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Serrisme   

Veilige dienstverlening
Denk eraan: het dragen van een mondmasker is voorlopig nog verplicht wanneer je bij de 
gemeentediensten of bij het OCMW moet zijn. Zonder mondmasker mag je niet binnen.
Vooraf een afspraak maken blijft aanbevolen. Maak een afspraak per telefoon of per mail, 
en laat ook weten waarvoor je wil langskomen. Dan kunnen de medewerkers zich alvast 
voorbereiden. Tel. 02 658 28 40 - afspraak@hoeilaart.be. 
Kijk ook eens op www.hoeilaart.be. Je vindt er heel wat informatie en online 
aanvraagformulieren. Alvast bedankt voor je medewerking!



De Hoeilaart-cadeaubonDe Hoeilaart-cadeaubon
“Een cadeautje of relatiegeschenk nodig? Als 

vereniging op zoek naar een passende attentie 

voor je vrijwilligers? Iedereen, zowel particulieren 

als verenigingen, raden en bedrijven, kan vanaf 

nu eenvoudigweg kiezen voor de Hoeilaart-

cadeaubon”, zegt Tinne Kunnen, voorzitter 

van de Raad voor Lokale Economie (RLE) en 

zaakvoerder van Juwelen Dekock. 

De bon is te koop aan de balie van het  

GC Felix Sohie, en vanaf het najaar online 

op het splinternieuwe ondernemersplatform 

ikkoopinhoeilaart.be. Daar vind je nu al de 

lijst van de handelaars die de bon aanvaarden.

“Doe mee met de Hoeilaart-cadeaubon”, 

port Tinne onze ondernemers, vaklieden, vrije 

beroepen, winkeliers en horeca-uitbaters aan. 

“Je staat dan vanzelf op ikkoopinhoeilaart.be, 

waar iedereen je zaak kan terugvinden. Je neemt 

ook automatisch deel aan alle promoacties van 

de RLE en het lokaal bestuur om onze lokale 

ondernemers te steunen en ‘kopen in Hoeilaart’ 

aan te moedigen.”

Ook de RLE zelf, de gemeente en het OCMW 

gebruiken voortaan de bon bij prijsuitreikingen 

en bij verschillende gelegenheden als beloning 

of geschenk. Tinne: “De waardebonnen die we 

met de RLE jaarlijks verloten onder de deelnemers 

aan onze eindejaarsactie Hoeilaart bruist, worden 

vanaf nu steevast Hoeilaart-cadeaubonnen.”

En ga je zwemmen in het Begijntjesbad 

van Overijse? Dan krijg je via deze bon een 

gemeentelijke tussenkomst in de prijs van je 

zwembeurten.

Ben jij een Hoeilaartse ondernemer 
en wil je meedoen met de Hoeilaart-
cadeaubon? Neem dan contact op via 
lokaleeconomie@hoeilaart.be.

Meer info over het digitale ondernemersplatform  
ikkoopinhoeilaart.be: p. 8-9.

??          
     www.hoeilaart.be/hoeilaart-cadeaubon 
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/ VEILIG EN WEL / 

Is je voetpad begaanbaar?
Voetgangers moeten zich veilig en ongehinderd te voet 
kunnen verplaatsen. En dat hangt ook af van jou! 

Vakantietoezicht op je woning
De zomer is een drukke tijd voor inbrekers. Als je de politie 
laat weten dat je een tijdje afwezig bent, dan komt zij 
regelmatig langs om je woning in het oog te houden.

 JOUW VERANTWOORDELIJKHEID 

Als bewoner ben jij verantwoordelijk voor het 

voetpad voor je deur. Je voetpad veilig houden 

betekent onder meer: losliggende stenen 
herstellen, takken snoeien die lager dan 
2,50 meter boven het voetpad hangen, 
modder en bladeren opruimen, onkruid 
wieden … Ligt er een fietspad voor je deur, dan 

ben je ook daar verantwoordelijk voor.

 CONTROLE 

Wanneer het lokaal bestuur vaststelt dat er 

problemen zijn, zal het de betrokken eigenaars 

aanschrijven en aansporen om het nodige 

te doen. Wie de afspraken niet nakomt en 

zijn voetpad niet onderhoudt, riskeert een 

administratieve geldboete die kan oplopen tot 

350 euro.

Aanvraagformulieren voor dit toezicht zijn 

te vinden op de commissariaten en op 

www.politiedruivenstreek.be (Vragen > 

Diefstalpreventie > Afwezigheidstoezicht). Je kan 

het ingevulde formulier mailen of afgeven op de 

commissariaten. 

Dien je aanvraag bij voorkeur twee weken op 
voorhand in, anders bestaat de kans dat er 

met jouw vraag geen of onvoldoende rekening 

kan gehouden worden. Voor je vertrek kan de 

wijkinspecteur dan ook even langskomen om je 

wat extra beveiligingstips te geven.

www.hoeilaart.be/politiereglement - art. 11-12 en art. 249
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We geven je drie goede redenen:

 1. BESCHERM DE NATUUR 

Elk jaar sterven er dieren in het bos omdat ze 

gebeten worden door een loslopende hond. 

Zelfs reetjes ontsnappen er niet aan. Maar een 

hond hoeft niet te bijten om een dier te doden. 

Een geurspoor op een jonge ree, een konijn, een 

vogel of een ander dier kan voldoende zijn om 

verstoten te worden door de ouders. 

 2. HOU HET VEILIG VOOR IEDEREEN 

Een onbekende hond die op je afloopt, is 

beangstigend. Zeker voor een kind. En hoe lief je 

hond ook is, een loslopend dier is nooit volledig 

betrouwbaar. Je hond kan opgeschrikt worden en 

angstig reageren.

 3. DE WET 

Het staat in het politiereglement  (art. 122 en 

art. 129): honden horen aan de leiband op het 

openbaar domein. Daarnaast is er ook de Vlaamse 

regelgeving rond natuur- en bosbehoud. Die stelt 

duidelijk dat honden in bossen en natuurgebieden 

altijd aan de leiband moeten worden gehouden. 

Je riskeert een boete als je dat niet doet.

Aangelijnd staat netjesAangelijnd staat netjes
Een wandeling met je trouwe viervoeter doet deugd. Maar 
aangelijnd staat netjes, ook in het park en in de vrije natuur.  

Waar kan het zonder lijn? 
In je omheinde tuin en op de honden-

losloopweide. De weide is een omheinde, 

openbare groenzone waar honden kunnen 

rennen, spelen en ravotten met andere honden. 

Dat doen ze onder toezicht van hun baasje, 

zodat die kan ingrijpen als het spelen uit de 

hand loopt. Je vindt de losloopweide in de 

Watertorenstraat, achter het recyclagepark.

Maar ook het Agentschap Natuur en Bos 

legde in meer dan veertig natuurgebieden 

hondenlosloopzones aan. Je vindt een overzicht 

op www.natuurenbos.be/hondenzones. 
Op www.zonienwoud.be/ontdek-beleef/
met-de-hond staat een kaartje waarop de 

hondenzones van het Zoniënwoud worden 

aangeduid. In Groenendaal is er een losloopzone 

langs de Tumulidreef, in de buurt van de B&B. ©
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/ VARIA / 

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.

