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Druivenfestival 2018

reserveren
voor de rommelmarkt
Online

Geen Druivenfestival zonder rommelmarkt! Op zaterdag 15 en zondag 16 september 2018, tijdens het 71ste festival,
wordt in het dorpscentrum naar goede gewoonte een grote rommelmarkt gehouden. Nieuw is dat vanaf dit jaar het
reserveren van een standplaats volledig online verloopt.
ONLINE INSCHRIJVEN
• Vanaf donderdag 26 april, 12 uur,
kan je inschrijven op www.hoeilaart.be/
rommelmarkt-druivenfestival.
• Beschik je niet over een computer of internet?
Dan kan je rekenen op de hulp van het
gemeentesecretariaat. Je kan er van maandag tot
vrijdag elke morgen tussen 8.15 en 12 uur terecht.
Op 26 april ook tussen 12 en 20 uur.
• De standhouders van 2017 krijgen geen
voorrang. Wil je dezelfde standplaats als vorig
jaar? Schrijf dan zo snel mogelijk in.
STANDPLAATS KIEZEN
• De rommelmarkt wordt opgesteld in de
A. Biesmanslaan, H. Caronstraat, J.B. Charlierlaan,
M. Félicéstraat, W. Eggerickxstraat en het
Gemeenteplein.
• Op www.hoeilaart.be/rommelmarktdruivenfestival kan je op een stratenplan de
standplaats van je keuze aanklikken. Een aantal
plaatsen zijn vooraf voorbehouden aan Hoeilaartse
handelaars, verenigingen, drank- en eetstandjes en
niet-tweedehandskramen.
• Van zodra je jouw inschrijving afgerond hebt, kan
je plaats niet meer door anderen gereserveerd
worden.

BETALEN
• Onmiddellijk na je inschrijving ontvang je de
betalingsgegevens in je mailbox, via het e-mailadres
dat je bij je inschrijving hebt ingevuld.
• Je dient binnen vijf dagen het standgeld
te betalen. Als de gemeente je betaling niet
tijdig ontvangt, wordt je standplaats opnieuw
vrijgegeven voor andere deelnemers.
TOELATING OPHANGEN
• Na ontvangst van je standgeld, stuurt de gemeente
in een tweede mail je standnummer door.
• Print het bericht af en hou het goed bij! Het geldt
als officiële toelating die je op de rommelmarkt
moet ophangen aan je stand.
DE TARIEVEN
• Stand van 3 meter: 10 euro.
• Vanaf 6 meter: 20 euro.
• Voor kinderen jonger dan 15 jaar die in
Hoeilaart wonen: gratis stand van maximum
6 meter. Dien in dit geval de aanvraag in op
naam en met de geboortedatum van het kind.
Kinderen kunnen geen standplaats reserveren
met autoparkeerplaats.

MET OF ZONDER AUTOPARKEERPLAATS
• Enkel standplaatsen van minimum 6 meter die
vlot met de wagen te bereiken zijn, hebben een
autoparkeerplaats. Die plaatsen worden op het
stratenplan aangeduid.
• Als je kiest voor een standplaats zonder
autoparkeerplaats, moet je je wagen buiten het
parcours van de markt parkeren.
INFO:
dienst Lokale Economie
tel. 02 658 28 57
lokaleeconomie@hoeilaart.be
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101 of 112?
NOODNUMMERS IN BELGIË
Bel 112 voor ziekenwagen en brandweer.
Bel 101 voor politie.

VEILIGHEID

• 112 is ook het Europees noodnummer. Als je
in Europa op reis bent, kan je 112 bellen voor
zowel de brandweer, een medisch team als de
politie.
• Brandweerpost Overijse kan ook opgeroepen
worden via 02 687 78 00.

INDIEN NIET DRINGEND
Vanuit Hoeilaart de politie contacteren
• Bel 02 769 69 30 (hoofdcommissariaat
Overijse) of 02 657 13 18 (commissariaat
Hoeilaart). Buiten de openingsuren worden
deze nummers doorgeschakeld naar de
101-centrale.
• Of mail naar info@politiedruivenstreek.be.
Vanuit Hoeilaart de brandweer contacteren

NOODOPROEP VIA APP 112.BE
Ook via de app 112.BE kan je de brandweer,
ziekenwagen en politie oproepen in België.

• Bel 02 687 73 63 (brandweerpost Overijse).
• Of gebruik het e-loket op de website
www.hvzoost.be.

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je niet
over de noodnummers moet nadenken wanneer je
in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van
brandweer, ziekenwagen of politie.
Je kan de app downloaden van www.112.be.

Huisnummer
goed zichtbaar?

Als eigenaar van een gebouw ben je
verplicht om het door de gemeente
toegekende huisnummer goed
zichtbaar aan de straatkant aan te
brengen (politiereglement art. 81). In
flatgebouwen moet elk appartement
op de ingangsdeur een nummer
dragen dat overeenstemt met het
nummer van de brievenbus.

Zorg ervoor dat je huisnummer goed zichtbaar is vanop
de openbare weg of op de deur van je flat. Zo gaat er bij
dringende interventies door de hulpdiensten geen kostbare
tijd verloren!
INFO: www.hoeilaart.be/politiereglement
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POLITIEZONE DRUIVENSTREEK
Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g
3090 Overijse
Tel. 02 769 69 30
Fax 02 769 69 48
Open: elke werkdag van 8 tot 20 uur.
Commissariaat Hoeilaart
Gemeenteplein 1
Tel. 02 657 13 18
Fax 02 657 55 04
Open:
- maandag, woensdag en vrijdag:
van 9 tot 12 uur;
- dinsdag en donderdag: van 17 tot 20 uur.
Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur)
E-mail: info@politiedruivenstreek.be
Website: www.politiedruivenstreek.be

Verkiezingen 14 oktober 2018
Buitenlanders mogen

meestemmen
Op 14 oktober 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Buitenlanders mogen
meestemmen voor de gemeenteraad, maar moeten zich vooraf op de kiezerslijst inschrijven.
Dat kan tot en met 31 juli.
WIE MAG STEMMEN?
Je woont in Hoeilaart en je bent geen Belg. Dan mag
je stemmen voor de Hoeilaartse gemeenteraad als je
aan de volgende voorwaarden voldoet.
• Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018.
• Je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
• Je bent ten laatste op 31 juli 2018 ingeschreven
op de kiezerslijst.
• Je bezit de burgerlijke en politieke rechten.
• Als niet-Belg van buiten de Europese Unie woon je
op 31 juli 2018 al vijf jaar of langer onafgebroken
in België met een geldige verblijfskaart.
JE STAAT NOG NIET DE KIEZERSLIJST
1. Vul het inschrijvingsformulier in. Je vindt het op
www.hoeilaart.be/verkiezingen en op
www.vlaanderenkiest.be.
2. Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier
ten laatste op 31 juli 2018 aan de dienst
Burgerzaken, samen met een kopie van je
verblijfs- of vreemdelingenkaart. Dat kan aan de
balie van de dienst, per brief of per mail.
3. Je krijgt van de dienst Burgerzaken de schriftelijke
bevestiging dat je bent ingeschreven op de
kiezerslijst. De stemplicht geldt nu ook voor jou,
net zoals voor de Belgen.
4. Een week voor de verkiezingen krijg je een
oproepingsbrief.

JE STAAT AL OP DE KIEZERSLIJST
• Je was al ingeschreven bij een vorige verkiezing?
Dan hoef je niet opnieuw in te schrijven, je
bent nog steeds stemplichtig zolang je aan de
voorwaarden blijft voldoen.
• Je wil niet langer deelnemen aan de verkiezingen?
Meld dat dan schriftelijk aan de dienst
Burgerzaken.
INFO:
dienst Burgerzaken
Kasteelhoeve, Jan van Ruusbroecpark
Je kan hier terecht van maandag tot vrijdag,
van 8.15 tot 12 uur. Op donderdag ook van
16 tot 19.30 uur.
tel. 02 658 28 50
burgerzaken@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be/verkiezingen
www.vlaanderenkiest.be
KIEZERSLIJST?
In België is er stemplicht. Alle Belgen moeten
vanaf 18 jaar gaan stemmen. Voor elke
verkiezing stelt de dienst Burgerzaken de lijst van
de stemplichtigen of de ‘kiezerslijst’ samen. Voor
de verkiezingen van 14 oktober 2018 zal dat
gebeuren op 1 augustus 2018.
Niet-Belgen kunnen ervoor kiezen om ook
in deze lijst opgenomen te worden. Eens
opgenomen, geldt voor hen eveneens de
stemplicht. Hun stemplicht blijft gelden voor alle
verkiezingen die volgen, tot wanneer ze zich
eventueel laten uitschrijven of niet meer aan de
voorwaarden voldoen.
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ARIA

Fotografen gezocht
Er gebeurt heel wat in Hoeilaart: interessante
bijeenkomsten en leuke evenementen. Om al die
fijne momenten vast te leggen, doet de gemeente
sinds 2014 een beroep op een groepje vrijwillige
fotografen.
Van deze vrijwilligers wordt gevraagd dat zij een
fotografieopleiding of -cursus hebben gevolgd,
of op eigen kracht voldoende ervaring hebben
opgebouwd. Ze mogen zelf kiezen hoe dikwijls
en voor welke activiteiten ze worden ingezet. Per
opdracht krijgen ze een vrijwilligersvergoeding en
gratis toegang. Verder voorziet de gemeente ook
een vrijwilligersverzekering.

Interesse? Mail dan voor 30 maart 2018 naar
de communicatiedienst of laat het weten via
het online Vrijwilligersloket (www.hoeilaart.be/
vrijwilligersloket). Druk op de knop ‘Kandidatuur
voor vrijwilligerswerk’ en vink in het digitale
formulier ‘Fotograaf van gemeentelijke
evenementen’ aan.
Je wordt dan in de loop van april uitgenodigd om
kennis te maken met het groepje en te bespreken
hoe alles concreet in zijn werk gaat.
INFO: communicatiedienst - tel. 02 658 28 48
communicatie@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be/vrijwilligersloket

Om het huidige groepje uit te breiden en niet altijd
een beroep te moeten doen op dezelfde mensen,
lanceert de gemeente een oproep naar nieuwe
vrijwilligers.

