
Gemeentelijk infomagazine - november/december 2020 - 50ste jaargang nr. 6

Huis van  
het Kind

 11.11.11    16                     

 Het covidteam   10                       



Hoeilaart Bruist . . . . . . . . . . . . . . 3

Vuurwerk? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Wapenstilstand herdenken . . . . . 5

Rookmelders hangen  . . . . . . . . . 6

Carrièreswitch naar politie  . . . . . 7

Huis van het Kind . . . . . . . . . . . . 8

Het covidteam  . . . . . . . . . . . . . 10

Orgaandonatie . . . . . . . . . . . . . 12

Huurwaarborglening . . . . . . . . . 13

Zorgeloos verhuren . . . . . . . . . . 13

Nerocafé krijgt make-over . . . . . 14

Wie wordt ondernemer  

van 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kopen in Hoeilaart  . . . . . . . . . . 15

Winkelhieren  . . . . . . . . . . . . . . 15

11.11.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Cadeaudagen in wereldwinkel  . 17

Week van de afvalophaler en 

recyclageparkwachter . . . . . . . . 18

Warmtescan van woning. . . . . . 19

Judoclub Hoeilaart  . . . . . . . . . . 20

Bib in coronatijden . . . . . . . . . . 21

UIT in Hoeilaart . . . . . . . . . . . . 22

Hier Hoeilaart is het infomagazine van gemeente en OCMW Hoeilaart. Het verschijnt zesmaal per jaar en wordt verdeeld in alle brievenbussen  
van Hoeilaart. Wettelijk depot nr. ISSN 2033-7345. SAMENSTELLING: Communicatiedienst, tel. 02 658 28 48, info@hoeilaart.be. 
DRUK EN VORMGEVING: Drukkerij De Serrist, Koldamstraat 9, 1560 Hoeilaart, tel. 02 657 03 04, serrist@serrist.com.  
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Bram Wouters, algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.

w w w . h o e i l a a r t . b e w w w . h o e i l a a r t . b e / f o t o a l b u m

18
Week van de afvalophaler  
en recyclageparkwachter

05
Wapenstilstand:  
Guillaume Dekleermaeker herdenken
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Gratis warmtescan van je woning

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!
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December, dat betekent eindejaarsshoppen in Hoeilaart en 
meedoen aan de spaarkaartactie Hoeilaart Bruist.

Voor elke 10 euro die je uitgeeft bij de 

deelnemende handelaars, krijg je een stempel op 

je spaarkaart. Met elke volle spaarkaart doe je mee 

aan de tombola en maak je kans op een van de 50 

mooie prijzen. Naast waardebonnen ter waarde 

van 50 euro zitten in de prijzenpot ook bonnen 

ter waarde van 1000, 750 en 500 euro. Beslist de 

moeite waard om lokaal te winkelen!

Met de actie Hoeilaart Bruist wil de raad voor 

lokale economie het handelsleven in Hoeilaart 

promoten én de klanten van de plaatselijke 

middenstand bedanken voor het vertrouwen.

Deelnemende handelaars en reglement:  
zie www.hoeilaart.be/hoeilaart-bruist

Prijsuitreiking: maandag 1 februari 2021

??        dienst Lokale Economie - tel. 02 658 28 57 - lokaleeconomie@hoeilaart.be

HoeilaartHoeilaartHoeilaart
   Bruist

1ste Prijs 
e 1000

2de Prijs 
e 750

3de Prijs 
e 500

e 4000
aan waardebons



/ VEILIG EN WEL / 

 VERBODEN ZONDER VERGUNNING 

Volgens het politiereglement (artikel 23) moet je 

voor vuurwerk een vergunning aanvragen. Doe je 

dat niet, dan kan je een boete krijgen.

Vraag je vergunning ten laatste op 23 
december schriftelijk aan. Adres: Burgemeester 

Tim Vandenput, Jan van Ruusbroecpark,  

1560 Hoeilaart, e-mail: onthaal@hoeilaart.

be. Vergeet datum, tijdstip en plaats niet te 

vermelden.

In de vergunning staan de voorwaarden waaraan 

je je moet houden. Zo zal je bijvoorbeeld geen 

toelating krijgen om bij de overgang van oud 

naar nieuw voor middernacht en na 0.30 uur 

vuurwerk af te steken. Enkel gedurende 
het eerste half uur van het nieuwe 
jaar (tussen 0 uur en 0.30 uur) mag je 
vuurwerk maken. 

 TIPS VOOR VUURWERKMAKERS 

o Verwittig de buren dat je vuurwerk gaat 

maken. 

o Koop geluidsarm vuurwerk. Geluidsarm 

vuurwerk is een mens- en diervriendelijk 

alternatief waarbij je kan genieten van het 

lichtspektakel maar niemand geterroriseerd 

wordt door luide knallen.

 TIPS VOOR BAASJES 

Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd 

wat veel baasjes al langer weten: heel wat dieren 

zijn verschrikkelijk bang en kunnen helemaal 

in paniek geraken van de lichtflitsen en luide 

knallen die met vuurwerk gepaard gaan. 

Tips om dieren binnen en buiten voor te bereiden 

op vuurwerk, vind je op www.hoeilaart.be/

nieuws/geen-vuurwerk-zonder-vergunning.

Toch vuurwerk?  Toch vuurwerk?  
Vraag vergunning aan!Vraag vergunning aan!
Meer en meer mensen feesten zonder vuurwerk. Vuurwerk 
maken is immers niet zonder gevaar voor brand en 
verwondingen. Buren en dieren kunnen er ook enorm van 
schrikken. Wil je toch vuurwerk maken, doe het dan niet 
zonder vergunning.

WENSBALLONNEN 
OPLATEN IS 
VERBODEN  
IN HOEILAART.
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/ HERDENKEN / 

Wapenstilstand Wapenstilstand 
Traditiegetrouw herdenkt Hoeilaart op 
11 november zijn oorlogsslachtoffers en 
-helden. Er wordt dan stilgestaan bij een 
persoonlijk verhaal, als het kan in de  
straat die naar de betrokken persoon  
werd genoemd.

Dit jaar brengen we hulde aan 

Guillaume Dekleermaeker, in de 

Guillaume Dekleermaekerstraat, 

de vroegere Nieuwstraat die in 

1948 naar hem werd genoemd.

 WOENSDAG  
 11 NOVEMBER 2020 

o 10.45 uur: hulde aan 

de gesneuvelden van 

beide wereldoorlogen en 

de Koreaoorlog, op de 

begraafplaats.

o 11.15 uur: hulde aan 

Guillaume Dekleermaeker, 

op de hoek van de Guillaume 

Dekleermaekerstraat en de 

Jezus-Eiksesteenweg, vlak bij 

de begraafplaats.

o 11.45 uur: herdenking 

van de gesneuvelden bij de 

gedenksteen in het Jan van 

Ruusbroecpark. 

Iedereen wordt uitgenodigd om 

deze openluchtplechtigheden 

bij te wonen. Hou voldoende 

afstand en draag een 

mondmasker.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen om de Nieuwstraat 
te hernoemen naar Guillaume Dekleermaekerstraat. Uittreksel uit de 
notulen (verslag) van het college van 9 december 1947, bewaard in het 
archief van Hoeilaart (www.hoeilaart.be/archief). In datzelfde besluit 
werden verschillende andere straten naar gesneuvelden hernoemd.

 GUILLAUME DEKLEERMAEKER   
 (1910-1940) 

Guillaume Dekleermaeker 

werd in Hoeilaart geboren 

op 26 juni 1910 en overleed 

in Lichtervelde op 27 mei 

1940 aan de verwondingen 

die hij tijdens de Slag aan 

de Leie opliep, één dag voor 

de capitulatie van België. 

Zijn graf bevindt zich op de 

begraafplaats van Hoeilaart, 

bij het binnenkomen rechts, in 

het ereperk voor de slachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog.

Guillaume was de zoon van 

Jan Baptist Dekleermaeker en 

Rosalia Popleu. Zij woonden 

op de Molenberg in de 

Nieuwstraat (nu de Guillaume 

Dekleermaekerstraat). Net als 

zijn ouders, was Guillaume 

serrist. Hij huwde in 1934 met 

Marie Germaine Vanachter. 

Zes jaar later brak de oorlog 

uit en kwam de toen 30-jarige 

Guillaume om. Zijn vrouw bleef 

achter met hun twee jonge 

kinderen, Yvette (2 jaar) en 

Monique (4 maanden).