 TROUWEN IN OPENLUCHT  

Door de coronaregel van afstand houden, 

worden in de trouwzaal van het gemeentehuis 

slechts 25 personen toegelaten. Trouwers die 

meer familie en vrienden willen meebrengen, 

kunnen daarom bij mooi weer kiezen voor een 

openluchthuwelijk. Maar ook voor kleinere 

groepen die dat wensen, rolt de dienst 

Burgerzaken de rode loper uit op het gazon voor 

het kasteel.

 JAARREKENING 2020 

Hoeveel gaven gemeente en OCMW Hoeilaart 

vorig jaar uit, en waaraan? Op welke 

ontvangsten konden ze rekenen? Staan ze er 

financieel goed voor? Je vindt het antwoord 

in de jaarrekening 2020 die op 31 mei aan 

de gemeenteraad en de OCMW-raad werd 

voorgelegd.  

Het jaar eindigde alvast met een globaal 
positief saldo van 3.437.925 euro. 

Je kan de rekening inkijken op  

www.hoeilaart.be/jaarrekening-2020.

??          
     dienst Burgerzaken – tel. 02 658 28 50  
burgerzaken@hoeilaart.be
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 WWW.HOEILAART.BE/VACATURES 

Op zoek naar een uitdagende job in eigen 

streek? Hou dan deze websitepagina in de 

gaten. 

Regelmatig zijn er nieuwe vacatures bij 

gemeente en OCMW Hoeilaart, maar ook de 

vacatures bij partnerorganisaties zoals de lokale 

politie vind je er terug.

/ VARIAVARIA / 

 BEHAAG JE TUIN 

Stip het alvast aan in je kalender: van 1 september tot 31 oktober 

organiseert Regionaal Landschap Dijleland op www.behaagjetuin.be 

opnieuw een samenaankoop van streekeigen heggen, houtkanten en  

(fruit)bomen. Plantgoed van topkwaliteit aan een goede prijs! 

Meer info volgt in volgend nummer.

 KLEUR EN GROEN 

Drie jaar geleden volgde Nadia Khattabi de cursus 

‘Word serrist’ van 3Wplus. Sindsdien verzorgt 

ze, samen met haar vriendin Julie, op Kelleveld 

een druivelaar. Toen de oproep verscheen om 

de plantenbakken op het Gemeenteplein te 

vullen, ging Nadia samen met andere vrijwilligers 

van 3Wplus en Velt Druivenstreek aan de slag. 

Ook individuele Hoeilanders kwamen kruiden, 

bloemen, fruitplantjes en struikjes planten.

De plantjes doen het intussen goed. Onder de 

vrijwilligers werd een beurtrol afgesproken om de 

plantjes te gieten. 

Ook een dikke proficiat aan de kinderen van het 

Createljee die de bakken keileuk versierden!
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/ DIGITAAL ONDERNEMERSPLATFORM / 

Om de hoek lekker eten bestellen, online lokaal shoppen en binnenkort de unieke Hoeilaart-

cadeaubonnen kopen … het kan allemaal op ikkoopinhoeilaart.be.

 GA KIJKEN EN VIND ER WAT JE ZOEKT: 

o De meest complete bedrijvengids van Hoeilaart, de lijst waarin je als 

klant of potentiële klant de lokale handelaar of ondernemer kan terugvinden 

die je nodig hebt.

o Online shopping dicht bij huis. Heb je geen tijd om fysiek te gaan 

winkelen? Laat je graag je aankopen aan huis leveren? Heel wat lokale 

ondernemers hebben een online aanbod.

o De afhaaladressen van de Hoeilaartse horeca, om lekker eten te 

bestellen bij je favoriete lokale Hoeilaartse horecazaak. Geen zin om te koken, 

maar eet je toch graag thuis? Dan is dit dé oplossing voor jou.

o De Hoeilaart-cadeaubon, de lijst van handelaars en ondernemers bij 

wie je het hele jaar door kan winkelen en bestellen met de splinternieuwe 

Hoeilaartse geschenkbon. De bon zelf is momenteel te koop aan de balie van 

GC Felix Sohie en is vanaf het najaar ook online op het platform verkrijgbaar. 

Elke bon is 5 euro waard en wordt aangeboden in een mooi cadeaudoosje.

Het aanbod op ikkoopinhoeilaart.be zal de 

komende maanden nog verder groeien en wordt 

voortdurend up-to-date gehouden dankzij een 

onlineformulier waarmee ondernemers zich heel 

eenvoudig op het platform kunnen registreren en 

hun gegevens aanpassen.

Vind wat je zoekt! Surf snel naar 

ikkoopinhoeilaart.be en laat je verrassen 

door het enorme aanbod van onze lokale 

ondernemers. Aan jou de keuze.

Vind hier wat je zoekt!Vind hier wat je zoekt!
Kopen en bestellen bij onze lokale handelaars, horeca, vaklui, 
vrije beroepen en andere ondernemers is nog nooit zo eenvoudig 
geweest. Alles wat je daarvoor nodig hebt, staat nu op het 
digitale platform ‘Ik koop in Hoeilaart’. 

“Het platform wordt de meest complete 

bedrijvengids van Hoeilaart. Het zal de 

Hoeilanders overtuigen van het gevarieerde en 

kwaliteitsvolle aanbod dat we ‘hier’ hebben.”

Tinne Kunnen,  

voorzitter van de Raad  

voor Lokale Economie (RLE) 
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 GRATIS VOORDELEN 

Deelnemen aan het platform levert je als handelaar 

en ondernemer heel wat gratis voordelen op:

o Jouw gegevens komen terecht in de 

bedrijvengids van het platform.

o Je ontvangt een persoonlijke module om te 

allen tijde je gegevens aan te passen. Zo ben 

je zeker dat jouw (mogelijke) klanten over je 

meest recente bedrijfsgegevens beschikken.

o Je kan je webshop kenbaar maken onder de 

module ‘Online kopen’.

o Je kan je horecazaak kenbaar maken onder de 

module ‘Take-away’.

 DE HOEILAART-CADEAUBON  
 EN ANDERE PROMOACTIES 

Handelaars en ondernemers die meedoen met de 

Hoeilaart-cadeaubon, krijgen sowieso een plaats 

op het platform én campagnemateriaal om aan 

hun klanten duidelijk te maken dat ze de bon 

aanvaarden.

Ze nemen ook automatisch deel aan de actie 

Hoeilaart bruist en andere acties van de Raad voor 

Lokale Economie en het lokaal bestuur, zoals Koop 

in Hoeilaart, de versierde kerstbomen en nieuwe 

acties op Facebook en Instagram. 

 NOG NIET AANGESLOTEN? 

Wil je aansluiten op ikkoopinhoeilaart.be? 

En kies je er ook voor om mee te doen met de 

Hoeilaart-cadeaubon? Neem dan contact op 

via lokaleeconomie@hoeilaart.be. 

Aansluiten op het platform is gratis. Voor deelname 

aan de Hoeilaart-cadeaubon betaal je per jaar 80 

euro aan de Raad voor Lokale Economie die dit 

budget gebruikt voor de organisatie en promotie 

van de actie Hoeilaart bruist.

Staat jouw zaak er al op?
Het online platform draait rond ‘Vind hier wat je zoekt’. Het wil 
de klant en onze lokale ondernemers dichter bij elkaar brengen.

