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??        communicatiedienst – tel. 02 658 28 48  
communicatie@hoeilaart.be - ourcityapps.com

Praktisch

• Je kan de Hoeilaart-app gratis downloaden in de App Store (Apple) of in de Google 

Play Store via het zoekwoord ‘Hoeilaart’.

• Verenigingen, handelaars en zorgverstrekkers die naast de gemeente op het platform 

willen instappen, nemen contact op met Onze Stad App (Fairville), tel. 09 362 71 25 of 

via de knop ‘Helpdesk’ op fairville.be of ourcityapps.com. Aansluiten is gratis.

Fan van de Fan van de 
 Hoeilaart-app Hoeilaart-app
“Telkens wanneer gemeente en OCMW Hoeilaart 

iets te melden hebben of je ergens bij willen 

betrekken, ontvang je een pushberichtje op je 

smartphone. Dat is super handig om op de hoogte 

te blijven van wat de gemeente voor Hoeilaart en 

de Hoeilanders beslist en doet”, zegt Philip. “Ook 

noodsituaties, wegenwerken en omleidingen 

worden via de app gecommuniceerd, en dat is 

niet alleen handig maar ook belangrijk voor je 

veiligheid.”

De contactgegevens van de gemeente, een link naar 

hoeilaart.be, de activiteitenkalender … Philip vindt 

het allemaal in de app. “En elke maandagavond 

krijg ik een pushberichtje om me te laten weten 

welke afvalfracties ’s anderdaags in mijn straat 

worden opgehaald.” Hoe dat werkt? Vul onder de 

knop Afvalkalender je adres in en vink aan dat je 

een wekelijkse herinnering wil krijgen. Meer is het 

niet.

Omgekeerd kan je via de app aan de gemeente 

vragen stellen of problemen en suggesties melden. 

Philip: “Ben je op wandel en merk je een put in de 

weg of een sluikstort op, dan kan je ter plaatse een 

melding doorsturen én een foto bijvoegen.”

Onder ‘Je buurt in kaart’ staan de aangesloten 

verenigingen, zorgverstrekkers en handelaars.  

Nieuw in deze coronatijden zijn de beslissingen van 

het Overlegcomité onder de knop ‘Nieuws’. 

De Hoeilaart-app telt intussen bijna 3300 gebruikers.
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/ VEILIG EN WEL / 

Meld het via het Meld het via het 
 juiste kanaal juiste kanaal

Merk je een verdachte wagen op? Erger je aan gesluikstort afval in de berm? Aan aanhoudend lawaai in je buurt? 

Ben je het beu om dagelijks over een losliggend riooldeksel te rijden? Meld het dan aan de betrokken instanties, 

zodat zij er iets aan kunnen doen. Je ergernis uiten op sociale media lucht waarschijnlijk op, maar lost 

niets op.

Welke problemen? Hoe melden? Bij wie?

Verdachte situatie Bel de politie via het nummer 101, zelfs ‘s nachts en bij 

twijfel. Hoe sneller de politie op de hoogte is, hoe sneller ze 

kan ingrijpen.

Ben je lid van de WhatsApp-buurtpreventiegroep? Bel ook 

eerst het nummer 101 van de politie. Zet pas daarna een 

bericht in de groep om de andere groepsleden te verwittigen 

zodat ook zij alert blijven en mee een oogje in het zeil 

houden.

Vandalisme

Lawaaioverlast

Problemen die de veiligheid ernstig in het 

gedrang brengen

Put in de weg, losliggend riooldeksel en andere 

wegenisproblemen

Meld het aan de gemeente via de meldingsknop op  

hoeilaart.be/meldingen en de Hoeilaart-app.  

Kan ook via de papieren meldingskaart of tel. 02 658 28 40.Problemen met de strooidienst

Overhangende takken, onbegaanbare voetpaden

Verkeerssignalisatie

Andere problemen in verband met de inrichting 

van het openbaar domein en de dienstverlening 

van gemeente en OCMW

Huisvuilophaling, sluikstorten, zwerfvuil Interrand, interrand.be, tel. 02 658 95 41.  

Kan ook via hoeilaart.be/meldingen of de Hoeilaart-app.

Drinkwatervoorziening De Watergroep, dewatergroep.be of tel. 02 238 96 99.  

Kan ook via hoeilaart.be/meldingen of de Hoeilaart-app.

Defecte straatlampen Fluvius, tel. 0800 635 35 (gratis) of straatlampen.be.  

Kan ook via hoeilaart.be/meldingen of de Hoeilaart-app.
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??      dienst Burgerzaken – tel. 02 658 28 50 
burgerzaken@hoeilaart.be

Als inloggen met je  
eID niet lukt
Elektronische identiteitskaarten uitgereikt vanaf april 2021 blijken 
vaak moeilijk leesbaar met een kaartlezer. De oplossing?  
Je software updaten.

De elektronische identiteitskaarten die sinds april 

vorig jaar uitgereikt worden, dragen een nieuwe 

chip om ze beter te beveiligen. Om deze kaarten 

goed te kunnen lezen heb je de recentste eID-

software nodig. Is dat bij jou nog niet het geval, 

download dan de laatste versie van de software 

via de website eid.belgium.be.

Ook niet alle instanties, zoals banken en 

ziekenhuizen, hebben zich al aan de nieuwe 

chip aangepast. Daardoor slagen ze er niet in 

om gegevens van je nieuwe kaart uit te lezen. 

Zij moeten die dan handmatig invoeren. Ook zij 

moeten overschakelen op de nieuwe software.

Duplicaat van pin- of pukcode aanvragen
Om misbruik te vermijden, zijn alle eID-kaarten 

met een pincode beveiligd. Zonder dat persoonlijk 

identificatienummer kan niemand jouw kaart 

gebruiken. 

 BEN JE JOUW PINCODE VERGETEN? 

Dan kan aan de hand van je pukcode onmiddellijk 

een nieuwe pincode gecreëerd worden. Deze 

pukcode (‘personal unblocking keycode’) stond 

op de brief die je samen met je elektronische 

identiteitskaart thuis ontving, met de aanbeveling 

deze goed bij te houden.

 VIND JE DE BRIEF MET JE PUKCODE NIET  
 MEER TERUG? 

Dan kan je een nieuwe pukcode aanvragen, 

waarmee vervolgens een nieuwe pincode 

aangemaakt kan worden. De dienst Burgerzaken 

contacteert je van zodra zij jouw nieuwe pukcode 

ontvangen hebben. Reken hiervoor op een 

tijdspanne van twee à drie weken.

Voor beide aanvragen kan je terecht bij de 

dienst Burgerzaken of online in het e-loket op 

hoeilaart.be/duplicaat-van-pin-pukcode.

Gebruikt u uw elD 
online? 

Download de laatste versie 
van de eID-software op 

eid.belgium.be 

·lj�� be I Z , Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken • 
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??      technische dienst – tel. 02 658 28 72 
 mobiliteit@hoeilaart.be

/ VARIA / 

Proefopstelling G. Dekleermaekerstraat
Om de leefbaarheid voor de bewoners te 

verbeteren en de veiligheid van voetgangers en 

fietsers te verhogen, werden in de Guillaume 

Dekleermaekerstraat ter hoogte van de Kortestraat 

obstakels geplaatst. Op deze manier wordt 

doorgaand verkeer onmogelijk gemaakt, terwijl 

fietsers en voetgangers nog door kunnen. 

