling van de Nerofiguren en albums 
van Marc Sleen. Ieder personage zijn eigen 
karakter en dat melodieus vertaald en 
samengebracht in een aperitiefconcert dat 
tevens fungeert als wereldpremière!

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets info volgt

Do 10, 17, 24-11 en do 15-12, 
9.30-12 uur,  
leeszaal bibliotheek

Leer werken met je iPhone of 
iPad
Aarzel je nog om een iPhone of iPad te 
kopen omdat je niet weet hoe ermee te 
werken? Of heb je er één, of een tablet, 
maar kan je er niet goed mee overweg? Dan 
is deze cursus iets voor jou. Stap voor stap 
ontdek je hoe je toestel werkt. Je leert de 
instellingen en basisfuncties kennen en 
kan al je vragen stellen. Op 15 december is 
er een terugkommoment waarop alles nog 
eens overlopen wordt en je bijkomende 
vragen kan stellen.

Org. de Bib en Avansa

Info en inschrijven hoeilaart.be/bib,  
02 657 17 44

Tickets 20 euro voor 4 sessies
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Do 10-11, 14 uur,  
theaterzaal

Filmnamiddag
Je hoeft niet altijd richting grote 
bioscoopzaal om te genieten van een leuke 
film. Zak rustig neer in een zeteltje van de 
theaterzaal en geniet van een leuke film 
op groot scherm. Na afloop kan je in de 
cafetaria terecht bij Okra Hoeilaart voor 
een kop koffie of iets fris.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Okra 

Tickets 5 euro 

Za 12-11, 20 uur,  
theaterzaal

11.11.11 Kwis
Wannes, Sien, Peter en Mike maken 
er weer een leuke, leerrijke en zeker 
niet te moeilijke kwis van, waarvan de 
opbrengst integraal naar de 11.11.11-actie 
gaat. Ploegen van maximum 5 personen 
nemen het tegen mekaar op en iedereen 
kan achteraf een prijsje gaan kiezen, de 
winnaars als eerste natuurlijk!

Org. 5 voor 12 i.s.m. 11.11.11-comité, GROS en 
Wereldwinkel Hoeilaart

Deelname 5 euro per persoon

Wo 09-11, 20.30 uur, 
theaterzaal

Peer Baierleins South 
Quartet
JAZZ AT FELIX’

Deze Duitse trompettist met een Belgisch 
verleden en nog heel wat connecties met 
Belgische muzikanten speelde vorig seizoen 
het GC plat met de gelegenheidsband The 
Archidukes. Nu kan hij ons eindelijk met 
zijn Duits South Quartet verrassen en 
doen genieten. Hun muziek sluit aan bij de 
grote jazztraditie met een eigen insteek 
en creativiteit en de behoefte om nieuwe 
paden te exploreren. Peer wordt bijgestaan 
door Ull Möck (piano), Jan Dittmann (double 
bass) en Matthias Daneck (drums).

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. 5 voor 12 en  
Jazz met Pit

Tickets VVK/leden: 13 euro - Kassa: 15 euro
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Wo 16-11, 20.30 uur,  
theaterzaal

Wannes Deleu: Voor ik het 
vergeet
Eind 2018 leefde televisiemaker Wannes 
Deleu een maand bij zijn grootmoeder die 
aan dementie lijdt in woonzorgcentrum 
Ten Olm. Om de banden aan te halen 
en te ondervinden wat dementie écht 
met iemand doet. Hieruit resulteerde de 
driedelige docureeks “Voor ik het vergeet” 
op VRT Eén. Een beklijvende lezing over 
dementie, maar ook over een kleinzoon en 
grootmoeder die elkaar terugvinden, over 
de beperkingen van een ziekte heen. 

Org. dienst Welzijn

Tickets VVK: 11 euro - Kassa: 13 euro

Di 15-11, 20 uur,  
cafetaria

Tom Naegels:  
Nieuw België, een 
migratiegeschiedenis
Tom Naegels is auteur, journalist en 
columnist bij De Standaard. Het debat rond 
migratie is een van zijn kernthema’s en 
ook het onderwerp van zijn ophefmakende 
boek, dat vorig jaar genomineerd werd 
voor de non-fictieprijs: Belangrijkste 
Boek van het Jaar. Het schetst de 
migratiegeschiedenis in ons land tussen 
1944 en 1978. 