Hulp bij belastingaangifte
Noteer alvast dat de Federale Overheidsdienst
Financiën in mei spreekuur houdt in Hoeilaart.
Heb je vragen over je aangifte voor de
personenbelasting (aanslagjaar 2018, inkomsten
2017) of wil je geholpen worden bij het invullen
ervan, dan zal je hiervoor terecht kunnen op vrijdag

18 mei en op vrijdag 25 mei, telkens van 9 tot
14 uur, in de lokalen Sloesveld en ’t Roth op het
gelijkvloers van het GC Felix Sohie.
INFO: communicatiedienst - tel. 02 658 28 48
communicatie@hoeilaart.be

Solidaire maaltijd
Dit jaar staan de Oegandese boeren centraal in de
campagne van Broederlijk Delen. De grootschalige,
op export gerichte manier van voedsel produceren
legt een enorme druk op het milieu en op de
boeren. Zij die zelf het voedsel produceren, houden
amper het hoofd boven water. Op Palmzondag
nodigt de federatieploeg van de parochies Hoeilaart
en Jezus-Eik iedereen uit om deel te nemen aan de
solidaire maaltijd ten voordele van deze mensen.

Zondag 25 maart, refter Sint-Clemensschool
• 12.00 uur: aperitief van de Wereldwinkel.
• 12.30 uur: groenten-tomatensoep met
Oegandees vleugje, kipfilet met Oegandese
currysaus en rijst of gebakken zoete aardappelen,
mangomousse met mascarpone.
Prijs: 20 euro (aperitief en koffie inbegrepen); jonger
dan 12 jaar: 15 euro.
Inschrijven kan tot 18 maart 2018
bij Jacqueline Brenart - tel. 02 657 43 33
gsm 0476 21 26
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De
Boerenkeuken

Bistro
L’Amusette
Sinds maart 2017

Sinds oktober 2017
Zaakvoerder aan het fornuis: Ilona

Zaakvoerder aan het fornuis:
Christelle Verhulst

Adres: Weemstraat 40
Gsm 0468 47 64 22
info@deboerenkeuken.be
www.deboerenkeuken.be

Hoe ben je op het idee gekomen om dit restaurant
te beginnen?
Ilona: Als kind deed ik niets liever dan mijn ouders helpen
in de keuken. Na mijn studies heb ik uit interesse een
opleiding Kok gevolgd in de gekende hotelschool Ter Duinen
in Koksijde, een traiteuropleiding bij Coovi in Anderlecht,
brood- en banketbakken bij Syntra Hasselt en ijsbereiding
bij Syntra Haasrode. Toen ik drie jaar geleden dit huis kocht,
zat ik al met het idee van een kleinschalig restaurant in mijn
hoofd. Het huis is helemaal vernieuwd en ingericht met het
restaurant voor ogen. En ja, nu is het zover!

Wat heeft De Boerenkeuken te bieden?
Ilona: Ik maak gerechten die je thuis ook klaarmaakt, met
dit grote verschil: hier kan je gewoon, met je hele gezin,
de voeten onder tafel schuiven. Ik serveer traditionele
Belgische kost. Momenteel is dat bijvoorbeeld verse soep,
stoofvlees, kaaskroketten, kalfsblanquette, ossentong in
madeirasaus, vol-au-vent en spaghetti. Ik werk graag met
seizoensgebonden groenten en pas mijn menu in functie
daarvan regelmatig aan. In de winter maak ik bijvoorbeeld
veel stoofpotten, in de zomer bied ik ook slaatjes aan.
Op de kaart staan ook altijd glutenvrije en vegetarische
gerechten, en een speciaal kindermenu. Alles is huisbereid.
Wanneer ik vol-au-vent maak, vertrek ik van een hele
soepkip en rol ik zelf balletjes. Als dessert is er keuze uit
zelfgebakken taart of ambachtelijk ijs. Op zondagnamiddag,
van 14 tot 17 uur, bak ik verse pannenkoeken. Ideaal
om een wandeling af te ronden of een gezellige
zondagnamiddag door te brengen.

Hoe probeer je het verschil te maken?
Ilona: Mijn prijzen zijn schappelijk en, zoals ik al zei,
alles is huisbereid. In de zomer kunnen de gasten op
het grote terras in een groene omgeving genieten van
de ondergaande zon. De kinderen mogen spelen op het
grasperk.
In mijn huiskamer staan tafeltjes voor 14 personen. De
gasten kunnen me aan het werk zien in de open keuken. De
sfeer is huiselijk en ongedwongen. Ook groepen (kleine en
grote) kunnen bij ons terecht na reservatie.

Is het geworden wat je verwacht had?
Ilona: Ik ben nog maar pas twee seizoenen bezig, maar het
is hier al best druk geweest. De mond-aan-mond reclame
van tevreden gasten is de beste publiciteit. Gelukkig kan
ik rekenen op mijn ouders om me te helpen. Ik prijs me
gelukkig dat ik met mijn hobby andere mensen een heerlijke
maaltijd en een ontspannende tijd kan bezorgen.
Vermits de openingsuren en de kaart al eens wisselen, kan
je best de website www.deboerenkeuken.be in de gaten
houden. Check daar wanneer we open zijn en wat er op de
menukaart staat. Tot binnenkort!

Adres: Brusselsesteenweg 143
Gsm 0473 70 96 84
christelleverhulst@royale-dujardin.be
Facebook: lamusettebyroyaledujardin

Hoe ben je op het idee gekomen om deze bistro
te openen?
Christelle: In feite op vraag van de klanten. Ik had met mijn
toenmalige man in Brussel de traiteurszaak en beenhouwerij
Royale Dujardin van zijn ouders overgenomen. Vermits we in
de Druivenstreek wonen, hadden we hier ook veel klanten.
Zij vroegen regelmatig waarom we hier geen winkel of
restaurantje begonnen. Dat idee sprak me persoonlijk ook
heel erg aan, en toen het clubhuis van manege Musette
werd overgelaten, hebben we een bod gedaan. We kenden
de manege goed omdat onze oudste zoon hier kwam
paardrijden.

Wat heeft L’Amusette te bieden?
Christelle: L’Amusette is meer dan een clubhuis voor ruiters.
Het is een bistro waar iedereen welkom is en waar we de
nadruk leggen op huiselijkheid en kwaliteit. Die kwaliteit
begint al bij de aankoop van onze producten. Het vlees komt
recht uit onze beenhouwerij, waarvoor mijn ex-schoonvader
rechtstreeks bij de boer gaat inkopen. Wij kennen de origine
van onze producten. Ook voor vis en groenten werken we
met zorgvuldig uitgekozen leveranciers die we persoonlijk
kennen.

Wat staat er op de kaart?
Christelle: Kort samengevat: grootmoeders keuken en
typische bistrogerechtjes. Ik werk niet met een vaste kaart.
Elke dag staan er een zevental gerechten op het menu, en
die wisselen continu. Versheid is heel belangrijk en daarom
beperken we ons aanbod. Liever minder, maar goede
kwaliteit. Een paar gerechten, zoals onze rundstartaar en
balletjes in tomatensaus, komen weliswaar bijna dagelijks
terug, gewoon omdat er veel vraag naar is. ’s Zomers bieden
we ook tapas aan, heerlijk met een glaasje op het terras. Het
menu is elke dag te vinden op Facebook. Eén keer per maand
organiseren we ook een thema-avond. In januari was dat een
raclette-avond, in februari een Libanese avond.

Is het geworden wat je voor ogen had?
Christelle: Absoluut. Ik wou het stijlvol en tegelijk
laagdrempelig houden, en dat is gelukt. Je vindt in de bistro
de gezellige sfeer van de oude serristenvilla terug. Rond het
haardvuur staan zeteltjes. Daar kan je gerust blijven napraten.
We maken van niets een probleem, ook niet van vuile laarzen.
Onze inkomhal is erop ingesteld. Er is voldoende passage
in de buurt en we beschikken over een grote parking voor
wagens en fietsen. Dat is allemaal mooi meegenomen. Ik
merk wel dat er bij sommige Hoeilanders nog een zekere
drempelvrees bestaat. Zij associëren de bistro nog met het
vroegere clubhuis voor ruiters, maar L’ Amusette is veel meer
dan dat. Wandelaars, fietsers, ruiters, gezinnen met kinderen,
vrienden, zakenmensen, … iedereen kan zich hier thuis voelen
en ongedwongen genieten van lekkere, huiselijke gerechtjes.
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Joepie!

Het is
naar s

Ik mag bijna naar school …
Kinderen van het geboortejaar 2016 mogen binnenkort
naar school. Wil je je dochter of zoon graag in een
Hoeilaartse school inschrijven, stel dat dan zeker niet te
lang uit!
Alle kinderen van het geboortejaar 2016 (of vroeger)
kunnen inschrijven vanaf donderdag 15 maart 2018.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Ouders die al kinderen op onze scholen hebben,
krijgen voorrang. Broers en zussen kunnen dus eerder
ingeschreven worden: vanaf donderdag 1 maart en
zolang er vrije plaatsen zijn.
Neem gerust contact op met de school voor meer
informatie.