De maatregel werd afgesproken op de 

bewonersvergadering van 26 augustus 2021 en 

wordt in de loop van het voorjaar op een volgende 

vergadering met de bewoners geëvalueerd.

Bloedinzameling
De eerstvolgende bloedinzameling vindt plaats op 

dinsdag 25 januari 2022, van 18 tot 20.30 uur, in 

SJC Koldam, Koldamstraat 9 a.

Maak een afspraak op rodekruis.be/afdeling/

hoeilaart/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/

waar-bloed-geven.

Tot uw dienst
Onthaal gemeentehuis

02 658 28 40

onthaal@hoeilaart.be

gemeente@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur  

en van 13.15 tot 16 uur.

Sociaal Huis

02 658 28 68

sociaalhuis@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur.

Burgerzaken

02 658 28 50

burgerzaken@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur.  

Donderdag ook van 16 tot 19.30 uur.

Vrijetijdsbalie

GC Felix Sohie

02 657 05 04

vrijetijd@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 9 tot 12 uur.

Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 
Tel. 02 769 69 30  
Open: elke werkdag van 8 tot 20 uur.

Commissariaat Hoeilaart
Gemeenteplein 1  
Tel. 02 657 13 18
Open: maandag, woensdag,  
vrijdag van 9 tot 12 uur; 
dinsdag, donderdag van 17 tot 20 uur.

Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur) 
E-mail: info@politiedruivenstreek.be 
Website: politiedruivenstreek.be

Niet dringende klacht of aangifte: altijd 
op afspraak.

POLITIEZONE  
DRUIVENSTREEK
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/ ONDERNEMENONDERNEMEN / 

Verzekeringsmakelaars Gudrun Middernacht en Wannes 

Verboven namen in 2014 in Hoeilaart een portefeuille 

over en besloten hier ook hun kantoor te vestigen. 

Opgegroeid in Wezembeek en Tervuren, kozen ze 

bewust voor Hoeilaart. “Hoeilaart is voor ons de perfecte 

combinatie: een gezellig, heel actief dorp met een open 

geest. Ook de kinderen gaan hier intussen naar school”, 

zegt Wannes. 

Ondernemend als ze zijn, hebben ze niet geaarzeld om 

de overstap naar het zelfstandigenstatuut te maken. 

“Vooral Gudrun voelde zich als werknemer bij een grote 

verzekeringsmaatschappij geremd in haar ambitie om 

zich verder te ontplooien”, verduidelijkt Wannes. 

Als onafhankelijke verzekeringsmakelaars werken ze 

nu voor verschillende maatschappijen en bieden ze alle 

soorten verzekeringen aan. Gudrun: “We hebben sterk 

ingezet op de digitalisering van onze administratie. 

Dossiers kunnen volledig digitaal afgehandeld worden. 

Wat niet wil zeggen dat we niet persoonlijk beschikbaar 

zijn. Integendeel, door de digitalisering blijft er meer tijd 

over voor een gesprek en voor individuele begeleiding. 

We bieden al onze klanten graag de dienstverlening aan 

die het best bij hen past.”

Naast verzekeringen kan je bij Insucover ook terecht voor 

autoleasing, pensioenadvies en hypothecaire leningen.

InsucoverInsucover
verzekeringen en kredietenverzekeringen en kredieten

Ik koop in Hoeilaart
Lagen er ook bij jou Hoeilaart-cadeaubonnen onder de 

kerstboom? Je kan ze gebruiken bij de aangesloten lokale 

handelaars. De lijst van zaken waar je met de Hoeilaart-

cadeaubon het hele jaar door kan winkelen en bestellen staat op 

het ondernemersplatform ikkoopinhoeilaart.be.

Daar vind je ook de online shops, de afhaaladressen en de 

bedrijvengids van Hoeilaart.
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GUDRUN MIDDERNACHT EN 
WANNES VERBOVEN
Albert Biesmanslaan 16 
Tel. 02 657 25 50 
info@insuvocer.be 
insucover.be

Open: van maandag tot vrijdag, van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16.30 uur. Zaterdag en zondag 
gesloten. Of op afspraak buiten de kantooruren.



/ FUTUREPROOFED HOEILAARTFUTUREPROOFED HOEILAART / 

Hoeilaart heeft de ambitie om een 

klimaatneutrale gemeente te worden. Hiervoor 

stelden we in 2015 een Klimaatplan op. Een 

kleine greep uit de acties die de voorbije jaren al 

werden uitgevoerd:

• plaatsing van zonnepanelen op de daken van 

GC Felix Sohie en SJC Koldam;

• aankoop van een elektrische dienstwagen;

• aankoop van een elektrische dienstfiets;

• installatie van laadpalen voor elektrische 

wagens en fietsen;

• digitalisering van onze dienstverlening;

• plaatsing van openbare ledverlichting;

• aanplanting van inheemse en 

klimaatbestendige bomen en struiken;

• bouw van een bijna-energieneutraal (BEN) 

kinderdagverblijf.

Maar hebben de acties die we goedbedoeld 

op touw zetten, wel de juiste impact? Welke 

maatregelen kunnen effectief het verschil 

maken? Wat kunnen we in Hoeilaart doen 

om ons doeltreffend te wapenen tegen de 

klimaatverandering? 

Om het gemeentelijk Klimaatplan bij te 

werken en beter te kunnen volgen en beheren, 

stapte Hoeilaart in op de dynamische online 

monitoringstool Futureproofed Cities, die 

ook ondernemers en burgers actief bij het plan 

betrekt.

 Ook jij kan meehelpen! 

Ben je benieuwd hoe ook jij een steentje kan 

bijdragen? Super! Want om te bouwen aan de 

gemeente van de toekomst hebben we ook jouw 

hulp nodig. 

Op hoeilaart.futureproofed.com vind je info 

over premies en subsidies, renovatieadvies en 

acties waaraan je kan deelnemen. Je verneemt 

er hoe jij kan meewerken aan een gezonde en 

klimaatneutrale gemeente en hoe je bovendien 

heel wat kan besparen op je energiefactuur. 

Je kan ook in contact komen met andere 

gebruikers, uit Hoeilaart en andere gemeenten, 

om ervaringen en informatie te delen over 

bijvoorbeeld deelwagens, samenaankoop en 

hernieuwbare energie. En last but not least, 

je kan het Klimaatplan van Hoeilaart helpen 

actualiseren en verder opvolgen.

Ga zeker kijken op hoeilaart.futureproofed.com 

en vind inspiratie in de acties die het beste bij 

jouw situatie passen.

Meehelpen aan een Meehelpen aan een 
klimaatneutraal Hoeilaartklimaatneutraal Hoeilaart
Ontdek op het online platform Futureproofed Hoeilaart wat de gemeente doet 
en wat ook jij kan doen om samen een gezonde en klimaatneutrale toekomst 
tegemoet te gaan.
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 Nieuw vrijwilligersproject 

De vier Zoniëngemeenten, Hoeilaart, Tervuren, Overijse 

en Sint-Genesius-Rode, staan te popelen om in te 

stappen op een gloednieuw vrijwilligersproject van 

het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse 

overheid.

