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Veilige dienstverlening
Denk eraan: het dragen van een mondmasker is 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!



/ BLIKVANGER / 

Vanaf 1 april kunnen we in Hoeilaart ons 

groente-, fruit-, keuken- en tuinafval ook 

bijhouden en aanbieden in rolcontainers. De 

afvalophalers van Interrand komen op de 

wekelijkse ophaaldag de containers ledigen. Hun 

vuilniswagen werd daar speciaal voor uitgerust. 

De groene gft-zakken blijven ze wekelijks ook 

meenemen.

De containers staan op wieltjes en zijn vlot 

hanteerbaar. Ze lekken niet, laten minder 

geuren door en trekken geen ongedierte aan. 

Ze zijn sterk en scheuren niet. Nieuwsgierige 

katten, honden en vogels kunnen de containers 

niet openkrabben. Ze zijn bestand tegen alle 

weersomstandigheden en je kan ze makkelijk 

uitspoelen. Niets dan voordelen dus!

Lees er meer over op pagina 14.

Op wieltjes
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 NIEUW RAADSLID 

Op 22 februari 2021 legde Maarten Bresseleers de eed af 

als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de 

gemeenteraad, ter vervanging van zijn partijgenote 

Sylvie Gahy die het stokje doorgeeft aan de jongere 

generatie.

Maarten Bresseleers – PRO Hoeilaart
Baron Jacques de Dixmudestraat 13

1560 Hoeilaart 

0486 02 03 96

maarten.bresseleers@hoeilaart.be

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.

 ALLEMAAL @HOEILAART.BE 

Gemeente en OCMW Hoeilaart vormen één 

organisatie. Dat is vanaf nu ook duidelijk in 

hun mailverkeer. Voortaan zijn alle diensten 

te bereiken via @hoeilaart.be.

Wanneer je mailt naar de woonzorgsite 

of de sociale dienst, pas je vanaf nu best 

systematisch het mailadres aan: van  

@ocmw.hoeilaart.be maak je kortweg  

@hoeilaart.be. Na een paar keer zal het 

adres automatisch correct tevoorschijn 

komen wanneer je de naam van de dienst 

of medewerker begint te typen.

De OCMW-diensten krijgen nog even de 

tijd om hun contacten te verwittigen. De  

@ocmw.hoeilaart.be-adressen zullen 

daarom nog een tijdje bruikbaar blijven. 

Toch is het beter om daar niet op te 

rekenen. Maak er meteen een gewoonte 

van om nog enkel de correcte @hoeilaart.be- 

adressen te gebruiken.

/ VARIA / 
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 JE FIETS LATEN MERKEN TEGEN DIEFSTAL 

Als de coronamaatregelen het toelaten, kan je 

op dinsdag 27 april van 16 tot 18 uur op het 

Gemeenteplein, vlak voor het Hoeilaartse commissariaat, 

je fiets gratis laten merken door de politie. 

Door op je fiets je rijksregisternummer aan te 

brengen, is hij beter beveiligd en kan hij gemakkelijker 

terugbezorgd worden wanneer de politie hem na een 

diefstal vindt.

 VRIJWILLIGERS, BEDANKT! 

Vrijwilligers betekenen veel voor onze lokale 

gemeenschap. Dat hebben we zeker de voorbije 

maanden kunnen merken. Dankzij de inzet van 

vrijwilligers werden tijdens corona heel wat mooie, 

kleine en grote initiatieven tot een goed einde 

gebracht. Daarom wil Hoeilaart de komende jaren 

nog meer inzetten op een ondersteuningsbeleid 

om het lokaal vrijwilligen aan te moedigen en te 

versterken.

Een week om te bedanken!
Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger  

van 27 februari tot 7 maart 2021 bedanken 

we de vele vrijwilligers die zich zichtbaar en 

onzichtbaar inzetten voor heel verschillende dingen.

Ken jij een vrijwilliger, werk je samen met vrijwilligers 

of doe je soms beroep op vrijwilligers? Vergeet 

dan niet hen even in de bloemetjes te zetten, een 

schouderklopje te geven, te verrassen met een kleine 

attentie of hen gewoon een dikke pluim te geven 

voor wat ze doen!

Op vier locaties staan in het dorpscentrum grote 

kaders. Ben je zelf een fiere vrijwilliger of wil je de 

vrijwilligers graag bedanken? Ga dan op zoek naar 

die kaders, neem een selfie of laat een foto nemen, 

en deel hem op sociale media met de hashtag 

/ VARIA / 

#BedanktVrijwilliger. Zo toon je aan iedereen 

dat ook jij het Hoeilaartse vrijwilligerswerk een 

warm hart toedraagt.

De gemeenten van de Druivenstreek sluiten de 

Week van de Vrijwilliger 2021 af met een online 

activiteit op zaterdag 6 maart, waarvoor de 

vrijwilligers gratis konden inschrijven.

??        www.politiedruivenstreek.be
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“De vaccinaties zijn prima verlopen”, zegt 

Chloë Foccaert, de Hoeilaartse covidcoördinator. 

“Met affiches op de gangen en een infosessie 

hebben we de bewoners goed voorbereid op 

het verloop van de vaccinaties. En tijdens de 

vaccinaties zorgde het personeel voor een ludieke 

omkadering, zodat alles in een ontspannen sfeer 

kon verlopen.”

Bewoonster Lisanne Schoonjans is alleszins erg 

blij dat ze gevaccineerd is: “Ik raad het iedereen 

aan, het komt tenslotte de maatschappij ten 

goede.“ Dat wil niet zeggen dat nu plots alles 

weer kan. “Het vaccin voorkomt dat je ziek wordt 

bij besmetting, maar ondanks de vaccinatie kan 

je het virus nog steeds doorgeven. Zolang niet 

voldoende mensen gevaccineerd zijn, is het dus 

belangrijk dat we met z’n allen voorzichtig blijven 

om andere mensen te beschermen”, legt Chloë 

uit.

Lisanne zou op haar kamer bezoek van haar 

dochter mogen ontvangen, maar dat doet ze 

liever niet. Ze spreken altijd af in de cafetaria, aan 

een tafeltje met plexischerm, en ze houden hun 

mondmasker aan.

 IN GOEDE HANDEN 

Lisanne is blij dat ze de coronacrisis in het 

woonzorgcentrum meemaakt. “Ik mag er niet 

aan denken dat ik nu alleen thuis zou zitten. Ik 

voel heel erg met die mensen mee.”

Precies drie jaar verblijft Lisanne nu op Den 

Dumberg. Het was haar eigen beslissing om zich 

op de wachtlijst te zetten. Op de woonzorgsite 

zit ze tussen de mensen, kan ze al eens een 

praatje doen, deelnemen aan activiteiten en 

wordt ze goed verzorgd. “Per afdeling vormen 

we een bubbel, we zijn dus nooit alleen. We eten 

samen en nemen samen aan de activiteiten deel. 

Gevaccineerd!Gevaccineerd!
Op 13 januari en 4 februari hebben de bewoners  
van woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe hun  
spuitjes tegen Covid-19 gekregen. Dat heeft iedereen weer 
hoop gegeven, maar voorzichtig zijn blijft de boodschap.
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VAVAACCCCCCICINN
COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis eu semper turpis, non 

pulvinar mauris.

VVAACCCCCICINNN
COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis eu semper turpis, non 

pulvinar mauris.

Rummikub, bakken, knutselen en tekenen … 

er is genoeg variatie. Met tv-kijken, mailen en 

surfen op mijn pc, lezen en handwerk kan ik 

me zelf ook goed bezighouden.” Lisanne heeft 

ook niets dan lof voor het zorgpersoneel. “Elke 

dag nemen ze onze temperatuur. De minste 

symptomen worden onmiddellijk opgemerkt en 

meteen wordt het nodige gedaan. We zijn hier 

in goede handen.”