??       dienst Lokale Economie – tel. 02 658 28 57  
lokaleeconomie@hoeilaart.be
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/ DRUIVENFESTIVAL 2021 / 

 DIGITAAL RESERVEREN 

Op www.hoeilaart.be/rommelmarkt-druivenfestival 
lees je hoe je kan reserveren en kan je doorklikken om online 

in te schrijven. 

Op een stratenplan kan je de standplaats van je keuze 

aanklikken. Een aantal plaatsen zijn vooraf voorbehouden aan 

Hoeilaartse handelaars, verenigingen, drank- en eetstandjes 

en niet-tweedehandskramen.

De inschrijvingen lopen tot en met donderdag 9 september en 

worden afgesloten op 10 september.

Beschik je niet over een computer of internet? Dan kan je 

bellen naar het nummer 02 658 28 57. 

 TOELATING OPHANGEN! 

Na ontvangst van je standgeld, mailt de gemeente je 

standnummer door. Wanneer je niet over een e-mailadres 

beschikt, ontvang je de toelating per post. Hou dit bericht 

goed bij. Het geldt als officieel toelatingsbewijs dat je moet 

ophangen aan je stand. Wie het bericht op de markt niet bij 

heeft, zal ter plaatse opnieuw moeten betalen.

 TARIEVEN 

o Inwoners van Hoeilaart: 4 euro per 3 meter en per dag.

o Niet-inwoners: 10 euro per 3 meter en per dag.

o Een autoparkeerplaats reserveren is enkel 
mogelijk wanneer je standplaats minstens 
6 meter lang is. Voor een parkeerplaats betaal je 

bijkomend 5 euro per auto per 6 meter.

Reserveren voor  Reserveren voor  
de rommelmarktde rommelmarkt
Op zaterdag 18 en zondag 19 september 2021 wordt tijdens het 
Druivenfestival naar goede gewoonte een rommelmarkt gepland. 
Wacht niet te lang om je plaatsje te reserveren!

??           dienst Lokale Economie – tel. 02 658 28 57             dienst Lokale Economie – tel. 02 658 28 57  
    lokaleeconomie@hoeilaart.be    lokaleeconomie@hoeilaart.be
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Café Combinne is een intercultureel praatcafé 

waar mensen die Nederlands spreken en mensen 

die Nederlands leren, elkaar ontmoeten en praten 

over allerlei thema’s uit het dagelijks leven. Het 

is een leuke ontmoetingsplek, waar Nederlands 

gesproken en geoefend wordt, zonder dat er 

taalles wordt gegeven. Interesse om het 
praatcafé te begeleiden?

 WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT? 

Als begeleider:

o zorg je voor het goede verloop van de 

wekelijkse ontmoetingen; 

o breng je dagdagelijkse onderwerpen, thema’s, 

vragen of beeldmateriaal aan om interessante 

gesprekken op gang te brengen;

o stel je mensen die Nederlands leren met 

eenvoudige woorden op hun gemak;

o ga je discreet om met persoonlijke verhalen  

en vertrouwelijke informatie die de deelnemers 

delen.

 WAAR KAN JE OP REKENEN?  

Als begeleider van Café Combinne krijg je:

o een vrijwilligersvergoeding;

o tijdens de activiteiten een verzekering voor 

burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen;

o interessante contacten met begeleiders van 

Café Combinne in andere gemeenten;

o ondersteuning van lokaal bestuur Hoeilaart en 

van Avansa Halle-Vilvoorde;

o kansen om jezelf bij te scholen met oog op het 

vlotte verloop van de bijeenkomsten.

??          www.cafecombinne.be          www.cafecombinne.be

Café Combinne Café Combinne 
neemt nieuwe startneemt nieuwe start
Na een periode zonder bijeenkomsten, wil Café Combinne de 
draad weer opnemen en zoekt het een nieuwe begeleider.

/ BEGELEIDER GEZOCHT / 

LIJKT DE ROL VAN BEGELEIDER 
IETS VOOR JOU?
Geef een seintje aan de dienst Vrije Tijd,  
tel. 02 657 05 04, cultuur@hoeilaart.be of 
aan Avansa Halle-Vilvoorde via ann@avansa-
hallevilvoorde.be, gsm 0492 12 74 29.

Je wordt uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek en je krijgt de 
gepaste opleiding of begeleiding bij de start.

 Lokaal bestuur Hoeilaart en Avansa Halle-Vilvoorde danken Linda Opdebeeck  

 (uiterst links) voor de jarenlange enthousiaste inzet voor Café Combinne Hoeilaart. 



De overstap van je gekende omgeving naar een 

woonzorgcentrum is een grote verandering. Om 

deze overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, 

schenkt woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe veel 

aandacht aan het algemeen en mentaal welzijn van de 

bewoners. 

 AANSPREEKPUNT 

Maatschappelijk assistent 
Hilde Michiels is in het 

woonzorgcentrum het 

centrale aanspreekpunt voor 

de bewoners en hun eventuele 

familie. “Bij aanmelding neem ik 

de tijd om de toekomstige bewoners en 

hun familie zo goed mogelijk te informeren over het 

wonen en leven in het woonzorgcentrum. Of het nu 

om praktische, sociale of administratieve vragen gaat, 

gedurende hun hele verblijf bij ons kunnen ze altijd bij 

mij terecht”, zegt Hilde.

 LEUKE ACTIVITEITEN 

Hulp om zich aan te passen en 

zich in het woonzorgcentrum 

thuis te voelen, krijgen de 

bewoners ook van Laurence 
Micha, deskundige 
animatie. Laurence organiseert 

activiteiten op maat van de bewoners, wekelijks op 

de afdelingen en een drie- à viertal keer per maand 

voor alle afdelingen en de assistentiewoningen samen. 

Iedereen is vrij om al dan niet deel te nemen.

Kopzorgen verdienen zorgKopzorgen verdienen zorg
Al te vaak dragen ouderen hun 
zorgen alleen. Of ze nemen een 
pilletje om het leed te verzachten. 
Maar kopzorgen verdienen zorg, 
op elke leeftijd. Dat vinden ze 
ook in ons woonzorgcentrum.
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Laurence: “Ik probeer rekening te houden 

met wat de bewoners kunnen, wat ze 

belangrijk vinden, wie ze zijn en wat ze 

vroeger deden. Koekjes bakken, kippen 

verzorgen, met de kaarten spelen, samen 

de krant lezen, knutselen, picknicken, een 

wandelingetje maken, een dansnamiddag met 

dj Roland … het kan allemaal. Eenvoudige 

maar betekenisvolle activiteiten die, zeker in 

coronatijden, onze bewoners stimuleren en 

positief beïnvloeden. Door regelmatig ook 

familie, vrienden, medebewoners, vrijwilligers, 

scholen en verenigingen bij onze activiteiten 

te betrekken, verruimen we hun leefwereld 

en sociale contacten.” Voor begeleiding bij 

de activiteiten kan Laurence rekenen op drie 

animatoren en verschillende vrijwilligers.

 PSYCHOLOGISCHE HULP 

Wanneer bewoners zich wat minder goed in 

hun vel voelen of nood hebben aan mentale 

ondersteuning, dan kunnen ze sinds februari 

een beroep doen op  

Ilke Bartholomees, 
deskundige 
psychologie.