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK/leden: 4 euro - Kassa: 5 euro

Ma 14-11, 14 uur,  
theaterzaal

‘Felix, de musical’, het 
verhaal van de making-of
Felix, de musical ligt al drie jaar achter 
ons en wie dit evenement meemaakte, 
als deelnemer of als toeschouwer, 
zal dit hoogfeest van de Hoeilaartse 
gemeenschap niet snel vergeten. Hoe 
deze musical groeide, wat er allemaal bij 
kwam kijken en welk plan deze productie 
zo speciaal maakte, kom je te weten in een 
multimedialezing van schrijver-componist 
en producent, Jan Van Assche. Een verhaal 
dat begon in 1986 met 800 jaar Hoeilaart 
en eindigde in 2019 met het totaalspektakel 
Felix, de musical. Een lezing met unieke 
foto’s, videobeelden achter de schermen en 
nooit gebruikte muziekfragmenten! Dit is 
een namiddagvoorstelling van de lezing die 
plaatsvindt op 8 november.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds) 
i.s.m. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 8 euro – Kassa: 10 euro
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Vr 25-11, 20 uur, za 26-11, 
20 uur, zo 27-11, 15 uur, 
theaterzaal

LouLou
VOLKS BLIJSPEL VAN HERMAN VAN DAMME 

Lou, een ‘intelligente’ man, wordt 
ontslagen. De facteur, zijn vriend en 
toeverlaat, wordt als schuldige aangewezen 
en krijgt de taak om Lou aan een nieuwe 
job te helpen. Dat lukt, maar helaas vallen 
de goederen die Lou aan de man moet 
brengen anders uit dan eerst werd gedacht. 
Tot overmaat van ramp vindt zijn vrouw 
Martine werk in een firma die het niet zo 
nauw neemt met de zeden. Alsof dat nog 
niet genoeg is, is dochter Lieve zwanger. 
Helaas weet ze niet wie de vader is …

Regie: Jan Van Assche

Org. Koninklijke Toneelkring De Jonge 
Druivelaar

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Za 19-11, 20 uur,  
theaterzaal 

Winterconcert van Nero’s 
Muzikanten
Na een succesvol aperitiefconcert en 
een welverdiende zomerstop zijn Nero’s 
Muzikanten weer volop aan het repeteren 
voor hun jaarlijks hoogtepunt, het 
Winterconcert. Onder begeleiding van 
dirigent Benoit Feuillen brengen zij een 
breed muziekrepertoire dat jong en oud zal 
bekoren. Blijf nadien nog even nagenieten 
in de cafetaria met een hapje en een 
drankje.

Org. Nero’s Muzikanten

Tickets: VVK: 8 euro  - Kassa 10 euro

Do 17-11, 24-11 en 01-12,  
19.30 uur, cafetaria 

Initiatie ukelele
Zeg nooit zomaar ‘kleine gitaar’ tegen 
een ukelele! Met dit verrassend viersnarig 
instrument kan je snel leuke muziek maken. 
Zin om het ook eens te proberen? Geert 
Hollemans demonstreert de basistechniek 
en helpt je op weg. 

Org. Avansa Halle-Vilvoorde vzw

Info en inschrijven avansa.be

Tickets 31 euro 

KONINKLIJKE TONEELKRING
DE JONGE DRUIVELAAR
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Do 01-12, 20 uur, 
leeszaal bib

Eerst hulp bij pc-
ongevallen
Je pc vertoont kuren of doet 
het helemaal niet meer. 
Wat nu? In deze infosessie 
krijg je inzicht en tips voor 
oplossingen.

Org. Okra en de Bib

Tickets 5 euro

Di 29-11, 20 uur, 
cafetaria

Women Don’t Cycle
In 2019 fietsten Manon en Dries 
van Brussel naar Tokio. Tijdens 
hun reis van 11 maanden 
hebben ze 13.500 km gefietst 
en 21 landen doorkruist. Nog 
belangrijker: ze kregen de 
kans om veel verschillende 
mensen te ontmoeten, met ze 
te praten en van ze te leren! 
Zo waren er ontmoetingen met 
buitengewone jazzvrouwen op 
de fiets. Sommige interviews 
waren van tevoren gepland, 
maar de meeste ontmoetingen 
vonden spontaan plaats. 
Women don’t cycle? Van 
Brussel tot Tokio, deze 
documentaire bewijst het 
tegendeel!

