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/ Blikvanger /

Droog en veilig
in de box
“Ik ben fan van de fiets”, zegt Laura Beneux.
“Niet alleen voor uitstapjes, ook om naar de
winkel te gaan, de kinderen naar school te
brengen, en naar het werk te rijden nemen we
zoveel mogelijk de fiets. Verplaatsingen met de
fiets zijn sowieso milieuvriendelijker en voor korte
verplaatsingen gaat het sneller dan met de auto.”
Dankzij de gezamenlijke fietsbox in haar buurt,
hoeft Laura haar fiets niet langer buiten te laten
staan of thuis in de gang te zetten.
Hebben jij en jouw buren nood aan een fietsbox?
Doe dan gezamenlijk een aanvraag bij de
technische dienst: tel. 02 658 28 72, mobiliteit@
hoeilaart.be.

De Vlaanderveldlaan en de Brusselsesteenweg
werden al van zo’n fietsbox voorzien. Er zijn daar
nog een paar fietsplaatsen vrij. Interesse? Neem
dan ook contact op met de technische dienst.
Met het plaatsen van fietsboxen wil het lokaal
bestuur de Hoeilanders aanmoedigen om meer
te kiezen voor de fiets en de auto aan de kant te
laten staan.

?

tel. 02 658 28 72 – mobiliteit@hoeilaart.be –
hoeilaart.be/fietsboxen
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/ VEILIGHEID /

Val op in het verkeer
Opvallen in het verkeer is voor je veiligheid essentieel,
zeker in de donkere wintermaanden
Een chauffeur die 50 km/uur rijdt en plots een
donkere voetganger, fietser of ruiter opmerkt,
kan onmogelijk nog op tijd stoppen, want hij
heeft 26 meter nodig om zijn auto tot stilstand
te brengen, in ideale omstandigheden op een
droog wegdek. Daarom deze tips.
VOETGANGERS
• Draag lichtkleurige kledij. Vermijd zwarte of
donkere kleren.
• Draag reflecterende accessoires.
FIETSERS
• Draag heldere kleding, bovenkleding met
reflectoren of reflecterende accessoires.
• Reflectoren op de fiets: rood achteraan, wit
vooraan, dubbelzijdige op de spaken en/of
witte reflecterende strook aan de zijkant van
de wielen. Ook de pedalen van je fiets moeten
uitgerust zijn met gele of oranje reflectoren.
• Zorg voor een wit of geel licht vooraan, een
rood licht achteraan. Beide lichten mogen
zowel op de fiets als op de fietser zelf
bevestigd worden (bv. op jas, boekentas,
rugzak of fietshelm).
• Steek je lichten ook aan als de zichtbaarheid
minder is dan 200 meter, door mist, regen of
sneeuw.
• Racefietsen en terreinfietsen moeten vooraan
een witte reflector en achteraan een rode
reflector hebben als ze met één of twee
spatborden uitgerust zijn.

RUITERS
• Bij het vallen van de avond, bij het aanbreken
van de dag, en overdag bij zichtbaarheid
van minder dan 200 meter, ben je als ruiter
verplicht uitgerust met een wit of geel licht
vooraan en een rood licht achteraan.
• Draag reflecterende kledij en accessoires.
• Verlicht ook je paard.
BESTUURDERS
• Reinig je ruiten, spiegels en lichten regelmatig.
• Verhoog je zichtbaarheid bij panne of
tussenstop door het dragen van een fluohesje.
• Weer de lage winterzon met een zonnebril,
zonneklep of zonneband.

POLITIEZONE
DRUIVENSTREEK
Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse
Tel. 02 769 69 30
Open: elke werkdag van 8 tot 20 uur.
Commissariaat Hoeilaart
Gemeenteplein 1
Tel. 02 657 13 18
Open: maandag, woensdag,
vrijdag van 9 tot 12 uur;
dinsdag, donderdag van 17 tot 20 uur.
Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur)
E-mail: info@politiedruivenstreek.be
Website: politiedruivenstreek.be
Niet dringende klacht of aangifte: altijd
op afspraak.
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/ BERICHTEN /

GEEN VUURWERK!
Vuurwerk maken is niet zonder risico, en
de knallen doen heel wat mensen en dieren
schrikken. Daarom is het in Hoeilaart verboden
om vuurwerk te maken of wensballonnen op te
laten (Politiereglement art. 23).
De enige uitzondering die wordt toegestaan is
het jaarlijkse vuurwerk om het Druivenfestival af
te sluiten. Andere uitzonderingen worden niet
meer toegestaan. Het heeft dan ook geen zin
om voor het nieuwjaarsfeestje bij jou thuis een
vergunning aan te vragen.