 I 5 Hier Hoeilaart
NOVEMBER / DECEMBER 2020 



/ VEILIG EN WEL / 

Daarom moet sinds 1 januari 2020 elke woning uitgerust zijn met rookmelders (minstens één melder 

voor elke verdieping).  De rook verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.

 ZORG VOOR EEN GOEDE ROOKMELDER! 

o Kies voor rookmelders met een niet-

vervangbare batterij met een levensduur van 

10 jaar.

o Zoek op de verpakking naar de labels CE en 

EN14604.

o Kies een rookmelder met een testknop, je kan 

dan regelmatig de werking controleren.

o Je kan ook kiezen voor draadloze rookmelders 

die verbonden zijn met elkaar. Als één melder 

rook detecteert, slaan ze allemaal alarm.

o Er bestaan magnetische montagesets om 

rookmelders op te hangen. Ze zijn zeer 

eenvoudig en snel te plaatsen, je hoeft dan 

geen gaten te boren.

Ga naar www.speelnietmetvuur.be voor 

meer tips rond brandveiligheid.

Elke seconde telt!
Wist je dat je in je slaap niets ruikt? Je hebt dan heel weinig 
kans om tijdig wakker te worden bij brand.

Brandweerpost Overijse
Dringende interventies: 112 (24/24)
brandweerpost.overijse@hvzoost.be
www.hvzoost.be

noodzakelijk

af te raden
Er is te veel kans op vals alarm. 
Plaats daarom een rookmelder 
in de omgeving.
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/ VRAAG EN ANTWOORD / 

Elke dag iets nieuws!Elke dag iets nieuws!
Het is nooit te laat voor een carrière-
switch, vindt Hilde Borghans. Zij was  
kleuterjuf en besloot zich om te scholen  
tot inspecteur bij de politie. Vandaag is ze 
aan de slag bij Politiezone Druivenstreek.

 WAAROM KOOS JE VOOR DE POLITIE? 

Hilde: Een job in het onderwijs vind ik nog steeds fantastisch, maar 

na 16 jaar begon het wel te kriebelen om eens iets anders te beleven. 

Ik kende een aantal mensen bij de politie en was geboeid door wat ze 

deden. Door me verder te informeren leek een job bij de politie hoe 

langer hoe meer ook iets voor mij. 

 HOE VERLOOPT ZO’N OPLEIDING? 

Hilde: Als je voor de selectieproeven geslaagd bent, kan je in een 

erkende politieschool je opleiding aanvatten. In mijn geval was dat 

het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie 

Vlaams-Brabant (PIVO). De opleiding tot inspecteur duurt 12 maanden, 

gevolgd door 6 maanden stage. Tijdens de opleiding komen niet alleen 

wetten en reglementen aan bod. Je doet ook aan sport om je fysieke 

conditie op peil te houden, en daarnaast leer je goed communiceren 

en omgaan met bijvoorbeeld verdriet, stress en geweld. Dat je al 

betaald wordt tijdens je opleiding is mooi meegenomen.

 VALT HET OPERATIONELE WERK MEE? 

Hilde: Ik doe stage bij een interventieploeg, dat is de ploeg die 

opgeroepen wordt via de alarmcentrales 101 of 112. Zo kom je 

meteen op het terrein terecht en krijg je te maken met een brede 

waaier aan tussenkomsten. Loslopende honden, verdacht gedrag, 

diefstallen, verkeersongevallen, bijstand bij brand … elke dag kom je in 

andere situaties terecht. De job is nooit saai, er doen zich voortdurend 

nieuwe uitdagingen voor en je komt met alle lagen van de bevolking 

in contact. Je werkt in teamverband en staat er nooit helemaal alleen 

voor. Die hechte band met mijn collega’s vind ik geweldig.

 HOE ZIET JOUW TOEKOMST ERUIT? 

Hilde: Na de stage blijf je aan de slag bij een interventieploeg. Je 

kan daar je carrière verderzetten, maar je hebt ook de mogelijkheid 

om verder te studeren voor hoofdinspecteur of om te specialiseren 

tot bijvoorbeeld wijkinspecteur, preventieadviseur, motorrijder, 

hondenbegeleider of rechercheur. Mogelijkheden genoeg bij de politie!

OOK ZIN IN EEN JOB BIJ DE POLITIE? 

Meer informatie en vacatures bij Politiezone 
Druivenstreek vind je op korpsmetpit.be. 

Mail: rekrutering@politiedruivenstreek.be
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Je staat  Je staat  
er niet alleen voorer niet alleen voor
Een kind opvoeden is niet simpel. 
Huis van het Kind Druivenstreek 
probeert elke opvoeder te 
ondersteunen en te helpen bij 
opvoedvraagstukken.

“Vijf jaar geleden werden overal in Vlaanderen Huizen 

van het Kind opgericht. In de Druivenstreek sloegen 

Hoeilaart en Overijse toen de handen in elkaar voor het 

Huis van het Kind Druivenstreek”, vertelt Lore Van Roey, 

coördinator voor Hoeilaart. “Het Huis is een centraal 

aanspreekpunt waar ouders, leerkrachten, onthaalouders, 

monitoren, leiders in de jeugdbeweging, … iedereen die 

met opvoeden bezig is, terecht kan met zijn vragen en 

twijfels.” 

 CENTRAAL AANSPREEKPUNT 

Waar vind ik een goede babysit? Mijn kind wordt gepest, 

hoe kan ik het helpen? Hoe bereid ik me best voor op de 

bevalling? Informatie over adoptie, waar vinden we dat? 

Met al deze vragen en nog meer kan je bij ons terecht”, 

zegt Carla Timmermans, medewerker van het Huis in 

beide gemeenten. “Wij verwijzen je door naar de juiste 

professionele hulpverleners en instanties.”

“Ook op www.huisvanhetkinddruivenstreek.be is veel 

nuttige informatie te vinden”, vult Lore aan. “Handige 

linken naar andere websites over opvoeden en alles 

wat daarbij komt kijken, of het nu gaat over het eerste 

tandje, de eerste schooldag of de eerste fuif van je kind. 

De website biedt je ook een mooi overzicht van alle 

activiteiten rond opvoedingsondersteuning die het Huis 

organiseert.”

 INFOSESSIES DOOR DESKUNDIGEN 

“De infosessies die we in Hoeilaart en Overijse 

organiseren zijn reuze interessant”, vertelt Carla 

enthousiast. “Telkens komt er een deskundige spreken 

over een specifiek onderwerp. In de maand november zal 

het in Den Blank bijvoorbeeld gaan over hoogsensitiviteit 

bij kinderen en voor een infoavond over hoe je kleine 

kinderen op sleeptouw kan nemen met grappige 

boekjes en speelse liedjes werken we samen met de 

bib van Hoeilaart. Iedereen is welkom en deelnemen is 

gratis.” Daarnaast biedt het Huis het hele jaar door ook 

perinatale infoavonden voor ouders die zich voorbereiden 

op de komst van een baby. 

    Carla, Joppe en Lore 

www.huisvanhetkinddruivenstreek.be
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 OPVOEDERS ONDER ELKAAR 

Carla: “Van deskundigen kan je veel opsteken, 

maar ervaringen en tips uitwisselen met andere 

ouders en opvoeders die hetzelfde meemaken 

als jij, is soms nuttiger en geeft je bovendien 

een goed gevoel. Je voelt dat je er niet alleen 

voor staat en dat je vragen en twijfels niet 

abnormaal zijn.” Daarom organiseert het Huis 

ook bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld het  

B(r)abbelcafé. Elke laatste vrijdag van de maand 

van 9 tot 12 uur in het GC Felix Sohie kunnen 

ouders die pas mama of papa geworden zijn, 

elkaar leren kennen, praten over de nieuwe 

ervaringen of met de kindjes spelen.

 VRAGEN? 

Voor algemene vragen aan het Huis van het Kind 

Druivenstreek en met opvoedingsvragen kan je 

mailen naar huisvanhetkinddruivenstreek@
hoeilaart.be of kan je in het Sociaal Huis 

terecht: Jan van Ruusbroecpark (kasteelhoeve), 

tel. 02 658 28 68, open van maandag tot vrijdag 

van 8.15 tot 12 uur.