Met een team speciaal opgeleide Tuinrangers willen 

ze ervoor zorgen dat de inwoners advies op maat 

kunnen krijgen voor een meer natuurvriendelijke tuin. 

Een tuin die bruist van het leven en beter bestand is 

tegen droogte en hitte. Een tuin vol roodborstjes, egels, 

waterjuffers en talloze andere fascinerende dieren, die 

geen dure meststoffen nodig heeft en waar van tuinafval 

geen sprake is. Je zou er versteld van staan hoeveel 

mensen zo’n tuin wel zouden willen. Alleen … hoe begin 

je eraan? Zou het lukken op deze bodem? En hoe moet 

je zo’n tuin onderhouden? Allemaal twijfels en drempels 

die de Tuinrangers kunnen oplossen.

 Wie zoeken we? 

Een tuinbezoek met advies duurt al gauw twee 

uur, dus om te beginnen is het belangrijk dat je 

tijd kan vrijmaken voor vrijwilligerswerk. Kennis 

van planten en diersoorten is natuurlijk meegenomen, 

maar geen must. Elke Tuinranger krijgt een opleiding en 

het nodige adviesmateriaal om van elk tuinbezoek een 

succes te maken. Bovendien sta je er niet alleen voor. De 

‘Tuinranger-community’ van Vlaanderen telt al bijna 150 

leden met groene vingers en een hart voor de natuur. 

Belangrijk zijn ervaring met tuinieren en veel goesting 

om bij te leren. Maar bovenal: het nodige enthousiasme 

om je passie voor tuinnatuur door te geven aan jong en 

oud. 

 Benieuwd? 

Surf alvast naar tuinrangers.be.

Of steek je licht op tijdens de gratis infoavond op 

donderdag 20 januari, om 19.30 uur, in GC Den Blank 

te Overijse. Vooraf inschrijven is verplicht en kan op 

tuinrangers.be/word-tuinranger.

??        milieudienst – tel. 02 658 28 75 – milieu@hoeilaart.be

GezochtGezocht:: Tuinrangers Tuinrangers
Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers, gespecialiseerd in natuurvriendelijk 
tuinadvies op maat. Ze helpen bij de zoektocht naar de ideale boom en geven concrete tips 
voor een tuin vol bijen, vlinders en vogels. Voel jij je geroepen?

/ ECOLOGISCH TUINADVIES / 
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??           Christine Van Loon – gsm 0495 47 54 57              Christine Van Loon – gsm 0495 47 54 57   
christine.vanloon@live.be – foxrikkie@mac.comchristine.vanloon@live.be – foxrikkie@mac.com

Nerojaar 2022Nerojaar 2022
Hoeilaart wil van 2022 een feestjaar 

maken rond Nero en zijn geestelijke 
vader Marc Sleen. Christine Van 

Loon vertelt ons meer over dit 
‘snode plan’.

 Waarom een feestjaar rond Nero  
 en Marc Sleen? 

Christine: In 2022 zal het honderd jaar geleden zijn 

dat Marc Sleen geboren werd op 30 december 1922 

én op 2 oktober 1947 verscheen het allereerste 

avontuur van Nero in de krant. In heel Vlaanderen 

zal dat op verschillende plaatsen herdacht worden. 

Hoeilaart, de woonplaats van Marc Sleen én van 

Nero, mag in dat rijtje niet ontbreken. 

 Hoe willen we dat feestjaar  
 vorm geven? 

Christine: De Stichting Marc Sleen, Marcs partner 

Catharina, de gemeente en ikzelf als trekker van 

de groep Nero & Co, staken de koppen bijeen. 

Het hele Hoeilaartse gemeenschapsleven wordt 

erbij betrokken. Het is de bedoeling dat iedereen, 

zowel de verenigingen als de gemeente, de 

geplande evenementen en activiteiten zoveel 

mogelijk organiseert met een knipoog naar Nero. 

De Nerostrips zitten boordevol humor, fantasie, 

en kleurrijke personages. Inspiratie genoeg voor 

organisatoren. 

 Hoe zal dat concreet in zijn werk gaan? 

Christine: We hebben intussen met een drietal 

Hoeilanders een werkgroepje gevormd, de 

Nerosprieten. Met die groep willen we een paar 

projecten uitwerken die het Neroverhaal in het 

straatbeeld zichtbaar maken. Uitgangspunt wordt 

het album De verschrikkelijke tweeling, waarin 

Nero zijn intrek neemt in het oude tramstation 

van Hoeilaart. Voor deze projecten zijn we nog 

op zoek naar sponsors. Plaatselijke handelaars 

en ondernemers die zich aangesproken voelen, 

hoeven niet te wachten tot we hen aanschrijven 

maar mogen hiervoor nu al contact opnemen.

Daarnaast doen we ook een warme oproep 

naar verenigingen en raden om hun 

activiteiten dit jaar zoveel mogelijk in het teken 

van Nero te zetten. Ook de handelaars willen 

we betrekken. Hun acties Hoeilaart Bruist en Ik 

koop in Hoeilaart staan al in het teken van Nero, 

en de Nerobadges die ze verdelen zijn intussen 

uitgegroeid tot een populair verzamelitem, maar 

misschien hebben ze nog meer leuke ideeën. De 

Nerosprieten staan klaar om organisatoren die er 

nood aan hebben, met raad en daad bij te staan.

 Hoe kunnen vrijwilligers aansluiten bij  
 de Nerosprieten? 

Christine: Ze kunnen me simpelweg even bellen 

of mailen. We hebben heel wat vrijwilligers nodig 

om onze projecten van a tot z uit te werken. Er 

komt veel bij kijken, gaande van financiering 

tot het plaatsen van bestellingen, het opvolgen 

van de uitvoering en de communicatie errond. 

Iedereen die wil meehelpen is welkom!

/ VRAAG EN ANTWOORD / 
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??           marcsleen.be           marcsleen.be

Marc Sleen en NeroMarc Sleen en Nero
Striptekenaar ridder Marc Sleen (1922-2016) woonde meer dan zestig jaar in 
Hoeilaart. Nero was zijn belangrijkste creatie.

De striptekeningen van Marc Sleen (pseudoniem van 

Marcel Neels) bestrijken achter elkaar een strook van 45 

voetbalvelden of 18 keer de Eiffeltoren. Het Guinness 

Book of Records vermeldt hem als de meest productieve 

striptekenaar ter wereld. In 1986 werd vastgesteld dat 

Sleen in 40 jaar tijd 154 stripverhalen in zijn eentje 

geschreven, getekend en geïnkt heeft.

Sleen maakte zijn eerste strip toen hij tweeëntwintig 

was en ging daarmee door tot zijn tachtigste verjaardag. 

Zijn belangrijkste creatie is Nero, een doorsnee Vlaming, 

die omringd door een kleurrijke groep nevenfiguren 

maar liefst 217 avonturen beleefde. 