AANPASSING GEMEENTELIJK
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Hoe ver staat het met de gedeeltelijke herziening
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan?
Wat houdt de herziening precies in? Welke
nieuwe klemtonen werden gelegd? Hoe werden
de bezwaren, ingediend naar aanleiding van het
openbaar onderzoek, verwerkt? De antwoorden
vind je op hoeilaart.be/gedeeltelijke-herzieninggrs.

BESLISSINGEN VAN HET
LOKAAL BESTUUR
Blijf op de hoogte van de agenda en beslissingen
van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn. Dat kan online op
hoeilaart.be/agendas-en-beslissingen-van-degemeenteraad en hoeilaart.be/ocmw-raad.
Of schrijf je op hoeilaart.be/nieuws in voor
de elektronische nieuwsbrief. Dan ontvang je
wekelijks het laatste nieuws in je mailbox en
maandelijks de link naar de agenda van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn.

LEVER JE ZWEMTICKETS IN!
Wie gaat zwemmen in het Begijntjesbad van
Overijse kan rekenen op een tussenkomst van de
gemeente in de toegangsprijs. Op die manier wil
het lokaal bestuur de Hoeilanders aanmoedigen
om te zwemmen.
Van 3 januari tot en met 15 januari 2022 kan je de
betalingsbewijzen inleveren van al je zwembeurten
tussen 16 juni en 31 december 2021:
• geef de tickets of zwemkaarten af aan de balie
van het GC Felix Sohie;

• of stuur ze op met de post, samen met het
aanvraagformulier dat je vindt op
hoeilaart.be/tussenkomst-zwembeurten.
Je ontvangt de tussenkomst in de vorm van
Hoeilaart-cadeaubonnen, te besteden bij de
Hoeilaartse handelaars en ondernemers.
Lees daar meer over op pagina 12.

?

dienst Vrije Tijd – tel. 02 657 05 04 –
vrijetijd@hoeilaart.be –
hoeilaart.be/tussenkomst-zwembeurten
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/ VRIJE TIJD /

UiT met je spaarkaart
Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in de hele Druivenstreek
en ondertussen kortingen en gadgets bij elkaar sparen. Dat
kan met de UiTPAS Druivenstreek.
Voor wie regelmatig een boek ontleent in
de bib, deelneemt aan sportactiviteiten of
theatervoorstellingen bijwoont, zijn Annie,
Annelies en Xeno zeker geen onbekenden. Deze
enthousiaste deelnemers aan het Hoeilaartse
gemeenschapsleven hebben niet getwijfeld en
waren bij de eersten om zich een UiTPAS aan te
schaffen.
PUNTEN SPAREN VOOR VOORDELEN
“Een UiTPAS kost 5 euro. Dat eenmalige bedrag
haal je er snel weer uit. Als welkomstgeschenk
kregen we een linnen boodschappentas, een
Nerostrip en meteen drie punten op onze kaart”,
zegt Annie. “En telkens we deelnemen aan een
UiTPAS-activiteit, scannen we onze kaart aan
de UiTPAS-zuil en kunnen we nog meer punten
sparen.”
“De gespaarde punten kan je omruilen voor
kortingen op vrijetijdsactiviteiten, gratis
zwembeurten, wandelkaarten, stripverhalen,
sporttassen, drinkbekers, T-shirts, koffie en
nog veel meer. Het voordelenaanbod is heel
gevarieerd”, weet Annelies nog te vertellen.
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PUNTEN SPAREN GAAT VANZELF
In Hoeilaart vind je een UiTPAS-zuil in de bib, de
sporthal en het GC Felix Sohie. Een bezoek aan
de bib en het sportcentrum is wekelijks één punt
waard. En in het GC Felix Sohie kan je momenteel
je kaart scannen bij de UiTPAS-voorstellingen
die de dienst Vrije Tijd organiseert. Het is de
bedoeling dat in de loop van 2022 ook de
verenigingen aansluiten.
“Punten sparen gaat vanzelf”, verzekert
Annie. “Muziek is mijn passie, maar ook
toneelvoorstellingen laat ik nooit aan mij
voorbijgaan. We bezoeken regelmatig de bib
en deden er met de kleinkinderen bijvoorbeeld
mee aan de VLIEG-zoektochten. Annelies gaat
aerobicen in de sporthal en krijgt daarvoor elke
week één punt. Zelf deed ik in oktober mee aan
de Sporteldag en ook dat was één punt waard.”
Maar punten sparen (en omruilen) kan je als
Hoeilander ook elders in de Druivenstreek. “Leuk
meegenomen is dat”, zegt Annelies. “Xeno en
zijn broer zijn echte waterratten. Op zondag en in