“Toen er op de site een uitbraak werd 

vastgesteld, werd onze afdeling twee weken in 

quarantaine geplaatst. Iedereen moest 24/24 

uur op zijn kamer blijven, ook om te eten. Dat 

was echt hard, vooral mentaal, de eenzaamheid 

woog bij velen zwaar”, geeft Lisanne toe. “Blij 

dat dat voorbij is.”

/ WELZIJN / 

??         Chloë Foccaert, covidcoördinator Hoeilaart en afdelingshoofd Mens 
02 658 01 45 – chloe.foccaert@hoeilaart.be

VAVAACCCCCCICINN
COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis eu semper turpis, non 

pulvinar mauris.

VVAACCCCCICINNN
COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Duis eu semper turpis, non 

pulvinar mauris.

Hoeveel Hoeilanders gevaccineerd?
Volg de stand op 

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

 OP EEN EILAND 

“Sinds 11 maart 2020 zitten we hier wel op een 

eiland, afgesneden van het dorp. Mijn auto staat 

al maanden onaangeroerd op de parking van de 

site. Ik ben al een jaar niet meer bij mijn dochter 

thuis geweest, niet meer samen gaan winkelen of 

ergens iets gaan eten”, stelt Lisanne vast. “Maar 

ik klaag niet, ik ben realistisch en geduldig van 

nature. Nu de vaccinaties begonnen zijn, hebben 

we allemaal weer hoop.”

De 18-plussers van Hoeilaart, Overijse en Tervuren zullen voor hun vaccinatie uitgenodigd 

worden in het vaccinatiecentrum in de Markthal van Overijse. Je zal vooraf een persoonlijke 

uitnodiging krijgen, waarin alle praktische informatie staat.

 VRAGEN?  Kijk op www.laatjevaccineren.be en www.vaccinmarkthal.be  
 of bel naar het call center op 02 713 87 10.
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Retrospectieve Jos Daemen 
Jos Daemen wordt dit jaar 80 en is al 40 jaar 
als pentekenaar actief. Voor zijn dochters 
Els en Hilde dé gelegenheid om hem te 
verrassen met een boek over zijn werk. 

Het werk van Jos Daemen is steevast te 

bewonderen op de tentoonstellingen van de 

Koninklijke Kunstkring Hoeilaart, waarvan hij 

sinds 2010 voorzitter is. 

 WAAR IS HET  
 BOEK TE KOOP? 

Els: De oplage wordt alvast beperkt. Om 

te peilen hoeveel interesse er is, werken we 

met een systeem van voorinschrijvingen. Wie 

wenst kan uiterlijk op 25 april 2021 
aan de voordelige prijs van 24 euro een boek 

reserveren via users.telenet.be/boekjosdaemen 

of via mail naar boek.josdaemen@telenet.be. 

In Hoeilaart bezorgen we het boek gratis. Na 

12 juni zal het boek te koop zijn in de lokale 

boekhandels en aan de balie van GC Felix 

Sohie, maar aan een hogere prijs en zolang 

de voorraad strekt. Vooraf intekenen is dus de 

beste optie.

Hilde: Het is niet onze bedoeling is om winst 

te maken. Mocht het boek succesvol zijn, dan 

zullen we de eventuele winst schenken aan 

een goed doel.

/ VRAAG EN ANTWOORD / 

 HOE ZIET HET BOEK ERUIT? 

Hilde: Het is een luxe-uitgave geworden, met harde 

kaft en een 140-tal pagina’s. Uit de tekeningen die hij 

zelf bewaarde of die we in privécollecties terugvonden, 

maakten we een selectie van 100 tekeningen die zijn 

artistieke evolutie weergeven. 

Els: De originele tekeningen worden via hoogwaardige 

scans in het boek afgedrukt. Korte tekstjes geven 

wat uitleg bij de tekeningen of vertellen iets over het 

leven van onze pa. In het boek staan ook nooit eerder 

vertoonde exclusieve en verrassende werken.

 WELKE THEMA’S KOMEN IN HET WERK  
 VAN JOS AAN BOD? 

Hilde: Onze pa is een echte Doender. Hoeilaart 

staat centraal in zijn leven en zijn werk. Hij maakte 

de voorbije 40 jaar ontelbare tekeningen van mooie 

hoekjes in Hoeilaart, ook van intussen verdwenen 

hoekjes. Maar zijn blik is heel ruim en zijn onderwerpen 

erg gevarieerd, gaande van begijnhoven en kastelen 

tot natuurbeelden en abstracte tekeningen.
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De seniorenraad zit niet stil, en jij?
Ben jij een 55-plusser met wat vrije tijd, met goesting om je 
kennis te delen met anderen of je actief in te zetten? Aarzel 
dan niet om contact op te nemen met de seniorenraad en 
maak als vrijwilliger mee het verschil. De raad hoopt in 2021 
een aantal initiatieven te kunnen heropstarten en andere 
verder uit te werken.

De seniorenraad is in de eerste plaats een 

adviesraad. In de nieuwe werkgroep Welzijn 

wordt er dieper ingegaan op thema’s die 

rechtstreeks en onrechtstreeks het welzijn van 

ouderen kunnen bevorderen, zodat de raad de 

Hoeilaartse beleidsmakers hierover nog beter kan 

adviseren. Afgevaardigden van de seniorenraad 

en individuele 55-plussers geven de senioren 

ook een stem in de mobiliteitsraad, cultuurraad, 

bibraad, sportraad en milieuraad.

De seniorenraad is een actieve raad. ’t Trefpunt 
Sohie, de ontmoetingsnamiddag die de raad 

elke maandag organiseert in het GC Felix Sohie, is 

daar een sprekend voorbeeld van.

De raad ijvert bij de dienst Vrije Tijd en de 

verenigingen voor een boeiend sport- en 
cultuuraanbod waar 55-plussers actief aan 

kunnen deelnemen. Waar mogelijk draagt de 

raad zijn steentje bij tot het welslagen ervan. 

Cultuur om 14 uur, sportelen in de buurt, 

petanquen en wandelen, levenslang leren, 

creatief bezig zijn … bij deze initiatieven en heel 

wat grotere evenementen komen de Hoeilaartse 

senioren aan hun trekken.

De raad helpt de Hoeilaartse senioren ook 

op weg in de digitale wereld. Zo is er het 

maandelijkse Computerspreekuur, waar ze 

terecht kunnen met hun vragen over digitale 

communicatie en het gebruik van de computer. 

Met veel plezier promoot de raad ook andere 

initiatieven die de senior mediawijzer maken, 

zoals de Digidokter in de bib, de computerlessen 

van het volwassenenonderwijs, infosessies van 

Samen Voor en de vormingen van Archeduc.

Meer weten over de seniorenraad of je  
engageren als vrijwilliger bij de raad:
seniorenraad@hoeilaart.be – seniorenhoeilaart.be

Inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief:
seniorenhoeilaart.be/onze-nieuwsbrief

/ VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS / 
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Met 1 ticket  
naar Brussel en terug 
Dankzij BRUPASS XL, het nieuwe gemeenschappelijke 
vervoerbewijs van De Lijn, MIVB, NMBS en TEC, is het 
vanaf vandaag aantrekkelijker om vanuit Hoeilaart met het 
openbaar vervoer naar Brussel te gaan en terug.