Info:
• GO! Basisschool Het Groene Dal
W. Matstraat 4
tel. 02 657 42 98
www.hetgroenedal.be
bsho.dir@sgr10.be
• Vrije Sint-Clemensschool
D. Vandervaerenstraat 1 a
tel. 02 657 51 95
www.vrijesint-clemensschool.be
admdir.sint-clemens@telenet.be

kersverse

Info voor
mama’s en papa’s

Wanneer je mama of papa wordt, zit je wellicht met vele vragen. Om een en ander
te vergemakkelijken zorgt Kind & Gezin voor inloopmomenten en infosessies.
INLOOPMOMENTEN
De inloopmomenten geven je de kans om
rechtstreeks aan een medewerker van Kind &
Gezin vragen te stellen over zwangerschap,
bevallen, opvoeden, ... Elke eerste dinsdag van de
maand, van 11 tot 12 uur, kan je daarvoor in het
Sociaal Huis terecht.
INFOSESSIES
Een aantal prenatale infosessies bereiden je beter
voor op de bevalling en op de komst van je kindje.
Alle sessies vinden plaats in GC De Bosuil (JezusEik), telkens van 18.30 tot 20 uur, en kunnen
gratis bijgewoond worden door wie meer dan drie
maanden zwanger is.
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• 5 maart 2018: Van partnerschap naar
(positief) ouderschap
• 9 april 2018: De arbeid en de bevalling
• 7 mei 2018: Ondersteuning:
voorstelling Kind & Gezin
• 4 juni 2018: Verzorging en voeding
van je baby
Inschrijven voor de sessies is niet verplicht,
maar wordt aanbevolen en kan via
www.debosuil.be/weekvandeopvoeding.
INFO: Sociaal Huis
tel. 02 658 28 68
info@huisvanhetkinddruivenstreek.be

Digitaal

doktersbriefje

Na een doktersbezoek ontvang je een
‘getuigschrift voor verstrekte hulp’. Dat bezorg
je aan je ziekenfonds, zodat het de raadpleging
kan terugbetalen. Maar om het jou als patiënt
gemakkelijker te maken, kan je huisarts er sinds
februari 2018 voor kiezen om dat getuigschrift zélf
elektronisch door te sturen naar je ziekenfonds. Dat
digitale getuigschrift is het eAttest.

Alzheimer

HOE WERKT HET eATTEST?
Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het
volledige bedrag aan je arts, maar je hoeft het briefje
niet meer zelf aan het ziekenfonds te bezorgen.
Dat wordt rechtstreeks, via de computer, geregeld
tussen je arts en je ziekenfonds. Je zal wel nog
een ontvangstbewijs krijgen, dat je bewaart tot de
tegemoetkoming op je rekening staat. Het bevat een
ontvangstnummer waarmee je informatie over de
terugbetaling kan opvragen bij je ziekenfonds.

Dinsdag 27 maart, 20 uur,
CC Den Blank (Overijse). Gratis.

In een eerste periode zullen enkel huisartsen een
eAttest naar het ziekenfonds kunnen sturen (bij
specialisten is dit nog niet het geval). Bovendien is het
niet verplicht, maar hun eigen keuze. Je kan vragen
om het te doen, maar de beslissing ligt bij je arts.

en dementie
Lezing door professor
Christine Van Broeckhoven

In haar lezing spreekt Christine Van Broeckhoven,
professor en directeur van het Centrum voor
Moleculaire Neurologie aan de Universiteit
Antwerpen, over de werking van de hersenen en het
effect van het verouderen op geheugen en dementie.
Ze legt uit wat de ziekte van Alzheimer is, hoe de
ziekte verloopt en hoe nieuwe behandelingen worden
ontwikkeld. Ze geeft inzicht in de verschillende
risicofactoren die bijdragen tot het ontstaan van de
ziekte, zoals genetica maar ook levensstijl.
Org. Mozaïek_Praatcafé_Dementie_Druivenstreek
INFO: mozaiek.druivenstreek@gmail.com

Bloed geven
Zo’n 70 procent van de bevolking heeft ooit in z’n leven bloed
nodig. Op elk moment moet er daarom voldoende en veilig bloed
in voorraad zijn. En dat bloed wordt gegeven door vrijwillige
donoren.
BLOED GEVEN IN HOEILAART
Afnames door het Rode Kruis op 3 april, 5 juli en 10 september
2018, tussen 18 en 20.30 uur, in het GC Felix Sohie (theaterzaal).
INFO: Martine Deveuster – tel. 02 689 28 11
bloed@hoeilaart.rodekruis.be
www.rodekruis.be
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Werken

op stapel

Na het verbouwen van het GC Felix Sohie en het vernieuwen van het Gemeenteplein, worden vanaf dit jaar twee
nieuwe, grote projecten aangepakt: de modernisering van de sport- en jeugdsite Koldam en de bouw van een
nieuw kinderdagverblijf.

WERKEN

NIEUW KINDERDAGVERBLIJF
Na de zomervakantie wordt op de woonzorgsite
Den Dumberg het oude, leegstaande rusthuis (‘het
hospice’) afgebroken. Op de vrijgekomen zone plant
de gemeente de bouw van een nieuw gemeentelijk
kinderdagverblijf.
Het woonzorgcentrum en het kinderdagverblijf
zullen op die manier tegenover mekaar komen te
liggen en bereikbaar zijn via dezelfde toegangsweg.
De ingangen van beide gebouwen zullen uitgeven
op een centraal pleintje, dat er grotendeels nu ook
al ligt, maar dat praktischer ingericht wordt. Tegen
de westelijke zijgevel van de nieuwbouw worden er
parkeerplaatsen voor de ouders voorzien.
Het nieuwe kinderdagverblijf wordt een langgerekte
laagbouw met glooiende groendaken. De twee
leeftijdsgroepen krijgen elk hun eigen slaap-,
leef- en verzorgingsruimten, sanitair en berging.
Centraal in het gebouw bevinden zich de keuken,
de linnenkamer, de afvalkamer, de technische kamer,
de administratie en de ruimten voor het personeel.
Vooraan in het gebouw is er een polyvalente ruimte
die uitgeeft op een buitenspeelruimte. Hier kunnen
de bewoners van het woonzorgcentrum de kinderen
zien spelen. Bij mooi weer zullen de kinderen ook
gebruik kunnen maken van een tuintje en een
overdekt terras.

10

Planning
• Voor de zomervakantie:
nutswerken, met onder meer het verplaatsen van
de gasleiding die nu onder het oude rusthuis ligt.
• Na de zomervakantie:
afbraak van het oude rusthuis.
• Eind 2018-begin 2019:
start van de bouwwerken.
• Eind 2019-begin 2020:
einde van de bouwwerken.

MASTERPLAN
De sport- en jeugdinfrastructuur op de Koldamsite
wordt de komende jaren grondig vernieuwd
en uitgebreid. Om de werking van de clubs, de
jeugdverenigingen en het jeugdhuis zo weinig
mogelijk te storen, en de financiële investering te
spreiden in de tijd, worden de werken opgesplitst in
verschillende fases over een periode van zes jaar.
Startschot op 4 juni
De eerste fase omvat het vernieuwen en
ontdubbelen van de riolering op de site en de
volledige verbouwing van de sporthal, waar ook
het jeugdcentrum in ondergebracht wordt. Door
de overvloedige regen van de laatste maanden
heeft aannemer Pellikaan bij verschillende projecten
vertraging opgelopen. Hierdoor wordt de start van de
werken verschoven naar 4 juni. De aannemer voorziet
om tegen mei 2019 deze fase te kunnen afronden.
Sportclubs tijdelijk elders
Op de Sportraad en in onderlinge contacten met de
dienst Vrije Tijd werden de sportclubs geïnformeerd
over de werken en de tijdelijke onbeschikbaarheid
van de sporthal. In samenspraak met de clubs zoekt
de dienst Vrije Tijd voor hen een tijdelijk onderkomen.
Een aantal sportclubs die voor het beoefenen van
hun sport niet aan vaste belijning gebonden zijn,
zullen terecht kunnen in andere gemeentelijke
gebouwen. Voor andere clubs wordt een oplossing
gezocht in bovenlokaal verband binnen de Sportregio
Druivenstreek.
Sommige clubs zijn intussen al naar hun tijdelijke
nieuwe locatie verhuisd, andere zullen nog tot eind
mei in de sporthal blijven.

De clubs die actief zijn in de grote zaal, zijn vanaf
november 2018 weer in de sporthal welkom.
De clubs die gebruik maken van de zalen op de
bovenverdieping, zullen pas in mei 2019 hun rentree
kunnen maken, wanneer het vernieuwde centrum
volledig klaar is.
De coördinator Sport en Gezondheid houdt hierover
met alle clubs nauw contact. Met vragen of
problemen kunnen ze altijd terecht op het nummer
02 894 54 26, sport@hoeilaart.be.
In de volgende Hier Hoeilaart komen we uitgebreider
op deze werken terug.
ANDERE WERKEN
• Afwerking Waversesteenweg. De hele maand
maart wordt er nog gewerkt in de bocht van de
Hoeilaartseweg.
• Verbetering van de weg die vanuit de
Waversesteenweg naar de gemeentelijke
boomgaard Terjansdelle leidt.
• Aanleg van een voetweg tussen de boomgaard
Terjansdelle en de J.B. Denayerstraat.
• Asfaltering van de Overijsesteenweg.
• Aanleg van voetpaden in de nieuwe wijk Paloker.
• Heraanleg van het verkeersplateau
G. Huynenstraat-C. Melottestraat.
• Asfaltering van de Welkomstraat.
• Inrichting van het Halan Cauter-terrein als
kampplaats voor jeugdbewegingen.
INFO:
technische dienst
tel. 02 658 28 70
technischedienst@hoeilaart.be
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Een gesprek met
Valère Claeys, voorzitter van de Milieuraad
In 1986 kwam hij met zijn echtgenote in Hoeilaart wonen. Tot 2015
baatten ze een paardenpension uit op het Nilleveld, in de voormalige
boerderij van haar grootouders, te midden van het natuurgebied
op de grens met Terhulpen. Maar zijn engagement voor de natuur
dateert al van veel vroeger. “Ik heb altijd van de natuur gehouden. Als
kind keek ik op naar een streekgenote die voorzitster en stichtster was
van de Koninklijke Maatschappij tot Bescherming van de Dieren. Het
is mede door haar bijdragen te lezen dat ik als jonge man volop voor
het behoud van ons leefmilieu gekozen heb.” Aan het woord is Valère
Claeys, voorzitter van de Milieuraad.

