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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 
tentoonstellingen, lezingen, 
workshops … en veel theater 
en muziek. Heb je het 
financieel niet zo breed? 
Dan kan je aanspraak maken 
op het kansentarief van de 
UiTPAS. Meer info aan de 
balie van het GC.

Het is je wellicht niet 
ontgaan: we hebben de 
brochure in een nieuw en 
feestelijk kleedje gestoken! 
Meer aandacht voor beeld en 
wat minder tekst, maar met 
veel meer informatie op de 
website felixsohie.be en via 
de gemeentelijke nieuwsbrief 
of op sociale media.

Dit boekje is weliswaar 
nieuw, het programma is 
even sterk, ontroerend en 
afwisselend dan vorige 
edities. Er is voor ieder wat 
wils. En iedereen is meer dan 
welkom. We wensen je veel 
UiT-plezier in het GC Felix 
Sohie!

Wettelijk depotnr. D/2023/5.682/1 
Vormgegeven en gedrukt in Hoeilaart, 02 657 03 04, info@serrist.com 
V.U.: Chloë Foccaert, wnd. algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

Contact en tickets 
(tenzij anders vermeld) 
GC Felix Sohie 
Gemeenteplein 39 
1560 Hoeilaart 
Tel. 02 657 05 04 
vrijetijd@hoeilaart.be 
felixsohie.be 

Open: 
Maandag en donderdag  
van 9 tot 12 uur en  
van 13 tot 16 uur.  
Dinsdag van 13 tot 19 uur. 
Woensdag en vrijdag  
van 9 tot 12 uur.



Ivan De Vadder: Wanhoop in de Wetstraat Jef Vermassen: Meester, ik heb geen tranen meer

Op bezoek bij personen met dementie
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LEZING
Di 31-01, 20 uur, theaterzaal
Ivan De Vadder: 
Wanhoop in de 
Wetstraat
Politiek journalist Ivan De 
Vadder beschrijft hoe de 
verwoede pogingen van 
de politiek om dichter bij 
de burger te komen steeds 
stuklopen. Al 30 jaar lang 
zorgt ‘de kloof met de 
burger’ voor wanhoop in 
de Wetstraat. Sinds die 
beruchte Zwarte Zondag in 
1991, is nog niemand erin 
geslaagd die kloof ook maar 
een beetje te dichten. Ze lijkt 
een structureel onderdeel 
geworden van de democratie.

Org. Willemsfonds en  
5 voor 12

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 
10 euro

Di 07-02, 19.30 uur, 
theaterzaal
Op bezoek bij 
personen met 
dementie
Mozaïek Praatcafé 
Dementie Druivenstreek wil 
mantelzorgers, families, alle 
geïnteresseerden en soms 
personen met dementie zelf, 
samenbrengen. Het doel is 
om informatie te verspreiden 
en zo dementie bespreekbaar 
te maken. 

Spreker: Hilde Vanderlinden

Org. Mozaïek Praatcafé 
Dementie Druivenstreek

Toegang gratis

Di 07-03, 20 uur, theaterzaal
Strafpleiter 
Jef Vermassen: 
Meester, ik heb 
geen tranen meer
Meester Jef Vermassen is 
ongetwijfeld de bekendste en 
succesvolste assisenpleiter 
in ons land. Al meer dan  
35 jaar wordt hij 
beroepshalve geconfronteerd 
met zowel moordenaars als 
hun slachtoffers. Hij schreef 
een meeslepend en imposant 
werk over slachtoffers. 
Vermassen wil de stem zijn 
van al wie rouwt en lijdt. Kan 
een straf ooit zwaar genoeg 
zijn?

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds)

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 
12 euro



Luc Appermont & Bart Kaëll: Een paar apart ©Atozz

Jazz at Felix’: Verbist/Baars/Lagatie 

Joris Bosman: Pianoconcert bij kaarslicht

Jazz at Felix’: Kneuts/Van Niekerk Quartet

Zin om je Tom Helsen 
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MUZIEK
Do 19-01, 20.30 uur, 
theaterzaal 
Jazz at Felix’: 
Verbist/Baars/
Lagatie 
Het trio bestaat uit Milan 
Verbist op piano, Tristan 
Baars op de contrabas en 
Arne Lagatie aan de drums. 
Het repertoire omvat zowel 
eigen werk van de hand 
van alle bandleden, als 
bestaande composities. De 
nadruk ligt op het samenspel 
waarin er zowel aandacht 
is voor groove, swing en 
vrije improvisatie, als voor 
melodie en ruimte. Inspiratie 
halen ze bij onder andere Bill 
Evans, Kenny Wheeler, Keith 
Jarrett, Herbie Hancock en 
Marcin Wasilewski.