/ HUIS VAN HET KIND DRUIVENSTREEK / 

Agenda live of online, informeer je vooraf

o 24.11: Infosessie: Hoogsensitiviteit bij kinderen – CC Den Blank, 20-22 uur

o 26.11: Infosessie: Zingezong en peuterrijmpjes – Bib Hoeilaart, 19.30-22 uur

o 27.11: B(r)abbelcafé – GC Felix Sohie, 9-12 uur

o 01.12: Infosessie: Wensouders – CC Den Blank, 20-22 uur

o 03.12: Infosessie: Stress bij tieners – CC Den Blank, 20-22 uur 

Infosessies voor ouders die een kindje verwachten:

o 19.11: Kersverse ouders: waar kunnen we terecht? – kasteelhoeve, 19.30-21 uur

o 10.12: Van partnerschap naar ouderschap – kasteelhoeve, 19.30-21 uur

B(r)abbelcafé: gratis en zonder inschrijving.

De infosessies zijn ook gratis, maar vooraf inschrijven is momenteel verplicht en kan via  

www.huisvanhetkinddruivenstreek.be.

Kinderbegeleiders, bedankt!
Door de coronamaatregelen geen Feest van de 

Kinderopvang dit jaar, maar des te meer appreciatie voor de 

opvanginitiatieven!

Naar aanleiding van de Week van de Kinderbegeleider (van 

12 tot 18 oktober) kregen alle Hoeilaartse opvanginitiatieven 

een attentie van het lokaal bestuur: de kindjes een gezond 

ontbijtdoosje, de onthaalouders een leuk cadeau.
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 EVOLUTIE VOLGEN 

Met Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, 

Tervuren en Overijse maakt Hoeilaart deel 

uit van de Eerstelijnszone Druivenstreek, een 

intergemeentelijke samenwerking op vlak van 

zorg en welzijn. Elke gemeente van de zone 

beschikt over een covidteam. Deze personen 

hebben beroepsgeheim en kunnen de gegevens 

van Hoeilaart in de Zorgatlas van de Vlaamse 

overheid raadplegen.

De covidcoördinator volgt, in samenspraak met 

de Eerstelijnszone, de cijfers dagelijks op. Het 

covidteam blijft op de hoogte van eventuele 

nieuwe besmettingen en belt alle besmette 

personen persoonlijk op om hen te begeleiden 

in de quarantaine. Ook met de dokterspraktijk 

wordt contact gehouden.

Wanneer extra maatregelen vereist zijn, wordt 

het team hierover door het agentschap Zorg & 

Gezondheid gecontacteerd. 

 BRONOPSPORING 

Daarnaast noteert het team ook waar de patiënt 

de afgelopen 10 dagen is geweest: (bepaalde 

wijken, scholen, sportclubs …?). Zo worden 

lokale bronnen van infectie opgespoord. Deze 

lokale bronopsporing waarbij in kaart 

gebracht wordt waar de positief geteste 

persoon werd besmet, is complementair aan de 

contactopsporing van de Vlaamse overheid 

waarbij wordt nagegaan wie hij mogelijk 

besmet heeft.

Op deze manier houden het lokaal bestuur en 

de Eerstelijnszone een overzicht, en kunnen ze 

lokale haarden detecteren. Indien ze haarden 

Hoe gaat Hoeilaart Hoe gaat Hoeilaart 
corona te lijf?corona te lijf?
Hoeilaart heeft een covidteam dat de evolutie van de 
coronacijfers in de gemeente nauwlettend opvolgt.

      Het covidteam van Hoeilaart: Chloë Foccaert, Lore Van Roey, An Stroobants en Marc Vanthuyne.    
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ontdekken, worden er acties ondernomen 

in samenspraak met de burgemeester, 

de covidcoördinator en het Vlaamse 

agentschap Zorg & Gezondheid.

Het agentschap Zorg & Gezondheid, de 

Eerstelijnszone, het lokaal bestuur met 

het covidteam, de dokterspraktijk … alle 

betrokken instanties volgen de toestand 

op, leven de privacywetgeving en het 

medisch geheim na en proberen elke 

vorm van stigmatisering te vermijden.

/ WELZIJN / 

 INFORMEER DE COVIDCOÖRDINATOR! 

Breng de covidcoördinator van Hoeilaart 

onmiddellijk op de hoogte wanneer een lid van 

jouw vereniging of groep positief test op het 

covidvirus, ook en vooral wanneer de besmette 

personen niet in Hoeilaart wonen. Enkel zo kan 

de bronopsporing goed werken.

Zes gouden regels 
om je tegen corona te beschermen

1. Respecteer de hygiëneregels,  

was regelmatig je handen.

2. Doe je activiteiten liefst buiten.

3. Denk aan kwetsbare mensen.

4. Hou afstand (1,5 m) of draag een mondmasker.

5. Beperk je nauwe contacten.

6. Volg de regels voor bijeenkomsten.

??       Covidcoördinator van Hoeilaart: 
   Chloë Foccaert, hoofd afdeling Mens 
tel. 02 658 01 45 - chloe.foccaert@hoeilaart.be.

      Het covidteam van Hoeilaart: Chloë Foccaert, Lore Van Roey, An Stroobants en Marc Vanthuyne.    
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??           dienst burgerzaken  
      tel. 02 658 28 50 - burgerzaken@hoeilaart.be  
www.hoeilaart.be/orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, 

onomkeerbare aandoeningen, is 

orgaantransplantatie de laatste mogelijke 

behandeling.

 IEDEREEN DONOR. HOEZO? 

Voor de wet ben je automatisch een potentiële 
donor, tenzij je dat uitdrukkelijk tijdens je leven 

geweigerd hebt of je naaste familieleden zich bij 

je overlijden tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat je wil gerespecteerd 

wordt, laat je best een wilsverklaring registreren.

 WILSVERKLARING REGISTREREN 

In de Wilsverklaring betreffende het wegnemen 

van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden 

kan je uitdrukkelijk met donatie akkoord gaan, je 

ertegen verzetten of een eerdere wilsverklaring 

intrekken.

Dat kan op 3 manieren: 

o Je kan de wilsverklaring online invullen en  

registreren op www.mijngezondheid.be.  

Deze elektronische zelfregistratie is niet 

beschikbaar voor minderjarigen en personen 

die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

o Je kan je als orgaandonor laten registreren 

via je huisarts.

o Je kan de wilsverklaring invullen (en afgeven) 

bij de dienst Burgerzaken. Breng je 

identiteitskaart mee. Je kan de verklaring 

eventueel vooraf printen van  

www.hoeilaart.be/orgaandonatie.

Leven doorgevenLeven doorgeven
Als je sterft door hersen- of hartfalen, kunnen jouw 
organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te 
redden. Denk daar nu al over na en registreer je als donor.

 www.hoeilaart.be/orgaandonatie    

De FOD Volksgezondheid verzamelt 

alle verklaringen in een databank. Deze 

databank wordt (uitsluitend) door een 

geneesheer geraadpleegd bij je overlijden als 

een van je organen in aanmerking komt voor 

transplantatie.

 HOEVEEL KOST HET? 

Gratis.

 LEIFKAART 

Bij LEIF (LevensEinde InformatieForum) kan 

je een LEIFkaart aanvragen die je in jouw 

portefeuille kan bewaren en waarop al je 

wettelijke wilsverklaringen genoteerd staan.

/ WELZIJN / 
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 www.hoeilaart.be/orgaandonatie    

De woonconsulent van Hoeilaart bekijkt samen met jou of je in 

aanmerking komt, en helpt je met het indienen van de aanvraag.

Huurwaarborglening aanvragen
Als je een woning of appartement gaat huren, wordt er 
meestal een huurwaarborg gevraagd. Wie het moeilijk heeft 
om die waarborg te betalen, kan daarvoor bij het Vlaams 
Woningfonds een lening krijgen.

Infoavond: Zorgeloos verhuren
Waar moet ik rekening mee houden als ik een woning wil 
verhuren? Het is een vraag waar veel potentiële verhuurders 
mee worstelen. Daarom deze infosessie.

/ WONEN IN DE DRUIVENSTREEK / 

 BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 

o Je inkomen mag een bepaald maximum niet overschrijden.

o Je mag geen eigen woning of bouwgrond bezitten.

o Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een andere lopende lening.

o De huurovereenkomst mag maximaal 3 maanden oud zijn.

Onder meer volgende onderwerpen komen 

aan bod: de Vlaamse woningkwaliteitsnormen, 

het nut van de registratie van het huurcontract, 

de energienormen, het conformiteitsattest, 

de huurschatter, premiemogelijkheden voor 

energiebesparende ingrepen … Ook de nood 

aan betaalbare huisvesting en de voordelen van 

verhuren via een sociaal verhuurkantoor worden 

toegelicht.