/ VRIJE TIJD /

de vakantie gaan we dikwijls zwemmen in Overijse, en
ook daar kunnen we in het Begijntjesbad onze UiTPAS
gebruiken.”
Op hoeilaart.be/uitpasdruivenstreek vind je een link naar
alle UiT-activiteiten in de Druivenstreek en een overzicht
van alle voordelen waarvoor je in Hoeilaart en omgeving
kan sparen en punten omruilen. Naast Hoeilaart nemen
ook de gemeenten Overijse, Tervuren, Huldenberg,
Bertem en vzw de Rand aan de UiTPAS Druivenstreek
deel.
DE TEL BIJHOUDEN
Punten sparen en omruilen kan bovendien bij alle
deelnemende partners in Vlaanderen en Brussel.
Annie: “We zijn dan ook van plan om onze kaart mee
te nemen wanneer we buiten de streek een uitstapje
maken.”
Hoe behoud je het overzicht van al die punten en
voordelen? Annie: “Door je simpelweg te registreren op
UiTPAS.be.”
Een andere mogelijkheid is de UiTPAS-app downloaden
op je smartphone. Dan hoef je de UiTPAS-kaart niet

altijd op zak te hebben. Punten sparen doe je door je
smartphone tegen de zuil te houden, en het overzicht
van je punten en van de voordelen in de buurt heb je
altijd bij de hand.
De UiTPAS? Beslist een aanrader, vinden Annie en
Annelies.

WAAR TE KOOP?
De UiTPAS is in Hoeilaart te koop aan de balie van
het GC Felix Sohie.

HEB JE EEN LAAG INKOMEN?
Dan betaal je maar 1 euro voor een pas, die er
net hetzelfde uitziet en dezelfde omruilvoordelen
biedt. Je krijgt automatisch 80 procent korting
wanneer je de pas scant, zonder andere papieren
te moeten voorleggen.
Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Neem
contact op met het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68,
sociaalhuis@hoeilaart.be).

?

hoeilaart.be/uitpasdruivenstreek tel. 02 657 05 04 - vrijetijd@hoeilaart.be

Extraatjes voor verenigingen
JUBILEUMTOELAGE
Het lokaal bestuur van Hoeilaart kent jubilerende
verenigingen een extraatje toe. Bij elk veelvoud van 25
jaar, kunnen ze kiezen uit een subsidie van 650 euro
in Hoeilaart-cadeaubonnen of een receptie op het
gemeentehuis, op een werkdag en voor maximaal 150
genodigden.
Meer info en het online aanvraagformulier is te vinden
op hoeilaart.be/jubileumtoelage.
TUSSENKOMST IN ZWEMBEURTEN

Meer info en het online aanvraagformulier is te vinden
op hoeilaart.be/compensatie-zwembeurten-verenigingen
EETFESTIJNEN OP HET LEDSCHERM
Verenigingen die eetfestijnen organiseren, mogen
hiervoor voortaan reclame maken op het ledscherm van
het Gemeenteplein. Alle beetjes helpen om het verlies
dat ze de voorbije coronamaanden leden, goed te
maken.
Aanvragen kunnen gestuurd worden naar:
communicatie@hoeilaart.be of tel. 02 658 28 48.