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

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

Do 26-01, 20.30 uur, 
theaterzaal 
Luc Appermont &  
Bart Kaëll:  
Een paar apart  
LAATSTE TICKETS!  
Bart en Luc zijn nog lang 
niet uitverteld. Deze twee 
monumenten uit de Vlaamse 
showwereld hebben nog 
ontelbare anekdotes zowel 
van voor als achter de 
schermen, maar ook mooie 
en pakkende verhalen uit 
hun persoonlijk leven. 
Met uiteraard ook deze 
keer veel aandacht voor 

muziek: verrassende songs 
en bekende nummers in 
een nieuw jasje. Ze worden 
begeleid door een ijzersterke 
vijfkoppige liveband. 

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

Tickets VVK: 20 euro - Kassa: 
22 euro

Do 02-02, 20.30 uur, 
theaterzaal 
Joris Bosman: 
Pianoconcert bij 
kaarslicht
Een gezellige avond op een 
donkere winterse dag, rond 
de piano met Hoeilander 
Joris Bosman aan het klavier, 
omringd door honderden 
kaarsjes waarvan het licht je 
meeneemt naar bekende en 
minder bekende pianoparels 
van klassiek tot film. En als 
verrassing enkele eigen 
composities. In 2023 wordt 
Joris onze allereerste gast in 
een reeks pianoconcerten bij 
kaarslicht. Intiem en sfeervol.

Org. afdeling Vrije Tijd

Tickets VVK: 14 euro - Kassa: 
16 euro

Do 16-02, 20.30 uur, 
theaterzaal
Jazz at Felix’: 
Kneuts/Van Niekerk 
Quartet 
Twee jonge, zeer 
getalenteerde gitaristen 
met een gloednieuw project 
van originele composities, 
arrangementen en melodieën 
van hun favoriete artiesten, 
zoals Andrew Renfroe, 
Kendrick Scott, Walter Smith 
III …  Ze worden bijgestaan 
door Daniel Jonkers op 
drums en Jonathan Collin op 
contrabas.

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

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

Vr 17-02, 20.30 uur, 
theaterzaal 
Zin om je 
Tom Helsen 
Zin om je Tom Helsen. 
Nooit gedacht dat dit kleine 
zinnetje door corona zo 
een speciale betekenis zou 
krijgen. Na een kwarteeuw 
gevuld met vele radiohits 
sluit Tom zijn Engelstalige 
verhaal voorgoed af en begint 
er een nieuw avontuur in het 
Nederlands. 

Org. afdeling Vrije Tijd

Tickets VVK: 18 euro - Kassa: 
20 euro



Jazz at Felix’: Lara Rosseel Quintet

Willy Vervloet: Nero in muziek

Een muzikale potpourri

Nerorocksessie 

Jazz at Felix’: Matthias Van den Brande Trio  
©Patrick Clerens

Aperitiefconcert van 
Nero’s Muzikanten
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Vr 03-03, 20 uur, cafetaria 
Nerorocksessie 
Nerorock palmt de 
cafetaria nog eens in met 
de gekende en gesmaakte 
Nerorocksessies. Verwacht je 
aan een gezellig caféconcert 
in de intieme setting van de 
cafetaria. Tal van bands en 
artiesten passeerden al de 
revue. Sommigen uit eigen 
streek, anderen van iets 
verder weg, maar stuk voor 
stuk toptalenten. Kom langs 
en ontdek welke muzikale 
parel de Nerorockers deze 
keer uit hun hoed toveren!