“De bewoners kunnen bij mij 

individueel en in vertrouwen terecht”, zegt 

Ilke. “Op die manier houden we de drempel 

voor psychologische hulpverlening laag en 

hoeven moeilijkheden niet nodeloos aan 

te slepen. Naast aanpassingsmoeilijkheden 

hebben veel ouderen ook te maken met 

angsten en gevoelens van verlies en rouw. 

Ik neem vooral tijd om te luisteren, om de 

zorgen even samen te dragen en om te 

versterken wat positief is.” Ilke helpt ook 

medewerkers, familie en mantelzorgers bij 

hoe zij op een persoonsgerichte manier met 

de bewoners kunnen omgaan.

“Het gevoel dat je voor anderen iets betekent, 

dat je gezien en gehoord wordt, is heel 

belangrijk. Daar leeft iedereen van op, ook 

onze bewoners”, sluit Ilke af. 

??           tel. 02 657 02 78 – dendumberg@hoeilaart.be           tel. 02 657 02 78 – dendumberg@hoeilaart.be

/ WZC HOF TEN DOENBERGHE / 

Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak 
licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. 
Daarom organiseert de Vlaamse Ouderenraad een opvallende 
campagne. Deel jouw tips op www.kopzorgen.be.
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Duwtjes in de rugDuwtjes in de rug
Wie in Vlaanderen met een bescheiden inkomen een woning 
wil kopen en/of verbouwen, kan rekenen op steun.

 DE VLAAMSE WOONLENING 

Mensen met een bescheiden inkomen die een 

eigen huis of appartement willen kopen en/of 

renoveren, kunnen voor een lening aankloppen 

bij het Vlaams Woningfonds. Deze Vlaamse 

woonlening biedt verschillende interessante 

voorwaarden. Zo kan je lenen tot 100 procent 

van de kostprijs of de waarde van de woning, 

en bespaar je enkele honderden euro’s door 

de lagere kredietakte- en dossierkosten. Je 

kan deze lening ook aanvragen voor het 

behoud van je woning in geval van een 

echtscheidingsprocedure.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor de 

Vlaamse woonlening? Doe de sneltest op 

www.vlaamswoningfonds.be. 

 RENOVATIELENING VLAAMS-BRABANT 

Dankzij de provincie Vlaams-Brabant kunnen 

gezinnen met een laag inkomen een aanvullende 

renovatielening aanvragen aan een rentevoet 

van 0,5 procent. Je kan ze gebruiken voor 

het uitvoeren van structurele werken aan de 

woning, dakwerken, afbraak en plaatsing van 

buitenschrijnwerk, plaatsing of vervanging van 

centrale verwarming, plaatsing of vervanging van 

elektrische installaties, vernieuwing van sanitair.

Het bedrag van de renovatielening ligt tussen 

2500 euro en 20.000 euro. Het maximumbedrag 

ligt hoger voor gezinnen met minstens drie 

kinderen ten laste of gezinnen met een persoon 

met een erkende handicap, namelijk 22.500 euro. 

Meer info over de aanvraag vind je op  

www.vlaamsbrabant.be.

 DE VLAAMSE VERZEKERING  
 GEWAARBORGD WONEN 

Wie een hypothecaire lening afsluit voor 

het kopen, bouwen of verbouwen van 

een woning, kan zich met de verzekering 

Gewaarborgd Wonen kosteloos verzekeren 

tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige  

stopzetting van de zelfstandige activiteit.  

Zo helpt de Vlaamse overheid je lening af te 

betalen als je een tijd niet kan werken. Surf naar  

www.wonenvlaanderen.be/premies  

voor meer info. 
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Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen kiezen 

voor een lokale vakman via het initiatief 

Energiek Wonen, de opvolger van de provinciale 

groepsaankopen. 

Via de website EnergiekWonen.be word je 

in contact gebracht met aannemers uit jouw 

buurt voor het plaatsen van isolatie of nieuwe 

ramen of voor de installatie van zonnepanelen 

of een warmtepomp. Alle aannemers werden 

kwaliteitsvol en betrouwbaar bevonden na een 

grondige screening door het Energiehuis 3Wplus, 

Energiehuis IGO en Klimaatpunt Pajottenland & 

Zennevallei.

Via een inschrijvingstool kan je een aanvraag 

indienen. Binnen tien werkdagen neemt de 

geselecteerde aannemer/installateur contact op 

voor een afspraak. Nog eens tien dagen na het 

bezoek ter plaatse volgt er een prijsofferte, die 

gratis en vrijblijvend is. Pas door het ondertekenen 

van de offerte, ga je op het aanbod in.

Vind een kwaliteitsvolle aannemer uit je 
buurt via www.energiekwonen.be.

/ WONEN / 

Woonloket
Voor meer informatie over de leningen  

en verzekering op de bladzijde hiernaast  

kan je ook het Woonloket contacteren  

via woonloket.hoeilaart@igo.be of  

0476 96 38 23. ??       www.hoeilaart.be/woonloket

Lokale vakmannen voor jouw energierenovatie? 

Ben je op zoek naar een kwaliteitsvolle aannemer 
om je woning energiezuiniger en comfortabeler 
te maken? Kom via EnergiekWonen.be in contact 
met een lokale vakman.

??         
         tel. 02 486 64 86  
     energie@3wplus.be  – energiehuis.3wplus.be
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/ VRAAG EN ANTWOORD / 

Passie voor de druifPassie voor de druif
In het druivenbedrijf van Mia Michiels blijven vakmanschap en 
passie van generatie op generatie overgaan.

 HOE BEN JE DRUIVENTELER GEWORDEN?  

Mia: Mijn grootouders en ouders waren 

serristen, ik ben opgegroeid tussen de druiven. 

Door mijn ouders te helpen bij het verderzetten 

van hun bedrijf, kreeg ik al doende de smaak te 

pakken en leerde ik de kneepjes van het vak. Ik 

gaf er uiteindelijk in 1983 mijn baantje als lerares 

wiskunde voor op. Oswald, mijn man, heeft me 

altijd in mijn keuze en mijn werk gesteund. Stap 

voor stap heeft hij ook alle serres vernieuwd.

 IS HET ZWAAR WERK? 

Mia: Kwaliteitsdruiven kweken is vooral 

een arbeidsintensief proces. Druivelaars zijn 

kwetsbaar en vragen veel aandacht. Er komt veel 

ervaring bij kijken. Je moet bijvoorbeeld weten 

en aanvoelen hoe je best met onverwachte 

weersomstandigheden en dreigende 

plantenziektes omgaat. Welke trossen laat je 

hangen, welke haal je weg? Wanneer best 

verluchten, gieten en bijmesten? Je staat dikwijls 

voor keuzes die belangrijk zijn voor de verdere 

groei van de trossen en de kwaliteit van het fruit.

 WAT TREKT JE ZO AAN IN DIT VAK? 

Mia: Elke zomer, wanneer ik de serres vol dikke 

trossen zie hangen, voel ik een enorme trots. 

De warmte in de serre, de geur van de grond, 

die prachtige druivelaars, dat onweerstaanbaar 

lekkere fruit … wat ik dan voel kan ik moeilijk 

beschrijven. Dat ik tegelijk ook een stuk Hoeilaarts 

erfgoed en familiepatrimonium in ere help 

houden, maakt het extra aantrekkelijk voor mij.

 DE JONGERE GENERATIE ZIET DE  
 SERRISTENSTIEL NIET MEER ZITTEN.  
 HOE KOMT DAT? 