Woonloket 
Maak een afspraak via 0476 96 38 23 
of woonloket.hoeilaart@igo.be. 

Website:  
www.hoeilaart.be/woonloket

Facebookpagina: IGO Wonen

Woonconsulent Hoeilaart:  
Thomas Meuris

o Dinsdag 8 december, van 19.30 tot 22 uur.

o In CC Den Blank, Overijse.

o Gratis. 

o Vooraf reserveren verplicht en mogelijk op 

www.hoeilaart.be/infosessie-zorgeloos-verhuren.

Org. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen in de 
Druivenstreek i.s.m. het sociaal verhuurkantoor SVK Webra en 
de vzw Verenigde Eigenaars.
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Lokaal bestuur Hoeilaart trekt 125.000 euro uit voor renovatiewerken, 

terwijl de brouwerij ermee akkoord ging om 70.000 euro te voorzien voor 

aanpassingen aan de inrichting. Die aanpassingen gebeuren in samenspraak 

met de Stichting Marc Sleen en zullen ervoor zorgen dat je als klant het 

gevoel krijgt dat je in een Nerostrip binnenwandelt.

Uitbater gezocht
Vermits Jan, Laurent en Emmanuel besloten hebben om niet langer 

achter de toog te staan, is Brouwerij Haacht op zoek naar een 

nieuwe uitbater.  

Interesse? Contacteer lokaleeconomie@hoeilaart.be.

Nerocafé krijgt make-overNerocafé krijgt make-over
Het Nerocafé is tot het einde van het jaar 
gesloten voor een broodnodige make-over. 
Dat zijn de gemeente en concessiehouder 
Brouwerij Haacht overeengekomen bij de 
nieuwe concessieovereenkomst.

/ LOKALE ECONOMIE / 

Uit de vijf namen die het vaakst genoemd 

worden, zal vervolgens iedereen zijn favoriet 

kunnen aanduiden. Wie de meeste stemmen 

behaalt, krijgt de titel en wordt door de raad 

voor lokale economie in de bloemetjes gezet.

Mimi Dekock en Kim Vanderstraeten van Mimi’s 

Optiek, de trotse Hoeilaartse ondernemers van 

het jaar 2019, kijken naar hun opvolger uit!

Wie verdient volgens jou dit jaar de titel? Laat 

het weten op www.hoeilaart.be/nieuws/ 

wie-wordt-de-hoeilaartse-ondernemer-van-het-jaar.

Wie is de Hoeilaartse 
ondernemer van het jaar?
Tot 31 december kan je laten weten wie volgens jou de titel 
van Hoeilaartse ondernemer van het jaar 2020 verdient.

??         dienst Lokale Economie  
tel. 02 658 28 57 - lokaleeconomie@hoeilaart.be
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??         dienst Lokale Economie  
tel. 02 658 28 57 - lokaleeconomie@hoeilaart.be

Kopen in HoeilaartKopen in Hoeilaart
Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld 

en doet voor zijn aankopen en bestellingen 

zoveel mogelijk een beroep op de plaatselijke 

handelaars en middenstand. Zo besteedde het 

in 2019 in totaal iets meer dan een half miljoen 

euro in Hoeilaart.

Dat geld ging onder meer naar bouw- en 

constructiematerialen, elektro, geluidstechniek, 

werkkledij, groenonderhoud, werken 

uitgevoerd door lokale vaklui, drukwerk 

en grafische vormgeving, advertenties, 

recepties, binnenhuisinrichting, bloemen en 

relatiegeschenken, voedingswaren …

Een greep uit de uitgaven van gemeente, OCMW 

en AGB bij Hoeilaartse leveranciers:

o Groenonderhoud:  ca. 220.500 euro

o Vrijetijdsactiviteiten:  ca. 12.000 euro

o Drukwerk, grafische vormgeving, advertenties:  

ca. 64.000 euro

o Bouw- en constructiematerialen, elektro, 

geluidstechniek, werkkledij, plaatselijke vaklui:  

ca. 113.000 euro

o Drank, voedingswaren, ontvangsten, 

relatiegeschenken, geschenkbonnen:   

ca. 107.000 euro

o Erelonen: ca. 22.500 euro 

Daarnaast betaalde het lokaal bestuur in 2019 

ook 23.200 euro uit als steun aan 9 startende 

zelfstandigen.

Bedragen inclusief btw

/ LOKALE ECONOMIE / 

Winkel lokaal!

Dat is veel persoonlijker,

je krijgt een betere service,

je komt al eens een bekende tegen 

om een praatje mee te slaan, 

je hoeft geen kilometers ver te rijden, 

je gaat te voet of met de fiets,

en je steunt de handelaars die het 

Hoeilaartse gemeenschapsleven mee 

kleur geven en op diverse manieren 

sponsoren.

Waarom winkelhieren?
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In de campagne van 11.11.11 staan dit jaar de changemakers centraal: sterke mensen en straffe 

organisaties die actie ondernemen, die de mouwen opstropen en zich inzetten voor verandering. In 

alle uithoeken van de wereld strijden ze voor een beter leven voor iedereen. Voor mensenrechten, voor 

democratie, voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk dus. 

Steun 11.11.11 en versterk hun inzet. Vecht samen tegen onrecht. Meer info over de 

campagne vind je op 11.be.

Zaterdag 7 november 
 VERKOOP VAN 11.11.11-APEROBOXEN 

Het Wereldcafé en de fotozoektocht vallen door de huidige 

coronamaatregelen weg, maar je kan per mail een aperobox bestellen om 

thuis te genieten. Je kan kiezen uit:

o Box 1: bubbels van Holar & Isca, Oxfam-chips en 11.11.11-truffels  

= 25 euro.

o Box 2: Juste-bier, Oxfam-chips en 11.11.11-truffels  

= 25 euro. 

o Box 3: Oxfam-fruitsappen en -frisdranken, Oxfam-chips en 

11.11.11-fluostiften  

= 20 euro.

Vooraf bestellen: mailen naar beatrijs.dhont@gmail.com of anita.

vanthillo@skynet.be.

Coronaveilig afhalen in GC Felix Sohie: tussen 10 en 13 uur.
De organisatoren brengen de box ook thuis op 7 november. Wie 

thuisbezorging wil, kan dit vermelden in de mail bij de bestelling van een 

aperobox.

 FOLK- EN BLUESOPTREDEN: BRUNO DENECKERE EN BART VERVAECK 

GC Felix Sohie, 18 uur
Toegang: 10 euro. Coronaveilig.  

Org. 5 voor 12 ten voordele van 11.11.11 

Info: jan.h.lenaerts@skynet.be

/ NOORD-ZUID / 

Zet changemakers  Zet changemakers  
op een voetstuk!op een voetstuk!

Steun de changemakers in hun strijd op doneer.11.be. 
Stort op BE30 0000 0000 1111.

Vanaf 40 euro krijg je 60 % terug van de belastingen.
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/ NOORD-ZUID / 

Cadeaudagen in wereldwinkel
Zaterdag 5 en 12 december, van 10 tot 18 uur
Zondag 6 en 13 december, van 10 tot 13 uur

Ook voor de kerst- en eindejaarsfeesten 

2020 vind je in de Hoeilaartse Oxfam-

wereldwinkel heel wat mooie geschenken 

voor je familie en vrienden: lekkere 

chocolade en wijn, leuke sjaals en 

juweeltjes, originele bekers, praktische 

manden … Ga eens langs tijdens de 

Cadeaudagen. 

Een cadeaubon geven is ook een goed 

idee. Dan kunnen je familie en vrienden 

zelf iets leuks gaan uitkiezen. En heb je 

een dinertje bij je thuis, probeer dan eens 

de heerlijke wijnen, sappen, chips, nootjes, 

sausjes, koekjes … Je vindt zeker iets 

lekkers in het wereldwinkelassortiment.

De partners van Oxfam krijgen een eerlijke 

prijs voor hun werk. Zo bouw je mee aan 

een rechtvaardigere wereldhandel.

Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode is de wereldwinkel uitzonderlijk open

o op maandag 21 en 28 december van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur;

o op donderdag 24 december van 10 tot 16 uur (doorlopend);

o op donderdag 31 december van 10 tot 13 uur.

Gesloten van vrijdag 25 december tot en met zondag 27 december 2020 en 
van vrijdag 1 tot en met maandag 11 januari 2021.

Vanaf dinsdag 12 januari 2021 kan je opnieuw terecht in de wereldwinkel 
tijdens de normale openingsuren :

o elke dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur;

o elke zondag, van 10 tot 12 uur. 