Org. afdeling Vrije Tijd en 
Nerorock vzw

Toegang gratis

Do 16-03, 20.30 uur, 
cafetaria
Jazz at Felix’: 
Matthias Van den 
Brande Trio
Het gaat hard voor dit trio. 
Vorige zomer wonnen ze 
B-Jazz Contest, het vroegere 
Jazz Hoeilaart, en kaapten 
ze de Grote Prijs weg van het 
Tremplin Jazz Concours in 
Avignon. Met Tijs Klaassen 
op bas en Wouter Kühne op 
drums waren ze al te gast op 
het Druivenfestival en ook 
in jeugdhuis De Serre. In het 
najaar van 2022 namen ze 
een nieuw album op dat ze op 
het podium van Jazz at Felix’ 
zullen voorstellen.

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

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

Zo 23-04, 11 uur, serre 
Aperitiefconcert 
van Nero’s 
Muzikanten 
Na het overdonderend succes 
van hun Winterconcert, zijn 
Nero’s Muzikanten weer 
helemaal warm gespeeld 
om er een muzikaal jaar 
van te maken. Onder 
begeleiding van dirigent 
Benoit Feuillen luisteren ze 
jouw zondagvoormiddag op. 
Nadien word je uitgenodigd 
om samen met de muzikanten 
nog even na te genieten bij 
een aperitiefje. 

Org. Nero’s Muzikanten 

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 
10 euro

Do 27-04, 20.30 uur, 
theaterzaal
Jazz at Felix’:  
Lara Rosseel 
Quintet
Bassiste en bandleider Lara 
Rosseel is ook een van die 
Belgische jazzrevelaties die 
we dit voorjaar op Jazz at 
Felix’ presenteren. Na haar 
debuutalbum De Grote Vrouw 
kwam ze in het voorjaar 
van 2022 met opvolger Hert, 
die heel wat lof in de pers 
oogstte. Het zal er stuiven, 
daarvan mag je zeker zijn!

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

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

Ma 01-05, 11 uur, 
theaterzaal
Aperitiefconcert 
met Willy Vervloet: 
Nero in muziek
Ter gelegenheid van 75 jaar 
Nero en 100 jaar Marc Sleen 
componeerde Willy Vervloet 
de bundel Nero in muziek 
waarin hij zich laat inspireren 
door stripheld Nero en 
zijn vrienden. Tijdens de 
voorstelling vertelt hij hoe 
hij te werk is gegaan om de 
toch wel bizarre personages 
een muzikaal gezicht te 
geven. Het geheel wordt 
geïllustreerd met fragmenten 
uit de vele albums. Een 
aperitiefconcert om niet 
gauw te vergeten!

Org. Plezant & Interessant 
i.s.m. afdeling Vrije Tijd

Tickets 10 euro

Za 06-05, 19.30 uur, 
theaterzaal
Een muzikale 
potpourri
De leerlingen uit de klas 
groepsmusiceren van Erna 
Fonteyn laten je genieten 
van een gevarieerd muzikaal 
programma. Je hoort er o.a. 
een koor, blazers, slagwerk 
en meer muzikaal moois. 
Meezingen mag, genieten 
gaat vanzelf!

Org. APKO

Toegang gratis



Jazz at Felix’: Jens Düppe Solo

Dansfeest met The Cast

Swing Shift Big Band in concert 

Lentesalon 2023 Jacky exposeert 
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Do 11-05, 20.30 uur, 
theaterzaal
Jazz at Felix’:  
Jens Düppe Solo
De Duitse drummer/pianist 
Jens Düppe komt zijn eerste 
solo album Ego_D, waarbij hij 
piano en drums combineert, 
voorstellen. Het begint 
redelijk bijbels met ‘in the 
beginning there was the beat ’, 
waarna Jens zijn muzikale 
ontdekkingsreis aanvat, die 
nu eens tot dansen aanzet, 
dan weer meditatief en zelfs 
naar de sterren reikt. Met 
een kosmisch ritme neemt 
hij je mee op die intrigerende 
odyssee. 

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

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

Zo 21-05, 14.30 uur, 
theaterzaal
Swing Shift Big 
Band in concert 
De Swing Shift Big Band 
o.l.v. Jean-Marie Ganhy 
brengt samen met zangeres 
Erica een zeer gevarieerd 
programma. Je zal kunnen 
genieten van een aantal 
big band en jazzklassiekers 
zoals Duke Ellington, Lennie 
Niehaus, Glenn Miller, Sammy 
Nestico, Carlos Jobim en 
Frank Foster. Ook spelen 
ze enkele verrassende 
arrangementen uitgewerkt 
voor de Big Band. Een echte 
aanrader, zowel voor de 
jazzliefhebber als de gewone 
muziekliefhebber.