NSPRAAK

HOE EN WAAROM BEN JE VOORZITTER
VAN DE MILIEURAAD GEWORDEN?
Valère: In juni 2002 bleek plots dat de NMBS
in Terhulpen een stedenbouwkundige aanvraag
had ingediend om in de Duvelsdelle, die naar de
Zilverbeek afwatert, duizenden tonnen aarde te
storten en het terrein achteraf te nivelleren. Ik
heb toen het initiatief genomen om hiertegen te
protesteren. Samen met een aantal buren startten
we een petitie en verzamelden we enkele honderden
handtekeningen, aan beide zijden van de taalgrens.
We kregen ook de steun van de Milieuraad van
Hoeilaart. De gemeente Hoeilaart liet onmiddellijk
een MER-studie uitvoeren met nadruk op de
waterhuishouding van deze droge vallei. Op basis
hiervan werd bezwaar ingediend bij de gemeente
Terhulpen en bij het Waalse gewest. Door deze actie
konden we de grondophoging voorkomen en ons
mooie, glooiende landschap behouden.
Bovendien was de NMBS van plan om twee
bestaande tunnels onder de spoorweg te
supprimeren. Als woordvoerder van onze actiegroep
kon ik van de NMBS bekomen dat er een nieuwe
tunnel gebouwd werd aan het vroegere stationnetje
van Bakenbos en dat de Hazendreef langs de
spoorweg werd verlengd naar Terhulpen toe. Voor
de tweede tunnel werd overeengekomen dat het een
tunnel voor klein wild zou worden. Ik zie dagelijks
hoe frequent deze trage weg gebruikt wordt en
voel me nog steeds uiterst tevreden over wat toen
gerealiseerd werd.
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Naar aanleiding van deze acties ben ik in 2003 lid
geworden van de Milieuraad en in 2006 werd ik
verkozen tot voorzitter. Momenteel ben ik bezig aan
mijn tweede mandaat.
HOE ZIE JE DE ROL VAN DE MILIEURAAD?
Valère: De Milieuraad geeft het gemeentebestuur
advies over de voorbereiding en uitvoering van het
milieu- en natuurbeleid. Wij doen dat op vraag van
het gemeentebestuur, maar soms ook uit eigen
initiatief. In onze raad zitten vertegenwoordigers
van de milieu- en natuurverenigingen en van de
Hoeilaartse socioculturele verenigingen. Daarnaast
zetelen ook enkele onafhankelijken met een
duidelijke interesse in milieu- en natuurbeleid. Het is
een heel gevarieerd team waarbij elk zijn eigen inzet
en inbreng heeft.
We houden ons met uiteenlopende onderwerpen
bezig, gaande van de Koningsvijvers, over
insectenhotels tot onze gemeentelijke boomgaard
Terjansdelle en het uitvoeren van energiescans.
Vorig jaar hebben we een advies gegeven over het
landinrichtingsproject IJsevallei van de Vlaamse
Landmaatschappij, met de uitbreiding van het
natuurgebied Paardenwater-Ten Trappen. We steunen
het Klimaatactieplan van de gemeente en enkele van
onze leden zitten ook in het Klimaatteam. We zijn
heel erg begaan met het herwaarderen van de vele
trage wegen in de gemeente. Wij doen mee aan de
Zwerfvuilactie en de Ecomarkt en in samenwerking
met de GROS organiseren we ook de Duurzame
Doendersdag. De leden van de Milieuraad steken
daarbij vaak de handen uit de mouwen.

WELKE EIGEN ACCENTEN WIL JE ALS
VOORZITTER LEGGEN?
Valère: Ik hecht bijzonder veel belang aan het Trage
Wegen Plan van de gemeente. Een subgroep van de
Milieuraad werkt er al een paar jaar aan en we hopen
dat het plan binnenkort gepubliceerd wordt. Trage
wegen zijn wegen voor de zwakke weggebruiker,
gaande van wandelwegen, fietspaden, ruiterbanen,
veldbaantjes, tot holle wegen, bospaden, kleine
doorsteekjes. Ze vormen een verkeersveilig alternatief
voor de drukke straten om op een duurzame manier
de school, de bushalte of het dorpscentrum te
bereiken. Bovendien hebben ze een belangrijke
landschappelijke en ecologische waarde. Met hun
doorgaans natuurlijke bermen zijn het ook voor
flora en fauna belangrijke verbindingswegen: de
wegbermen fungeren als stapstenen waarlangs
insecten, vogels, kleine zoogdieren, planten en zaden
zich kunnen verspreiden zodat er zich geen

afgesloten populaties vormen waar inteelt zorgt voor
het afsterven van de soorten.
Binnenkort wordt, na jarenlange inspanningen, een
verbinding gerealiseerd tussen de gemeentelijke
boomgaard Terjansdelle en de J.B. Denayerstraat.
Er zijn ook plannen voor een trage weg langs de
IJse, richting Overijse en voor een trage weg langs
de spoorbedding, die het station van Hoeilaart
beter bereikbaar zou maken. Het realiseren van
deze verbindingen vraagt heel wat overleg met
de omwonenden. Ook de financiering van deze
projecten is dikwijls een werk van lange adem. Ik vind
het een eer om aan dergelijke projecten te kunnen
meewerken.
CONTACT: Valère Claeys
Hoeilaartseweg 17
tel. 02 657 12 35
gsm 0478 83 49 68
valere.claeys@telenet.be

www.hoeilaart.be/vergaderkalender
Wie actief is in het Hoeilaartse gemeenschapsleven
en de dorpspolitiek, weet dat daar veel vergaderingen
bij komen kijken. Om overlappingen te vermijden,
houdt de communicatiedienst op www.hoeilaart.be
een vergaderkalender bij. Check best eerst deze
kalender alvorens een nieuwe vergadering vast te
leggen.

De volledigheid van de kalender hangt af van de
raden, commissies en overlegorganen zelf. Datums
waarvan de communicatiedienst niet op de hoogte
wordt gebracht, kunnen vanzelfsprekend niet
opgenomen worden. Staan de vergaderingen van
jouw raad, commissie of overleg er al in?
INFO: communicatiedienst
tel. 02 658 28 48
communicatie@hoeilaart.be
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NEE TEGEN ZWERFVUIL!

Zeg nee tegen het zwerfvuil en ja tegen een
mooie buurt! Zwerfvuil is vervelend, maar samen
kunnen we het probleem aanpakken. Het vraagt
maar een kleine moeite. Gewoon al door klein
afval als papiertjes, snoepwikkels en buskaarten
in de vuilbak te gooien in plaats van zomaar op
de grond. Zonder dat zwerfvuil is het voor iedereen
veel aangenamer wandelen, winkelen en wonen in
onze mooie gemeente. En dat willen we toch allemaal?

Zwerfvuildag
Zaterdag 10 maart 2018,
van 10 tot 14 uur, GC Felix Sohie
Voor de elfde keer op rij organiseren de gemeente
en de Milieuraad een zwerfvuilactie. Met deze
actie willen ze iedereen sensibiliseren om geen
afval - groot of klein - op straat achter te laten.
Weg met rondslingerende blikjes, sigarettenpeuken,
snoeppapiertjes en kauwgom!

Wil je deelnemen in groepsverband,
met je vereniging, wijk of vriendenkring?
Op de Zwerfvuildag zelf of ervoor? Duid
een coördinator aan en neem contact op
met de milieudienst. Dan kunnen de nodige
praktische afspraken gemaakt worden.

• Bij de milieudienst kan je vanaf nu witte
zwerfvuilzakken krijgen. Met die zakken kan je
in je buurt, op weg naar de bakker of tijdens een
wandeling, al zwerfvuil beginnen te verzamelen.
Veel of weinig, het maakt niet uit. Alle beetjes
helpen.
Nog even opmerken dat je de zwerfvuilzakken
niet mag meegeven met de gewone
huisvuilophaling!
• Op de Zwerfvuildag breng je je zwerfvuilzak(ken)
naar de centrale verzamelplaats op het
voorpleintje van het GC Felix Sohie. De
milieudienst deelt ook daar zwerfvuilzakken uit
om zwerfvuil te verzamelen.
• Rond 14.30 uur komt Interrand het verzamelde
afval ophalen.
• Alle deelnemers krijgen een leuke attentie
geschonken door OVAM, en een bonnetje van de
gemeente voor een gratis drankje in de cafetaria
van het GC Felix Sohie. De cafetaria wordt die
dag uitgebaat door de vereniging SamenVoor die
in het gemeenschapscentrum een Repair Café en
Fashion Swap organiseert. Meer info: zie blz. 23.
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INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75
milieu@hoeilaart.be

Zwerfvuil

een prijs

heeft

Wist je dat zwerfvuil vorig jaar de gemeente
28.000 euro heeft gekost?
Tweemaal per week doet een vierkoppige
ploeg van vzw IJsedal Maatwerkbedrijf
in Hoeilaart de ronde om zwerfvuil in te
zamelen. In 2017 zamelden ze liefst 58 m³ of
bijna 6 containers van 10 m³ zwerfvuil in.

Mooimakers
John en Mia zijn Mooimakers. Op de website mooimakers.be
registreerden zij hun engagement om de Koedaalstraat, de Keizerstraat
en de Quirinilaan netjes te houden. Ze gaan regelmatig te voet naar het
dorp of in de buurt wandelen. Onderweg zamelen ze het zwerfvuil in.
Ook jij kan zo’n opruimengagement aangaan!

“Het is een kwestie van opvoeding en respect.”
“Wij vinden het fantastisch
wonen op Smeyberg, een
van de mooiste plekken van
Hoeilaart, en we willen dat
graag zo houden”, zegt Mia.
Ze zamelen al zwerfvuil in van
toen de kinderen nog klein
waren, nu doen ze met de
kleinkinderen verder. “Je gooit
je afval niet zomaar op straat.
Als je geen publiek vuilbakje
vindt, dan hou je je afval bij en
gooi je het thuis in de vuil- of
sorteerbak. Dat hebben we
onze kinderen van kleins af aan
geleerd”, vult John aan.
Papiertjes, kauwgom, blikjes, plastic flesjes, sigarettenpeuken, … ook
in de Koedaalstraat zijn ze te vinden. Wanneer hun zwerfvuilzak vol zit,
bellen John en Mia de milieudienst om de zak door de gemeente te laten
ophalen.

MOOIMAKERS?
Mooimakers is een gezamenlijk initiatief
tegen zwerfvuil en sluikstort van
OVAM, Fost Plus en VVSG. OVAM is
verantwoordelijk voor het afvalstoffen-,
materialen- en bodemsaneringsbeleid in
Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven
die verpakte producten op de Belgische
markt brengen. Steden en gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de openbare reinheid
en zijn verenigd in de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
HOE EEN MOOIMAKER WORDEN?
Registreer de plek die je net wil houden op
http://mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/
individu. Je kan een adres, een route
of een zone claimen. En overtuig zoveel
mogelijk anderen om dat ook te doen.
Voor opruimmateriaal (grijper,
handschoenen, fluovestje en witte
zwerfvuilzakken) kan je terecht bij de
gemeentelijke milieudienst. Via deze dienst
kan je met de gemeente ook de nodige
afspraken maken over het ophalen van het
zwerfvuil dat je verzamelde.
INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75
milieu@hoeilaart.be

Regelmatig wordt er in de berm ook gesluikstort, of slingeren er
restanten van de huisvuilophaling rond. Kleine stukken zamelen John en
Mia ook in. Grote stukken laten ze door de gemeente ophalen.
Mia: “De laatste jaren zien we wel een vermindering van zwerfvuil in de
buurt. Dat stemt ons hoopvol.”

Zwerfvuilactie in natuurgebied
Ten Trappen
Natuurpunt Druivenstreek trekt op zaterdag 10 maart werkhandschoenen aan. De vereniging gaat die dag het zwerfvuil in het
natuurgebied Ten Trappen te lijf.
Zin om ook daar mee te helpen? Laat het tijdig weten aan Daan
Verhaeghe (daanverhaeghe@telenet.be). Je wordt om 9 uur
verwacht aan het kruispunt Joseph Kumpsstraat-Paardenwater.
Meer info: www.natuurpunt.be.
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De

burenpremie

Begeleid BENOveren in groep

Wil je je woning energiezuinig maken? Dankzij de Vlaamse overheid kan je, samen met minstens negen andere
eigenaars uit dezelfde gemeente of straat, deelnemen aan een collectief renovatieproject.

MILIEU

DE BENOVATIECOACH
Een collectief renovatieproject wordt geleid door een
projectbegeleider: de BENOvatiecoach. Deze coach
zal je heel wat werk uit handen nemen. Naast de
energetische doorlichting van je woning en advies
over de energierenovatie, zal de coach ook het plan
van aanpak en de meetstaat opmaken, aannemers
zoeken, de werken opvolgen, …
Door de collectieve aanpak kan de BENOvatiecoach
ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter,
kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In
ruil krijgt de coach een burenpremie. Als deelnemer
krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel
recht op de premies van netbeheerder Eandis. De
BENOvatiecoach helpt je ook bij het aanvragen van
deze premies.
DE BURENPREMIE
Om deel te nemen aan een burenpremieproject
komen de volgende energiebesparende
maatregelen in aanmerking:
• dak- of zoldervloerisolatie;
• isolatie van buitenmuren (aan de buitenkant en
binnenkant of in de spouw);
• vloerisolatie op volle grond en plafondisolatie van
kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd
verdiep;
• hoogrendementsbeglazing;
• installatie van een zonneboiler, warmtepomp of
ventilatiesysteem.

Hoeveel bedraagt de burenpremie?
De premie voor collectieve renovatieprojecten
bedraagt maximaal 400 euro per woning of
wooneenheid, en komt toe aan de BENOvatiecoach.
In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de
zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid.
De premie wordt beperkt tot maximaal 5000 euro
voor het gebouw.
HOE NEEM JE DEEL?
• Door je vrijblijvend aan te melden bij Eandis.
Zodra je met minstens tien bewoners uit dezelfde
gemeente of straat bent ingeschreven voor
eenzelfde maatregel, brengt Eandis je op de
hoogte en wijst je een BENOvatiecoach toe.
• Of door zelf rechtstreeks contact op te nemen
met een BENOvatiecoach naar keuze. Je
vindt de lijst met door Eandis gecertificeerde
BENOvatiecoaches op www.eandis.be/
BENOvatiecoach. Je ziet meteen ook in welke
regio ze actief zijn en hoe je hen kan contacteren.
Een registratie houdt geen verplichting in om het hele
traject te doorlopen. Als klant kan je op elk moment
beslissen. En denk eraan: hoe sneller je met tien bent,
hoe sneller je kan starten met jouw BENOvatieproject.
Aarzel dus niet om je buren aan te sporen om in te
schrijven.
INFO: Eandis - tel. 078 35 35 34
www.energiesparen.be
BROCHURES: dienst Omgeving en dienst Onthaal
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600.000
namen & beeldjes

Bijna vier jaar lang hebben tienduizenden mensen overal in het land beeldjes in klei gemaakt voor het project
CWRM (Coming World Remember Me). Ook Hoeilaart deed mee. Alle beeldjes werden gebakken en zorgvuldig
bewaard. Momenteel worden ze uitgezet in een land art-installatie in het provinciedomein De Palingbeek bij Ieper.
600.000 BEELDJES
Op vrijdag 30 maart opent de land art-installatie
voor het grote publiek. Tot november 2018 zullen
de 600.000 beelden geëxposeerd worden in het
provinciedomein De Palingbeek, in het niemandsland
van de frontzone in Ieper.
Heb jij ook een beeldje gemaakt? Vanaf 30
maart kan je op de website www.cwrm.be
terugvinden aan welk slachtoffer van de
Namenlijst je beeldje verbonden werd.
600.000 NAMEN
In ons land vielen tijdens de Eerste Wereldoorlog
600.000 slachtoffers. Dat blijkt uit de Namenlijst, de
telling van het In Flanders Fields Museum in Ieper.
Het zijn soldaten van over heel de wereld die hier
sneuvelden, én burgers die door de oorlog in ons
land gestorven zijn.

Binnen de Cultuurraad is de werkgroep
Niemandsland van plan om in november een uitstap
naar De Palingbeek te organiseren.
HELPEN BIJ OPBOUW
Op zaterdag 24 maart gaat het werkgroepje dat
CWRM naar Hoeilaart haalde, helpen bij het plaatsen
van de beeldjes in De Palingbeek.

Kunstenaar Koen Vanmechelen bedacht het project
CWRM, niet alleen om de 600.000 slachtoffers te
herdenken, maar ook om te verbinden, te reflecteren
en te helpen. CWRM overschrijdt grenzen en
generaties, en ondersteunt kinderen die vandaag
door oorlog in fysieke of psychische nood zijn (www.
centreforchildren.be).
Van 2014 tot 2018 werden overal workshops en
belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000
beelden uit klei te maken. Daarvan werden er in
oktober 2015 zo’n 1258 in Hoeilaart gemaakt. Elk
beeldje staat voor een van de slachtoffers die tijdens
WO I het leven lieten
in België. Bij elk
beeldje hoort een
plaatje met daarop de
naam van de maker
en de naam van een
slachtoffer die op de
Namenlijst staat.

INFO: Jan Lenaerts, voorzitter Cultuurraad
tel. 02 657 91 26 - jan.h.lenaerts@skynet.be
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boekenmaand

Jeugd

In 2018 gaat de Jeugdboekenmaand over nieuwsgierig zijn, en creatief,
vragen stellen en antwoorden vinden, zoeken, willen weten, iets
proberen, uitvinden, mislukken, opnieuw proberen. Eureka is het feestje
dat daarbij hoort. De bib feest graag mee.

VOORLEESAPERITIEFJE
Op zaterdag 17 maart om 10.30
uur nodigt de bib curieuzeneuzen
en bollebozen van 3 tot 6 jaar uit,
want het thema is ‘wetenschap’.
Verhaaltjes over uitvindingen dus,
en dino’s, en robots … Breng
mama en papa mee want voor hen
is er ondertussen een drankje en
een babbel.

MARC DE BEL IN DE HOOFDROL: OPA PLUIZEBOL
Woensdag 14 maart om 15 uur, GC Felix Sohie
Dat komt ervan. Na meer dan 100
Om mee te lachen en te griezelen.
boeken wordt Marc De Bel een van Zorg dat je tijdig je tickets hebt!
zijn personages: Opa Pluizebol, een Voor kinderen van 6 tot 10 jaar en
uitvinder van de ergste soort.
hun ouders.

JEUGDBOEKENDAG
Zaterdag 24 maart,
van 10 tot 13 uur
Trek je labojas aan en breng
een helm mee, want je weet
maar nooit. De bib gaat de
experimentele toer op. Met
demonstraties en proefjes word je
in de geheimen van wetenschap
en techniek ingewijd.

Theater … parels

van de gedichtenwedstrijd

IB

Zondag 4 maart, van 11 tot 12.30 uur, GC Felix Sohie
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De gedichtenwedstrijd van de bib leverde weer een hele stapel inzendingen
op, 82 om precies te zijn, waaronder enkele mooie pareltjes. Allemaal
gedichten rond het thema ‘theater’. De bib zet ze graag in de spotlights.
Alle inzendingen zijn er tentoongesteld. In samenwerking met Davidsfonds
worden de winnende gedichten als lied op de planken gebracht. Iedereen
welkom op deze sfeervolle aperitiefvoorstelling.
Organisatie: Bib en Davidsfonds
Inkom: Abo 1, 2, 3… Hoeilaart: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Boekstart

jong geleerd is oud gedaan
Voorlezen aan baby’s, kan dat?
Begrijpen ze al verhaaltjes? En
kunnen ze al naar de plaatjes
kijken? Het antwoord op al
deze vragen is: ja! Daarom is er
Boekstart, speciaal voor baby’s en
peuters tot 2 jaar.
Baby’s kunnen meer dan je denkt.
Al vanaf de geboorte luistert je
baby naar je stem. In het eerste
jaar leert een kind veel nieuwe
dingen. Kinderen die al op jonge
leeftijd in aanraking komen
met boeken, ontwikkelen een
voorsprong (op school) waar
ze hun hele leven voordeel van
hebben. Samen een boekje kijken,
plaatjes aanwijzen, versjes leren,
versterkt bovendien de band
tussen ouder en kind.

Dankzij het Huis van het Kind
Druivenstreek ontvangen alle
baby’s in Overijse en Hoeilaart op
twee momenten een pakketje
vol leesplezier. Het eerste bevat
een knisperboekje. Jonge ouders
krijgen het wanneer ze bij Kind &
Gezin langsgaan voor vaccinaties
wanneer hun kindje 4 maanden
oud is of kunnen het ophalen in
het Sociaal Huis of in de bib.

Het tweede pakketje is bestemd
voor kindjes van 15 maanden.
Op dat moment krijg je bij Kind &
Gezin of in de bib de peutertas.
Deze bevat twee boekjes en heel
wat tips om verder te gaan met
voorlezen aan peuter en kleuter.
Blijven voorlezen is immers de
boodschap.

INFO: Huis van het Kind - info@huisvanhetkinddruivenstreek.be
en Bib Hoeilaart - tel. 02 657 17 44 - bib@hoeilaart.be.

De bibliotheek? Dat is een laagdrempelige plek waar iedereen
toegang krijgt tot informatie en cultuur. Ze staat met beide
voeten in de lokale gemeenschap, en het personeel zet dagelijks
alles op alles om iedereen de juiste service te geven. Ook nu
gemeentes niet meer verplicht zijn om een bibliotheek in te
richten, wil Hoeilaart dat graag zo houden.
Daarom is er de actie #bibvooriedereen. De gemeente roept
iedereen die de bibliotheek een warm hart toedraagt op om
het bibcharter te ondertekenen. Zo geven we samen een sterk
signaal dat de bibliotheek belangrijk is én blijft.

Bib Hoeilaart
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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Tafeltennisclub bekroond voor

jeugdwerking
Tafeltennisclub TTC VTB Hoeilaart heeft van Sporta
het zilveren Sport-i-label gekregen als beloning voor
zijn inspanningen voor de jeugd.
SPORT-I-LABEL
Sporta is de grootste multi-sportfederatie van
Vlaanderen en verenigt 1350 clubs met meer dan
72.000 sporters. Met het Sport-i-label beloont
de federatie sportclubs met een waardevolle
jeugdwerking.
JEUGDWERKING
De jeugdwerking van TTC VTB Hoeilaart draait al
enkele jaren op volle toeren. Op vier jaar tijd is het
aantal jeugdspelers verdrievoudigd. Momenteel heeft
de club 25 spelers tussen 8 en 15 jaar. Zij trainen
elke zaterdag van 14 tot 16.30 uur in de sporthal.
De basisvaardigheden worden aangeleerd via een
multiball aanpak, om geleidelijk over te gaan naar
continu spel.

Bij TTC VTB Hoeilaart is de definitie van jeugdwerking
echter breder dan de wekelijkse zaterdagtraining.
Via vriendenwedstrijden en jeugdtornooien kunnen
de jeugdspelers hun vorderingen meten met
leeftijdsgenoten. Eind november nam de club met
negen jeugdspelers deel aan het Pajottenlandtornooi.
Om het aanstormend jong talent te motiveren,
worden er ook uitstappen naar bijvoorbeeld het
Belgisch tafeltenniskampioenschap of naar een
Europacupwedstrijd georganiseerd.
INFO: www.vtb-hoeilaart.be

Talentenjacht open
Kunstkring Hoeilaart gaat dit jaar, in de vorm van
een wedstrijd-tentoonstelling, ‘op jacht’ naar jeugdig
artistiek talent. De jonge artiesten zullen in oktober
hun werken gratis mogen tentoonstellen in het
GC Felix Sohie.
WEDSTRIJDREGLEMENT
• De deelnemers zijn tussen 18 en 50 jaar, wonen
in Hoeilaart of hebben een hechte band met
Hoeilaart (werden er bijvoorbeeld geboren, maar
wonen er niet meer).
• Alleen tweedimensionale, unieke en originele
werken komen in aanmerking: schilderkunst in
olieverf of acryl, aquarellen en tekeningen met
pen, gouache, pastel, …
• Inschrijven kan tot en met 30 april.
• Deelnemen is volledig gratis.
• De werken worden beoordeeld door een jury
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bestaande uit leden van Kunstkring Hoeilaart,
én door het publiek. De winnaar van de prijs van
de jury krijgt een trofee en een kunstboek. De
prijs van het publiek bestaat eveneens uit een
kunstboek.
INFO, REGLEMENT en INSCHRIJVING:
www.kunstkringhoeilaart.be
Jos Daemen - tel. 02 657 19 36

IN HOEILAART

© Selina De Maeyer

editie maart 2018

Vr 02-03-18
Onderwoud
Pieter Embrechts & SUN*SUN*SUN String Orkestra
Het dubbelalbum van Pieter Embrechts kwam in 2016 uit en werd overladen met
lovende recensies. Samen met het magistrale SUN*SUN*SUN String Orkestra
stelt Pieter de prachtige nummers in intieme vorm voor. Daarnaast mag je je ook
verwachten aan een aantal nieuwe songs en verrassende covers.
Org. dienst Vrije Tijd

© Selina De Maeyer

20.30 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 16 euro. VVK: 17 euro. Kassa: 18 euro.
Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
www.felixsohie.be

Wo 07-03-18
BAM! Beter, Anders en Minder van planeet tot huiskamer
Lezing/workshop door Lisbet Willems
Wil je graag duurzamer leven, weten hoe het Beter, Anders, Minder kan? Kom dan
luisteren. Op een ludieke manier schetst Lisbet Willems enkele milieuproblemen en
geeft ze tips om thuis mee aan de slag te gaan. Niet alleen onze planeet vaart er wel bij,
maar ook je gezondheid en portemonnee! Er is ook tijd voor een doe-moment waarin
je je eigen ecologisch huishoudproduct maakt. Vergeet niet in te schrijven want er zijn
maximum 25 plaatsen per sessie.
Org. dienst Welzijn i.s.m. Gezinsbond en Seniorenraad
Keuze uit twee sessies: van 14 tot 15.30 uur of van 20 tot 21.30 uur, GC Felix Sohie.
55+ en leden Gezinsbond: gratis. Anderen: 4 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO en INSCHRIJVINGEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be
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Za 03-03-18
Fuif voor de jeugd van vroeger

Do 01-03-18
Wandeling:
Bosreservaat J. Zwaenepoel
Samen met een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud
(NGZ) ga je op pad in het bosreservaat Joseph
Zwaenepoel, dat onlangs door Unesco werd uitgeroepen
tot werelderfgoed. Afstand: ongeveer 7 km.
Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Na de geslaagde editie van vorig jaar, organiseert Chiro
Hoeilaart opnieuw de Fuif voor de jeugd van vroeger met
dj Bexx. Dit is het uitgelezen moment om nog eens te
swingen op de muziek uit de jaren ’80, ’90 én de beats van
nu. Je kan uiteraard ook genieten van een fris drankje en
een lekkere snack!
Org. Chiro
Van 21 tot 03 uur, GC Felix Sohie.
VVK: 7 euro. Kassa: 8 euro.
INFO en KAARTEN: Chiroleiding of een van de ambassadeurs:
Johan Vanloo - Joris Pijpen - Raf Deveuster - Peter Terlaeken Nathalie Bohez - Renny Rombouts - Wim Nevens en Els Travers
- Rani Hazaert - Marie-Anne Van Calster en Erik Van Camp Elien Van den Winckel - Sylvia Brinkhof - Nadia Velle - Sabine
Bilsen en Olivier Dewit - Gil De Koninck - Ben Holderbeke Katty Vanham

14 uur, kasteel van Groenendaal. Gratis.
INFO: www.ngz.be

Za 03-03-18
Excursie: Majestueuze bomen
in het Zoniënwoud
Tijdens deze excursie ga je op zoek naar de hoogste
bomen van het Zoniënwoud. Dankzij de oude
bosbestanden (tot in de 18de eeuw) en het arboretum,
is Groenendaal een ideale plek om het majestueuze van
de hoogste bomen te ervaren. Naast inheemse soorten
zoals beuk, eik en linde, zijn dit ook enkele uitheemse
soorten. De grootste kleppers zijn onder te brengen in
een twaalftal soorten, die allemaal aan bod komen. Hier
en daar wordt een boom opgemeten, maar er worden
vooral verhalen opgehaald over de groei, mogelijkheden
en beperkingen. Ook het gebruik van het hout wordt
besproken. Iedereen kan deelnemen, want er is geen
voorkennis vereist!
Org. Inverde
14 uur, kasteel van Groenendaal.
Deelnameprijs: 24 euro.
INFO en INSCHRIJVINGEN: Inverde, tel. 02 658 24 94,
info@inverde.be, www.inverde.be

Di 06-03-18
Ecologisch poetsen
Workshop door Lisbet Willems
Altijd al meer willen weten over hoe je je woning schoon
kan houden op een ecologisch verantwoorde manier?
Natuurvriendelijke schoonmaakproducten zijn daarvoor
ideaal en ook nog goedkoper dan de meeste gangbare
milieuonvriendelijke producten. Schoonmaken met
ingrediënten uit de natuur is niet alleen beter voor het
milieu, maar ook voor je eigen gezondheid en de lucht
binnenshuis. Lisbet Willems komt haar ondervindingen
delen door middel van concrete tips en weetjes. Je gaat na
afloop naar huis met ecologische kuisdoekjes die je tijdens
deze workshop hebt gemaakt.
Org. SamenVoor
20 uur, GC Felix Sohie.
5 euro inclusief koffie en materiaal.
Graag vooraf inschrijven.
INFO en INSCHRIJVINGEN: samenvoor.be@gmail.com
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Zo 04-03-18
Poëzievoorstelling: Theater
De gedichtenwedstrijd van de bib leverde weer een hele
stapel inzendingen op, 82 om precies te zijn, die allemaal
tentoongesteld zullen worden. Op de prijsuitreiking worden,
in samenwerking met het Davidsfonds, de winnende
gedichten als lied voorgesteld. Of hoe een boeiende
samenwerking tussen componisten, zangers en muzikanten
uit eigen streek kan uitmonden in een sfeervolle
zondagochtend vol schoonheid. Aperitiefje inbegrepen!
Van 11 tot 12.30 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.
INFO: tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be

Vr 09-03 en za 10-03-18
Jeugdafdeling Reintje speelt:
De vrek
Een fanatieke
groep jonge
acteurs en actrices,
een welklinkend
kinderkoor en nog
andere muzikale en
theatrale verrassingen
leiden je doorheen
een moderne
bewerking van de
klassieker De vrek van
Molière. Het publiek
mag een kijkje nemen
achter de schermen
van de 17de-eeuwse
Franse bourgeoisie en haar problemen, tegelijk een kijk op
de mens en de maatschappij van nu en de verwoestende
gevolgen van gierigheid. Een geestige en sfeervolle
voorstelling met rasecht Hoeilaarts talent!
Org. Toneelgroep Reintje
Telkens om 20 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6,5 euro. VVK: 7 euro.
Kassa: 8 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO: Kim Vanderstraeten, gsm 0476 65 89 16,
info@reintje.be
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, www.reintjehoeilaart.wordpress.com
of bij Mimi’s Optiek.

Org. Bib Hoeilaart en Davidsfonds

Za 10-03-18
Fashion Swap
Heb je kleren in je kast
die je niet meer draagt,
maar die wel nog in
goede staat zijn? Kan je
ze moeilijk weggeven?
Kom ze dan ruilen voor
andere leuke kleren op de Fashion Swap. Zo doen we
samen aan consuminderen! Ook het Repair Café en de
Zwerfvuildag zullen die dag plaatsvinden, samen met
allerlei randactiviteiten. Je kan bovendien gezellig iets
eten en drinken in de cafetaria.
Hoe werkt het?
• Schrijf je voor 7 maart in via
fashionswapsv@gmail.com.
• Van 10.30 tot 11.30 uur kan je je kleren
binnenbrengen en krijgen je kledingstukken punten
op basis van goede staat, materiaal, merk, ... Er
worden enkel kleren aanvaard die in goede staat zijn
(miskoopjes, weinig gedragen kleren, …).
• Om 12 uur begint de ruil en kan je met je punten
andere kleren kopen.
• Als je niets leuk vindt, kan je je eigen kleren
terugkopen of je punten bijhouden voor een volgende
editie. Kleren die overblijven gaan naar een goed doel.
Org. SamenVoor
Van 10.30 tot 15 uur, GC Felix Sohie.
Gratis.
INFO en INSCHRIJVINGEN: fashionswapsv@gmail.com
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Zo 11-03-18
Kleuterhappening
Onder begeleiding van de ouders, kunnen kinderen van
3 tot 7 jaar zich uitleven op springkastelen, treintjes,
auto’s en spelen met puzzels, blokken, ... en zoveel meer.
Een echt spelparadijs! Een grimeur en een ballonplooier
zullen bovendien allemaal lachende gezichtjes toveren!

Zo 11-03-18
Ochtendwandeling:
Voorjaarsroep van de spechten
Onder de deskundige begeleiding van enkele
vogelkenners ga je op zoek naar spechten.
Ondertussen wandel je in een prachtig stukje
Zoniënwoud op de grens van Hoeilaart en SintGenesius-Rode. Het iets vroeger opstaan op een
zondag meer dan waard! Aangepast schoeisel is te
voorzien in functie van de weersomstandigheden.

Org. dienst Vrije Tijd
Van 14 tot 17 uur, sporthal.
Toegang: 3 euro. Reserveren is niet nodig.
Aangepast schoeisel is verplicht (ook voor
begeleiders).
INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be

Org. Natuurpunt Rode
9 uur, kasteel van Groenendaal.
Gratis.
INFO: Philippe Verdegem: gsm 0477 38 50 51 of
René Marcelis: gsm 0474 01 47 14,
www.natuurpunt.be/agenda

Ma 12-03-18
Kreta: mythe en werkelijkheid
Beeldreportage door
Jean-Pierre en Mieke Demarsin-Opsommer
Kreta is het grootste eiland van Griekenland en een
belangrijke toeristische trekpleister. Het eiland telt zo’n
500.000 inwoners, maar ontvangt jaarlijks driemaal zoveel
toeristen die het leven er ingrijpend veranderen.
Eerst verkent het publiek de mythes en geschiedenis
van Kreta, met onder meer Zeus die op het eiland werd
geboren en Paulus die er de kerstening op gang bracht.
Ook het aantrekkelijke eilandje Santorini komt uitvoerig aan
bod. In het tweede deel gaat alle aandacht naar de natuur,
het cultureel erfgoed en de hedendaagse samenleving.
De voordrachtgevers Jean-Pierre en Mieke tonen steeds
prachtige beelden en zijn om die reden al meerdere keren
in Hoeilaart te gast geweest!
Org. vtbKultuur
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20 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro. VVK: 4 euro.
Kassa: 5 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO: Paul Vanloo, tel. 02 657 23 09,
vanloo.paul@skynet.be
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be

Zo 11-03-18
Natuurwandeling: Op zoek naar de
naam en herkomst van bomen
Samen met een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud
(NGZ) ga je 7 km lang op zoek naar de naam en herkomst
van bomen.

© Dirk Raes

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

14 uur, bosmuseum, Groenendaal.
Gratis.
INFO: www.ngz.be

Do 15-03-18

Vr 16-03-18

Bart Defoort Quintet

Grote Wijndaalquiz

Jazz at Felix’
Het Bart Defoort Quintet
komt zijn nieuwe cd
Inner Waves voorstellen,
met uitsluitend eigen,
recente composities. De
lyrische melodieën, rijke
harmonische kleuren, binaire grooves en ontroerende
songs kenmerken zijn muziek. Dit repertoire wordt
gebracht door Belgische topmuzikanten, met een hechte
groepssound, vol interactie en intens speelplezier!

Ten voordele van Voedselhulp Druivenstreek
Voor de elfde keer staat
deze gevarieerde, algemene
kennisquiz garant voor
een leuke en spannende
avond, met een drankje en
hapje tussendoor en mooie
prijzen. Bovendien gaat de
integrale opbrengst naar
Voedselhulp Druivenstreek.
Vorig jaar werd liefst 1250
euro overgemaakt aan deze
vrijwilligers die al vele jaren
de strijd aangaan tegen verdoken armoede in onze streek
(www.voedselhulp-overijse.be).

Line-up: Bart Defoort: tenor sax - Ewout Pierreux: piano Hans Van Oost: gitaar - Christophe Devisscher: contrabas
- Toni Vitacolonna: drums
Org. 5 voor 12
20.30 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro. VVK: 8 euro.
Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,
jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be of
reserveren@5voor12hoeilaart.be

Org. Dynamo Wijndaal
20 uur, GC Felix Sohie.
Deelname: 25 euro per ploeg. Een ploeg telt
minimum 3 en maximum 6 personen. Vooraf
inschrijven is verplicht.
INFO en INSCHRIJVINGEN: dynamowijndaal@gmail.com,
www.dynamowijndaal.be

Za 17-03-18
Hoeilaartse Melodieën in concert 2
Opnieuw een avondvullend concert met honderd procent
Hoeilaartse liedjes en composities. Na de lezing en het
eerste concert, bleef er nog veel materiaal over dat
absoluut niet mag verloren gaan. Daarom een tweede
concert met extra aandacht voor onder meer de revues
uit de jaren ’30. Nostalgie en culturele geschiedenis
versmelten tot een humoristische, warme en vaak
emotionele beleving. Dat belooft!
Org. Davidsfonds

20 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:
11 euro. VVK: 12 euro.
Kassa: 14 euro.
Cultuurwaardebons
worden aanvaard.
INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,
davidsfonds@hoeilaart.be,
www.hoeilaart.davidsfonds.be
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s Optiek.
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Di 20-03-18

Zo 25-03-18

De priorij van Groenendaal

Als je iemand verliest
die je niet kan verliezen

Nacht van de Geschiedenis:
Religie
Samen met Michel Erkens,
Mark Pieters en Jaak Bertmans
bezoeken we deze eens zo
machtige kloostergemeenschap,
ontdekken we de architectuur
van de vele gebouwen, bepalen
we de mystieke invloed van Jan
van Ruusbroec, … Een stukje
boeiende eigen geschiedenis, waarin we alles wat we
vandaag over de priorij van Groenendaal en Jan van
Ruusbroec weten, proberen samen te vatten.

De leesclub bespreekt
Om de twee maand komt in de
bib een groepje mensen samen
om een boek te bespreken,
telkens op zondagmorgen. De
boeken worden in onderling
overleg gekozen. Bij een
tasje koffie of thee wordt
gejongleerd met literaire kennis,
gediscussieerd over de schoonheid
van taal, gedebatteerd over het
wel en wee van personages,
verteld over eigen ervaringen en gefantaseerd.

Org. Davidsfonds

Ish Ait Hamou is populair als danser en choreograaf,

20 uur, GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro. VVK: 5 euro.
Kassa: 6 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,
davidsfonds@hoeilaart.be,
www.hoeilaart.davidsfonds.be
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s Optiek.

maar zijn boeken hebben ook veel succes. Dit verhaal
schreef hij voor de campagne Te gek. Chirurg Sheila moet
een Palestijnse vluchteling opereren met wie zij eerder
een intiem gesprek voerde.

Zo 25-03-18
Salie Lewi aan de vleugelpiano
Aperitiefconcert
De Cultuurraad organiseert in de aanloop naar het Feest
van de Vrouw een aperitiefconcert met Salie Lewi aan
de piano. De vleugelpiano is eigendom van vzw Thoover
die hem ter beschikking stelt van de Academie voor
Podiumkunsten APKO en het GC Felix Sohie.

Za 24-03-18
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
In het voorjaar organiseert Gezinsbond Hoeilaart
naar goede gewoonte een tweedehandsbeurs van
kinderkleding, babyuitzet en speelgoed. Meer dan dertig
standhouders geven met veel plezier hun spullen nog een
tweede leven! Ga zeker eens een kijkje nemen.
Wil je graag zelf een standje bemannen? Mail dan
naar gezinsbondhoeilaart@hotmail.com (inschrijven als
verkoper is verplicht).
Org. Gezinsbond
Van 10 tot 13 uur, GC Felix Sohie (theaterzaal).
Gratis toegang.
INFO: gezinsbondhoeilaart@hotmail.com
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Vanaf haar prilste jaren studeerde deze muzikante,
afkomstig uit Overijse, piano aan de muziekacademie. Op
haar 18de vertrok ze naar Londen om er Musical Theatre
te studeren. Ze schrijft en componeert haar eigen muziek,
wat in 2010 resulteerde in haar eerste album, Star
Rythm. Ze brengt voor de gelegenheid zelfgeschreven,
hoofdzakelijk Nederlandstalige liederen.
Org. Cultuurraad
11 uur, GC Felix Sohie.
Gratis.
INFO: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be

Doe je graag mee? Schrijf je in en reserveer in de bib een
exemplaar van het boek.
Org. Bib Hoeilaart
Van 10 tot 12 uur, bib.
Prijs: 3 euro. Op voorhand inschrijven is verplicht.
INFO en INSCHRIJVINGEN: tel. 02 657 17 44,
bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib

In het teken van de Jeugdboekenmaand organiseert
de bib heel wat activiteiten. Meer info vind je terug
op blz. 18.

Do 29-03-18
Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant kan
je voor 8 euro genieten
van een heerlijke warme
maaltijd.
Menu:
• Witloofsoep
• Konijnstoofpotje met
aardappelkroketten
• Dame blanche
Org. dienst Welzijn
Vanaf 11.30 uur, De Eekhoorn.
Prijs: 8 euro (1 drankje en koffie inbegrepen).
Op voorhand inschrijven is verplicht en kan vanaf
maandag 19/03 tot en met dinsdag 27/03 (12 uur).
INFO en INSCHRIJVINGEN: Sociaal Huis,
tel. 02 658 28 68,
sociaalhuis@hoeilaart.be

Za 31-03-18
Soulstep Dance Party
De dansvereniging Soulstep Dance Crew organiseert op
31 maart haar tweejaarlijks dansfeest. Om 16 uur starten
ze al met een Kids party. De dansers grijpen ook meteen
de kans om aan familie en vrienden te laten zien wat
ze zoal doen en leren tijdens de danslessen. Iedereen is
welkom om de benen los te gooien op de beats van
dj Frakke!
Org. Soulstep Dance Crew

Zo 25-03-18

Van 16 tot 02 uur, GC Felix Sohie.
Leden: 3 euro. Niet-leden: 5 euro.
INFO: gsm 0485 64 20 59, soulstepdc@gmail.com,
www.soulstep.be

Feest van de Vrouw
Zoals nu reeds enkele jaren organiseert SamenVoor het
Feest van de Vrouw opgeluisterd met dans, muziek en
zang alsook het overhandigen van de prijs van de Vrouw
van het Jaar en Lifetime. Kom genieten van een heerlijk
stuk gebak met koffie of thee, een gezellige babbel en
leuk gezelschap. Iedereen welkom!
Org. SamenVoor
Van 15 tot 20 uur, GC Felix Sohie.
Gratis. Graag vooraf inschrijven.
INFO en INSCHRIJVINGEN: samenvoor.be@gmail.com

27

Maart 2018
Datum

Uur

Plaats/Vertrek

Activiteit

Organisator

Do 01

14 uur

Kasteel Groenendaal

Wandeling: Bosreservaat J. Zwaenepoel

NGZ

Do 01

14-16 uur

GC F. Sohie

Creanamiddag

Crea Hoeilaart

Vr 02

20.30 uur

GC F. Sohie

Concert Pieter Embrechts & SUN*SUN*SUN String Orkestra

Dienst Vrije Tijd

Za 03

14 uur

Kasteel Groenendaal

Excursie: Majestueuze bomen in het Zoniënwoud

Inverde

Za 03

21-03 uur

GC F. Sohie

Fuif voor de jeugd van vroeger

Chiro

Zo 04

8.20 uur

Gemeentehuis

Daguitstap naar Beringen

WC ‘t Beukenootje

Zo 04

11-12.30 uur

GC F. Sohie

Poëzievoorstelling: Theater

Bib Hoeilaart en Davidsfonds

Di 06

11-12 uur

Sociaal Huis

Spreekuur over zwangerschap, bevalling, opvoeding, …

Kind & Gezin i.s.m. Huis van het
Kind Druivenstreek

Di 06

14.30 uur

Gemeenteplein

Aquagym

Femma

Di 06

20 uur

GC F. Sohie

Workshop: Ecologisch poetsen

SamenVoor

Wo 07

9.45-11.45 uur

GC F. Sohie

Computerspreekuur

Seniorenraad

Wo 07

14 uur en 20 uur

GC F. Sohie

Lezing/workshop: BAM! Beter, Anders en Minder van planeet tot
huiskamer

Dienst Vrije Tijd en dienst
Welzijn i.s.m. Gezinsbond en
Seniorenraad

Vr 09

20 uur

GC F. Sohie

Jeugdafdeling Reintje speelt: De vrek

Toneelgroep Reintje

Za 10

10-14 uur

Voorplein GC F. Sohie

Zwerfvuildag

Dienst Milieu

Za 10

10-14 uur

GC F. Sohie

Repair Café

SamenVoor

Za 10

10.30-15 uur

GC F. Sohie

Fashion Swap

SamenVoor

Za 10

20 uur

GC F. Sohie

Jeugdafdeling Reintje speelt: De vrek

Toneelgroep Reintje

Zo 11

9 uur

Kasteel Groenendaal

Ochtendwandeling: Voorjaarsroep van de spechten

Natuurpunt Rode

Zo 11

14 uur

Bosmuseum

Natuurwandeling: Op zoek naar de naam en herkomst van bomen

NGZ

Zo 11

14-17 uur

Sporthal

Ma 12

20 uur

GC F. Sohie

Wo 14

15 uur

GC F. Sohie

Do 15

14-16 uur

GC F. Sohie

Creanamiddag

Crea Hoeilaart

Do 15

20.30 uur

GC F. Sohie

Jazz at Felix’: Bart Defoort Quintet

5 voor 12

Vr 16

20 uur

GC F. Sohie

Grote Wijndaalquiz

Dynamo Wijndaal

Za 17

10.30 uur

GC F. Sohie

Voorleesaperitiefje

Bib Hoeilaart

Za 17

20 uur

GC F. Sohie

Hoeilaartse Melodieën in concert 2

Davidsfonds

Di 20

13.30-14.30 uur

Sociaal Huis

Spreekuur DG Personen met een handicap

Dienst Welzijn

Di 20

14.30 uur

Gemeenteplein

Aquagym

Femma

Di 20

20 uur

GC F. Sohie

Nacht van de Geschiedenis: De priorij van Groenendaal

Davidsfonds

Za 24

10-13 uur

GC F. Sohie

Tweedehandsbeurs

Gezinsbond

Za 24

10-13 uur

GC F. Sohie

Jeugdboekendag: Eureka

Bib Hoeilaart
Bib Hoeilaart

Dienst Vrije Tijd

Kleuterhappening
Beeldreportage: Kreta, mythe en werkelijkheid
Familievoorstelling: De dromenzuiger van opa Pluizebol

vtbKultuur
Dienst Vrije Tijd

Zo 25

10-12 uur

GC F. Sohie

De leesclub bespreekt: Als je iemand verliest die je niet kan
verliezen

Zo 25

11 uur

GC F. Sohie

Aperitiefconcert: Salie Lewi aan de vleugelpiano

Cultuurraad

Zo 25

12 uur

Refter SintClemensschool

Solidaire maaltijd

Broederlijk Delen i.s.m.
Wereldwinkel

Zo 25

15-20 uur

GC F. Sohie

Feest van de Vrouw

SamenVoor

Wo 28

19.30 uur

GC F. Sohie

Demonstratie Tupperware

Femma

Do 29

11.30 uur

De Eekhoorn

Dorpsrestaurant (inschrijven van 19/03 tot 27/03)

Dienst Welzijn

Do 29

14-16 uur

GC F. Sohie

Creanamiddag

Crea Hoeilaart

Vr 30

13.30-15.30 uur

GC F. Sohie

Creatieve namiddag

Femma

Za 31

16-02 uur

GC F. Sohie

Soulstep Dance Party

Soulstep Dance Crew

Elke maandag
(uitz. feestdagen)

14 uur

GC F. Sohie
(cafetaria)

‘t Trefpunt Sohie

Seniorenraad

Elke maandag en donderdag
(uitz. schoolvakanties)

13.30-16 uur

GC F. Sohie
(Groenendaal)

Workshop aquarel

Vrij Kunstatelier
Vosdelle

Elke dinsdag en woensdag
(uitz. schoolvakanties)

13-16 uur

GC F. Sohie
(Groenendaal)

Workshop olieverf

Vrij Kunstatelier
Vosdelle

Elke woensdag
(uitz. schoolvakanties)

15.30-16 uur

Bib

Elke vrijdag

8-13 uur

Gemeenteplein

Markt

Dienst Lokale Economie

Elke vrijdag
(uitz. schoolvakanties)

14-16 uur

Nerocafé

Café Combinne

Archeduc

In de vertelzetel

Bib Hoeilaart

De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
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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 april 2018 in voor woensdag 5 maart.
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