Het eerste avontuur waarin Nero opdook, verscheen op 2 

oktober 1947 in de dagelijkse vervolgstrip De avonturen 

van Detectief van Zwam in de krant De Nieuwe Gids. Het 

eerste verhaal heette Het geheim van Matsuoka. Na drie 

avonturen nam Nero de hoofdrol van Van Zwam over en 

werd hij de centrale figuur van de reeks. 

Nero werd een groot succes in Vlaanderen, zowel bij 

kinderen als bij volwassenen. De figuren zijn antihelden 

met zeer herkenbare menselijke gebreken en de situaties 

zijn vaak erg absurd en kolderiek. In zijn scenario’s 

verwees Sleen ook vaak naar de actualiteit.

In 1994 kreeg Nero een standbeeld in Hoeilaart, vlak 

voor het oude tramstation, dat sinds het album De 

verschrikkelijke tweeling ook Nero’s huis is. In 2011 

werd Marc Sleen de eerste ereburger van Hoeilaart.  

Hij woonde hier van 1955 tot aan zijn overlijden op  

6 november 2016 in de wijk Pittoresk.

Marc Sleen werd in 1999 als ridder in de Belgische adel 

opgenomen.

/ NEROJAAR 2022 / 
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 De levende stripfiguren van Nero & co,  

 in het gezelschap van Marcs partner  

 Catharina, op de jaarlijkse wafelenbak die  

 zij sinds 2016 organiseren. 



/ WONEN / 

Nieuw woonproject in 
dorpscentrum
Voor het ontwikkelen van een woonproject op de hoek 
Biesmanslaan-Koldamstraat heeft de projectontwikkelaar bij 
de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd. 

In het kader van deze aanvraag werd van 5 

december 2021 tot en met 3 januari 2022 een 

openbaar onderzoek georganiseerd. Iedereen kon 

het dossier inkijken en er aan de gemeente zijn 

mening over geven. 

 WAT NA HET OPENBAAR ONDERZOEK? 

Na het openbaar onderzoek wordt het dossier 

verder behandeld door de dienst Omgeving. 

De dienst vraagt de nodige adviezen bij de 

adviesinstanties, analyseert de bezwaren 

die tijdens het openbaar onderzoek werden 

ingediend, en agendeert de vergunningsaanvraag 

op het college. Het college van burgemeester 

en schepenen neemt uiterlijk op 10 maart 

2022 een beslissing.

De beslissing zal onder meer bekendgemaakt 

worden via de webpagina hoeilaart.be/

woonproject-biesmanslaan-koldamstraat en door 

middel van ‘gele affiches’ langs de site. Een kopie 

van de beslissing zal bij de dienst Omgeving ook 

aangevraagd kunnen worden.

Vanaf dan kan er tegen de beslissing beroep 

aangetekend worden: 

• digitaal via de detailpagina van het dossier op 

omgevingsloket.vlaanderen.be (link hiernaartoe 

wordt op hoeilaart.be/woonproject-

biesmanslaan-koldamstraat gezet);

• bij de dienst Omgeving (per mail naar 

omgeving@hoeilaart.be of per brief naar: 

dienst Omgeving, Jan van Ruusbroecpark, 

1560 Hoeilaart).

??        dienst Omgeving – tel. 02 658 28 71 
    omgeving@hoeilaart.be  
hoeilaart.be/woonproject-biesmanslaan-koldamstraat
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/ WONEN / 

Gratis advies  Gratis advies  
 over wonen over wonen
Zit je met vragen over premies en andere voordelen bij (ver)kopen,  

(ver)bouwen of (ver)huren? 

Wil je meer weten over zorgwonen? 

Heb je twijfels bij de kwaliteit of veiligheid van je woning? 

Ben je huurder en heb je vragen over de woningkwaliteit van je huurwoning? 

Ben je verhuurder en wil je verbouwen? 

Ben je eigenaar van een leegstaande woning en weet je niet wat ermee te doen? 

Overweeg je om te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? 

Of heb je een andere vraag over wonen?

 CONTACTEER DAN HET WOONLOKET VAN HOEILAART: 

• Thomas Meuris, woonconsulent en leegstandsbeheerder: woonloket.hoeilaart@igo.be,  

leegstand.hoeilaart@igo.be en 0476 96 38 23

• Technisch adviseur woningkwaliteit: woningkwaliteit.hoeilaart@igo.be 

• Zie ook: hoeilaart.be/woonloket 

 I 13 Hier Hoeilaart
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Wonen in de Druivenstreek
Het Woonloket is een initiatief van het intergemeentelijke woonproject Wonen in de 

Druivenstreek dat aan drie doelstellingen werkt:

- streven naar een betaalbaar en divers woonbeleid;

- de woningkwaliteit in de gemeente (nóg) verbeteren;

- burgers informeren over en adviseren bij woonvragen. 

??      hoeilaart.be/nieuws/wonen-de-druivenstreek



??         ovam.be/de-grote-grondvraag 
degrotegrondvraag.be

De Grote Grondvraag van de OVAM geeft jou 

de kans om te controleren of jouw grond niet 

vervuild is. Tegen 2028 moeten alle risicogronden 

in Vlaanderen onderzocht zijn, zodat ze gesaneerd 

kunnen worden als het nodig is.

 PROBLEEM? 

Check de bodemkwaliteit van jouw perceel 

op degrotegrondvraag.be. Stoot je op een 

probleem? Kleurt je perceel rood? Geen paniek, 

de OVAM zoekt samen met jou naar een 

oplossing. 

Is jouw grond onterecht opgenomen als 

risicogrond? Dan is het belangrijk dit recht te 

zetten. Hoe je dit moet doen, ontdek je ook op 

degrotegrondvraag.be.

 SANERING SOMS NODIG 

Lang niet elke risicogrond moet gesaneerd 

worden. Tot nu toe gaat het in heel Vlaanderen 

om ongeveer 15 procent. 

Is sanering toch verplicht, dan zorgt de OVAM 

voor begeleiding bij alle stappen die je als 

grondeigenaar moet zetten om je grond opnieuw 

gezond te maken. In heel wat gevallen zal de 

OVAM ook de kosten van het onderzoek én de 

sanering dragen.

 DOE HET NU! 

Door jouw grond nu al te controleren, kan je 

als grondeigenaar vermijden dat je later voor 

verrassingen komt te staan en een verplicht 

onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten kan 

de vervuiling doen verergeren en het prijskaartje 

doen oplopen.

Stel het dus niet uit en controleer vandaag nog 

je perceel op degrotegrondvraag.be. Het 

bodemonderzoek geeft informatie en zekerheid.

Hoe gezond is Hoe gezond is 
            jouw grond?jouw grond?
Stookolie, lood, kwik … al deze stoffen kunnen de bodem verontreinigen. Check 
op degrotegrondvraag.be hoe het met jouw grond is gesteld.

/ DUURZAME TOEKOMST / 
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RIOLERING ONTDUBBELEN
Bij het ontdubbelen van de 
riolering krijgen regenwater 
en afvalwater elk een eigen 
afzonderlijke afvoerleiding in de 
straat. Vervolgens wordt het regen- 
en afvalwater van de woningen op 
de juiste buis aangesloten.