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK/leden: 4 euro – 
Kassa: 5 euro

Do 01-12, 14 uur, 
theaterzaal

Infonamiddag: De 
zorgvolmacht
OF: NU BESLISSEN VOOR ALS HET 
MORGEN NIET ZELF MEER GAAT

Door ziekte, ongeval of 
ouderdom kan je in een situatie 
terechtkomen waarin je niet 
langer in staat bent om je 
vermogen, financiële zaken of 
goederen te beheren.  
In deze infosessie krijg je 
heldere en nuttige informatie 
over dit delicaat onderwerp van 
deskundige notaris Claesen.  
Iedereen welkom!

Org. Kennisbeurs, Okra, 
Femma, SamenVoor, 
Cultuursmakers, Praatcafé 
Dementie Druivenstreek en 
Samana i.s.m. dienst Welzijn 

Inschrijven welzijn@hoeilaart.be

Tickets gratis

Ma 28-11, 19 uur,  
leeszaal bib

Betalen en bankieren 
met je toestel 
SMART CAFÉ

We kopen steeds vaker spullen 
op het internet. Met een 
bankapp doen we betalingen 
en checken we het saldo op 
onze rekening. In dit Smart 
Café krijg je een overzicht 
van de meest gebruikte 
online betaalmethodes. Je 
krijgt informatie over veilig 
bankieren via het internet, 
veel handige tips en advies. Je 
gaat ook zelf aan de slag, dus 
breng alvast je eigen tablet 
of smartphone mee, en de 
gegevens van je Apple ID of je 
Google-account.

Org. de Bib en Avansa

Info en inschrijven avansa.be

Tickets 5 euro



Vr 09-12 en za 10-12, 20 uur, 
theaterzaal

Toneelopvoering: Bedankt 
lieve ouders
VAN YVES CASPAR

Lisette en Gust zijn 45 jaar getrouwd. Hun 
oudste dochter Martine nodigt haar broer 
Laurent en zus Astrid op een avond uit 
om samen plannen te maken voor een 
verrassingsfeest.

Maar Lisette en Gust zorgen zelf voor een 
verrassing, wanneer ze dezelfde avond 
onverwacht op bezoek komen bij Martine. 
De plannen voor een groot verrassingsfeest 
lijken in het water te vallen. Dan maar een 
gewoon feest. Een gewoon feest vol grote 
verrassingen!

Org. Toneelgroep KLEM vzw

Tickets VVK: 12 euro – Kassa: 14 euro

Di 06-12, 20 uur,  
cafetaria

Philippe Huybrechts: Het 
klimaat in crisis
Philippe Huybrechts is glacioloog en 
klimaatexpert, en als professor verbonden 
aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij 
werkt o.a. samen met J.P. Van Ypersele en 
bestudeert de invloed van het klimaat op 
de gletsjers en de ijskappen op Antarctica 
en Groenland. Kunnen we de klimaatdoelen 
nog bereiken en zullen we de rampzalige 
opwarming nog kunnen afwenden?

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK/leden: 4 euro – Kassa: 5 euro

Za 03-12, 20 uur,  
cafetaria

Nerorocksessie
Bekomen van School is Cool, Yong Yello 
en Yevgueni op Nerorock? Dan is het 
de hoogste tijd om je weer te laten 
onderdompelen in de magie van de 
gezellige Nerorocksessies! Verwacht je aan 
vroege kerstsfeer, lekkere biertjes, heerlijke 
alcoholvrije No-Gin en vooral muziek van 
de bovenste plank! Zoals steeds schrijf je 
de caféconcerten in de cafetaria van het GC 
Felix Sohie best nu reeds in jouw agenda. 
Kwaliteit gegarandeerd!

Org. Nerorock i.s.m. dienst Vrije Tijd

Toegang gratis
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Vr 16-12 en za 17-12, 
20 uur, zo 18-12,  
15 uur, theaterzaal

Hoeilanders zingen 
Kerstmis 7 met 
Sopraline
De vorige editie dateert al 
van 2018 maar nu, vier jaar 
later, staan een meerstemmig 
koor van een veertigtal 
dorpsgenoten en tal van 
solo’s borg voor een warm en 
kwaliteitsvol kerstconcert. 
Een selectie van eigentijdse 
kerst- en popliederen, 
aangevuld met de traditionele 
kerstevergreens. Deze zevende 
editie wordt uiteraard nog 
beter dan de vorige zes. Laat 
je verbazen!

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds)

Tickets info volgt, zie website

Do 22-12, 20.30 
uur, theaterzaal

Jean-Luc Pappi Trio
JAZZ AT FELIX’

Dit trio is stilaan een habitué 
op JaF. Hoeilander Jean-Luc 
Pappi (piano) brengt met 
Chris Mentens (contrabas) 
en Bruno Castellucci 
(drums) voornamelijk eigen 
composities, ze bewerken 
ook grote latino jazz en 
Amerikaanse standards. In de 
interactie met de muzikanten 
gaat Jean-Luc op zoek naar 
spontaneïteit en creativiteit, 
waarbij de improvisatie een 
belangrijke rol speelt. 