Verenigingen die in het Begijntjesbad van Overijse gaan
zwemmen, krijgen een tussenkomst van de gemeente.
De uitbetaling gebeurt op basis van de factuur die ze
van het zwembad na reservatie ontvangen.
Hier Hoeilaart
NOVEMBER / DECEMBER 2021
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/ HERDENKING WAPENSTILSTAND /

Niet vergeten!
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 2021
• 10.30 uur: samenkomst op Gemeenteplein.
• 10.45 uur: hulde aan de gesneuvelden van
beide wereldoorlogen en de Koreaoorlog, op
de begraafplaats.
• 11.15 uur: hulde aan Guillaume
Dekleermaeker, op de hoek van de
Guillaume Dekleermaekerstraat en de JezusEiksesteenweg, vlak bij de begraafplaats.
• 11.45 uur: herdenking van de gesneuvelden bij
de gedenksteen in het Jan van Ruusbroecpark.
Iedereen wordt uitgenodigd om deze
openluchtplechtigheden bij te wonen.
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
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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).

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 dit besluit
werden nog verschillende andere straten van
Hoeilaart naar gesneuvelden hernoemd.

/ VRAAG EN ANTWOORD /

Café Combinne

neemt nieuwe start
Bert Van Vlerken is de nieuwe begeleider
van Café Combinne, het intercultureel
praatcafé waar Nederlandstaligen en
anderstaligen samenkomen om in het
Nederlands te babbelen over dagdagelijkse
dingen. Koffie en thee staan klaar.
VANWAAR JE ENGAGEMENT VOOR
CAFÉ COMBINNE?
Bert: Ik ben pas gepensioneerd en las de oproep in Hier
Hoeilaart. Tijdens mijn carrière als beroepsmilitair stond
ik aan het hoofd van een aantal buitenlandse missies,
onder meer voor de Verenigde Naties, en kwam ik
voortdurend in contact met andere talen en culturen.
Ook in mijn gezin en mijn kennissenkring vormt taal
geen barrière maar een verrijking. Het is me daardoor
ook duidelijk dat de kennis van de plaatselijke taal een
doorslaggevende factor is om te integreren, en dat je
een taal alleen maar kan leren door veel te oefenen.
WAT IS JE TAAK IN DE PRAATGROEP?
Bert: Als begeleider moet ik ervoor zorgen dat de
wekelijkse bijeenkomsten en conversaties niet stilvallen.
Ik zorg voor het goede verloop en breng onderwerpen,
thema’s, vragen of beeldmateriaal aan om interessante
gesprekken op gang te brengen. De actualiteit, de
familie, belevenissen van de voorbije week, een mooie
film, een boeiende reis … het kan allemaal aan bod
komen, aan conversatiethema’s geen gebrek. Het is
dus helemaal niet de bedoeling dat ik les geef, we
praten gewoon met elkaar. Café Combinne moet voor
anderstaligen een leuke aanvulling zijn op de lessen
Nederlands.
HOE KAN MEN AANSLUITEN?
Bert: Gewoon langskomen. Je hoeft niet vooraf in te
schrijven en deelnemen is gratis.

WAAR EN WANNEER KOMEN JULLIE SAMEN?
Bert: We komen voortaan elke donderdagavond van
19 tot 21 uur samen in de leeszaal van de bib. De bib is
een ideale locatie: kranten, tijdschriften, stripverhalen,
beeldscherm, toegang tot internet … alle materiaal om
tot een goed gesprek te komen is er aanwezig. Vermits
we ‘s avonds bijeenkomen, kan wie overdag uit werken
gaat, ook aansluiten.
ZIJN NEDERLANDSTALIGEN OOK WELKOM?
Bert: Beslist! Voor anderstaligen is de aanwezigheid
van Nederlandstaligen een meerwaarde. Zo kunnen
ze hun kennis van het Nederlands beter bijschaven en
verruimen.
Voor de Nederlandstaligen van hun kant, is het een
prima gelegenheid om kennis te maken met andere
achtergronden en culturen. Iedereen dus welkom!