Het afvalwater gaat naar de 
collector van Aquafin en van daar 
naar het waterzuiveringsstation in 
Neerijse. Het regenwater sluit aan 
op de IJse.

 MOLENSTRAAT 

In de Molenstraat (tussen de nrs. 6 en 14) is de riolering volledig 

ontdubbeld. De voetpaden zijn beklinkerd en het wegdek 

kreeg een eerste laag asfalt. De eindlaag wordt in het voorjaar 

aangebracht.

 TENBOSLAAN 

Het was de bedoeling om tussen de Molenstraat en 

de Vrijheidslaan nog voor het jaareinde de gescheiden 

afvoerleidingen klaar te hebben. Dat is niet gelukt. De 

achterstand is te wijten aan de grote hoeveelheid grondwater op 

geringe diepte aan de voet van de helling. Om het grondwater 

tegen te houden en een goed gefundeerde riolering aan te 

leggen, was de aannemer genoodzaakt om tegen het talud een 

damplankenwand aan te brengen. 

Eens de hoofdriool klaar is, worden de woningen op de 

nieuwe riolering aangesloten. Vervolgens zal de aannemer de 

funderingslaag leggen, de boordstenen gieten, het voetpad 

afwerken en een eerste laag asfalt aanbrengen. Tot slot krijgt de 

volledige werf in de Molenstraat en de Tenboslaan een nieuwe 

toplaag asfalt.

Aquafin Aquafin 
werkt verderwerkt verder
De rioleringswerken in de Molenstraat en de 
Tenboslaan liepen vertraging op maar gaan 
onverminderd verder.

/ RIOLERINGSWERKEN / 
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JOEPIE, bijna tijd om 
naar school te gaan!

EERST AANMELDEN, dan inschrijvenOnline op 
hoeilaart-overijse .aanmelden. in

start online aanmelden: 1 maart 2022 - 9u

 CENTRAAL DIGITAAL AANMELDSYSTEEM 

Ouders hoeven niet te kamperen aan de school 

om hun kind in een Hoeilaartse basisschool 

in te schrijven. Sinds twee jaar zorgt de 

gemeente ervoor dat beide Hoeilaartse scholen 

kunnen werken met één centraal digitaal 

aanmeldsysteem. Voor het schooljaar 2022-2023 

wordt die samenwerking uitgebreid met de 

basisscholen van Overijse.

Kinderen die volgend schooljaar voor het eerst 

naar school gaan of willen overschakelen naar 

een nieuwe school in Hoeilaart of Overijse, zullen 

zich van 1 tot 31 maart 2022 kunnen aanmelden. 

In de volgende Hier Hoeilaart komt het systeem 

van ‘eerst digitaal aanmelden, dan inschrijven’ 

uitgebreid aan bod. De chronologie van 

aanmelding speelt geen rol bij het toewijzen van 

de vrije plaatsen.

 VOORRANGSGROEPEN 

Nieuw dit jaar is dat deze kinderen voorrang 

krijgen:

• kinderen geboren in 2020 die al een broer of 

zus hebben in de school;

• kinderen geboren in 2020 van personeelsleden 

van de school. 

Is dat bij jou het geval? Neem tussen 17 januari 

en 4 februari 2022 rechtstreeks contact op met 

de school. Je hoeft niet eerst aan te melden, je 

kan in die periode dadelijk inschrijven.

Toch vergeten om vooraf in te schrijven? Dan 

vervalt de voorrang en moet je ook eerst digitaal 

aanmelden in maart 2022.

Wie kan nu al inschrijven?Wie kan nu al inschrijven?
Kinderen uit de voorrangsgroepen kunnen zich zonder aanmelding nu al 
inschrijven in een Hoeilaartse basisschool.

Infomomenten op school

Ouders die al meer informatie wensen en met 

vragen zitten, kunnen terecht op volgende 

infomomenten: 

• GO! Het Groene Dal:  

zaterdag 15 januari van 10 tot 12 uur en 

dinsdag 15 februari van 19 tot 21 uur 

(hetgroenedal.be – tel. 02 657 42 98);

• Vrije Sint-Clemensschool:  

zaterdag 22 januari van 10 tot 12 uur en 

dinsdag 15 februari van 19 tot 21 uur  

(vschoeilaart.be – tel. 02 657 01 40).

Hou voor praktische richtlijnen de websites van 

de scholen in de gaten of neem rechtstreeks 

contact met hen op.

??         coördinator Onderwijs – tel. 02 658 28 42  
aanmelden@hoeilaart.be

/ SCHOOLJAAR 2022-2023SCHOOLJAAR 2022-2023 / 
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/ BLIJVEN BIJLERENBLIJVEN BIJLEREN / 

Hoeilaart werkt voor het volwassenenonderwijs onder 

meer samen met CVO Crescendo, campus Tervuren. 

In het aanbod Tervuren-Hoeilaart zitten opleidingen 

Nederlands voor anderstaligen, Frans, Duits, Engels, 

Italiaans, Spaans, ICT, Koken en Mode, zowel overdag als 

’s avonds, zowel voor beginners als voor gevorderden. 

Heel wat opleidingen vinden plaats in Tervuren, maar ook 

in het GC Felix Sohie kan je doorlopend voor een aantal 

lessen terecht. Hou de website crescendo-cvo.be in de 

gaten. Vanaf januari gaan er weer een aantal opleidingen 

van start. Volg je in deze coronatijden liever (deeltijds) les 

van thuis uit? Ook dat kan!

Heb je vragen? Klik op crescendo-cvo.be op de opleiding 

die je interesseert en schrijf je in voor een telefonisch 

spreekuur (de leerkracht belt je dan op) of voor een 

online sessie (videovergadering in Teams).

Sukkel je met je smartphone? Of wil je er meer mee 

kunnen doen, zoals wandelroutes downloaden, foto’s 

bewerken, of chatten met de kleinkinderen? Zou je wel 

willen internetbankieren maar ben je bang om iets fout 

te doen? 

Er zijn best wat mogelijkheden om daar sterker in te 

worden. De bib organiseert infosessies met SamenVoor 

en cursussen met Avansa. Of je kan langs gaan op het 

computerspreekuur van de Seniorenraad of de digidokter 

in de bib. 

Voor mensen die de kans niet kregen om uitgebreid naar 

school te gaan, is er het Centrum voor Basiseductie 

Ligo die lessenreeksen organiseert in het GC Felix Sohie. 

In januari begint er een cursus Digitaal loket waar je leert 

om een heleboel papieren en betalingen online in orde 

te brengen. Kan je al bellen en sms’en maar wil je de 

smartphone ook gebruiken om te winkelen, op straat,  

op vakantie … dan is er de cursus Op pad met je 

smartphone.

Avond- en dagonderwijs

Digidokter & co

??       Crescendo CVO, Tervuren-Hoeilaart  
tel. 02 766 53 89 – info.tervuren@cvo-crescendo.be

??    Alle info wordt verzameld op hoeilaart.be/bib. 
Klik door naar Digidokter & co.