Mia: De druiventeelt heeft de Hoeilanders 

grote welvaart gebracht, maar die tijd is al lang 

voorbij. Het is zeer moeilijk geworden om er met 

een gezin goed van te leven. Gelukkig kon ik in 

de rustigere periodes bijklussen als gids in het 

Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. 

Het is bovendien geen job met regelmatige uren 

en vaste vakantieperiodes. De druiven gaan altijd 

voor, en ook dat schrikt jonge mensen af.

Mijn zoon Peter heeft beslist om het bedrijf 

verder te zetten, in combinatie met zijn carrière 

als jazzmuzikant. Naast de druivenserres heeft hij 

ook druivelaars in open lucht geplant. Hij gaat 

zich specialiseren in het maken van wijn en gin. 

Zolang mijn gezondheid het toelaat, blijf ik met 

veel plezier een handje toesteken. Druiventeler 

blijf je immers je hele leven lang. 
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/ ERFGOED / 

Nieuwe starters aantrekken is prioriteit nummer 

één om het voortbestaan van de sector te 

garanderen. Daarom organiseren de Boerenbond 

en de provincie Vlaams-Brabant een cursus 

voor professionele tafeldruiventelers. 

De cursus start in augustus 2021 en loopt tot 

augustus 2022. 

Interesse om een carrièreswitch te maken? Om 

een druivenbedrijf te starten? Schrijf je in via 

vormingen.boerenbond.be/vorming/10436/

inschrijvingextern.

Hobbyserristen van hun kant kunnen voor 

een opleiding terecht bij 3Wplus Druivenstreek. 

Die cursussen beginnen jaarlijks in januari en 

lopen tot de druivenoogst in 

september. 

Wie interesse heeft om in 

januari 2022 te starten, 

kan dit nu al laten weten 

via rudy.vanpee@3wplus.be.

In beide gevallen krijg je les 

van professionele telers en volg je, 

aan het ritme van ongeveer één les per maand, 

de groei van een druivelaar. Snoeien, aanbinden, 

bemesten, gieten, verluchten, schaduw geven, 

ziektebestrijding, uitdunnen (knippen) … het 

komt allemaal aan bod.

Van 16 juli tot wanneer het druivenseizoen in het najaar afloopt, staan de drie professionele 

serrebedrijven die Hoeilaart nog telt, afwisselend op de wekelijkse markt. Ga langs en laat je verleiden 

door de prachtige trossen.

Of koop je graag rechtstreeks aan de serres? Dat kan ook!

o Druiven Van Camp, Joseph Kumpsstraat 33, gsm 0475 54 64 03,  

www.facebook.com/streekproductenvancamp

o Druiven Mia Michiels, Jezus-Eiksesteenweg 96, gsm 0485 35 79 48 of 0486 72 85 91,  

www.druivenmiamichiels.be

o Druiven Norbert Vanherentals, J.B. Blommaertstraat 12, tel. 02 657 18 92 (best vooraf even bellen)

Word serrist
Twee opleidingen proberen ervoor te zorgen dat in de toekomst 
in de Druivenstreek nog druiven worden geteeld.

Druiven te koop!
Elk jaar opnieuw slagen onze serristen erin om druiven van 
topkwaliteit aan te bieden. Tijdens het druivenseizoen vind je 
hen elke vrijdag op de markt.

 Erik Van Camp  Norbert Vanherentals 
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John Ironmonger, De dag dat de walvis kwam

Een klein dorp. Een pandemie. En een geweldig verhaal over een beursanalist die op 

zijn vlucht in Cornwall terechtkomt. Geschreven in 2015 maar heruitgegeven toen de 

fictie ingehaald werd door corona.

Kazuo Ishiguro, Klara en de zon

Adembenemende nieuwe roman van de Nobelprijswinnaar uit Japan. De ik-figuur is een 

robot, een Kunstmatige Vriendin KV die gaandeweg je hart steelt en je doet afvragen 

wat het betekent om mens te zijn.

Jonathan Auxier, De veger, het verhaal van een meisje en haar monster

Nan moet als schoorsteenveger werken voor een wrede meester. Wanneer ze door een 

magisch wezentje gered wordt uit een brandende schoorsteen, ontstaat er een mooie 

vriendschap. Sprookjesachtig én aangrijpend. (10+)

Joël Dicker, Het mysterie van kamer 622

Enerzijds een klassieke whodunit, anderzijds een kanjer van een boek met vele lagen. 

De schrijver duikt zelf op in het moordverhaal tegen de achtergrond van het mondaine 

Zwitserland en neemt op emotionele manier afscheid van zijn overleden uitgever. 

Amity Gaige, Overstag

Een koppel met kleine kinderen vertrekt voor een jaar op zeiltocht naar Panama. Je reist 

mee via het logboek van Michael. Maar je krijgt ook de stem van Juliet die achteraf 

terugblikt. Gaandeweg krijgt de exotische reis een dramatisch karakter. 

Charlie Mackesy, De jongen, de mol, de vos en het paard

Een wonderschone fabel voor jong en oud. De nieuwe ‘petit prince’. Een boek dat de 

wereld mooier maakt. Dit prentenboek voor kinderen werd wereldwijd onthaald met tal 

van superlatieven. Terecht! (6+)

Zomerse leestipsZomerse leestips
Veel mensen hebben enkel tijdens de vakantie tijd om zich 
aan het lezen te zetten en vragen zich af wat de must-
reads van de laatste maanden zijn. Hier een subjectieve 
bloemlezing samengesteld door de bibdames op basis van 
de reacties van leners.

/ BIBNIEUWS / 

De leeszaal is weer open! 
Kom de krant lezen of in de magazines snuisteren!
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Hoe vind je een boek dat perfect bij jou past? 
Wat Spotify is voor de muziekliefhebber, is Mijn Leestipper voor de 

boekenfanaat. Je las een prachtig boek en wil er nog in die stijl? Surf naar 

mijnleestipper.bibliotheek.be en meld je aan met je Mijn Bibliotheek-profiel. 

Voer de titel van je favoriet in en je krijgt gelijkaardige titels voorgesteld. 

Allemaal boeken die in onze bib beschikbaar zijn.

Je kan je inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief.

Plantenruil in de bib 

Groeien jouw plantjes ook zo snel? Breng wat 

je te veel hebt aan stekjes en uitlopers naar de 

bib en neem andere mee voor bij je thuis. 

Bij het plantenhoekje op de eerste verdieping 

liggen kaartjes waarop je de naam en enkele 

verzorgingstips kan noteren. Moet de plant 

veel water krijgen? Verdraagt die de volle zon? 

Hang aan elke plant die je doneert een kaartje 

zodat de persoon die het wil adopteren weet 

of het bij haar/hem goed zal gedijen.

Doe je mee?

Online leerplatform
Misschien vind je deze de zomer de tijd om een cursusje mee te 

pikken. Gezond en bewust eten? Leiderschap volgens Obama? 

Of toch maar Mentale klachten tijdens corona?

Als lid van de bib kan je met je Mijn Bibliotheek-profiel gratis 

kiezen uit een wisselend aanbod. Leer waar en wanneer je wil! 

Het enige wat je nodig hebt: een pc, tablet of smartphone, 

toegang tot het internet en een Mijn Bibliotheek-profiel. Maak je 

keuze in de digitale collecties op www.hoeilaart.be/bib.