Org. Swing Shift Big Band

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 
12 euro

Za 03-06, 20 uur, 
theaterzaal
Dansfeest met  
The Cast
Het comité ‘Het jaar 1953’ 
wil voor het tweede jaar op 
rij iedereen laten genieten! 
Herbeleef je jeugdjaren op 
dit spetterende bal zoals 
in de jaren 60, 70, 80 … Het 
dansorkest The Cast Band, 
een gevestigde waarde in 
de Druivenstreek, zal samen 
met dj Martin de nodige sfeer 
brengen.

Org. Het jaar 1953 i.s.m. Nero’s 
Badmintonclub Hoeilaart vzw

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 
14 euro

EXPO
Za 18-03, zo 19-03, za 25-03 
en zo 26-03, 13-18 uur, zaal 
Molenberg
Lentesalon 2023
Koninklijke Kunstkring 
Hoeilaart stelt een expositie 
voor met werken van Sonia 
Delhaye, Claudine Rousseau, 
Els Daemen, Stone De Feyter, 
Annie Guns en Jos Daemen.

Org. Koninklijke Kunstkring 
Hoeilaart

Toegang gratis

Van za 29-04 tot za 06-05, 
10-12 uur en 14-17 uur, zaal 
Molenberg
Jacky exposeert 
Velen kennen hem als Jacky. 
Als geboren en getogen 
Hoeilander is Jacques Mees 
geen onbekende in de streek, 
niet in het minst omwille 
van de landschappen van 
zijn hand die bij velen in de 
huiskamer hangen. Hij is 
niet alleen een getalenteerd 
schilder, hij heeft een echte 
passie voor het schilderen en 
voor de schilderkunst.

Org. Kunstkring Vosdelle

Toegang gratis



Veerle Malschaert: Je suis Pippi (dans le kakka) 

SKaGeN: Today, I kill you ©Wendy Marijnissen
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THEATER
Vr 10-02 en za 11-02, 20 uur, 
theaterzaal
Reintje speelt: 
Het turbulente 
liefdesleven van de 
cactus
In dit stuk gaat tovenaar 
en oerslechterik Aldazijn 
op zoek naar een manier 
om de troon van koning 
Baldazuur in te palmen. Een 
sprookje met trollen en een 
hofnar, een kroonprins, een 
herderinnetje en een prins. 
Komt ook in dit sprookje alles 
goed en leeft iedereen nog 
lang en gelukkig? Het kan alle 
kanten uit in deze nieuwste 
productie van Reintje Jeugd 
met een zo goed als nieuwe 
enthousiaste groep jongeren!

Org. Reintje

Tickets VVK: 7 euro - Kassa: 
8 euro  

Do 23-03, vr 24-03 en  
za 25-03, 20 uur, theaterzaal
Nero en de 
Verschrikkelijke 
Tweeling
Nero en de verschrikkelijke 
Tweeling is het stripalbum 
waarin Nero zich eindelijk 
in Hoeilaart vestigt, in het 
tramstationnetje. Het verhaal 
zweeft tussen goed en kwaad 
en baadt in een typisch Marc 
Sleen-sfeertje. Speciaal voor 
het jubileumjaar ’75 jaar Nero, 
100 jaar Marc Sleen’, schreven 
Hoeilanders Jan Van Assche 
en Jan Vanderstraeten het 
scenario voor een grappig 

theaterstuk gebaseerd op 
deze olijke strip met tal van 
verwijzingen naar Hoeilaart.

Org. De Jonge Druivelaar, 
Klem en Reintje

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 
14 euro

Wo 26-04, 20.30 uur, 
theaterzaal
Veerle Malschaert: 
Je suis Pippi (dans 
le kakka) 
Iedereen heeft Pippi in 
zich. Niet enkel in de blaas, 
maar ook in Langkous-
termen. Gooi uw vlechtjes 
over uw schouder en sjor 
uw gestreepte kousen nog 
eens flink op tot aan uw 
onderbroek. Want dans le 
kakka, tu dois devenir Pippi! 
Veerle volgt, net als Pippi, 
haar eigen parcours en laat 
zich niet in een vakje duwen. 
Ze ontwikkelde een uniek 
genre dat je nog het best kan 
omschrijven als troostende 
comedy. Je suis Pippi is, zeker 
in barre tijden, de beste 
therapie! 