CAMPUS 
TERVUREN

WWW.CRESCENDO-CVO.BE
centrum voor volwassenenonderwijs

* informatica
* Koken
* Mode
* nederlands -› nt2 
* Talen 
* Techniek

LEER EN
BELEEF

CAMPUS 
ZAVENTEM

NEEM JE TOEKOMST  
IN EIGEN HANDEN

kies voor een opleiding in dag- of avondonderwijs
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Maak je keuze in de longlist hiernaast. Deze kwam tot stand op basis van de 

uitleencijfers in de bib, in combinatie met de lijstjes in de media. Welk boek 

verdient volgens jou die bekroning? De vijf titels die de meeste stemmen 

krijgen, vormen samen de shortlist. Die zal op 23 januari, tijdens Toast Literair, 

voorgesteld worden, waarna ‘het boek van het jaar’ gekozen wordt. 

Hopelijk dit jaar weer een gezellig praatcafé vol lekkere leestips, maar als 

de coronamaatregelen ons thuishouden, gaat Toast Literair online. Hou de 

aankondigingen op de websites van de bib, GC Felix Sohie en gemeente 

Hoeilaart in de gaten.

In februari schakelt de bibliotheek over naar een nieuw 

bibliotheeksysteem Wise. Door de omschakeling zal 

de bib gesloten zijn van maandag 21 tot en met 

donderdag 24 februari.

Tijdens de sluiting moet het voltallige team weer op 

de schoolbanken om Wise in de vingers te krijgen 

en tot in de puntjes te testen. Je kan dan niet lenen, 

terugbrengen, verlengen of reserveren. Ook de online 

diensten van Mijn Bibliotheek en de catalogus zullen 

niet werken. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te 

maken over boetes want ze krijgen een week extra 

uitleentermijn. 

Wise biedt aan bibliotheken de mogelijkheid om samen 

te werken. Voor de gebruiker biedt dit het voordeel dat 

je met je lidmaatschap terecht kan in alle bibliotheken 

van het SLIMnetwerk, momenteel de meeste van Oost-

Brabant en Limburg. In de vijf bibliotheken van de regio 

Druivenstreek hoef je je zelfs niet aan te melden als je er 

voor het eerst komt. Je kaart zit al in het systeem.

Heb je openstaande kosten in een bepaalde bib van de 

regio, dan kan je die in de vijf bibs betalen, zelfs online 

via Mijn Bibliotheek. En je kan je UiTPAS koppelen aan je 

bib-account en gebruiken aan de zelfbediening.

Op vrijdag 25 februari vanaf 

10 uur is onze bib helemaal 

Wise en ben je weer welkom.

Het beste  Het beste  
 boek van  boek van 2021?2021?

De bib wordt De bib wordt WiseWise
/ BIBNIEUWS / 

GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39
tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be,  
www.hoeilaart.be/bib

Openingsuren: 
maandag: 16 – 19 uur 
dinsdag: 9 – 12 uur 
woensdag: 13 – 17 uur 
donderdag: 16 – 19 uur 
vrijdag: 9 – 12 uur 
zaterdag: 10 – 13 uur

 Volg Bib Hoeilaart op Facebook!
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Auteur Titel
Bomann, Corina Solveigs belofte ••
Caboni, Cristina Het huis met de spiegels ••
Calidas, Tamsin Ik ben een eiland ••
Claes, Jo De doden voorbij ••
Coe, Jonathan Meneer Wilder en ik ••
Cognetti, Paolo Het geluk van de wolf ••
Coppers, Toni De moord op Arno Linter ••
De Bruyn, Chris Een onschuldige moord ••
De Monchy, Charlotte Beter laat dan nooit ••
Elias, Stefan Belgisch bakboek ••
Franzen, Jonathan Kruispunt ••
French, Nicci Wie niet horen wil ••
Gerritsen, Tess De studente ••
Gül, Lale Ik ga leven ••
Hansebout, Kristien Vlak fietsen in de Ardennen en Wallonië ••
Harper, Jane De overlevenden ••
Ishiguro, Kazuo Klara en de zon ••
Jacobs, Anne De terugkeer van het weesmeisje ••
Jacobsen, Roy Witte zee ••
Jähner, Harald Wolfstijd: Duitsland en de Duitsers 1945-1955 ••
Lecompte, Delphine Beschermvrouwe van de verschoppelingen ••
Llobet, Toni Fauna en flora van het Zoniënwoud ••
Marchant, Clare De geheimen van Saffron Hall ••
Montefiore, Santa De verre horizon ••
Niewierra, Anya De Camino ••
Odell, Jenny De macht van niets doen ••
Ogawa, Yoko De geheugenpolitie ••
Oostwoud, Madelon Voedselbos: inspiratie voor ontwerp en beheer ••
Penner, Sarah De verborgen apotheek ••
Proesmans, Rudy Optimale immuniteit: verhoog je weerstand ••
Rijneveld, Marieke Lucas Mijn lieve gunsteling ••
Riley, Lucinda De zevende zus ••
Robson, Jennifer Een tijd om nooit te vergeten ••
Skeslien Charles, Janet De bibliotheek van Parijs ••
Terrin, Peter Al het blauw: roman ••
Vallejo, Irene Papyrus. Een geschiedenis van de wereld in boeken ••
Van den Kerchove, Julie Keto in 15 minuten: activeer je natuurlijke vetverbranding ••
Van Rijn, Elle De crèche: historische roman ••
Verhoef, Esther De nachtdienst ••
Vermeer, Suzanne Dwaalspoor ••

/ BIBNIEUWS / 

Kies uit de lijst maximum drie boeken die je het liefst gelezen hebt of zou willen lezen. Ook boeken die volgens jou in 

aanmerking komen voor de zege maar niet in de longlist zitten, mag je vermelden. Geef je keuze ten laatste op 10 januari 

door aan de balie in de bib, via e-mail of op hoeilaart.be/bib. De bib verloot vijf boekenbonnen van 30 euro onder alle 

deelnemers.
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Wist je dat je in Hoeilaart het hele jaar door ‘de 

gezondste wandeling’ kan maken? Een interactieve 

wandeling die je via QR-codes van het ene knooppunt 

naar het andere leidt. Bij elk van de zeven haltes vind 

je achter de QR-code tips, informatie, geluids- of 

videofragmenten over een preventief gezondheidsthema 

dat om de drie maanden wisselt.

Tot en met februari 2022 staat de wandeling in het 

teken van een gezond binnenmilieu. De binnenlucht 

in huis is vaak ongezonder dan de buitenlucht, terwijl 

we gemiddeld 85 procent van onze tijd binnen 

spenderen. Die lange blootstelling aan ongezonde 

binnenlucht kan leiden tot gezondheidsproblemen. 

Redenen genoeg om de tips te ontdekken tijdens een 

deugddoende wandeling!

Je kan deze wandeling van zo’n 7 km starten aan 

SJC Koldam. Een kaartje van de wandeling vind je op 

hoeilaart.be/wandelen. 

De thema’s voor de volgende maanden zijn:

• maart, april, mei 2022: beweging;

• juni, juli, augustus 2022: tabak, alcohol en drugs;

• september, oktober, november 2022: 

bevolkingsonderzoeken;

• december, januari, februari 2022-2023: gezonde 

voeding.

Zet die stapschoenen al klaar!