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

Tickets VVK/leden: 13 euro - 
Kassa: 15 euro

Di 13-12, 19.30 uur, 
cafetaria 

Maak je eigen 
bloemenring 

Maak zelf je eigen bloemenring 
met droogbloemen, een 
duurzaam alternatief voor 
verse bloemen. Sofie Van 
Ginderachter leert je de 
techniek van het binden, 
maar geeft je ook de vrijheid 
om je eigen creatieve toets 
aan de krans te geven. Je kan 
een hippe, luchtige krans 
maken of voor een klassieker 
model kiezen. Verschillende 
materialen en gereedschap 
zijn ter beschikking!

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets 16 euro (waarvan 10 
euro materiaal)

Di 13-12, 14 uur, 
cafetaria 

Maak je eigen 
bloemstuk
Maak je eigen bloemstuk 
met droogbloemen, een 
duurzaam alternatief voor 
verse bloemen. Sofie Van 
Ginderachter leert je de 
techniek van het binden, 
maar geeft je ook de vrijheid 
om je eigen creatieve toets 
aan de krans te geven. Je kan 
een hippe, luchtige krans 
maken of voor een klassieker 
model kiezen. Verschillende 
materialen en gereedschap 
zijn ter beschikking!

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets 16 euro (waarvan 10 
euro materiaal)



UiTPAS Druivenstreek daagt je uit!
Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren, Overijse 
en de GC’s de Bosuil, de Kam en de Lijsterbes 
van vzw de Rand werken nauw samen om het 
vrijetijdsaanbod in de regio nog te verruimen. Met 
de UiTPAS Druivenstreek willen ze dat aanbod 
aantrekkelijker en toegankelijker maken voor 
iedereen. Spaar punten door deel te nemen aan 
vrijetijdsactiviteiten, en ruil die punten dan in voor 
gadgets en kortingen op nog meer activiteiten.

SPAARKAART
De UiTPAS Druivenstreek is jouw voordeelkaart voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Bij elke 
deelname aan een UiTPAS-activiteit kan je punten sparen die je nadien kan omruilen voor 
iets leuks. Voor slechts 5 euro koop je een UiTPAS aan de balie van het GC Felix Sohie. De pas 
is persoonlijk en blijft onbeperkt geldig. Je kan er dus eentje kopen voor elk gezinslid. Op je 
UiTPAS staan meteen een aantal welkomstvoordelen, nog voor je 1 punt hebt gespaard. Op elke 
UiTPAS-activiteit zal een UiTPAS-zuil staan. Hou je UiTPAS tegen de zuil om punten te sparen. 
Per activiteit krijg je 1 punt. 

PUNTEN OMRUILEN
Wanneer je voldoende UiTpunten hebt gespaard, kan je ze omruilen voor een korting, een 
gratis drankje, gratis tickets, een gadget … Vanaf 5 punten kan je al een voordeel krijgen 
maar je kan ook langer sparen voor een groter voordeel. Een overzicht van alle welkomst- en 
omruilvoordelen in de Druivenstreek vind je binnenkort via hoeilaart.be/uitpasdruivenstreek.

UITPAS MET KANSENTARIEF
Inwoners met een beperkter budget hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Heb je een 
laag inkomen, een verhoogde tegemoetkoming, een collectieve schuldenregeling, dan betaal je 
slechts 1 euro en krijg je met de UiTPAS 80 procent korting op alle UiTPAS-activiteiten. Denk je 
dat je recht hebt op een UiTPAS met kansentarief? Neem dan contact op met het Sociaal Huis 
(tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be) of met de balie van het GC Felix Sohie. Neem je 
identiteitskaart en de nodige documenten mee om te bewijzen dat je in aanmerking komt.
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Za 03-09  
Kaftdag Gezinsbond
Zo 06-11  
Wafelenbak
Di 22-11  
Praatcafé Dementie: huis-, 
tuin- en keukenweetjes voor 
mantelzorgers
Vr 02-12  
LEEF Foundation - happening
Vr 16, za 17 en zo 18 -12  
Kerstmarkt (Gemeenteplein)

Zo 08-01-23  
Nieuwjaarsreceptie

UiT
FELIX

in

wordtwordt
verwachtverwacht