?

Bert Van Vlerken – gsm 0485 54 60 59 –
bert.vanvlerken@live.be
Hier Hoeilaart
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/ WELZIJN /

Marc zoekt
vrijwilligers
Voor het contactteam
Hoeilaart heeft een Contactteam, een team van vrijwilligers die
regelmatig alleenwonende 75-plussers opbellen om te vragen hoe
het met hen gaat. Het team is op zoek naar versterking.
“Als vrijwilliger bij het Contactteam hoef je niet
van bij jou thuis en met je eigen toestel te bellen.
We stellen jou een kantoortje en telefoontoestel
ter beschikking op de sociale dienst”, verduidelijkt
Marc Vanthuyne, de deskundige Zorg & Senioren
die verantwoordelijk is voor het team. “Nu en
dan wat tijd vrij maken om een babbeltje te doen,
meer vragen we niet.”
Marc begeleidt de teamleden en coacht hen op
vlak van deontologie, discretie en het voeren

van een goed gesprek. “Tv-programma’s,
de actualiteit, een mooi boek, persoonlijke
ervaringen of herinneringen ... er is veel stof voor
een goede babbel”, zegt Marc. “De vrijwilliger
kan ook ingaan op vragen en informatie geven
over thuishulp of andere ondersteuning als daar
nood aan is, of voorstellen om eens een bezoekje
te brengen, zoals dat vóór corona gebeurde. Wat
je terugkrijgt is een welgemeende dank en een
fijn gevoel dat je voor iemand het verschil hebt
gemaakt.”

Voor de mindermobielencentrale
De Mindermobielencentrale (MMC) van Hoeilaart bestaat
ondertussen ruim 21 jaar. Wegens toenemend succes zoekt de
centrale nieuwe vrijwilliger-chauffeurs.
“Mensen die zich niet meer zo gemakkelijk
kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer,
of die niet altijd kunnen rekenen op familie of
vrienden om gevoerd te worden, geraken dankzij
de MMC toch op hun bestemming. Vrijwilligers
in het bezit van een wagen, brengen hen
bijvoorbeeld naar de kapper, de winkel, de dokter
of het theater”, legt Marc uit. Ook deze groep
stuurt hij aan.

Als chauffeur bij de MMC blijf je uiteraard een
vrijwilliger, en beslis je zelf wanneer je wil rijden.
Je wordt omnium verzekerd en krijgt per rit een
onbelaste onkostenvergoeding. “Ten slotte,
en niet in het minst”, benadrukt Marc, “kom
je terecht in een team dat al jarenlang aan het
werk is en erkenning geniet. Geregeld komen we
samen om ervaringen uit te wisselen of gewoon
voor een uitstap of een etentje.”

Zin om deel uit te maken van een fijne groep vrijwilligers?
Neem dan contact op met Marc Vanthuyne, tel. 02 658 09 91, marc.vanthuyne@hoeilaart.be.
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/ WELZIJN /

Digitaal mondig
Online een afspraak maken voor een consultatie bij de dokter,
online reserveren bij je favoriete restaurant, online winkelen en je
bankverrichtingen doen, via je smartphone je stappen tellen, je
hartslag en bloeddruk bijhouden, … De digitalisering zit in heel
wat facetten van ons leven verweven en door de coronacrisis is dat
nog toegenomen. Niet vanzelfsprekend voor iedereen!
In samenwerking met de Seniorenraad en SamenVoor, biedt de bib
uiteenlopende hulpmiddelen aan. Lees er meer over op hoeilaart.
bibliotheek.be/digidokter-co of vraag ernaar aan de balie.
Lokaal bestuur Hoeilaart blijft persoonlijke, niet-digitale
dienstverlening garanderen.

Weer mensen ontmoeten!