Org. Logo Zenneland in samenwerking met  

de dienst Vrije Tijd

Maak Maak ''De gezondste wandelingDe gezondste wandeling''Elke dag minstens een half uurtje stappen, daar kan geen medicijn tegenop. Wandelen is 
een simpele manier om je gezondheid, humeur en geest een positieve boost te geven!

??         coördinator Sport en Gezondheid – vrijetijd@hoeilaart.be – 
tel. 02 657 04 05 – hoeilaart.be/wandelen 
info@logozenneland.be – tel. 02 582 75 91 – logozenneland.be
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie januari-februari 2022 ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Do 06-01-22
Digidokter in de bib
Elke eerste donderdag van de maand kan je in de bib 

gratis terecht bij een vrijwilliger van SamenVoor met 

specifieke vragen rond digitale toestellen. Een afspraak 

maken hoeft niet. Nieuwe vrijwilligers die als digidokter 

hun steentje willen bijdragen, zijn ook van harte welkom! 

Org. SamenVoor en de Bib 

 16-19 uur, bib. Gratis. 

Zo 09-01-22
Lezing: Wetenschap op Antarctica

Gastspreker glacioloog Harry Zekollari

Gletsjers en ijskappen smelten steeds sneller af ten gevolge van 

klimaatopwarming. Ook de Antarctische ijskap ontsnapt niet aan 

deze tendens. Hoe weten we dat de ijskap aan het veranderen 

is? En wat kan onderzoek op Antarctica ons vertellen over het 

klimaat van het verleden? Een unieke kans om te vernemen hoe 

men klimaatverandering wetenschappelijk waarneemt!

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, online via Zoom. Gratis.  
 Vooraf inschrijven verplicht (tot 8 januari, 18 uur).  
 INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Wo 19-01-22
Meditatie en yoga zijn goed voor je brein

Lezing door Steven Laureys

Professor Steven Laureys, geboren en getogen 

in Hoeilaart, Belgische neuroloog met 

internationale uitstraling en begenadigd spreker, 

is te gast. Als ervaringsdeskundige licht hij onder 

andere toe hoe meditatie en yoga een positieve 

invloed kunnen hebben op ons welbehagen, 

hoe ze ons kunnen helpen om beter om te 

gaan met stress, hoe ze kunnen bijdragen 

tot een betere nachtrust, en veel meer! Een 

signeersessie is voorzien na de lezing.

Org. Yoga Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. 15 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be 

Wo 12-01-22
Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje voor senioren met computerproblemen.  

Vrijwilligers van de Seniorenraad met meer informatica-ervaring  

helpen je graag verder. 

Org. Seniorenraad

 Van 9.45 tot 11.45 uur, GC Felix Sohie (computerlokaal Tentrappen).  
 Gratis deelname. Geef vooraf een seintje wanneer je de eerste keer wil deelnemen.  
 INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58, seniorenraad@hoeilaart.be, seniorenhoeilaart.be 

Zo 09-01-22
Wandeling: Restanten van de ijstijd in Zoniën
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n 

zeven kilometer. Honden zijn niet toegelaten. 

Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 Vooraf inschrijven verplicht (tot 8 januari, 18 uur).  
 INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn 
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Zo 23-01-22
Toast Literair

Nieuwjaarsreceptie vol boekentips

Jaarlijks vieren Davidsfonds en de bib de literatuur 

tijdens Toast Literair, de grootste literaire brunch 

in Vlaanderen. In 2022 zijn ze toe aan de 12e 

editie. Ze kiezen het Boek van het Jaar, verorberen 

uiteenlopende leestips en boekenweetjes, en 

genieten van bubbels en hapjes. Ben jij er ook bij?

Org. Davidsfonds Hoeilaart en de Bib

 11 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be, hoeilaart.be/bib 

Zo 23-01-22
Workshop: Japanse theeceremonie
Wat is het verschil tussen de verschillende groene 

theeën? Is het belangrijk welk water je gebruikt? In 

welk kannetje zet je de beste thee? Mariko Ishida 

neemt je mee op ontdekkingsreis in de wereld van 

de groene thee. Je krijgt een demonstratie van de 

bereidingen en proeft van verschillende groene theeën. 

Bij de degustaties worden kleine versnaperingen 

geserveerd. Er is ook een Japanse theehoek waar je drie 

verschillende soorten thee kan kopen.

Org. Willemsfonds 

 14.30 uur, GC Felix Sohie.  
 Leden: 4 euro. VVK: 7 euro. Kassa: 9 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be 

Do 20-01-22
Tim Finoulst Trio feat. Bert Joris

Jazz at Felix’

Dit trio met gitaar (Tim), contrabas (Martijn Vanbuel) en 

drums (Daniel Jonkers) wordt voor de gelegenheid aangevuld 

met een van onze top trompettisten, Bert Joris. Hun album 

Narrative kreeg uitmuntende kritieken in de vakpers en 

ondertussen kwam hun volgende al uit, Tender Machine.

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

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK en leden: 10 euro. Kassa: 12 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be 
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Vr 28-01-22
Hoeilaart Quizt 
Plezant & Interessant organiseert een multimediaquiz 

vol filmpjes en geluidsfragmenten. Vragen over 

de actualiteit, geschiedenis, aardrijkskunde, 

showbusiness, muziek, sport, wetenschap ... zullen 

bepalen welke ploeg ditmaal de kampioen wordt! Er 

wordt gespeeld met ploegen van maximaal vier. Hou 

je van een aangename, maar toch stevige quiz met 

mooie prijzen? Schrijf je dan zeker in!

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro per persoon.   
 INFO en INSCHRIJVEN: gsm 0475 26 66 22,  davidsfonds@hoeilaart.be 

Di 25-01-22
Thuisnetwerk 
Een infoavond voor wie wifi, modem, 

printer … goed op mekaar wil afstemmen. 

Praktische informatie waarmee je dadelijk 

aan de slag kan om alle toestellen thuis in 

een goed werkend netwerk te koppelen. 

Org. SamenVoor en de Bib

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro.  
 INFO en TICKETS: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be, hoeilaart.be/bib 

Vr 28-01-22
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

 9-12 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be 
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Zo 30-01-22
Leesclub in de bibliotheek
In januari bespreekt de leesclub het boek Apeirogon van Colum McCann. Een menselijk 

en hoopvol verhaal dat zich afspeelt in het Palestijns-Israëlische conflict. De leesclub staat 

open voor iedereen die graag leest en gedachten uitwisselt. De bib zorgt ervoor dat er 

meerdere exemplaren van het boek beschikbaar zijn.

Vooraf inschrijven op bib@hoeilaart.be is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt.

Org. de Bib

 10 uur, bib. 3 euro. 

Do 03-02, za 12-02 en za 19-03-22
De geboorte van een moeder
Hoe omgaan met gevoelens van schuld, angst, teleurstelling, 

onzekerheid en competitie rond het moederschap?  

Psychotherapeute Sanne Graulus en familiebemiddelaar-trainer  

Katrien Vermeire vertrekken van jullie verhalen om de impact van  

het ouderschap op de mentale gezondheid te bespreken.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 Donderdag van 19 tot 21 uur en zondag van 10 tot 12 uur,  
 GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be  

Do 03-02-22
Digidokter in de bib
Elke eerste donderdag van de maand kan je 

in de bib gratis terecht bij een vrijwilliger van 

SamenVoor met specifieke vragen rond digitale 

toestellen. Een afspraak maken hoeft niet. 