 TARIEVEN BRUPASS XL  

o Tickets: 
Verkrijgbaar via de verkoopkanalen 

van MIVB, NMBS en TEC: 

 - 1 rit: 3 euro 

 - 10 ritten: 20 euro

o Abonnementen: 
Verkrijgbaar via de verkoopkanalen van 

MIVB, NMBS, TEC en De Lijn: 

 - 1 maand: 74 euro 

 - 12 maanden: 775 euro

/ MOBILITEIT / 

Als reiziger kan je dankzij de BRUPASS XL 

-tickets en -abonnementen met één 

enkel ticket en een gemeenschappelijk 

tarief gebruikmaken van trein, tram, 

bus en metro in een uitgebreide 

perimeter van 11,5 km  

rond de negentien Brusselse 

gemeenten (behalve vanaf 

Brussels Airport). 

 PRAKTISCH 

De tickets en abonnementen kunnen op een MOBIB-
kaart geladen worden en moeten systematisch worden 

gevalideerd vooraleer aan boord te gaan van elk 

vervoermiddel dat tijdens de reis gebruikt wordt: aan een 

valideertoestel van de MIVB, TEC en/of De Lijn, en via een 

verkoopautomaat van de NMBS alvorens op de trein te 

stappen.

??      www.delijn.be – www.stib-mivb.be 
www.belgianrail.be – www.letec.be 
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Veilig op de fietsVeilig op de fiets
In Hoeilaart wordt de laatste maanden meer dan ooit gefietst. 
En dat wil het bestuur blijven aanmoedigen. Want fietsen 
levert alleen maar voordelen op.

Bedankt chau�eur
dat je me op een 
veilige afstand 
passeert.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet
als het donker is.

Bedankt bestuurder
dat je kijkt
voor je afslaat.

Bedankt chau
eur
dat je kijkt
voor je afslaat.

Bedankt snelle 
fietser dat je 
vertraagt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt fietser
dat je voorrang 
verleent.

Rond 22 maart lanceert Hoeilaart een grote 

fietsveiligheidscampagne, een initiatief van 

de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar 

het lokaal bestuur op intekende.

 BOODSCHAPPEN IN HET STRAATBEELD 

Je zal binnenkort op toepasselijke plaatsen of 

kruispunten borden opmerken. Borden met 

positieve boodschappen waarin fietsers 
en automobilisten elkaar bedanken en 

aanmoedigen om rekening te houden met elkaar. 

Borden met kleine geheugensteuntjes om het 

veilig te houden. 

 KLEINE INSPANNINGEN VOOR ELKAAR 

Dikwijls gaat het om minimale inspanningen die 

een groot verschil kunnen maken. Als fietser 

kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door 

zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor 

andere bestuurders en duidelijk op voorhand 

aan te geven wat je van plan bent. Maar uit 

ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders 

ook vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in 

gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van 

de andere en lever die kleine inspanning 

voor elkaar en voor jezelf.

??      technische dienst – 02 658 28 70  
technischedienst@hoeilaart.be
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Schooljaar 2021-2022

Werd je kind geboren in 2019 en gaat het in september 2021 
voor het eerst naar school? Gaat het van school veranderen 
of staat het op een wachtlijst? Wil je meer kans maken op 
een plaats in een Hoeilaartse school? Dan is het van het 
allergrootste belang dat je je kind aanmeldt tussen 1 en 
31 maart 2021, alvorens in te schrijven.

Aanmelden en inschrijven verloopt elektronisch 

en in vier stappen.

o Stap 1 - Aanmelden op  
hoeilaart.aanmelden.in

 Van 1 maart (9 uur) tot en met 31 
maart (12 uur)

 Het systeem houdt rekening met de 

schoolvoorkeur(en), eventuele voorrang, de 

afstand tot de school en in laatste instantie 

speelt toeval een rol. Het tijdstip van 

aanmelden speelt geen rol, zo lang het maar 

binnen de aanmeldperiode gebeurt.

o Stap 2 – Ticket krijgen via e-mail
 Tussen 26 en 29 april
 Je ontvangt een mail met het resultaat van 

de aanmelding: een ticket voor de hoogste 

voorkeurschool waar plaats is of, als er geen 

plaats werd toegekend, een document met 

gegevens over de plaats op de wachtlijst.

o Stap 3 – Inschrijven na afspraak
 Van 26 april tot 26 mei
 Maak een afspraak met de school waarvoor 

je een ticket kreeg en zorg ervoor dat je kind 

binnen deze termijn effectief ingeschreven wordt.

o Stap 4 – Vrije inschrijvingen
 Vanaf 28 mei
 Je kan rechtstreeks in de scholen terecht om in 

te schrijven voor zover er nog vrije plaatsen zijn.

Alle informatie over de inschrijvingsprocedure 

en de online tool om aan te melden vind je op 

hoeilaart.aanmelden.in.

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

GO!-school Het Groene dal en de Vrije Sint-Clemensschool werken voor deze aanmeld- en inschrijvingsprocedure 
samen, en kunnen daarbij rekenen op ondersteuning van het lokaal bestuur.
De procedure zorgt ervoor dat elk kind een gelijke kans krijgt om in te schrijven in een school van eigen keuze. Bij 
het verdelen van de plaatsen houdt het systeem rekening met de school van voorkeur, de afstand tot de school en 
met het aantal kansarme en kansrijke kinderen om zo tot een goede sociale mix te komen.

JOEPIE, bijna tijd om 
naar school te gaan!

EERST AANMELDEN,  dan inschrijvenOnline op  hoeilaart.aanmelden. in

/ NAAR SCHOOL / 
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“Er is nog veel te doen, maar de aannemer zit goed op schema. Als 

de werken zo blijven opschieten, zal het gebouw tegen september 

gebruiksklaar zijn”, zegt Kris Lahaye. Als hoofd van de technische 

dienst volgt hij de werken op. Hij was er ook bij toen eind februari 

grondboringen werden uitgevoerd om het gebouw met een 

geothermische warmtepomp te verwarmen. 

De verwarmingsbuizen en de elektriciteitsleidingen liggen al 

klaar. Momenteel worden de binnenmuren bepleisterd en wordt 

de dakdichting afgewerkt. Daarna zijn de vloerbekleding, de 

muurtegels en het binnenschrijnwerk aan de beurt. De aanleg van 

het groendak volgt in de lente. De aannemer zal dan buiten ook 

beginnen aan de toegangsweg, het terras en de inkomzone. 

“De buitenmuren worden bezet met padoek, een erg 

vochtbestendige en sterke houtsoort. Het hout ziet er nu nog 

rood uit, maar het zal snel verkleuren naar een rustig zilvergrijs”, 

verzekert Kris. “De keuze van het meubilair en de kleuren 

binnenin, laten we over aan de medewerkers van het huidige 

kinderdagverblijf. Zij weten best hoe je een leuke, kindvriendelijke 

omgeving kan creëren.”

Op schema
Op de woonzorgsite schiet de bouw van 
het nieuwe kinderdagverblijf goed op. 

/ WERKEN / 

??         02 658 28 70  
technischedienst@hoeilaart.be



Rolcontainers voor gft-afval Rolcontainers voor gft-afval 
Vanaf nu kan je bij Interrand een container op wieltjes huren 

om je groente-, fruit-, keuken- en tuinafval aan te bieden. 

Deze zal vanaf 1 april wekelijks aan huis geledigd worden.  

De biocomposteerbare gft-zakken blijven ook in omloop.

 DRIE FORMATEN, DRIE PRIJZEN 

De containers bestaan in drie formaten: 40, 140 en 240 liter. 

De prijs varieert naargelang het formaat.

o Zijn in het abonnement inbegrepen: de huur, het 

ledigen en de verwerking van je gft, evenals eventuele 

herstellingen te wijten aan normaal gebruik. 

o Bestel je na 1 april, dan wordt de prijs berekend a rato van 

de begonnen maand. 

o Je kan verschillende formaten combineren, bijvoorbeeld 

een kleine container voor je groente-, fruit- en keukenafval 

en een grote voor je tuinafval. Je kan ook combineren en 

aanvullen met gft-zakken. 

o Het is mogelijk om een container in onderlinge afspraak te 

delen met je buur.

o De containers zijn adresgebonden. Wanneer je verhuist, 

neem je de container(s) dus niet mee. Bezorg ze terug 

aan Interrand of geef ze in onderling overleg door aan de 

nieuwe bewoners van je huis.

 RESERVEREN? 

Reserveer bij voorkeur online. Dat kan vanaf 1 maart op 

www.interrand.be. Geen internet? Bel het gratis nummer 

0800 20 255.

Jaarabonnement 
(1 april 2021 – 31 maart 2022)

Formaat 40 liter 140 liter 240 liter

Prijs 57 euro 127 euro 197 euro

Levering thuis 10 euro (eenmalig)
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In de nieuwe blauwe zak zal je meer kwijt 

kunnen dan alleen maar PMD (plastic 

flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons). Ook huishoudelijke plastic 

verpakkingen mogen er in. Dat gaat van 

yoghurtpotjes en botervlootjes tot plastic 

zakken en folies. 

Plastics die geen verpakkingsafval zijn (zoals een 

poetsemmer) mogen er niet in. Die zal je gratis 

naar het recyclagepark kunnen brengen.

Het einde van de 
roze zak is in zicht!
Vanaf 1 april verdwijnt de roze zak 
en wordt de nieuwe blauwe zak 
tweewekelijks opgehaald.

/ SORTEREN EN RECYCLEREN / 

Meer info over wat er al dan niet in  

de nieuwe blauwe zak mag, vind je op  

www.denieuweblauwezak.be (‘Wat verandert 

er?’) en www.betersorteren.be.

 ROZE ZAKKEN TE VEEL OF TE KORT? 

Sinds begin dit jaar zijn de roze zakken niet meer 

te koop in de handel, maar je kan ze nog tot eind 

maart gebruiken. Je kan ze naar het recyclagepark 

brengen of in de week van 16 maart nog met de 

huisvuilophaling meegeven. 

Heb je roze zakken te veel, of te kort? Informeer 

je bij familie, vrienden, buren en op de lokale 

facebookgroepen. Wie roze zakken op overschot 

heeft, helpt wie er te weinig heeft. In uiterste nood 

kan je Interrand contacteren.

In april, mei en juni mag je de roze zakken nog zes 

keer gebruiken als een nieuwe blauwe zak mits het 

toepassen van de correcte sorteerregels.

 WAT MET DE HUIDIGE BLAUWE ZAKKEN?  

Deze mag je verder gebruiken tot ze op zijn, op 

dezelfde manier als de nieuwe blauwe zak.

 WAT MAG ER IN DE NIEUWE BLAUWE ZAK? 

??        www.interrand.be  
info@interrand.be – 02 658 95 41
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 SOCIAAL VERHUURKANTOOR 

Het is aangenaam wonen in Hoeilaart. Geen 

wonder dat de vraag naar comfortabele en 

betaalbare huurwoningen toeneemt. Lokaal 

bestuur Hoeilaart wil daarop inzetten, met Sociaal 

Verhuurkantoor West-Brabant (SVK Webra vzw) 

als partner. Webra streeft ernaar dat iedereen 

in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 

betaalbare prijs en met woonzekerheid over een 

woning van goede kwaliteit beschikt. Webra 

huurt woningen van privé-eigenaars voor een 

termijn van 9 jaar, ondersteunt de eigenaar 

indien nodig bij het renoveren van de woning en 

verhuurt de woning dan door aan een redelijke 

huurprijs.

 WELKE VOORDELEN HEB JE  
 ALS EIGENAAR? 

Gedaan met administratieve rompslomp. Je hebt 

de garantie van een stipte huurbetaling, zelfs 

wanneer de huurder betalingsmoeilijkheden 

heeft. Webra onderhoudt ook de minder 

aangename contacten met huurders zoals het 

versturen van aanmaningen bij huurachterstallen 

en desnoods het opstarten van een procedure 

uithuiszetting. Huurbegeleiding zorgt ervoor 

dat het pand met het nodige respect wordt 

bewoond. Op regelmatige tijdstippen 

brengen huurbegeleiders een bezoek aan de 

onderhuurders.

Via het sociaal verhuurkantoor kan je als eigenaar 

genieten van een renteloze lening tot 25.000 euro  

om renovatiewerken te financieren. Je kan tevens 

genieten van een renovatiepremie, verlaagd 

btw-tarief (bij nieuwbouw en bij verhuring 

gedurende minstens 15 jaar aan het SVK), 

verlaagd tarief van de onroerende voorheffing, 

gunsttarief registratierechten, geen risico op 

leegstandsheffing en gesubsidieerde uren van 

klus- en renovatieploegen. 

Redenen genoeg dus om je woning te verhuren 

aan het sociaal verhuurkantoor.

Huisbaas zonder zorgen
Elke maand stipt de huur op je rekening? Geen kopzorgen 
over leegstand of schade? Het kan allemaal, als je verhuurt 
via het Sociaal Verhuurkantoor. Ook huurders doen er hun 
voordeel mee. 

/ WONEN / 

??        SVK Webra – 02 457 24 90 – administratie@webra.be – www.webra.be 
Woonloket Hoeilaart – 0476 96 38 23 – woonloket.hoeilaart@igo.be
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 PREMIE HOOGRENDEMENTSGLAS  
 EN BUITENMUURISOLATIE VERDUBBELD 

De overheid wil mensen extra aanmoedigen om 

hun woning te isoleren en verdubbelt de premie 

voor het plaatsen van hoogrendementsglas en 

buitenmuurisolatie. Voor isolerende HR-beglazing 

stijgt de premie van 8 naar 16 euro per vierkante 

meter, voor het plaatsen van buitenmuurisolatie 

aan de buitenkant krijg je vanaf 2021 een 

premiebedrag van 30 euro per vierkante meter. 

De premies voor buitenmuurisolatie aan de 

binnenkant (15 euro per vierkante meter), voor 

spouwmuurisolatie (5 euro per vierkante meter) 

en dak- of zoldervloerisolatie (4 euro per vierkante 

meter) veranderen niet. 

Meer info: energiehuis.3wplus.be/premies/zoek-

je-premie

 RENTELOOS LENEN TOT 60.000 EURO  
 VOOR INGRIJPENDE RENOVATIE 

Wie vanaf 2021 eigenaar wordt van een 

energieverslindende woning of appartement en de 

energieprestatie ervan gevoelig verbetert binnen 

vijf jaar, kan aanspraak maken op een renteloos 

renovatiekrediet. Informeer je bij je bank. Het 

Vlaams Energieagentschap neemt de rente voor 

zijn rekening.

De maximum te lenen som bedraagt 60.000 euro 

en is van toepassing voor wie zijn woning met 

label E of F naar een label A brengt. Wie een 

label B of C wil behalen voor zijn woning, kan 

respectievelijk voor 45.000 en 30.000 euro lenen. 

Voor een appartement is een lening van hoogstens 

45.000 euro mogelijk. Het renovatiekrediet heeft 

een looptijd van maximum 20 jaar en kan enkel 

aangevraagd worden als er een woonkrediet loopt.

Meer info: www.energiesparen.be/veelgestelde-

vragen-renteloos-renovatiekrediet.

 PREMIE THUISBATTERIJ VERLENGD TOT  
 EIND 2021 

Voor wie thuis hernieuwbare energie opwekt, kan 

de aankoop van een thuisbatterij interessant zijn. 

Zeker nu bij nieuwe zonnepanelen het systeem 

van de terugdraaiende teller is weggevallen en 

een hoger zelfverbruik aan te raden is, zal de 

vraag naar zo’n thuisbatterij stijgen. Alleen is 

de prijs ervan eerder aan de hoge kant. Daarom 

werd beslist om de premie, die in 2019 in het 

leven werd geroepen, met een jaar te verlengen 

tot eind 2021. De premie bedraagt 250 euro 

per kilowattuur werkelijke capaciteit met een 

maximum van 3200 euro of 35 procent van de 

investeringskosten.

Meer info of een premie aanvragen kan via 

omgeving.vlaanderen.be/premie-voor-de-

aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij.

EnergienieuwtjesEnergienieuwtjes

/ DUURZAAM WONEN  / 

Digitale nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van deze en andere nieuwtjes uit het energie-

landschap? Energiehuis 3Wplus stuurt elke maand een digitale nieuwsbrief 

uit. Daarin kan het gaan over nieuwe of verhoogde premies en subsidies, 

aangepaste wetgeving, tips over duurzaam wonen, projecten waar burgers 

aan kunnen deelnemen …  

Schrijf in via 3wplus.be/nieuwsbrief en vink het vakje ‘Energie’ aan. 
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/ ONDERNEMEN / 

Nieuwe zaakvoerster bij Uniglobe Universal Travel

Er zijn beslist betere momenten om een zaak over te nemen, 
maar Julie Godts deed het toch. Sinds januari 2021 staat ze 
in Hoeilaart aan het roer van het reisagentschap Uniglobe.

Ondernemer van het jaar 2020
Eind 2020 kon iedereen lokale ondernemers nomineren 
voor de titel van ‘ondernemer van het jaar’. De inzendingen 
leverden vijf finalisten op. Dirk Jacquet kwam  
als winnaar uit de bus.

“Toen Patrick, de vorige zaakvoerder, 

aankondigde dat hij een stap terug zou zetten, 

heb ik onmiddellijk toegehapt. Een lang 

gekoesterde droom kon eindelijk in vervulling 

gaan”, legt Julie uit. Sinds ze veertien jaar 

geleden bij Uniglobe aan de slag ging, bouwde 

ze een enorme expertise en een goede band met 

vele Hoeilaarste klanten op. Daar steunt ze nu 

verder op, samen met haar loyale medewerksters 

Annick en Liza.

Een vakantiewoning huren, een campingplaats of 

hotelkamer boeken, reizen met een touroperator 

of op eigen houtje … voor alle reisformules en 

-wensen kan je bij Uniglobe terecht. Julie: “Wij 

leggen de verschillende opties voor, zoeken 

de beste reis voor de beste prijs, werken een 

reisplanning en budgettering uit, helpen bij het 

aanvragen van reisdocumenten, geven reisadvies, 

ook over de geldende coronamaatregelen ter 

plaatse en bij terugkeer, en bieden een 24/24 uur 

assistentie in geval van nood.”

Momenteel heeft 

de reissector het 

moeilijk, maar Julie 

ziet de toekomst 

rooskleurig 

tegemoet en laat 

zich door corona 

niet tegenhouden. 

Mensen reizen nu 

eenmaal graag, en dat 

zal altijd zo blijven, daar is 

Julie van overtuigd. “Wacht niet om vooruit te 

kijken en nu al een vakantie te boeken. We gaan 

soepel met omboekingen om”, verzekert ze nog.

Uniglobe Universal Travel
Vanaf maart 2021: Gemeenteplein 11

02 657 69 71

0476 79 67 24

info@universaltravel.be

www.universaltravel.be

Facebook: UNIGLOBE.Universal.Travel

Dirk, uitbater van Sportbar 1560 en foodtruck Jacky Snack, kreeg maar 

liefst 372 stemmen. Hij deelde de top 5 met vier andere Hoeilaartse 

ondernemers: Linda Vandervaeren (Brood- en banketbakkerij Linda, 

260 stemmen), Eponine en Sabine (Eethuis De Commerce, 250 

stemmen), Tim Kerkhof (Flex-Delivery, 244 stemmen) en Simon Kayaert 

(Studiebureau ESK, 169 stemmen). 

Een dikke proficiat aan Dirk, en aan alle finalisten!
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 WANDELEN EN FIETSEN 

Van 21 maart tot en met zaterdag 5 juni 
2021 (Wereldmilieudag).
Twaalf uitgestippelde wandelingen en 
drie fietstochten in de Druivenstreek.
Je kan de trajecten downloaden van  
www.rcoz.be of RouteYou. Prijs: 10 euro.

“Met onze actie willen we aandacht vragen voor 

groen en natuur in de Druivenstreek”, zegt Gerard 

Hof, trekker van de actie en voorzitter van RCOZ. 

“De wandel- en fietstrajecten verkennen niet alleen 

de prachtige natuur maar gaan ook langs recente 

of geplande milieuprojecten van gemeenten 

en natuurorganisaties. In Hoeilaart lopen er 

wandelingen langs de groene rand en langs enkele 

groene vingers, uitlopers van het Zoniënwoud en 

binnengebieden verbonden door trage wegen. 

Sensibiliseren is ons hoofddoel.”

 BOMEN PLANTEN 

Met de opbrengst van de fiets- en wandeltochten 

- aangevuld met giften, sponsorgeld en bijdragen 

van leden - wil de club bomen aankopen.

“Rotaryleden steken graag de handen uit de 

mouwen en willen iets concreets doen. Daarom 

Wandelen en fietsen  Wandelen en fietsen  
in de Druivenstreekin de Druivenstreek
Door corona kon het jaarlijkse concert van Rotary Club 
Overijse-Zoniën (RCOZ) niet doorgaan. Om fondsen te werven 
voor haar vele goede doelen, werkte de club een alternatief 
uit. Ze nodigt iedereen uit om te wandelen en te fietsen voor 
meer groen en natuur in de Druivenstreek.

/ NATUUR EN GROEN  / 

??           Gerard Hof – 0497 51 53 20  
   gerardhof34@gmail.com

koppelen we het 

aankopen en aanplanten 

van solitaire duurzame 

bomen aan onze 

actie”, legt Gerard 

uit. “Hoeilaart heeft al 

een paar mooie openbare 

plaatsen aangewezen waar 

de bomen geplant kunnen worden. Maar ook 

bedrijfsterreinen, schoolpleinen of omgevingen 

van woonzorginstellingen komen in aanmerking. 

Het planten zal gebeuren in het najaar. Iedereen 

die een perceel grond heeft en er bomen op wil 

laten planten mag met RCOZ contact opnemen.”

Tot slot geeft Gerard nog een hint: “Voor  

250 euro kan je een persoonlijke boom aankopen 

en laten planten. Al voor de start van onze actie 

werden verschillende geboortebomen besteld. 

Door corona zijn er blijkbaar veel baby’s op komst 

in het voorjaar (lacht).”
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Feest, cadeautjes en taart
In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar. Dat is niet 
alleen een goede reden om het lezen te vieren. Het is ook 
hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen 
die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, 
illustratoren, vertalers, uitgevers, boekhandelaren, juffen 
en meesters, en hoera voor alle grote en kleine lezers, 
voorlezers en meelezers.

 IEDEREEN IS WELKOM OP HET FEEST  
 DAT LEZEN HEET 

De hele maand maart krijgen bezoekjes aan 

de bib een extra feestelijk tintje. Bij feest horen 

pakjes. Daarom worden de allernieuwste 

boeken als cadeautjes verpakt zodat je je kan 

laten verrassen. En wat meer is: in de pakjes 

worden taartbonnen verstopt waarmee je bij de 

plaatselijke bakker een overheerlijke kaastaart kan 

kopen om thuis feestelijk van te genieten. Vind jij 

er een? 

Lezen is plezier en dat wil de bib maximaal delen. 

Daarom wordt de serre van het GC Felix Sohie 

gedurende de hele maand maart één mega-

jeugdboekenruilplek, speciaal voor boeken 

waar je uitgegroeid bent maar die anderen nog 

leesplezier kunnen bezorgen. Breng mee en kies 

uit. Zo krijgen gelezen boeken nieuwe levens en 

verveelvoudigt boekenpret zich.

 DOE MEE AAN DE WEDSTRIJD 

Maak een feestelijke foto of een partyfilmpje 

van jezelf met jouw favoriete boek en zend 

het naar jeugdboekenmaand.be/
wedstrijd/deelnemen. Wie weet win je 

wel een boekenpakket of een bezoek van twee 

jeugdboekenambassadeurs aan je klas of bib. 

Stuur je inzending ook naar bib@hoeilaart.be 

zodat de bib ze op haar website en 

facebookpagina kan tonen.

Jeugdboekenmaand promoten in jouw school, 
bibliotheek, boekhandel, slaapkamer, straat… ? 
Dat kan met de verschillende feestmaterialen! 

Bestelling en levering   De feestmaterialen kan je 
enkel online bestellen, via www.jeugdboekenmaand.be.
�  Bestel je vóór 7 december 2020, dan gebeurt 
 de levering uiterlijk 1 februari 2021.
�  Doe je dat tussen 7 december 2020 en 1 februari 2021, 
 dan krijg je de levering uiterlijk op 26 februari 2021.
�  Bestellingen geplaatst na 1 februari 2021 
 worden zo snel mogelijk geleverd. 

Betaling   Je ontvangt een factuur van Iedereen Leest. 
Indien je werkt met een gemeentelijke bestelbon, maak je 
die op naam van Iedereen Leest op (Frankrijklei 130/4, 
2000 Antwerpen, btw: be 0476 817 950). 
�  Vragen? info@iedereenleest.be
�  www.iedereenleest.be | www.jeugdboekenmaand.be

Leo Timmers is prentenboekenmaker. Met pen, potlood en kwast 
beitelt en schaaft hij tekst en tekeningen tot een gepolijst, uitgepuurd 
geheel. Hoe verschillend zijn boeken ook zijn, humor en kleur zijn altijd 
aanwezig. Hij tekent graag dieren in alle vormen en maten, en ja, 
er komt ook al eens een auto voorbij.
Kris Demey vindt naast lezen ook geslaagde vormgeving een feest. Een feest 
voor het oog, een feest voor de geest. Al eens bij stilgestaan dat zowat alles 
wat je in je omgeving ziet door iemand bedacht en geperfectioneerd is? 
Het leven is een feest, en vormgevers zijn de dj’s!

Vlaggenlinten 50 jaar Jeugdboekenmaand vraagt om een feestelijk vlaggenlint. 
Dit lint is 5 meter lang en langs weerszijden bedrukt. — € 8,50 per stuk

A�  ches
Een a�  che is 42 x 60 cm.

€ 4,5 voor 5 stuks.

Feesthoedje — download
Geen feest zonder feesthoed! 
Vanaf november 2020 vind je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
een sjabloon om een feesthoedje 
te vouwen. Doe net zoals de 
personages op de a�  che 
en vier feest in stijl!

Stickers — download 
Vanaf november 2020 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Stickers
Vanaf november 2020 kan je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
stickers downloaden die je 
zelf op stickervellen print. 
Ideaal om boeken in 
de kijker te zetten!

Feesthoedje
Geen feest zonder feesthoed! 
Vanaf november 2020 vind je 
op www.jeugdboekenmaand.be 
een sjabloon om een feesthoedje 
te vouwen. Doe net zoals de 
personages op de a�  che 
en vier feest in stijl!

Feestelijke stickervellen
Met dit stickervel maak je 
er een echt leesfeest van! 
Verras de kinderen in jouw bib 
of school met deze heerlijke 
stickervellen vol leuke quotes 
en illustraties. Kleven maar! 
€ 15 per 100 stuks

Feestelijke stickervellen

Lezen geeft vuurwerk in je hoofd.
 

Het is goed voor je, je wordt er slimmer van en een beter mens, en het is 
ideaal om de wereld te zien zonder ook maar één stap te moeten zetten. 

Maar weet je wat misschien wel het allerleukste is aan lezen? 
Dat er zoveel manieren zijn om het te doen. En dat elke manier telt.

In 2021 wordt Jeugdboekenmaand 50! 

Dat is niet alleen een goede reden om het lezen te vieren. 
Het is ook hét moment om dank je wel te zeggen tegen iedereen 

die lezen mogelijk maakt. Applaus dus voor alle auteurs, illustratoren, 
redacteurs, vertalers, vorm gevers, uitgevers, drukkers, boekhandelaren, 

bibliotheken, scholen, juffen en meesters, recensenten, lees bevorderaars 
en voor alle grote en kleine lezers, voorlezers, meelezers en samenlezers.

Dank je wel!Iedereen is welkom 
op het feest 
dat lezen heet.

Lezen is veel. 
Het is zo veel dat er 
voor iedereen wel 

ergens een boek is.

Iedereen leest. Sommige mensen lezen altijd, overal. 
Er zijn ook mensen die alleen lezen als het moet. 

De meeste mensen lezen soms, af en toe, hier en daar.
Sommige lezers lezen samen. Veel lezers lezen voor. 

Er zijn lezers die niet zelf lezen. En soms leest iemand 
stiekem, in het geheim, zonder dat iemand het ziet.

Iedereen leest iets. De één leest dikke boeken, de ander kiest voor dun. 
De één wil boeken zonder plaatjes, eindeloze reeksen over verre oorden, 

of verhalen over vroeger. De ander leest stapels strips en elke dag de krant. 
Weer een ander leest geregeld een gedicht of een mop op de wc.

Iedereen heeft een reden om te lezen. Sommige mensen lezen 
om avonturen te beleven (zonder echt gevaar te lopen). Andere mensen willen 

bijleren, wegdromen, lachen, of gewoon een beetje huilen. Vaak zoeken lezers zichzelf 
in een boek, of iemand die op hen lijkt. Even vaak vinden ze personages 

die niet op hen lijken (en toch ook wel).

Iedereen vindt een boek dat past. De één weet heel goed wat ze wil 
en kiest zelf wel wat ze leest. De ander wil horen wat er mooi is, of grappig, of spannend, 

of absoluut niet te missen. De één krijgt boeken cadeau (ook als-ie er niet om vraagt). 
De ander haalt boeken in de boekenwinkel, in de supermarkt, bij de krantenboer. 
Nog iemand leent boeken op school. Heel veel mensen gaan naar de bibliotheek. 

Sommigen vinden boeken in kastjes op straat. Of bij elkaar thuis.

Iedereen leest alleen, en toch ook niet. Want boeken brengen mensen samen. 
Soms zitten lezers bij elkaar te lezen. Soms praten ze over wat ze lezen, in het echt of op een scherm 

(wat eigenlijk niet minder echt is). Veel lezers wisselen graag hun boeken en gedachten uit.

Iedereen leest op zijn manier. De één leest traag, de ander snel. 
De één leest met haar ogen, ziet letters, bekijkt beelden. De ander leest met zijn oren, 

luistert, ziet de dingen met zijn ogen toe. Maar alle lezers maken verhalen in hun hoofd.

Jeugdboekenmaand.be
iedereenleest.

Iedereen Leest 
presenteert
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/ BIBNIEUWS / 

Online leren
Als lid van de bib kan je gratis kiezen uit 30 

interessante cursussen. Digitale fotografie, yoga, 

tijdmanagement, computer of smartphone, een 

nieuwe taal en nog veel meer. Leer waar en wanneer 

je wil.

Het enige dat je nodig hebt is toegang tot het 

internet en een Mijn Bibliotheek-profiel. 

Maak je keuze in de digitale collecties op  

www.hoeilaart.be/bib. Het aanbod wordt 

regelmatig aangevuld. Bij je eerste bezoek krijg je een 

rondleiding zodat je dadelijk aan de slag kan.

Nieuwe regels in de bib
De samenwerking van de bibliotheken van Bertem, 

Huldenberg, Hoeilaart, Overijse en Tervuren in de 

Vrijetijdsregio Druivenstreek gaat vanaf 1 maart in 

een hogere versnelling. Alle uitleenregels worden 

gelijkgeschakeld. Dat houden toch wel veel 

veranderingen in. 

 DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN 

o De uitleentermijn wordt iets langer: 4 weken  

(tweemaal verlengbaar).

o Er mag meer uitgeleend worden per kaart:  

15 stuks in plaats van 10.

o De reservaties zijn gratis, tenzij je ze niet binnen de 

twee weken afhaalt.

o De boete is 0,10 euro/dag/item (in plaats van 0,15 

euro) en begint de eerste ‘dag te laat’ te lopen.

o De maximale boete is 3 euro per item.

In 2022, wanneer de vijf bibliotheken met hetzelfde 

uitleensysteem zullen werken, kan de samenwerking 

nog intenser worden. Met je bibpas kan je dan in de 

bibs van de hele regio terecht zonder nog eens lidgeld 

te betalen, en zelfs in alle aangesloten bibliotheken 

van Vlaanderen nadat je lenerspas er werd geactiveerd. 

Lees alle details over het nieuwe uitleenreglement 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!

 I 21 Hier Hoeilaart
MAART / APRIL 2021



Gamers gezochtGamers gezocht
De Overijse Owls. Zo heet de nieuwe club voor gamers 
uit de Druivenstreek. Ze werd in september vanuit GC de 
Bosuil opgericht. Hoeilanders Guomundris (Arno Monsaert) 
en Poca (Wies Joly) zijn samen met Lisa (Van der Auwera) 
de community managers. Zij zorgen ervoor dat alles keurig 
verloopt.

De Overijse Owls zijn een van de zeven 

e-sportclubs die in september opgericht werden 

door Just4Fun.be in samenwerking met de 

culturele centra van vzw de Rand.

Arno: “Vóór de Overijse Owls gamede ik 

vooral alleen. Nu tref ik altijd wel iemand van 

de club als ik online ga. Zeker in coronatijden is 

dat super. Gamen in groep, in community zoals 

dat heet, is eigenlijk een heel sociaal gebeuren. 

Ik heb al vele nieuwe vrienden gemaakt, al zit 

ik thuis.” 

“Via een chatgroep op de Discord-app staan 

we in contact met elkaar”, verduidelijkt Wies. 

“We chatten niet alleen om een online spelletje 

af te spreken, maar ook om contact te houden 

tijdens het gamen, ervaringen uit te wisselen of 

gewoon een babbeltje te doen.”

“Gamen is ook goed voor je geestelijke 

ontwikkeling. Zoals bij schaken, leer je 

strategisch vooruit te denken.” De niet zo 

goede reputatie die gamen soms bij ouders 

heeft, is volgens Lisa ook om die reden 

onterecht. 

Ondertussen telt de club al een honderdtal 

leden. Hypercompetitief en casual, beginners 

en gevorderden, jongens en meisjes, jong en 

oud … iedereen kan lid worden. Als corona 

achter de rug is, willen de Owls ook in het echt 

afspreken en zelfs toernooien organiseren. Een 

club met ambitie!

/ DIGITALE COMMUNITY / 

Lid worden van de Owls?
Scan de QR-code en word lid van de  

Discord-groep. Simpel en gratis.

22 I Hier Hoeilaart
MAART / APRIL 2021



IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie maart-april 2021

Do 11-03-21
Kersverse ouders: waar kan ik terecht? 
Infoavond

Je kan bij verschillende organisaties terecht met vragen en bezorgdheden.  

In deze sessie wordt duidelijk wat Kind & Gezin, Huis van het Kind,  

de huisarts, kraamhulp, de vroedvrouw en de pediater doen. Wat is het 

groeipakket en hoe begin je eraan?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, online. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be, www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Zo 14-03-21
Online lezing: Aanleg en beheer van een bloemenweide

De aanleg van een inheemse bloemenweide draagt bij tot het versterken van 

de populatie van bijen, vlinders en andere insecten. Een bloemenweide is 

onderhoudsarm, vereist geen bemesting en is gewoon ook een lust voor het 

oog. In deze lezing komen de verschillende soorten en mogelijke toepassingen 

van een bloemenweide aan bod, naast de zaken die van belang zijn om een 

bloemenweide succesvol aan te leggen en te beheren.

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, online via Zoom. Gratis. Vooraf inschrijven (tot 13 maart, 18 uur)  
 is verplicht. Wie zich inschrijft ontvangt een link om deel te nemen.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Do 18-03-21
Katrien Coppens Trio
Jazz at Felix’

Een zangeres kan nooit kwaad, zeker niet als ze wordt 

begeleid door klassemuzikanten als Tim Finoulst (gitaar) 

en Martijn Vanbuel (contrabas). Katrien Coppens dompelt 

je onder in saudades, rustige jazz standards en eigen 

werk. Laat de lente maar losbarsten!

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK/leden: 9 euro.  
 Kassa: 10 euro. INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Zo 21-03 t.e.m. za 05-06-21
Wandelen en fietsen  
voor meer groen en natuur 
Door corona kon het jaarlijkse concert van Rotary 

Club Overijse-Zoniën (RCOZ) niet doorgaan. Om 

fondsen te werven voor haar vele goede doelen, 

werkte de club een alternatief uit. Ze nodigt iedereen 

uit om te wandelen en te fietsen voor meer groen 

en natuur in de Druivenstreek. Twaalf uitgestippelde 

wandelroutes en drie fietsroutes gaan door prachtige 

stukjes natuur en langs recente en geplande 

milieuprojecten. Met de opbrengst van de fiets- en 

wandeltochten worden in het najaar bomen geplant 

op verschillende plaatsen in de Druivenstreek.

Org. RCOZ

 10 euro. INFO en INSCHRIJVEN:  
 zie blz. 19 of www.rcoz.be 

Ma 15-03-21
Slovenië, thuisland van Tourwinnaar Pogacar

Beeldreportage door Jean-Pierre Demarsin-Opsommer

Slovenië biedt adembenemende landschappen, prachtige grotten, 

glooiende wijngaarden … en stille getuigen van een bewogen 

geschiedenis. Het meest welvarende deel van het Joegoslavië 

onder Tito verklaarde zich onafhankelijk in 1991. De Alpen 

vormen de grens met Oostenrijk met als hoogste top de Triglav 

(2864 m). Uiteraard bezoekt de reportage Ljubljana, Bled, de 

grotten van Postojna en Lipica, bekend om de lipizanerpaarden.  

Org. vtbKultuur

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro. INFO: Paul Vanloo, tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be  

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Za 03-04-21
LEEF Foundation concert
Live muziek voor een goed doel: de bouw van een school in Johnsonville, 

Liberia. Op het programma: gospel-, soul-, klassieke en r&b-muziek!