Org. afdeling Vrije Tijd

Tickets VVK: 18 euro - Kassa: 
20 euro

Za 27-05, 20.30 uur, 
gemeentelijke loods 
(Watertorenstraat)
SKaGeN:  
Today, I kill you 
Bjarne Devolder en Clara 
van den Broek vertellen 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. Ze raken hevig 
in discussie met elkaar. 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. afdeling Vrije Tijd

Tickets VVK: 14 euro - Kassa: 
16 euro



Tal en Thee: De Roofkes ©Melissa Milis

Digidokter in de bib

Eenvoudig mediteren ©CC0 - Unsplash - Kosal LeyPunch needle
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FAMILIE
Di 21-02, 14 uur, theaterzaal
Tal en Thee:  
De Roofkes 
De Roofkes is een zinderend 
broeierig verhaal over 
twee broertjes, een grote 
schervenhoop en bange 
moeders. Het is een ode aan 
het veerkrachtige, vrije en 
spelende kind dat recht heeft 
op een eigen universum: 
woest en groots. Een muzikaal 
sprookje voor al wie (g)een 
broer heeft. 

Org. afdeling Vrije Tijd

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 
12 euro

VORMING/
WORKSHOP

Elke eerste donderdag 
van de maand, 16-18 uur, 
bibliotheek
Digidokter in de bib
Zit je vast met de computer 
of gsm? Doet ie niet wat 
moet? Heb je specifieke 
vragen? Kom dan eens langs 
op het individueel spreekuur. 
Je hoeft geen afspraak te 
maken. Voel je je geroepen 
om ook ‘digidokter’ te spelen, 
dan ben je van harte welkom!

Org. de Bib

Toegang gratis

Do 02-02, 14-16 uur, 
cafetaria
Eerste hulp bij  
pc-ongevallen
Digidokter & co

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

Zo 05-02, 12-02 en 19-02,  
10 uur, danszaal 
Welriekende
Eenvoudig 
mediteren
Meditatie is eenvoudig, 
praktisch en iedereen kan 
het leren. De techniek wordt 
ook steeds meer erkend als 
natuurlijk medicijn en zelfs 
aanbevolen door artsen. 
In deze reeks voor zowel 
beginners als gevorderden 
ontdek je aan de hand van 
makkelijke en bruikbare 
oefeningen meer over de 
positieve effecten. Je leert 
stap voor stap tot rust komen 
en stress los te laten.

Org. afdeling Vrije Tijd i.s.m. 
Avansa

Tickets 28 euro (avansa-
hallevilvoorde.be) 

Wo 08-02, 19 uur,  
zaal Molenberg
Punch needle
Atelier van Eva V.

Punch needle of tuftnaald is 
een naald met een handvat 
waar een draad doorloopt. 
Door de naald door de stof 
te duwen ontstaan er aan 
de andere zijde lussen. Zo 
borduur je eigenlijk tapijtjes. 
Deze techniek werd de laatste 
jaren van onder het stof 
gehaald en is super populair! 
Je maakt tijdens deze 
workshop je eigen tapijtje of 
wallhanging. Je hebt absoluut 
geen ervaring nodig.

Org. afdeling Vrije Tijd 

Tickets 18 euro



Apps voor onderweg

Visible mending

Sofie Van Ginderachter: 
maak je eigen moederdagboeket

Sofie Van Ginderachter:  
maak je eigen lentebloemstuk

Leer werken met je smartphone of tablet

Een goede back-up maken
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Do 02-03, 14 uur, cafetaria
Een goede back-up 
maken
Digidokter & co

Wat als hackers inbreken in 
je computer? Voorkom dat je 
alle gegevens kwijt bent door 
ze doordacht te back-uppen. 
Tijdens deze infosessie krijg 
je te horen hoe je hier aan 
begint. 

Org. Okra en de Bib

Tickets 5 euro

Di 07-03, 14 uur, zaal 
Molenberg
Sofie Van 
Ginderachter: 
maak je eigen 
lentebloemstuk
Ondertussen is Sofie 
een vaste waarde in het 
vormingsaanbod van het GC 
Felix Sohie.