Nieuwe vrijwilligers die als digidokter hun steentje 

willen bijdragen, zijn ook van harte welkom! 

Org. SamenVoor en de Bib 

 16-19 uur, bib. Gratis. 

Wo 02-02-22
Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje voor senioren met 

computerproblemen. Vrijwilligers van de Seniorenraad met 

meer informatica-ervaring helpen je graag verder. 

Org. Seniorenraad

 Van 9.45 tot 11.45 uur, GC Felix Sohie (computerlokaal  
 Tentrappen). Gratis deelname. Geef vooraf een seintje  
 wanneer je de eerste keer wil deelnemen.  
 INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58,  
 seniorenraad@hoeilaart.be, seniorenhoeilaart.be 
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Vr 25-02-22
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

 9-12 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO:  
 huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be 

Di 15-02-22
Stap voor Stap door Hoeilaart
Op deze wandeling verken je Hoeilaart. De begeleiders zorgen 

voor een vleugje natuurinformatie. Honden aan de leiband 

zijn welkom!

Org. de IJsetrippers i.s.m. Wandelteam Hoeilaart

 14 uur, GC Felix Sohie. 2 euro.  
 Vooraf inschrijven verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: ijsetrippers.be/groepswandelingen 

Do 17-02-22
Inspiratie- en netwerkavond

voor vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de motor van ons verenigingsleven. Het is 

dan ook belangrijk om hen te inspireren, te motiveren, te 

waarderen en te coachen. Op het programma staat alvast 

een spreker van Vrijwilligerswerkwerkt die je tips geeft over 

hoe je nieuwe vrijwilligers aantrekt. De spreker vertrekt vanuit 

herkenbare situaties en biedt kapstokken om vorm te geven 

aan de toekomst en tegelijkertijd te werken aan de verbinding 

onder je vrijwilligers en binnen je vereniging.

Org. gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, 

Tervuren, GC de Kam, GC de Lijsterbes en GC de Bosuil

 20 uur, CC De Warandepoort, Tervuren. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: meer info volgt. 

Ma 07-02-22
Philippe Lemm Trio (V.S.)

Jazz at Felix’

Jazz en improvisatie vormen de basis, maar klassiek en 

rock zijn ook invloeden. Ze brengen nieuw werk, First 

Steps, een album deels geïnspireerd op traditionele 

volksdans en deels op een reflectie over het leven in het 

voorbije jaar, waarbij de boodschap is: blijf bewegen, 

blijf vooruitgaan en wees flexibel. 

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

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK en leden: 10 euro. Kassa: 12 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be 
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Zo 27-02-22
Aperitiefconcert Eyas Ensemble
Het Eyas Ensemble is een uitzonderlijk vocaal kwartet 

met piano bestaande uit vijf gepassioneerde musici, 

waaronder Hoeilander Joris Bosman. Zowel bekende 

als minder bekende werken maken deel uit van hun 

programma. Hun repertorium gaat van de 19e tot de 

21ste eeuw en combineert romantiek, humor, traditie 

en creativiteit. 

Org. dienst Vrije Tijd

 11 uur, GC Felix Sohie. 10 euro. INFO en TICKETS:  dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be 

De burgemeester, de schepenen en alle medewerkers van 
OCMW en gemeente Hoeilaart wensen jou en je familie een 

gelukkig en gezond 2022!

UiTPAS Druivenstreek
Te koop aan de balie van GC Felix Sohie.

Biedt je heel wat voordelen  
bij deelname aan het vrijetijdsaanbod 

van bib en dienst Vrije Tijd.

Meer info: hoeilaart.be/uitpasdruivenstreek of aan de balie van het GC Felix Sohie

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Januari en februari 2022
ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD  Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

Vaste activiteiten:

De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van maart en april 2022 in voor dinsdag  
1 februari. Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

De gezondste wandeling: Een gezond binnenmilieu (vertrek SJC Koldam)

Do 06/01 16-19 uur Bib Digidokter SamenVoor en de Bib

Zo 09/01 11 uur Online Lezing: Wetenschap op Antarctica Natuurpunt CVN

Zo 09/01 14 uur Bosmuseum Wandeling: Restanten van de ijstijd in Zoniën CVN en NGZ

Ma 10/01 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Dienst Welzijn

Di 11/01 15 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 12/01 9.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Di 18/01 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Wo 19/01 20 uur GC F. Sohie Lezing: Meditatie en yoga zijn goed voor je brein Yoga Druivenstreek

Do 20/01 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Tim Finoulst Trio feat. Bert Joris 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd en Jazz met Pit

Zo 23/01 11 uur GC F. Sohie Toast Literair Davidsfonds Hoeilaart en de Bib

Zo 23/01 14.30 uur GC F. Sohie Workshop: Japanse theeceremonie Willemsfonds

Di 25/01 15 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 25/01 18-20.30 uur SJC Koldam Bloedinzameling Rode Kruis

Di 25/01 20 uur GC F. Sohie Thuisnetwerk SamenVoor en de Bib

Vr 28/01 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 28/01 20 uur GC F. Sohie Hoeilaart Quizt Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Zo 30/01 10 uur Bib Leesclub: Apeirogon (Colum McCann) De Bib

Wo 02/02 9.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 03/02 16-19 uur Bib Digidokter SamenVoor en de Bib

Do 03/02,  
za 12/02 en  
za 19/03

19 en 10 uur GC F. Sohie De geboorte van een moeder Huis van het Kind Druivenstreek

Ma 07/02 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Philippe Lemm Trio 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd en Jazz met Pit

Di 08/02 15 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Ma 14/02 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Dienst Welzijn

Di 15/02 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 15/02 14 uur GC F. Sohie Stap voor Stap door Hoeilaart De IJsetrippers i.s.m. Wandelteam Hoeilaart

Do 17/02 20 uur
CC De Warandepoort 
(Tervuren)

Inspiratie- en netwerkavond voor vrijwilligers
Gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, 
Overijse, Tervuren, GC de Kam, GC de Lijsterbes  
en GC de Bosuil

Di 22/02 15 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Vr 25/02 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 27/02 11 uur GC F. Sohie Aperitiefconcert: Eyas Ensemble Dienst Vrije Tijd

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator
Elke maandag  
(uitz. feestdagen)

14-16 uur GC F. Sohie (cafetaria) ‘t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke maandag  
(uitz. schoolvakanties)

15-16 uur SJC Koldam Seniorengym De Gympies

Elke maandag en 
donderdag

13.30-16 uur GC F. Sohie Workshop aquarel Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke dinsdag en 
woensdag

13-16 uur GC F. Sohie Workshop olieverf Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke woensdag  
(uitz. schoolvakanties)

15.30-16 uur Bib  Voorlezen in de bib Bib 

Elke donderdag  
(uitz. schoolvakanties)

19-20 uur SJC Koldam Senioren Total Body Gym De Gympies

Elke donderdag 19-21 uur Bib Café Combinne Avansa i.s.m. Bib

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie