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

Op donderdag 18 november 2021 opent het
dorpsrestaurant na lange tijd weer de deuren. Iedereen is
vanaf 11.30 uur welkom in de polyvalente zaal van het SJC
Koldam. Samen met andere Hoeilanders kan je er genieten
van een gezellige, gezonde en lekkere maaltijd aan de
democratische prijs van 8 euro (koffie en 1 drankje inbegrepen).
Tickets: uiterlijk op 12 november (12 uur) aan te kopen bij het
Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be).
Tickets voor het dorpsrestaurant van donderdag 16 december:
aan te kopen tussen 29 november en 10 december.
Zin in een spelletje kaart of rummikub? Goesting in een
gezellige babbel? ’t Trefpunt Sohie verwacht je weer, elke
maandag van 14 tot 16 uur in de cafetaria van het GC Felix
Sohie. Vrijwilligers van de Seniorenraad zorgen voor een lekker
kopje koffie of frisdrank. Deelnemen is gratis. Op feestdagen is
‘t Trefpunt gesloten.

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.

Hier Hoeilaart
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/ ONDERNEMEN /

Een ideaal
geschenk!
Een passend geschenk vinden is soms een hele
opdracht. Met de Hoeilaart-cadeaubon wordt het
een pak eenvoudiger.
IN VIER STAPPEN
1. Koop de Hoeilaart-cadeaubon aan de balie van
GC Felix Sohie.
2. Doe de bon cadeau, mooi verpakt in een leuk
doosje.
3. De gelukkige ontvanger spendeert de bon bij de
adresjes van zijn of haar keuze …
4. en geniet van het beste dat de Hoeilaartse
horeca, handelaars, vaklui, vrije beroepen en
ondernemingen te bieden hebben.
SLUIT AAN!
Kunnen de klanten in jouw zaak nog niet met een
Hoeilaart-cadeaubon winkelen of bestellen? Neem
dan contact op met lokaleeconomie@hoeilaart.be en
sluit vlug aan.
Half oktober had de gemeente al voor 4000 euro
aan bonnen verkocht, een bedrag dat uiteindelijk de
Hoeilaartse middenstand ten goede komt.

?
Ik koop in Hoeilaart
De lijst van zaken waar je met de
Hoeilaart-cadeaubon het hele jaar door
kan winkelen en bestellen staat op het
ondernemersplatform ikkoopinhoeilaart.be.
Je vindt er ook de online shops, de
afhaaladressen en de bedrijvengids van
Hoeilaart.
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dienst Lokale Economie – tel. 02 658 28 57 –
lokaleeconomie@hoeilaart.be –
hoeilaart.be/hoeilaart-cadeaubon

/ ONDERNEMEN /

HoeilArt
Hoeil
Art
&
Gift
pop-upboetiek

© Sabrina Spinnoy

Zeven ondernemende dames uit Hoeilaart en de Druivenstreek
bundelden hun krachten en openden in de aanloop naar het eindejaar
een pop-upboetiek in de Henri Caronstraat.
Laïdya van Crea-Box, Sabrina van Bie-Zen, Aline van Liv’s
Story, Tina van Lo-Lifestyle, Carine van Grim’Box, Jancy
van Zia, Alex van Handcrafts: zeven creatieve vrouwen
met een webshop. Om die online shops zichtbaarder en
bekender te maken, openden zij een pop-upboetiek in
de Henri Caronstraat. Zo wordt de zoektocht naar leuke
eindejaarscadeautjes wat makkelijker voor iedereen, ook
voor wie niet met het internet verbonden is.
Kleding, juwelen, handtassen, knutselmateriaal,
edelstenen, verzorgingsproducten en leuke lifestyleproducten, bij Hoeil’Art & Gift pop-up vind je het
allemaal. Je kan er ook heel wat leuke dingen laten

personaliseren zodat je met een uniek geschenk kan
uitpakken!
Het is de bedoeling om zeker tot eind dit jaar de deuren
open te houden. Daarna zien de dames wel verder.
Henri Caronstraat 16
FB Hoeilartgiftpopup
Open: • Maandag 10-18 uur
• Woensdag 10-17 uur
• Vrijdag 10-20 uur
• Zaterdag 10-18 uur
• Zondag 13-17 uur

Wie wordt de volgende
‘Ondernemer van het jaar’?
Wie verdient volgens jou de titel van Ondernemer van het jaar 2021?.
Tot 31 december 2021 kan je hem of haar nomineren via
www.hoeilaart.be/wie-wordt-de-hoeilaartse-ondernemer-van-het-jaar.
Uit de top 5 die zo samengesteld wordt, zal iedereen vervolgens kunnen
meestemmen voor de winnaar. Dirk Jacquet, Ondernemer van het jaar 2020,
is alvast benieuwd wie zijn opvolger wordt.