Ze komt in het voorjaar twee 
keer terug met een workshop, 
en deze keer brengt ze verse 
bloemen mee. Tijdens deze 
workshop maak je je eigen 
lentebloemstuk. Je hebt 
absoluut geen ervaring nodig. 
Verschillende materialen 
en gereedschap zijn ter 
beschikking!

Org. afdeling Vrije Tijd 

Tickets 18 euro 

Wo 08-03, 19 uur, zaal 
Molenberg
Visible mending
Atelier van Eva V.

Duurzaam leven is hip. 
Gelukkig maar. Visible 
mending of kleding 
repareren, in plaats van het 
weg te gooien, horen daar 
ook bij. Een gaatje in je trui 
of sok, een scheur in je jeans 
of heeft een mot je favoriete 
trui aangevallen? Eva leert 
je tijdens deze workshop 
drie technieken die je kan 
gebruiken om je kleding zelf 
te herstellen. Je gaat aan de 
slag met je eigen kleding die 
hersteld moet worden, of je 
gebruikt proeflapjes van Eva. 

Org. afdeling Vrije Tijd 

Tickets 18 euro 

Ma 13-03, 20-03, 27-03 en 
17-04, 09.30 uur, cafetaria 
en zaal Bakenbos
Leer werken met 
je smartphone of 
tablet
Vierdelige cursus voor 
beginners

Aarzel je nog om een 
smartphone 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. We 
werken in twee groepen: één 
voor iPhone-gebruikers en 
één voor Android-gebruikers. 
Stap voor stap ontdek je 
hoe je toestel werkt. Elke 
sessie sluiten we af met een 
uitgebreide vragenronde.

Org. de Bib 

Toegang 20 euro voor  
4 sessies

Do 04-05, 14 uur, cafetaria
Apps voor 
onderweg
Een infosessie voor beginners

Een smartphone kan heel 
handig zijn als je op stap 
bent. Nooit meer verloren 
lopen tijdens een wandeling 
door het bos. Vlot het 
openbaar vervoer gebruiken. 
De kortste weg vinden naar 
een restaurant en veel meer!

Org. Okra en de Bib

Tickets 5 euro

Do 11-05, 14 uur, zaal 
Bakenbos
Sofie Van 
Ginderachter: 
maak je eigen 
moederdagboeket
Tijdens deze workshop maak 
je je eigen moederdagboeket. 
Je hebt absoluut geen 
ervaring nodig. Verschillende 
materialen en gereedschap 
zijn ter beschikking!

Org. afdeling Vrije Tijd 

Tickets 18 euro 



Babycafé 
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VARIA
Okra organiseert
Okra Hoeilaart heeft een 
uitgebreide activiteiten-
kalender samengesteld. Zo 
kan je elke week in het GC 
terecht om te linedancen 
(elke donderdag om 10 uur), 
op 26 januari, 25 mei en  
15 juni zijn er om 14 uur de 
belote namiddagen en op  
16 maart, 11 mei en 8 juni 
komt Okra om 14 uur samen 
om gezellig bij te praten en te 
kaarten. Noteer in je agenda 
ook de dansnamiddagen op 
19 januari en 13 april en de 
filmvertoning van Rebel op  
14 februari. Iedereen welkom!

Org. Okra

Info Alain Borreman,  
0477 53 76 75,  
okra.hoeilaart@gmail.com
Toegang gratis

Elke maandag, 14-16 uur, 
cafetaria
’t Trefpunt Sohie
55-plussers kunnen wekelijks 
op maandagnamiddag 
terecht in de cafetaria 
voor een gezellige 
ontmoetingsnamiddag. 
Zin in een spelletje kaart 
of Rummikub? Goesting 
in een gezellige babbel? 
Ga dan gerust een keer 
langs. Deelnemen is 
gratis. Vrijwilligers van de 
Hoeilaartse Seniorenraad 
zorgen voor een lekker 
kopje koffie of frisdrank. 
Op feestdagen is ‘t Trefpunt 
gesloten.
Org. Seniorenraad

Toegang gratis

Zo 22-01, 11 uur, cafetaria
Toast Literair: 
Nieuwjaarsreceptie 
vol boekentips
Niet te missen voor 
liefhebbers van een goed 
boek. Jaarlijks gaan we 
tijdens het gezelligste literair 
aperitief op zoek naar het 
beste boek van het voorbije 
jaar. En je krijgt er een boel 
uiteenlopende leestips en 
boekenweetjes bovenop. Ben 
jij er ook bij?