Oxfam 
Wereldwinkel
Hoeilaart VZW

Gemeenteplein 20  
Tel. 02 657 75 25  
hoeilaart@oww.be
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Week van de afvalophaler Week van de afvalophaler 
en recyclageparkwachteren recyclageparkwachter

Afvalnieuwtjes
 AFVALOPHALINGEN TIJDENS DE  
 FEESTDAGEN 

De ophalingen van restafval en gft van vrijdag 

25 december en vrijdag 1 januari worden 

ingehaald op maandag 28 december 2020 en 

maandag 4 januari 2021. 

 ROZE ZAK VERDWIJNT 

Naast metalen verpakkingen en drankkartons 

zal je vanaf april 2021 alle huishoudelijke 

plastic verpakkingen in een blauwe zak kwijt 

kunnen. Tot eind maart 2021 verandert er 

niets en kan je zachte en harde plastics blijven 

aanbieden in een roze zak. De roze zak wordt 

nog tot 31 december 2020 verkocht.

Vanaf 1 april 2021 mag je geen roze zakken 

meer gebruiken: ze worden vanaf dan niet 

meer opgehaald en ook niet meer op het 

recyclagepark aanvaard. Hou er rekening mee 

bij je aankopen!

23-29 november 202023-29 november 2020

??        Marianne Verbraeken, afvalsteward  
tel. 02 658 95 41 - www.interrand.be

Toon je appreciatie voor het 
werk van de afvalophalers en de 
recyclageparkwachters door in de 
week van 23 tot 29 november een 
strik rond je afvalzak te binden of 
er een tekening op te plakken. Of 
waarom niet gewoon een glimlach 
(vanop veilige afstand) met een 
glimlach beantwoorden?

 Met een glimlach bedanken  

/ INTERRAND / 
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Voor slechts 40 euro gaat een energiedeskundige 

van 3Wplus met een warmtebeeldcamera na 

waar precies in je woning warmte verloren gaat. 

Zo’n toestel is nodig want warmteverlies is niet 

met het blote oog waarneembaar. Met de camera 

maakt de deskundige infraroodfoto’s, zowel 

aan de buitenkant als aan de binnenkant van je 

woning. Daarna voert hij/zij een energieaudit uit 

waarbij in de hele woning onderzocht wordt waar 

het energiezuiniger kan.

 RENOVATIECOACH 

Op basis van de warmtescan en de audit maakt 

de expert een rapport. Dat rapport bevat 

een overzicht van mogelijke ingrepen, de te 

verwachten kostprijs ervan en de terugverdientijd. 

Het kan als basis dienen voor je concrete plannen. 

Voor de concrete uitvoering kan je de 

energiedeskundige inschakelen als 

renovatiecoach. Hij/zij zorgt voor verdere 

begeleiding bij de renovatie, onder meer door 

het zoeken van aannemers, het aanvragen en 

vergelijken van offertes, het aanvragen van 

premies ... Hiervoor hoef je niets extra te betalen. 

De prijs van dit traject zit vervat in de prijs van de 

warmtescan (40 euro).

 KORTING 

Kwetsbare groepen krijgen korting. Zij betalen 

20 euro minder voor de audit en kunnen 

aanspraak maken op verhoogde premies. Ook 

eigenaars die aan kwetsbare doelgroepen willen 

verhuren, kunnen een beroep doen op heel wat 

voordeeltarieven.

 DOE HET NU! 

Een warmtescan uitvoeren kan enkel tijdens 

de herfst en de winter. Het verschil tussen de 

temperatuur binnen en buiten moet voldoende 

groot zijn, anders is het warmteverlies niet of niet 

goed te meten. Wacht dus niet te lang!

Waar zit het warmteverlies?Waar zit het warmteverlies?
Dankzij een tussenkomst van het lokaal bestuur, krijg je als 
Hoeilander de kans om goedkoop een warmtescan van je 
woning te laten uitvoeren. Zo kom je te weten wat je moet 
doen om je woning energiezuiniger te maken.

??         vzw 3Wplus - gsm 0478 08 09 66 
benoveren@3wplus.be

/ DUURZAAM WONEN / 
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/ VRIJE TIJD / 

Hajime is Japans voor begin. Het wordt 

geroepen als je met een oefening of wedstrijd 

mag beginnen. “Judo is van oorsprong een 

Japanse zelfverdedigingskunst. Het is een strikt 

gereglementeerde sport, waarbij je elkaar 

probeert uit evenwicht te krijgen, om zo de ander 

te kunnen werpen. Dat is in een kleine notendop 

waar judo om gaat”, legt Gunter Denayer, 

voorzitter van de club, uit.

 VEILIG VALLEN 

De club heeft momenteel een 60-tal leden, 

verdeeld over drie leeftijdscategorieën: 6-7-8 

jaar, 9-10-11 jaar, en volwassenen. Binnen 

deze categorieën wordt er geoefend in kleinere 

groepjes. “Je kan ook als volwassene met judo 

beginnen en je kan het blijven doen zolang je wil. 

Je voelt zelf wel aan wanneer het niet meer veilig 

kan”, verzekert Gunter. 

Met worpen, houdgrepen, armklemmen en 

verwurgingen leert men zich bij judo te verdedigen 

tegen alle mogelijke aanvallen. Het eerste wat 

aangeleerd wordt, is vallen op een veilige manier.

 MEER DAN ZOMAAR VECHTEN 

“Respect voor je oefenpartners en tegenstrevers 

is eigen aan het judo. Competitie kan maar als 

je de knepen van het vak onder de knie hebt 

en dat kost tijd. Je moet doorzettingsvermogen 

en geduld hebben. Winnen is leuk maar ook 

verliezen moet je leren. Discipline op de mat 

hoort er sowieso bij. Wie judo beoefent wordt 

zelfbewust, assertief en zelfverzekerd.” Gunter, 

die zelf tweemaal Vlaams-Brabants kampioen 

werd in zijn gewichtsklasse, is er absoluut van 

overtuigd: judo maakt van jou een beter mens.

 JUDOKA’S GEVEN NIET OP 

Corona hakte er ook bij de club op in. De 

trainingen lagen een aantal maanden stil. Bij de 

heropstart in september werden de trainingsuren 

aangepast zodat elk groepje afzonderlijk kan 

oefenen. Iedereen moet handen én voeten 

ontsmetten alvorens op de mat te komen. Ook de 

matten zelf worden telkens ontsmet. Buiten de 

mat draagt iedereen een mondmasker.

“We dromen ervan om een judotornooi 

te organiseren, en dat zou in het nieuwe 

sportcentrum perfect kunnen. Ondanks corona 

geven we niet op. We willen blijven groeien en 

nog meer mensen warm maken voor het judo. 

Iedereen (*) die zin heeft, is welkom om vier 

gratis proeflessen te komen volgen. Op onze 

website kan je een gratis proefles aanvragen. 

Aarzel niet, hajime, begin eraan!”, zo moedigt 

Gunter iedereen aan.

Hajime, begin eraan!Hajime, begin eraan!
Hajime, hajime hoor je telkens opnieuw. Neen, je bent niet 
in Japan maar in de gevechtszaal van SJC Koldam, waar 
Judoclub Hoeilaart wekelijks oefent op de tatami.

(*) Bij het ter perse gaan waren indoorsporten zoals judo, waarbij de veiligheidsafstand van  
1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, wegens corona verboden voor sporters boven 12 jaar.

??          judohoeilaart.be  
gsm 0473 89 53 47 - contact@judohoeilaart.be

20 I Hier Hoeilaart
NOVEMBER / DECEMBER 2020



/ BIBNIEUWS / 

Naar de bib in coronatijden?Naar de bib in coronatijden?
Sinds de lockdown van het voorjaar hebben vele mensen de 

weg naar de bib teruggevonden. Alhoewel niemand bang 

hoeft te zijn voor virussen in de boeken, is het er toch kalmer 

dan vroeger. 

Er is nog geen weet van besmettingen ten gevolge van 

bibliotheekbezoek. De bib doet er dan ook alles aan om dat 

veilig te laten verlopen. De leesruimte kan door maximaal 

vier mensen tegelijk gebruikt worden. Kranten dien je te 

vragen aan de infobalie. De lezers worden er geregistreerd in 

het kader van contacttracing. Zo ook de gebruikers van de 

publiekscomputers. 

Voor mensen die omwille van beperkte mobiliteit of 

quarantaine niet in de bib geraken, maakt de bib gratis 

afhaalpakketten (tot 10 stuks) die aan huis bezorgd 

worden in Hoeilaart. Neem contact via telefoonnummer  

02 657 17 44.

Bij het ter perse gaan van dit nummer was het nog niet duidelijk hoe streng 

de veiligheidsmaatregelen worden en of de bib zal kunnen open blijven. Bij 

verplichte sluiting schakelt ze onmiddellijk weer over op de Afhaalbib. Leners 

kunnen dan gratis tot 5 items reserveren via de catalogus of telefonisch. 

Afhalen kan tijdens de openingsuren van de bib. Hopelijk komt het niet meer 

zover …

Voorleesweek  
met Mark Tijsmans

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven 

aan jong en oud. De Voorleesweek zet dit jaar in op 

ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de 

leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, 

zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor. 

Leerkrachten, bibmedewerkers, kinderbegeleiders … 

creëren samen lezers. Voor hen allemaal haalt de bib op 

18 november een schrijver-performer van formaat naar 

Hoeilaart: Mark Tijsmans. Reserveer snel je plaatsen.

Meer info op blz. 25.

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

Openingsuren (onder voorbehoud): 
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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Ma 02-11-20
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 

bezoeken we Ljubljana. En in Maribor groeit, naar men beweert, de 

oudste wijnstok ter wereld. Een goede reden om de druiven feestelijk 

te oogsten!

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 

Wo 04-11-20
Computerspreekuur

Maandelijks vragenuurtje voor senioren met computerproblemen. Vrijwilligers van de Seniorenraad met meer 

informatica-ervaring helpen je graag verder. 

Org. Seniorenraad

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

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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 Wo 04-11-20
Zonzo Compagnie: Thelonious
Familievoorstelling (6+)

Een rollercoaster door het leven en werk van de New 

Yorkse jazzlegende Thelonious Monk. Livemuziek 

en videomapping tonen je nieuwe kantjes van deze 

boeiende muzikant. Spring mee op de beboptrein met 

het Genius of Modern Music. Bestemming onbekend, 

maar een waanzinnige rit verzekerd! Vertolkt door de 

straffe jazzmuzikanten van De Beren Gieren.

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

 14 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek: 8 euro.  
 VVK/leden: 10 euro. Kassa: 12 euro. 

Zo 08-11-20
Lezing: Water aan zet in de vallei van de IJse
Het water van de IJse heeft opnieuw een behoorlijke kwaliteit. Het moet 

haalbaar zijn om de milieudoelstellingen op relatief korte termijn te 

realiseren. Om dit te bereiken startte het bekkensecretariaat in 2015 een 

intensief overleg met alle betrokken partijen. Tijdens deze lezing krijg je een 

overzicht van de projecten die sinds 2015 door de verschillende partners zijn 

uitgevoerd of nog op stapel staan.

Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je dan in, want de plaatsen zijn beperkt.

Org. Natuurpunt CVN

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

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
Do 05-11-20
Digidokter
Heb je specifieke vragen 

rond digitale toestellen? 

Kom ermee naar het 

individuele spreekuur. Je kan in de bib terecht bij een 

vrijwilliger met expertise. 

Org. bib i.s.m.  

SamenVoor

 Van 16 tot 19 uur, bib (1ste verdieping). Gratis.  
 Je hoeft geen afspraak te maken. INFO: bib,  
 tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

Zo 08-11-20
IJsewandeling
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n 

zeven kilometer. Honden zijn niet toegelaten. De 

wandeling is niet geschikt voor kinderwagens. Schrijf 

je snel in, want de plaatsen zijn beperkt.

Org. Natuurpunt CVN i.s.m. Natuurgroepering 

Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf  
 inschrijven (tot 7 november om 18 uur) en  
 mondmasker dragen verplicht. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.ngz.be 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Di 10-11-20
Nerorocksessie: High Hi

Klinkt de naam je bekend in de oren? 

Dat kan, want ze stonden in 2015 al 

op het Nerorockpodium. Na de vele 

optredens in België én Nederland 

werd het hoog tijd voor een opvolger 

van het debuutalbum Hindrance. De 

afgelopen maanden heeft de band 

dan ook niet stilgezeten. Ze trokken 

samen met Daan Schepers (Warhola, 

Eefje De visser, Bazart) naar de studio. De band kiest 

resoluut voor een nieuwe weg, die was ingeslagen 

met de EP Imminent, gekend van de single Madison. 

Geniet van de unieke contrastrijke stemgeluiden van 

Anne-Sophie Ooghe en Didi Gonzalez.

Org. Nerorock vzw i.s.m. dienst Vrije Tijd

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: www.nerorock.be 

Do 12-11-20
De mens van morgen is smart  
en komt naar je toe
Lezing door Christiaan Thoen

Hydrobioloog Christiaan 

Thoen geeft op een 

wetenschappelijke maar 

begrijpelijke manier een 

kijk op de vierde industriële 

revolutie die de volgende 

dertig jaar op ons afkomt: ‘een gigantisch internet 

der dingen die miljarden apparaten en entiteiten met 

elkaar in verbinding stelt’. De toekomst is smart!

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. 7 euro. INFO: Mia Soret,  
 tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be. TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,   
 www.felixsohie.be 

Zo 08-11-20
Nero’s wafelenbak
Door corona diende de geplande wafelenbak op de valreep afgelast te worden. Afspraak volgend jaar!   

Org. dienst Vrije Tijd

AFGELAST
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Di 17-11-20 
Koolhydraatarm eten: de challenge
Koolhydraatarm eten kan helpen om een gezond voedingspatroon aan te 

nemen en af te vallen. Tijdens de eerste sessie legt Annehieke uit hoe je 

je dagelijks leven gezonder kan inrichten. Gewapend met praktische tips 

en lekkere recepten ga je gedurende vier weken zelf aan de slag. Je wordt 

gecoacht en kan je ervaringen delen in een WhatsAppgroep. Tijdens de 

slotsessie op dinsdag 15 december leer je hoe deze veranderingen vol te 

houden.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Archeduc

 19.30 uur, GC Felix Sohie. 32 euro. INFO en INSCHRIJVEN: www.archeduc.be 

Wo 18-11-20
100 medische mythes: de waarheid en de achtergronden
Lezing door Prof. Dr. Dirk Devroey

Vele mensen worden overrompeld door medische informatie die niet altijd correct is of soms zelfs bewust misleidend 

is. Zowel de pers, het internet als bepaalde artsen of kwakzalvers verspreiden boodschappen die niet alleen foutief zijn, 

maar soms zelfs gevaarlijk kunnen zijn of op zijn minst tot veel nutteloze uitgaven kunnen leiden. Dr. Devroey geeft 

tijdens de lezing zowat honderd voorbeelden van misverstanden en mythes uit de medische wereld. 

Org. Willemsfonds 

 20 uur, GC Felix Sohie. Leden: 3 euro. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro. INFO: André Vandenput, tel. 02 657 20 62,  
 a.vandenput@skynet.be, www.willemsfondshoeilaart.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Di 17-11-20
Google apps: workshop voor  
pc- en smartphonegebruikers
Google is veel meer dan een zoekmachine. Je leert 

tijdens deze workshop met handige apps zoals 

Google Foto, Google Docs, Google Drive ... werken. 

Org. SamenVoor  

en bib

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

 Wo 18-11-20
Wandeling door de boeken  
van Mark Tijsmans
Ken je hem nog van Flikken? Of 

misschien van de Ketnetband? 

Mark Tijsmans schrijft ook 

boeken, jeugdboeken, maar hij 

spreekt liever over familieboeken. 

Hij legt je zelf wel uit waarom. 

Want Mark Tijsmans komt naar 

Hoeilaart! Om te vertellen, voor 

te lezen en op een creatieve manier in interactie te gaan 

met het publiek. Buitengewone auteurslezing voor 

kinderen vanaf 7 jaar en hun (groot)ouders.

Org. bib

 14 uur, GC Felix Sohie. Gratis, maar reservatie verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib 

 I 25 Hier Hoeilaart
NOVEMBER / DECEMBER 2020 



ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

 Vr 20-11 t.e.m. zo 29-11-20
Winterkermis
De jaarlijkse kermis hebben we moeten 

missen in maart en september. Fluister 

het alvast verder (om nog twee weken 

‘maaamaaaa, gaan we naar de kermis’ 

te vermijden): de novemberkermis zal 

zich binnenkort wél installeren op het Gemeenteplein!

Koordjetrek, schieten, basket, lunapark, eendjes vangen en 

potten gooien. En na een rondje op de kindermolen afsluiten met 

smoutebollen.  

Elke bezoeker (ouder dan 12 jaar) moet verplicht een 

mondmasker dragen.

Org. dienst Lokale Economie

 Minimale openingsuren:  
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16 tot 20 uur  
 woensdag, zaterdag en zondag: van 14.30 uur tot 20 uur 

Do 19-11-20
Stefan Bracaval Quartet
Jazz at Felix’

Fluitist Stefan Bracaval, ooit al te gast bij JaF aan de zijde van Pierre Anckaert, brengt 

met zijn kwartet eigen muziek, geïnspireerd door de jazztraditie, die de focus legt op 

improvisatie en swing. De gitaar van Hans Van Oost sprankelt in het rond op het verende 

ritme van Hendrik Vanattenhoven op bas en Nico Manssens op drums. 

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 22-11-20
Zoniënwoudwandeltocht
Naar keuze 4, 8, 12, 16, 20 of 30 kilometer 

wandelen. Een unieke kans om een herfst-

wandeling in het beukenwoud te maken!

Org. IJsetrippers vzw i.s.m. Wandelteam 

Hoeilaart

 Start van 7.30 tot 15.30 uur, GO!  
 Basisschool Het Groene Dal. Basistarief:  
 2 euro. Leden WSVL: 1,50 euro. Kinderen  
 tot 12 jaar gratis. INFO: tel. 02 687 42 94,  
 ijsetrippers@hotmail.com,  
 www.ijsetrippers.be 

Do 19-11-20
Kersverse ouders: waar kan ik terecht?
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 hieraan?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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Zo 22-11-20
Run for nature Zoniën
Een recreatieve benefietloop van 6 of 12 kilometer tussen 

de herfstgeuren en -kleuren van het woud. De opbrengst 

gaat naar natuur- en milieueducatie in en rond het 

Zoniënwoud. Jouw zweet voor een betere planeet. Schrijf je 

snel in!

• Vertrek 12 kilometer wave 1: 12-13 uur

• Vertrek 12 kilometer wave 2: 13-14 uur

• Vertrek 12 kilometer wave 3: 14-15 uur

• Vertrek 6 kilometer wave 1: 15-16 uur

• Vertrek 6 kilometer wave 2: 16-17 uur

Org. ANB en Natuurpunt CVN

 Vanaf 12 uur, parking station Groenendaal. Startplaats  
 Sonian. 16 euro (water, fruitstap, fruit en optredens  
 inbegrepen). INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.natuurpunt.be/agenda 

 Za 28-11-20
Mysterieuze bossen
Slotevent: Bibberen en Beven

Wandeling voor families 

met kinderen tot en met 

12 jaar (oudere kinderen 

mogen natuurlijk ook mee). 

Geïnspireerd op Kleine 

Nachtverhalen van Kitty 

Crowther. 

Je start in de kasteelhoeve, waarna je tijdens de wandeling 

omver wordt geblazen door een magische boservaring! 

Mistige sfeer, bosgeluiden en -geuren, kleurrijke en 

muzikale acts, magisch gekleurde bellen die kinderen in een 

droomwereld doen belanden én een afsluiter om “U” tegen 

te zeggen! Kleed je warm aan, want eind november kan het 

al bibberen en beven geblazen zijn!

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant,  

lokale verenigingen en horeca

 Vanaf 17 uur, kasteelhoeve. 5 euro. Kinderen tot 3 jaar  
 gratis. Start tweede verkoopronde op 1 november  
 vanaf 9 uur.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Do 26-11, vr 27-11,  
za 28-11 en zo 29-11-20
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 26-11-20
Zingezong en peuterrijmpjes
Workshop voor wie aan baby’s en peuters wil 

voorlezen

Je kan er niet vroeg genoeg mee 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, GC Felix Sohie.  
 Gratis. INFO en INSCHRIJVEN:   
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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Vr 04-12-20
Kamal Kharmach: Mag ik even?
Eindejaarsconference 2020 

Kamal Kharmach is een 

echt rastalent en 

opnieuw te gast 

in het GC Felix 

Sohie na zijn 

debuutvoorstelling 

De Schaamte 

Voorbij. Na zijn 

eerste verbluffende 

eindejaarsconference in 

2019 heeft Kamal met Brexit, Megxit, storm Ciara, 

het coronavirus en de regeringscrisis nu al genoeg 

onderwerpen voor een nieuwe, snedige, scherpe en 

hilarische terugblik. 

Org. dienst Vrije Tijd 

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek:  
 14 euro. VVK: 16 euro. Kassa: 18 euro. INFO  
 en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Do 03-12-20
Digidokter in de bib
Heb je specifieke vragen rond digitale toestellen? Kom 

ermee naar het individuele spreekuur. Je kan in de bib 

terecht bij een vrijwilliger met expertise. 

Org. bib i.s.m. SamenVoor 

 Van 16 tot 19 uur, bib (1ste verdieping). Gratis. Je hoeft  
 geen afspraak te maken. INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be 

Di 01-12-20
Stap voor Stap door de Druivenstreek
Deze activiteit is vooral bedoeld voor starters, maar ook 

de meer ervaren stappers zijn welkom. Iedere wandeling 

is meer dan de moeite waard en je leert telkens een ander 

hoekje van de Druivenstreek kennen. De wandelafstand 

bedraagt 7 tot 8 km. 

Org. IJsetrippers i.s.m. Wandelteam Hoeilaart  

en dienst Vrije Tijd

 14 uur, GC Felix Sohie. 2 euro. Vooraf inschrijven  
 verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 ijsetrippers@hotmail.com, www.ijsetrippers.be 

Wo 02-12-20
Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje voor senioren met 

computerproblemen. Vrijwilligers van de Seniorenraad met 

meer informatica-ervaring helpen je 

graag verder. 

Org. Seniorenraad

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

Di 01-12-20
Apps voor onderweg
Workshop voor smartphonegebruikers

Met de smartphone op zak heb je geen tickets, 

stratenplannen of wandelgidsen meer nodig. Maak 

kennis met de apps van De Lijn, NMBS, autodelen 

… en ontdek leuke apps om op stap te gaan.   

Org. SamenVoor en bib

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro. INFO en TICKETS:  
 bib, tel. 02 657 17 44, samenvoor.be@gmail.com  
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Zo 06-12-20
Suriname
Beeldreportage door Jean-Pierre Demarsin-Opsommer

Suriname was een 

Nederlandse kolonie. Het 

land, vijfmaal groter dan 

België, heeft een rijke 

ondergrond met goud, 

bauxiet en petroleum. 

De geladen geschiedenis 

bracht een multi-etnische bevolking voort: Indianen, 

Boscreolen, Chinezen, Hindoestanen, Javanen … Boeiend 

zijn een bezoek aan de kleine dorpen in het Amazonewoud, 

een excursie naar de oude plantages (koffie, katoen en 

cacao) en naar de stranden waar grote zeeschildpadden hun 

eieren komen leggen.

Org. vtbKultuur

 10.30 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 

Do 10-12-20
Toine Thys’ Orlando
Jazz at Felix’

Saxofonist Toine Thys was vorige zomer al te gast voor 

een serreconcert. Nu komt hij zijn project en cd Orlando 

voorstellen. Met een variatie aan stijlen, tonen en subtiele 

ritmes ontwikkelt zich een muziek die laveert tussen 

melancholie en blijdschap. Drummer Antoine Pierre (Tree-

Ho) houdt de boel in bedwang en de Franse inbreng komt 

van Florent Nisse (contrabas) en Maxime Sanchez (piano).

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 13-12-20
Natuurwandeling:  
Weetjes en verhalen over planten
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt je 

mee op deze themawandeltocht van zo’n zeven kilometer. 

Honden zijn niet toegelaten. De wandeling is niet geschikt 

voor kinderwagens. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn 

beperkt.

Org. Natuurpunt CVN i.s.m.  

Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf  
 inschrijven (tot 12 december om 18 uur) en  
 mondmasker dragen verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.ngz.be 

Do 10-12-20
Van partnerschap naar ouderschap
Je kijkt enorm uit naar de komst van je kindje. Maar je 

hebt vast al gehoord van andere ouders dat een kind 

een serieuze impact op je leven heeft. De relatie tussen 

partners verandert. Hoe kan je je hier op voorbereiden? 

Hoe vind je een evenwicht? 

Org. Huis van het Kind 

Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve (zaal Pangaert). Gratis.  
 Inschrijven is verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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Di 15-12-20
Lang leve de vergrijzing 
Patrick Deboosere doceert demografie aan de VUB en schreef een 

ophefmakend boek, met een opmerkelijke kijk op de vergrijzing. In Lang 

Leve de Vergrijzing verwijst hij het neoliberale adagium “we leven langer, 

dus moeten we langer werken“ met flink onderbouwde argumenten naar 

de prullenmand. Een eyeopener! William Van Laeken gaat hierover het 

gesprek aan met de auteur. 

Org. 5 voor 12 

Vr 18-12 en za 19-12-20
Kerstconcert: Een volkse kerst II
Voor het kerstconcert 2020 kiest het Davidsfonds voor een bescheiden 

maar bijzonder sfeervolle formule: een volkse kerst. Verwacht vooral 

Vlaamse kerstliedjes, muzikaal begeleid met echte volksinstrumenten 

zoals de draailier, doedelzak, banjo, mandoline, fluitjes, gitaar, 

accordeon en percussie. Op het podium staan de Hoeilaartse 

volksmuziekgroep Balatone en het koor Sopraline. 

Org. Davidsfonds

T.e.m. zo 20-12-20
Zoniënwoud: destructie en devotie
Literaire tentoonstelling

De schrijfopleiding van SLAC/

Conservatorium laat zich inspireren door het 

Zoniënwoud. Door de rijke geschiedenis van 

het woud, mysticus Jan Van Ruusbroec, de 

paardenrenbaan, bomen die meer dan honderd jaar worden. Door vliegende 

herten, boomklevers en tonderzwammen. Door de vraag waarom wouden 

zowel vereerd als vernietigd worden. Kom kijken naar de werken van een 

twintigtal schrijvers die in en rond het bosmuseum Jan van Ruusbroec 

worden tentoongesteld.  

Org. Natuurpunt CVN

 Bosmuseum, Groenendaal. Gratis. INFO: www.natuurpunt.be 

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK/leden: 4 euro. Kassa: 5 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

 20 uur, GC Felix Sohie. 11 euro. INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 
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November 2020
ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Ma 02/11 20 uur GC F. Sohie Beeldreportage: Slovenië vtbKultuur

Di 03-vr 06/11 SJC Koldam Initiatiestage gevechtsport Sport en opleiding vzw

Di 03-vr 06/11 SJC Koldam Gordelstage Jiu-jitsu Sport en opleiding vzw

Wo 04/11 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Wo 04/11 14 uur GC F. Sohie   Zonzo Compagnie: Thelonious Dienst Vrije Tijd i.s.m. 5 voor 12 
en Jazz met Pit

Do 05/11 16-19 uur Bib Digidokter Bib i.s.m. SamenVoor

Za 07/11 10-13 uur GC F. Sohie 11.11.11 - Afhaling bestelde aperoboxen 11.11.11 Hoeilaart

Za 07/11 18 uur GC F. Sohie 11.11.11 - Folk- en bluesoptreden: Bruno 
Deneckere en Bart Vervaeck 5 voor 12

Zo 08/11 11 uur Bosmuseum Lezing: Water aan zet in de vallei van de IJse 
INSCHRIJVEN VERPLICHT Natuurpunt CVN

Zo 08/11 14 uur Bosmuseum IJsewandeling INSCHRIJVEN VERPLICHT CVN en Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Di 10/11 20 uur GC F. Sohie Nerorocksessie: High Hi Nerorock vzw i.s.m. dienst  
Vrije Tijd

Wo 11/11 10.45 uur Begraafplaats Officiële herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand Lokaal bestuur Hoeilaart

Do 12/11 20 uur GC F. Sohie Lezing: De mens van morgen is smart  
en komt naar je toe Davidsfonds

Zo 15/11 14 uur Gemeentehuis Bakenboswandeling VOLZET WC ‘t Beukenootje

Ma 16/11 20 uur GC F. Sohie Infosessie: (Problematisch) gamen  
INSCHRIJVEN VERPLICHT Huis van het Kind Druivenstreek

Di 17/11 10-12 uur Welvaartlaan 7 Permanentie Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting

Di 17/11 13.30-14.30 
uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap  

OP AFSPRAAK Dienst Welzijn

Di 17/11 19.30 uur GC F. Sohie Koolhydraatarm eten: de challenge Dienst Vrije Tijd i.s.m. Archeduc

Di 17/11 20 uur GC F. Sohie Workshop: Google apps SamenVoor en bib

Wo 18/11 14 uur GC F. Sohie Wandeling door de boeken van Mark Tijsmans Bib 

Wo 18/11 20 uur GC F. Sohie Lezing: 100 medische mythes, de waarheid en de 
achtergronden Willemsfonds

Do 19/11 19.30 uur Kasteelhoeve Kersverse ouders: waar kan ik terecht? 
INSCHRIJVEN VERPLICHT Huis van het Kind Druivenstreek

Do 19/11 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Stefan Bracaval Quartet 5 voor 12 en Jazz met Pit

  20 t.e.m. 29 november: Winterkermis

Zo 22/11 7.30-15.30 uur GO! Basisschool Het 
Groene Dal Zoniënwoudwandeltocht IJsetrippers vzw i.s.m. 

Wandelteam Hoeilaart

Zo 22/11 12-17 uur Sonian Groenendaal Run for nature Zoniën ANB en Natuurpunt CVN

Di 24/11 16-18 uur Gemeenteplein Gratis fietsgraveeractie OP AFSPRAAK Politie Druivenstreek

Do 26/11 19.30 uur GC F. Sohie Workshop: Zingezong en peuterrijmpjes Bib en Huis van het Kind 
Druivenstreek

Do 26, vr 27,  
za 28/11 20 uur GC F. Sohie Toneel: ’n Dood-gewoon avondje Koninklijke toneelkring De Jonge 

Druivelaar

Vr 27/11 9-12 uur GC F. Sohie B(r)abbelcafé Huis van het Kind Druivenstreek

Za 28/11 17 uur Kasteelhoeve   Mysterieuze bossen Dienst Vrije Tijd i.s.m. Toerisme Vlaams-
Brabant, lokale verenigingen en horeca

Zo 29/11 15 uur GC F. Sohie Toneel: ’n Dood-gewoon avondje Koninklijke toneelkring De Jonge 
Druivelaar
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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 januari en februari 2021 in voor dinsdag 1 december. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

December 2020
ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

1 t.e.m. 31 december: Hoeilaart Bruist

Di 01/12 14 uur GC F. Sohie Stap voor Stap door de Druivenstreek 
INSCHRIJVEN VERPLICHT

IJsetrippers i.s.m. Wandelteam 
Hoeilaart en dienst Vrije Tijd

Di 01/12 20 uur GC F. Sohie Workshop: Apps voor onderweg SamenVoor en bib

Wo 02/12 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 03/12 16-19 uur Bib Digidokter Bib i.s.m. SamenVoor

Vr 04/12 20.30 uur GC F. Sohie Kamal Kharmach: Mag ik even? 
Eindejaarsconference 2020 Dienst Vrije Tijd

Za 05/12 10-18 uur Wereldwinkel Cadeaudagen Oxfam-Wereldwinkel

Zo 06/12 10-13 uur Wereldwinkel Cadeaudagen Oxfam-Wereldwinkel

Zo 06/12 10.30 uur GC F. Sohie Beeldreportage: Suriname vtbKultuur

Di 08/12 19.30 uur CC Den Blank 
(Overijse)

Infoavond: Zorgeloos verhuren in de 
Druivenstreek INSCHRIJVEN VERPLICHT IGO

Do 10/12 19.30 uur Kasteelhoeve Infoavond: Van partnerschap naar ouderschap 
INSCHRIJVEN VERPLICHT Huis van het Kind Druivenstreek

Do 10/12 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Toine Thys’ Orlando 5 voor 12 en Jazz met Pit

Vr 11/12 10-12 uur Welvaartlaan 7 Permanentie Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor 
Volkshuisvesting

Za 12/12 10-18 uur Wereldwinkel Cadeaudagen Oxfam-Wereldwinkel

Zo 13/12 10-13 uur Wereldwinkel Cadeaudagen Oxfam-Wereldwinkel

Di 15/12 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap  
OP AFSPRAAK Dienst Welzijn

Gesloten
Onze diensten zijn gesloten op 2 november, op 25 en 26 december en 
op 1 en 2 januari. Op 24 december sluiten alle diensten om 12 uur.