Hier Hoeilaart
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/ WERKEN AAN DE RING /

Vlot over de Ring
met de fiets

In Groenendaal en op Welriekende voert de Vlaamse overheid werken uit
om het oversteken van de Ring voor fietsers gemakkelijker te maken. Vanuit
Hoeilaart worden ze zo beter verbonden met het Zoniënwoud en met Brussel.
De Werkvennootschap van de Vlaamse overheid
wil met zijn programma Werken aan de Ring niet
alleen de Ring zelf verbeteren, maar evenzeer de
fietsinfrastructuur in de omgeving. Dicht bij ons
komt er in Groenendaal een ecorecreaduct over
de Ring, waar ook voetgangers en dieren gebruik
van zullen maken, en wordt op Welriekende de
voetgangerstunnel onder de Ring toegankelijk
gemaakt voor fietsers.
In en rond Hoeilaart wonen heel wat pendelaars
die in Brussel werken. Door deze investeringen wil
de Vlaamse overheid hen aansporen om de fiets
te nemen.

Fietshellingen
op Welriekende
De fietstunnel tussen de Welriekendedreef en de
kapel van Welriekende is voor fietsers enkel te
bereiken via de trappen, met de fiets aan de hand.
Een deel van die trappen wordt daarom aan beide
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kanten van de tunnel omgebouwd tot een zachte
fietshelling. De eerste werken zijn zopas aangevat
en tegen eind 2022 wordt het project afgerond.
IMPACT OP HET VERKEER
Vanaf woensdag 3 november worden op
Welriekende de Welriekendedreef en de oprit
naar de Ring afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Enkel voetgangers en fietsers kunnen
nog passeren en de tunnel onder de Ring nog
gebruiken tot het einde van de kerstvakantie.
Vanaf 10 januari 2022 gaat ook de tunnel dicht
om de fietshellingen aan te leggen.
De afrit ‘Hoeilaart’ vanaf de ring blijft
enkel bruikbaar voor het verkeer dat via de
Terblokstraat/Brusselsesteenweg richting Hoeilaartcentrum rijdt.

?

werkenaandering.be/fietshelling-welriekendedreef

/ WERKEN AAN DE RING /

Ecorecreaduct
in Groenendaal
Eind oktober werd de bestaande fietsbrug over de
Ring, aan de zuidelijke kant van de spoorwegbrug,
gedemonteerd. Dat gebeurde ’s nachts.
De Werkvennootschap hoopt tegen mei 2023
met het nieuwe ecorecreaduct De Priorij klaar te
zijn. Dit project kwam al eerder uitvoeriger in Hier
Hoeilaart aan bod.

Fietsers kunnen gebruik maken van een
tijdelijke fietsverbinding tussen de Tumulidreef
en de fietspasserelle aan de noordzijde van de
spoorwegbrug. Deze verbinding loopt op het
einde van de Duboislaan onder de spoorweg door
naar de Terhulpsesteenweg (N275).

IMPACT OP HET VERKEER
In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld,
blijft de Duboislaan in twee richtingen open. Het
verkeer moet ter hoogte van de werf traag en
voorzichtig rijden en rekening houden met de
aanwezige arbeiders en het zware werfverkeer.

?

werkenaandering.be/priorij –
Hier Hoeilaart 2021 nrs. 1 en 5
(zie hoeilaart.be/hier-hoeilaart)

Infomarkt ‘Werken aan de Ring’
Woensdag 8 december 2021, GC Felix Sohie, van 19 tot 21.30 uur
Vijf standjes waar je meer uitleg krijgt en vragen kan stellen over
de geplande werken aan de ring in Hoeilaart en het oostelijke deel van de Ring.
Iedereen welkom!