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds) en de Bib

Toegang gratis

Vr 27-01, 17-02, 31-03, 28-04, 
26-05, 23-06, 9-12 uur 
Babycafé 
Pas mama of papa geworden? 
Wil je graag andere ouders 
leren kennen en praten over 
de nieuwe ervaringen of 
samen met de kindjes spelen? 
Spring zeker eens binnen! De 
gastvrouw ontvangt je met 
een kopje koffie of thee. Je 
komt en gaat wanneer je wil.

Org. Huis van het Kind 
Druivenstreek

Toegang gratis

Vr 27-01, 20 uur, theaterzaal
Hoeilaart Quizt 
(nieuwe formule) 
De jaarlijkse multimediaquiz 
met een gevarieerd 
aanbod aan vragen over 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
film en tv, muziek … Het 
geheel wordt overgoten met 
talloze videofragmenten. 
De quiz wordt dit jaar wat 
korter en de formule is licht 
gewijzigd om de avond nog 
boeiender en spannender te 
maken.

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds)

Tickets Inschrijven per ploeg 
van maximum 4 personen 
(5 euro per persoon) via 
davidsfonds@hoeilaart.be of 
0475 32 08 00

Vr 24-02, 19.30 uur, 
theaterzaal
Chiro Hoeilaart 
Quizt
Warm die hersencellen 
al maar op en kom een 
topavond beleven op deze 
superleuke quiz met een fris 
drankje en lekkere snacks. 
Je maakt bovendien kans op 
mooie prijzen! Ook dit jaar 
wordt de befaamde zuipbeker 
uitgereikt.

Org. Chiro Hoeilaart

Tickets 20 euro per ploeg 
(max. 5 personen per ploeg), 
inschrijven via  
hermelienvc@gmail.com



JEUGD
BOEKEN
MAAND

1-31
MAART
2023

Een initiatief van Iedereen Leest. Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen. — V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustratie Trui Chielens — vorm Kris Demey

Nerorock Afterwork Jeugdboekenfeest: Wat maakt jou gelukkig?

Repair Café en zwerfvuilactie
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Za 11-03, 10 uur, theaterzaal
Fashion Swap: 
kledingruil 
vrouwen-mannen-
accessoires
Heb je kleren in je kast 
hangen die je niet meer 
aandoet, maar die wel nog 
in goede staat zijn? Kom 
je kleren dan ruilen op de 
Fashion Swap. Zo doen we 
samen aan consuminderen! 
Maak er een fijne dag van 
en nodig vriend(inn)en of 
familie uit. Ervoor of erna 
kan je gezellig ontbijten, 
brunchen of iets drinken in 
de cafetaria.

Org. Team Fashion Swap 
SamenVoor

Toegang gratis

Za 11-03, 10-14 uur 
Repair Café en 
zwerfvuilactie
Een ploeg vrijwilligers staat 
klaar om je fiets, laptop of 
printer, elektrisch apparaat, 
kledingstuk, bot mes of 
andere spullen waaraan 
iets hapert, gratis te 
herstellen. Ook als je twijfelt 
of een voorwerp nog wel 
te herstellen is, kan je hier 
advies krijgen. 

Org. SamenVoor i.s.m. 
Milieuraad en Interrand

Toegang gratis

Za 25-03, 10-13 uur, bib
Jeugdboekenfeest: 
Wat maakt jou 
gelukkig?
Naar de bibliotheek gaan en 
genieten van een boekje in 
een hoekje? Of een vrolijk 
familiefeest? Of toch maar 
liever filmpjes kijken met 
de vrienden? In maart 
organiseert de bib een 
creatieve wedstrijd over wat 
jou gelukkig maakt. Op  
25 maart volgt de feestelijke 
ontknoping met veel toeters 
en bellen. Kom zeker eens 
langs!

Org. de Bib

Toegang gratis

Vr 09-06, 17 uur, serre 
Nerorock Afterwork
Op 9 juni start het weekend 
net ietsje plezanter 
dan normaal! Nerorock 
verwelkomt jou en jouw 
vrienden/collega’s weer voor 
hun, ondertussen befaamde, 
afterwork. Geniet van 
huisgemaakte gin-tonics of 
mocktails, een lekker hapje 
en een gezellig danske! 