Org. Liberia Entrepreneur Educational Foundation (LEEF) i.s.m. GROS

 20 uur, GC Felix Sohie. 10 euro. INFO en TICKETS:  
 leef.foundation@gmail.com, www.leeffoundation.org 

Do 22-04-21
Jelle Van Giel Group
Jazz at Felix’

Dit septet rond drummer  

Jelle Van Giel bracht een  

derde album uit. Jelle werd 

hiervoor bijgestaan door Bram Weijters (piano), Tim Finoulst 

(gitaar), Bart Borremans (tenor sax), Carlo Nardozza (trompet),  

Tom Bourgeois (alt sax) en Janos Bruneel (contrabas). Op hun vorige 

album The Journey speelden ze erg toegankelijke jazz, composities 

van Jelle waarin alle muzikanten de ruimte krijgen om hun eigen 

ding te doen. Benieuwd hoe ze het er op de nieuwe cd van 

afbrengen!

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK/leden: 9 euro. Kassa: 10 euro.  
 INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26, jan.h.lenaerts@skynet.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Di 30-03-21
De Uitdagingen: Bea Cantillon
Lezingencyclus

5 voor 12 blijft de vinger aan de pols houden en wil enkele thema’s aankaarten, 

uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Bea Cantillon is professor sociaal beleid 

aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van 11.11.11. Inzake sociale zekerheid, 

pensioenhervorming, kinderbijslag en werkgelegenheid is zij ontegensprekelijk een 

autoriteit. Ze zal het onder andere over de (kinder)armoedeproblematiek hebben.

Org. 5 voor 12

 20 uur, GC Felix Sohie. Leden: 4 euro. Kassa: 5 euro. INFO en TICKETS: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 reserveren@5voor12hoeilaart.be, www.5voor12hoeilaart.be 

Di 20-04-21
Meditatie is goed  
voor je brein
Lezing door Steven Laureys

Professor Steven Laureys licht onder andere 

toe hoe meditatie een positieve invloed 

kan hebben op ons welbehagen, hoe ze 

ons kan helpen om beter om te gaan met 

stress, hoe ze kan bijdragen tot een betere 

nachtrust, en veel meer! 

Org. Yoga Druivenstreek 

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

S
HOEILAART
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Ma 26-04-21
Omgaan met rouw en verdriet bij kinderen
Hoe kan rouw zich uiten in verschillende levensfases en wat zijn de 

specifieke noden? Laurine Hespel van Missing You staat stil bij de do’s 

and don’ts omtrent het omgaan met een kind of jongere die rouwt. 

Ze werkt met interactieve werkvormen en vertrekt vanuit vragen en 

verhalen van deelnemers. 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Inschrijven is verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be, www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Do 29-04, vr 30-04,  
za 01-05 en zo 02-05-21
Toneel: ’n Dood-gewoon avondje
Een dolle komedie 

van Johan Deckers

Een directeur-generaal 

is zijn bazige vrouw 

beu en wil haar 

doen verdwijnen. 

Een personeelslid 

dat hunkert naar 

promotie zal hem 

daarbij helpen, al lijkt 

dat gemakkelijker 

gezegd dan gedaan. 

Niks loopt zoals gepland, met hilarische situaties tot 

gevolg. Lachen geblazen dus!

Regie: Jan Van Assche 

Productiecoördinator: Ghislain Dewolf

 

Org. Koninklijke toneelkring De Jonge Druivelaar

 Op donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur,  
 op zondag om 15 uur, GC Felix Sohie. 10 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

Do 29-04-21
Zingezong en peuterrijmpjes
Workshop voor wie aan baby’s en peuters  

wil voorlezen

Met lezen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Actrice 

Lieve De Meyer toont hoe je kindjes van in de wieg 

kan meenemen in een wondermooi avontuur aan 

de hand van boekjes, versjes en liedjes. Een speelse 

workshop voor onthaalouders, juffen van onthaalklasjes, 

voorleesvrijwilligers, ouders en grootouders …  

Org. bib en Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, bib. Gratis. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

maart en april 2021
ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Wo 03/03 13-14 uur Online Lucht je hart Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 05/03 17-18 uur Online Lucht je hart Huis van het Kind Druivenstreek

Za 06/03 9.30 uur Online Vrijwilligersdag
Lokale besturen van Bertem, 
Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, 
Tervuren en GC de Bosuil

Wo 10/03 13-14 uur Online Lucht je hart Huis van het Kind Druivenstreek

Do 11/03 19.30 uur Online Infoavond: Kersverse ouders: waar kan ik terecht? Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 12/03 17-18 uur Online Lucht je hart Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 14/03 11 uur Online Lezing: Aanleg en beheer van een bloemenweide 
INSCHRIJVEN VERPLICHT Natuurpunt CVN 

Ma 15/03 20 uur GC F. Sohie Beeldreportage:  
Slovenië, thuisland van Tourwinnaar Pogacar vtbKultuur

Wo 17/03 13-14 uur Online Lucht je hart Huis van het Kind Druivenstreek

Do 18/03 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Katrien Coppens Trio 5 voor 12 en Jazz met Pit

Vr 19/03 17-18 uur Online Lucht je hart Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 21/03  
t.e.m. za 05/06 Druivenstreek Wandelen en fietsen voor meer groen en natuur Rotary Club Overijse-Zoniën

Di 30/03 20 uur GC F. Sohie De Uitdagingen: Bea Cantillon 5 voor 12

Za 03/04 20 uur GC F. Sohie LEEF Foundation concert Liberia Entrepreneur Educational 
Foundation i.s.m. GROS

Ma 12-vr 16/04 SJC Koldam    Initiatiestage gevechtsport Sport en opleiding vzw

Di 20/04 20 uur GC F. Sohie Meditatie is goed voor je brein Yoga Druivenstreek

Do 22/04 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Jelle Van Giel Group 5 voor 12 en Jazz met Pit

Ma 26/04 19.30 uur GC F. Sohie Omgaan met rouw en verdriet bij kinderen Huis van het Kind Druivenstreek

Do 29/04 19.30 uur Bib Workshop: Zingezong en peuterrijmpjes Bib en Huis van het Kind 
Druivenstreek

Do 29/04,  
vr 30/04  
en za 01/05

20 uur GC F. Sohie Toneel: ’n Dood-gewoon avondje Koninklijke toneelkring  
De Jonge Druivelaar

Zo 02/05 15 uur GC F. Sohie Toneel: ’n Dood-gewoon avondje Koninklijke toneelkring  
De Jonge Druivelaar

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 mei en juni 2021 in voor donderdag 1 april. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

GESLOTEN
Al onze diensten zijn gesloten  

op Paasmaandag 4 april 2021.



Wie geeft de nieuwe  
school een sterke naam? 
en wint eeuwige dank en 100 euro?

Op 1 september 2022 opent GO!-scholengroep SCOOP een nieuwe 

secundaire school in Hoeilaart. Dankzij een akkoord met het lokaal 

bestuur kan het POM-gebouw aan de J.B. Charlierlaan helemaal 

omgebouwd worden tot een warme, innovatieve school voor 150 

leerlingen van het eerste en tweede jaar secundair onderwijs. 

SCOOP rekent alvast op jouw creativiteit voor een sterke naam.  

Doe mee! Je maakt kans op 100 euro.  

Stuur je ideeën ten laatste op zondag 21 maart 2021  

in via www.hoeilaart.be/nieuwe-middelbare-school  

of scan hier de QR-code. ??        frank.rochus@scoop.be  
www.hoeilaart.be/nieuwe-middelbare-school