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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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie juli-augustus 2021

T.e.m. di 31-08-21
Wandel en ontdek 
de gezondste wandeling

Wandelen is een simpele manier om je gezondheid, 

humeur en geest een positieve boost te geven. Tot eind 

augustus kan je een interactieve wandeling met zeven 

haltes ontdekken. Bij elke halte vind je een QR-code die 

je naar informatie leidt over de vaccinatiecampagne. 

Waar komt het woord ‘vaccin’ vandaan? Waarom zijn 

de vaccins er zo snel? Hoe werkt je immuunsysteem? 

Wandel 7 kilometer en ontdek de antwoorden!

Org. Logo Zenneland

 Vertrek aan SJC Koldam. De route staat op  
 www.hoeilaart.be/wandelen. 

Krijg je niet genoeg van wandelen en fietsen? Neem 

dan zeker ook een kijkje op www.hoeilaart.be/fietsen-

lopen-en-wandelen en (her)ontdek ons mooie dorp, te 

voet of met de fiets!

 Do 01-07  
t.e.m. di 31-08-21
Jacht op de schat van Vlieg
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar

In de bib is een schat van Vlieg verstopt. Om die 

te vinden moet je op zoektocht door het centrum 

van Hoeilaart. De schattenjacht begint in de bib. 

Pik er gratis de schatkaart op en volg het parcours 

met opdrachten. Goed uit je doppen kijken, is de 

boodschap, want het thema is ‘Zie jij wat ik zie?’. 

Elke deelnemer krijgt een prijs en maakt kans op een 

gezellig familieweekend!

Org. bib

 Gratis. Je kan de schatkaart niet alleen ophalen   
 tijdens de gewone openingsuren van de bib,  
 maar elke voormiddag van de week (behalve  
 op zondag). INFO: www.hoeilaart.be/bib 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Vr 02-07-21
Dag van de Markt
Het is feest op onze wekelijkse markt! De 

marktkramers delen per aankoop een invulkaart 

uit, waardoor je kans maakt op een van de prijzen 

uit het prijzenpakket. De invulkaart kan je de dag 

zelf deponeren in de wedstrijdurne. De hoofdprijs 

is een cadeaubon ‘Logeren in Vlaanderen’ ter 

waarde van 300 euro! Ga dus op 2 juli naar de 

markt, geniet van een feest voor je zintuigen en 

maak kans op een vakantie in eigen land!

Org. dienst Vrije Tijd

 8 uur, Gemeenteplein.  
 INFO: lokaleeconomie@hoeilaart.be 

Zo 04-07-21
Vriende(n)lijke wandeltocht 
met brunch
Je vertrekt aan het GC Felix Sohie richting 

Zoniënwoud, waar in het nieuwe recreatiepark van 

Groenendaal een aperitiefje geschonken wordt. 

Daarna keer je terug naar het centrum om te 

genieten van een heerlijke brunch. Voor wie niet zo 

ver kan stappen maar er toch graag bij wil zijn, is het 

ook mogelijk om rond 12.30 uur enkel te brunchen. 

Iedereen welkom!

Org. SamenVoor

 9.30 uur, GC Felix Sohie. Deelnameprijs: 15 euro,  
 kinderen van 6 tot 12 jaar: 8 euro. Inschrijven is  
 verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 gsm 0476 56 62 59, samenvoor.be@gmail.com 

Do 01-07-21
Men@The Movies 
We toveren de Zomerbar om tot een openluchtcinema waar 

je kan genieten van een filmavondje met je maten. Deze 

avond is er geen voetbal, dus geen excuses! Afsluiten doen 

we met zware bieren. Hou Facebook in de gaten: je vindt er 

meer info en je kan er stemmen op je favoriete film.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. verenigingen en handelaars

 18 uur, Gemeenteplein. Gratis, zonder inschrijving, maar  
 vol is vol. INFO: www.facebook.be/gemeentehoeilaart 

 I 21 Hier Hoeilaart
JULI / AUGUSTUS 2021



ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Di 06-07-21
Stap voor Stap door Hoeilaart
Wandelteam Hoeilaart en de IJsetrippers vzw zorgen voor 

de nodige begeleiding zodat je tijdens deze wandeltocht 

maximaal kan genieten van Hoeilaart. De begeleiders 

zorgen ook voor een vleugje natuurinformatie. 

Org. de IJsetrippers en Wandelteam Hoeilaart

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

Za 10-07-21
Hoeilaart Zingt
Op de vooravond van de Vlaamse feestdag zingen we uit 

volle borst onze Vlaamse klassiekers, onder leiding van 

een special guest! Iedereen krijgt een muziekboekje en 

kan zijn of haar beste zangtalent nog eens bovenhalen. 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. verenigingen en handelaars

 20 uur, Gemeenteplein. Gratis, zonder inschrijving,  
 maar vol is vol. INFO: evenementen@hoeilaart.be 

Do 08-07-21
Jeugd@The Movies
Heb je zin om op een donderdagavond samen met je vrienden een film te 

kijken, kom dan naar de Zomerbar! Het is niet voor niets vakantie. Snacks en 

drankjes zullen aanwezig zijn. Hou Facebook in de gaten: je vindt er meer 

info en je kan er stemmen op je favoriete film. Volwassenen niet toegestaan!

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. verenigingen en handelaars

 18 uur, Gemeenteplein. Gratis, zonder inschrijving, maar vol is vol.  
 INFO: www.facebook.be/gemeentehoeilaart 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 11-07-21
Online lezing: Kruiden, 
levende legende in ons landschap!  
Gastspreekster Woudnimf 

Hadewijch vertelt met 

kennis van zaken over de 

historische achtergronden en 

de fascinerende wereld van 

wilde planten. Zowel bosflora 

als keukenkruiden komen 

aan bod. Wil je proeven van 

de verborgen folklore achter 

wilde bloemen, kruiden en 

planten, mis dan vooral deze lezing niet!  

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, online via Zoom. Gratis. Vooraf inschrijven  
 (tot 10 juli, 18 uur) is verplicht. Wie zich inschrijft  
 ontvangt een link om deel te nemen. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

Zo 11-07-21
Natuurwandeling: Biodiversiteit 
in het Zoniënwoud
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n  

7 kilometer. Honden zijn niet toegelaten. Schrijf je snel 

in, want de plaatsen zijn beperkt.

Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf  
 inschrijven (tot 10 juli, 18 uur) en mondmasker  
 dragen verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.natuurpunt.be/cvn 

Za 24-07-21
Leer vliegen met drones
Workshop voor jongeren vanaf 13 jaar

Altijd al met een drone willen leren vliegen? Grijp dan 

nu je kans! We toveren de sporthal om tot racecircuit 

en leren de kneepjes van het vak. Je hoeft hiervoor 

geen (vlieg)ervaring te hebben, wij zorgen voor alles!

Org. dienst Vrije Tijd

 10-12 uur of 13-15 uur, SJC Koldam. 9 euro.  
 INSCHRIJVEN: webshophoeilaart.recreatex.be 

Za 24-07-21
Sneukeltocht
Je start in groepjes aan het GC Felix Sohie, waarna 

je via een wandeling van om en bij de 5 kilometer 

naar verschillende stopplaatsen wordt gebracht. 