Org. Nerorock vzw

Toegang gratis 
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KALENDER
JANUARI
Do 19-01,  
20.30 uur
Jazz at Felix’:  
Verbist/Baars/Lagatie

Zo 22-01,  
11 uur
Toast Literair: 
Nieuwjaarsreceptie vol 
boekentips

Do 26-01,  
20.30 uur 
Luc Appermont & Bart 
Kaëll: Een paar apart

Vr 27-01, 17-02, 31-03,  
28-04, 26-05, 23-06,  
9-12 uur
Babycafé 

Vr 27-01,  
20 uur
Hoeilaart Quizt

Di 31-01,  
20 uur
Ivan De Vadder:  
Wanhoop in de 
Wetstraat

FEBRUARI
Do 02-02,  
14-16 uur
Eerste hulp bij  
pc-ongevallen

Do 02-02,  
20.30 uur
Joris Bosman: 
Pianoconcert bij 
kaarslicht

Zo 05-02, 12-02 en 19-02,  
10 uur
Eenvoudig mediteren

Di 07-02,  
19.30 uur
Op bezoek bij personen 
met dementie

Wo 08-02,  
19 uur
Punch needle

Vr 10-02 en za 11-02,  
20 uur
Reintje speelt: Het 
turbulente liefdesleven 
van de cactus

Do 16-02,  
20.30 uur
Jazz at Felix’:  
Kneuts/Van Niekerk 
Quartet 

Vr 17-02,  
20.30 uur
Zin om je Tom Helsen

Di 21-02,  
14 uur
Tal en Thee: De Roofkes

Vr 24-02,  
19.30 uur
Chiro Hoeilaart Quizt

MAART
Do 02-03,  
14 uur
Een goede back-up 
maken

Vr 03-03,  
20 uur
Nerorocksessie 

Di 07-03,  
14 uur
Sofie Van Ginderachter: 
maak je eigen 
lentebloemstuk

Di 07-03,  
20 uur
Strafpleiter Jef 
Vermassen: Meester, ik 
heb geen tranen meer

Wo 08-03,  
19 uur
Visible mending
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KALENDER
Za 11-03,  
10 uur
Fashion Swap: 
kledingruil vrouwen-
mannen-accessoires

Za 11-03,  
10-14 uur 
Repair Café en 
zwerfvuilactie

Ma 13-03, 20-03, 27-03 en 
17-04,  
09.30 uur
Leer werken met je 
smartphone of tablet

Do 16-03,  
20.30 uur,
Jazz at Felix’:  
Matthias Van den 
Brande Trio

Za 18-03, zo 19-03, za 25-
03 en zo 26-03,  
13-18 uur
Lentesalon 2023

Do 23-03, vr 24-03 en  
za 25-03,  
20 uur
Nero en de 
Verschrikkelijke 
Tweeling

Za 25-03,  
10-13 uur
Jeugdboekenfeest: Wat 
maakt jou gelukkig?

APRIL
Zo 23-04,  
11 uur
Aperitiefconcert van 
Nero’s Muzikanten

Wo 26-04,  
20.30 uur
Veerle Malschaert:  
Je suis Pippi (dans le 
kakka) 

Do 27-04,  
20.30 uur 
Jazz at Felix’:  
Lara Rosseel Quintet

Van za 29-04 tot za 06-05,  
10-12 uur en 14-17 uur
Jacky exposeert 

MEI
Ma 01-05,  
11 uur
Aperitiefconcert met 
Willy Vervloet: Nero in 
muziek

Do 04-05,  
14 uur
Apps voor onderweg

Za 06-05,  
19.30 uur
Een muzikale potpourri

Do 11-05,  
14 uur
Sofie Van Ginderachter: 
maak je eigen 
moederdagboeket

Do 11-05,  
20.30 uur
Jazz at Felix’:  
Jens Düppe Solo

Zo 21-05,  
14.30 uur
Swing Shift Big Band  
in concert 

Za 27-05,  
20.30 uur, 
SKaGeN:  
Today, I kill you

JUNI
Za 03-06,  
20 uur
Dansfeest met The Cast

Vr 09-06,  
17 uur
Nerorock Afterwork