Op elke plaats krijg je een hapje en/of een drankje 

aangeboden door onze lokale horeca, traiteurs en 

streekproducenten. Je start met een aperitief en 

eindigt met een lekker dessert. Je kiest zelf of je je wil 

inschrijven voor een gegidste wandeling of een vrije 

wandeling aan de hand van een plannetje.

Org. dienst Vrije Tijd

 Vanaf 16 uur, GC Felix Sohie. 15 euro.  
 INFO: evenementen@hoeilaart.be  
 INSCHRIJVEN: webshophoeilaart.recreatex.be 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 08-08-21
Natuurwandeling: 
Fruit in het bos
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud 

(NGZ) neemt je mee op deze themawandeltocht 

van zo’n 7 kilometer. Honden zijn niet 

toegelaten. Schrijf je snel in, want de plaatsen 

zijn beperkt.

Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 Vooraf inschrijven (tot 7 augustus, 18 uur)  
 en mondmasker dragen verplicht. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

Di 31-08-21
Wandeluurtje
Niets belet ons om dagelijks een wandeling 

te maken, voor de gezondheid is iedere dag 

minstens 30 minuten wandelen heel belangrijk! 

Het is wel gezelliger om samen met andere 

wandelliefhebbers te wandelen, daarom bieden 

de IJsetrippers meerdere clubwandelingen in 

groep aan. Deze gezondheidswandeling is  

5 kilometer lang en er wordt aan een rustig 

tempo gewandeld. 

Org. de IJsetrippers

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

Za 21-08-21
Grote boekenmarkt 
Elk jaar moet de bibliotheek oude boeken, dvd’s en tijdschriften 

uit de kast halen om plaats te maken voor nieuwe. En alles 

moet weg! Kom je bevoorraden voor een prikje (1 euro/boek 

– tijdschriften en dvd’s gratis). Om de bezoekers te spreiden, 

is vooraf inschrijven noodzakelijk. Het aanbod is groot genoeg 

om de koopwaar de hele dag door aan te vullen.

Org. bib

 10-16 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Vooraf inschrijven  
 verplicht. INFO en INSCHRIJVEN: www.hoeilaart.be/bib 

Vanaf za 07-08-21
Dartstoernooi: een echte cafésport? 
Nog een excuus nodig om 

eens op café te gaan? Hier is 

er één: het Hoeilaartse darts- 

oftewel vogelpiktoernooi. 

Sporten geblazen én 

ondertussen een leuke 

verrassing winnen voor je favoriete Hoeilaartse  

stamcafé? Een voltreffer! En of je er dorst van krijgt!

De planning:
• Van 7 tot 13 augustus: schrijf je in voor het toernooi  

in jouw favoriete stamcafé.

• Zaterdag 14 augustus, 20 uur: speel jezelf tot winnaar 

in jouw café. De winnaars van de verschillende cafés 

zullen op 21 augustus tegen elkaar spelen.

• Zaterdag 21 augustus, 20 uur: halve finale. Finale om  

22 uur.

• Zaterdag 28 augustus: was jij de eindwinnaar op  

21 augustus? Dan ontvangt jouw café een verrassing 

voor alle klanten! 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. JH De Serre, café Sportecho  

en café In ’t Boske
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Je hebt ze waarschijnlijk wel al eens geproefd? De 

sappige, dikke en overheerlijke Vlaams-Brabantse 

tafeldruif! Deze parel van de natuur is een ware 

delicatesse! Maar waar wordt ze geteeld? Hoe zien die 

serredomeinen eruit en welke geluiden weerklinken daar? 

Werkt iedere serrist op dezelfde manier? 

Hoeilaartse cultuurvereniging Serreklanken en 

kunstenplatform Edições CN slaan de handen in elkaar, 

trekken op onderzoek en presenteren SERRISME, een 

audiovisueel project dat je verbeelding aan het werk zet 

en meevoert naar de plaatsen waar deze kleine, ronde 

wonderen ontstaan! Met dit project hoopt Serreklanken 

de brug te slaan tussen kunst en erfgoed én de 

serrecultuur, tafeldruif en het vakmanschap van de serrist 

op een originele en atypische manier in woord, klank en 

beeld te brengen!

Org. Serreklanken en Edições CN i.s.m. Druiven 

Mia Michiels, Druiven Van Camp, Druiven Norbert 

Vanherentals, Serreproject Kelleveld, KHK Het Glazen 

Dorp en met de ondersteuning van Erfgoed Vlaanderen, 

CERA en dienst Vrije Tijd

Doorlopend vanaf midden augustus
  Installatie door Simon Van Honacker

Simon Van Honacker, net afgestuurd aan het KASK Gent, voerde voor zijn afstudeerproject observaties uit in 

Vlaanderen. Simon trok hiervoor langsheen verschillende evenementen, samenkomsten en omgevingen en 

vatte hun tijdelijke collectiviteit in audio-opnames. Tijdens de maand juli is hij ook in Hoeilaart aan de slag! Het 

resultaat kan je ervaren gedurende de laatste twee weken van augustus.

 Locatie wordt later bekend gemaakt. Gratis. 

Do 26-08-21
  Filmvertoning Serre-effecten

Dé klassieker onder de films die de geschiedenis van de druiventeelt en het Glazen Dorp op een prachtige 

manier belicht. Ga terug naar de gloriedagen van de serristen en ontdek het wonderbaarlijke verhaal van een 

Engelse jongeman die nietsvermoedend naar Hoeilaart reist, klaar om de stiel uit eerste hand te leren!

 14 uur, cafetaria GC Felix Sohie. Gratis. 

Vr 27-08-21
Openingsreceptie met korte lezing en Q&A 

SERRISME, een audiovisueel project dat de tafeldruif en de serrecultuur op 

een atypische en innovatieve manier in de kijker zet! Maar hoe is dat juist 

gegaan? Wat hebben die kunstenaars de afgelopen maanden allemaal 

gedaan? Je ontdekt het in een korte ‘vraag en antwoord’. Nadien stelt 

Daniël Heirwegh het Kelleveldproject voor en krijg je een woordje uitleg van 

Hubert Didden over zijn laatste geslaagde enting. Want ook serristen blijven 

voortdurend innoveren!

 19 uur, druivenserres Kelleveld. 5 euro. 

Serrisme

Plaatsen zijn beperkt! Meer informatie en tickets: www.hoeilaart.be/serrisme
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Za 28-08-21
Mini-expositie SERRISME door Christophe Piette
Fotograaf en Brusselaar Christophe Piette zorgde voor het beeldmateriaal van SERRISME. Voor de portretten van de 

Hoeilaartse serristen maakte hij gebruik van een originele Super 8-fotocamera uit de jaren 1950, voor een warmere 

en hypergevoelige weergave van de realiteit. Ontdek het verrassende resultaat tijdens deze expositie. 

 Van 10 tot 20 uur, serre GC Felix Sohie. Gratis. 

Za 28-08-21
Ouder-kind knutselworkshop: mobiel met druifjes
Ontdek samen met Laïdya (Createljee) dat kunst en erfgoed ook voor de (aller)jongsten hand in hand kunnen gaan. 

Samen met mama/papa/oma/nonkel… maak je de mooiste mobiel met druifjes. Om ’s avonds bij weg te dromen en 

al helemaal in de sfeer van het Druivenfestival te komen!

 14 uur, Druiven Van Camp. 28 euro. 

Za 28-08-21
Edições CN presenteert SERRISME
De spreekwoordelijke druif op de (kaas)taart! Lieven Martens, artistiek leider 

van Edições CN, en grote bezieler achter het project, heeft speciaal voor dit 

weekend een *****-sterren programma samengesteld met artiesten uit 

binnen- en buitenland, allen met een grote voorliefde voor grote en kleine 

klanken en geluiden!

Met Tomoko Sauvage (Japan), Christina Vantzou (USA), HIELE (BE), Dennis 

Tyfus (BE), Francesco Cavaliere (IT) en bijdragen van Jan Matthé, Christophe 

Piette, Simon Van Honacker en Lizzy Vandierendonck.

 Vanaf 16 uur, GC Felix Sohie. 15 euro. 

Zo 29-08-21
Van serrist tot serrist
Gegidste wandeling

Drie serredomeinen, drie keer (min of meer) hetzelfde eindproduct, drie verschillende manieren van werken! 

Ontdek de grote en kleine verschillen tussen de drie serristen. Wat hen verbindt is een ongeziene passie voor de 

druiventeelt en de tafeldruif! We vertrekken bij Druiven Van Camp, passeren langs de Kelleveldsite om te eindigen 

bij Druiven Mia Michiels. Daar kan je de bus terugnemen tot Bakenbos.

 9 uur, vertrek Druiven Van Camp. 5 euro. 
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Zo 29-08-21
Straffe Streekbar tussen de druivenranken 
Een hele dag lang kan je tussen de druivenranken komen genieten van het beste dat Hoeilaart te bieden heeft! 

Bieren, wijnen, (non-alcoholische) gins en het allerlekkerste druivensap … Geen betere plek om de zomer af te 

sluiten dan op het idyllische serredomein van Druiven Mia Michiels.

 Van 10 tot 20 uur, Druiven Mia Michiels. Gratis inkom. 

Zo 29-08-21
Ouder-kind knutselworkshop: maak de perfecte druiventros
Ontdek samen met Laïdya (Createljee) dat kunst en erfgoed ook voor de jongsten hand in hand kunnen gaan. 

Samen met mama/papa/oma/nonkel/… maak je de perfecte druiventros. Ideaal om voor het venster te plaatsen!

 10 uur, Druiven Van Camp. 28 euro. 

Zo 29-08-21
Felix Sohie, de wandeling
Gids Erik Plastria, oprichter van Hoeilaart Weleer, neemt je mee naar het 

Hoeilaart ten tijde van Felix Sohie. Ontdek aan de hand van een tiental 

stopplaatsen de belangrijkste fasen uit het leven van de grondlegger van 

de druiventeelt achter glas. De wandeling eindigt bij een nieuwe generatie 

druiventelers, bij de idyllische streekbar van Druiven Mia Michiels.

 13 uur, vertrek GC Felix Sohie. 9 euro (inclusief unieke fotomagneet). 

Zo 29-08-21
Feestelijke afsluiter van SERRISME
Wat dat wordt, blijft nog even een verrassing!

 16 uur, Druiven Mia Michiels. 

Zo 29-08-21
Wandelen langs serristenvilla’s
Dat de druiventeelt vroeger veel rijkdom en weelde met zich meebracht, 

vertaalt zich vandaag nog steeds in het straatbeeld. Prachtige serristenvilla’s 

van zowel de eerste als de tweede periode, sieren de invalswegen van het 

Glazen Dorp van weleer. Ontdek de architecturale pracht en praal op deze 

mooie zondag! Eindigen doen we tussen de druivenranken bij Druiven Mia 

Michiels.

 14 uur, vertrek GC Felix Sohie. 5 euro. 
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ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

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 september en oktober 2021 in voor maandag  
2 augustus. Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

T.e.m. 29/08: elk weekend Zomerbar (Gemeenteplein)

Elke zaterdag in juli en augustus: skate-initiaties voor alle leeftijden (SJC Koldam)

T.e.m. 31/08 SJC Koldam Wandel en ontdek de gezondste wandeling Logo Zenneland

   Do 01/07 t.e.m. di 31/08: Jacht op de schat van Vlieg (bib)

Do 01/07 18 uur Gemeenteplein Men@The Movies
Dienst Vrije Tijd i.s.m. verenigingen 
en handelaars

Vr 02/07 8 uur Gemeenteplein Dag van de Markt Dienst Vrije Tijd

Za 03/07 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Bootcamp Dienst Vrije Tijd

Zo 04/07 9.30 uur GC F. Sohie Vriende(n)lijke wandeltocht met brunch SamenVoor

Di 06/07 14 uur GC F. Sohie Stap voor Stap door Hoeilaart
De IJsetrippers en Wandelteam 
Hoeilaart

Do 08/07 18 uur Gemeenteplein Jeugd@The Movies
Dienst Vrije Tijd i.s.m. verenigingen 
en handelaars

Za 10/07 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Total Body Workout Dienst Vrije Tijd

Za 10/07 20 uur Gemeenteplein Hoeilaart Zingt
Dienst Vrije Tijd i.s.m. verenigingen 
en handelaars

Zo 11/07 11 uur Online Lezing: Kruiden, levende legende in ons landschap! Natuurpunt CVN

Zo 11/07 14 uur Bosmuseum
Natuurwandeling: Biodiversiteit in het Zoniënwoud 
INSCHRIJVEN VERPLICHT

CVN en NGZ

Vanaf vr 16/07 Gemeenteplein Druiven op de markt Dienst Vrije Tijd

Za 17/07 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Yo-gym Dienst Vrije Tijd

Za 24/07
10 uur en 13 
uur

SJC Koldam Workshop: Leer vliegen met drones Dienst Vrije Tijd

Za 24/07 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Cardio Dance Dienst Vrije Tijd

Za 24/07 16 uur GC F. Sohie Sneukeltocht Dienst Vrije Tijd

Za 31/07 10 uur Station Groenendaal Draagdoekenwandeling Dienst Vrije Tijd

Hele maand augustus: Urban golf (materiaal gratis op te halen in SJC Koldam)

Vanaf za 07/08
JH De Serre, café Sportecho 
en café In ’t Boske

Dartstoernooi : een echte cafésport?
Dienst Vrije Tijd i.s.m. JH De Serre, 
café Sportecho en café In ’t Boske

Za 07/08 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Relaxatie Dienst Vrije Tijd

Zo 08/08 14 uur Bosmuseum
Natuurwandeling: Fruit in het bos  
INSCHRIJVEN VERPLICHT

CVN en NGZ

Vr 13, za 14  
en zo 15/08

Gemeenteplein Pop-up skatepark Dienst Vrije Tijd

Za 14/08 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Line dance Dienst Vrije Tijd

Za 21/08 9 uur Daguitstap naar Walibi Dienst Vrije Tijd

Za 21/08 10-16 uur GC F. Sohie Grote boekenmarkt Bib

Za 21/08 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Zumbata Dienst Vrije Tijd

   Ma 23/08 t.e.m. vr 27/08: Sportkamp - Initiatie in gevechtsporten Sport en Opleiding (SJC Koldam)

   Ma 23/08 t.e.m. vr 27/08: Multikamp Sport en Opleiding (SJC Koldam)

Do 26, vr 27,  
za 28 en zo 29/08

Diverse locaties SERRISME

Za 28/08 11 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Total Body Workout Dienst Vrije Tijd

Di 31/08 10 uur GC F. Sohie Wandeluurtje De IJsetrippers