Hier Hoeilaart
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/ NOORD-ZUID /

Investeer mee in een betere wereld
Het voorbije anderhalve jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens
verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd. Internationale
solidariteit is hét antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. Word daarom
mede-investeerder van een betere wereld en steun 11.11.11 in Hoeilaart.
11.be/investeer-mee-in-een-betere-wereld

Zaterdag 13 november:

Donderdag 11 november:
11.11.11-wereldcafé
Met (h)eerlijke pannenkoeken, fairtradekoffie, thee,
frisdranken en versnaperingen en Wereldwinkelverkoopstand.

Film ‘Thank You For The Rain’
Regisseur Julia Dahr brengt een pakkend en intiem
portret van de grote strijd van een nobele, kleine
Keniaanse boer tegen de klimaatverandering. De
film toont de impact die klimaatverandering nu al
heeft op het leven van mensen, op Kisilu, zijn familie
en gemeenschap. Thank You For The Rain gaat
over machteloosheid, armoede en verdriet. Maar de
film gaat vooral ook over hoop, veerkracht en een
gedreven changemaker die iedere dag weer vecht
voor een betere toekomst voor zijn kinderen.

Van 14 tot 18 uur, GC Felix Sohie.

14 uur, GC Felix Sohie. Toegang gratis.

Org. 11.11.11-Hoeilaart i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart

Na de film is het 11.11.11-wereldcafé open tot 18 uur.
Org. 11.11.11-Hoeilaart i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart

Woensdag 10 november:
11.11.11-afterworkparty
21 uur, jeugdhuis De Serre (SJC Koldam).
Toegang gratis.
Org. JH De Serre i.s.m. 11.11.11-Hoeilaart

Vrijdag 12 november:
11.11.11-quiz Hoeilaart-Overijse
Ploegen van verenigingen, vrienden, buren of
collega’s (max 5 personen) nemen het tegen elkaar op
in een algemene kennisquiz, waarvan de opbrengst
integraal gaat naar de 11.11.11-actie.

Maandag 15 november:

20 uur (deuren open vanaf 19.15 uur), GC Felix
Sohie. Inschrijving 5 euro per persoon. Info en
inschrijven: elfelfelfquiz-druivenstreek@outlook.be

Er zijn veel globale uitdagingen die ons wereldwijd
verbinden, zoals de klimaatcrisis of een pandemie.
De gevolgen ervan raken sommigen echter meer dan
anderen. Dit onrecht vraagt een antwoord in de vorm
van internationale solidariteit. Maar wat betekent
internationale solidariteit in deze turbulente tijden?
En hoe organiseren we dat best in de toekomst?

Org. 11.11.11-Hoeilaart i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart

‘Van liefdadig naar rechtvaardig’
Els Hertogen, 11.11.11-directeur, bespreekt haar
boek Van liefdadig naar rechtvaardig, 11 stemmen
over de toekomst van internationale solidariteit.

20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.
Org. 5 voor 12 ten voordele van 11.11.11
Giften
Wie 11.11.11 financieel wil steunen, kan een
bedrag overschrijven op rekening
BE30 0000 0000 1111 met mededeling
‘11.11.11-Hoeilaart’. Voor giften vanaf 40 euro
ontvang je begin 2022 een fiscaal attest.
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/ NOORD-ZUID /

Cadeaudagen in Wereldwinkel
Zaterdag 4 en 11 december, van 10 tot 18 uur
Zondag 5 en 12 december, van 10 tot 13 uur
Loop ook dit jaar eens binnen in de Hoeilaartse
Oxfam-wereldwinkel. Je vindt er eerlijke, mooie
en leuke geschenken voor je familie en vrienden:
lekkere chocolade en wijn, leuke sjaals en
juweeltjes, originele bekers, praktische manden …
Elk jaar is er een grote keuze aan nieuw artisanaat.
Of schenk een cadeaubon van Oxfam. Dan kunnen
je familie en vrienden zelf iets leuks uitkiezen in de
Wereldwinkel.
Hopelijk kan er dit jaar gefeest worden. Probeer dan
eens de heerlijke wijnen, sappen, chips, nootjes,
sausjes, koekjes … of het sterproduct van Oxfam
Fair Trade: de overheerlijke koffie!
De partners in het Noorden en het Zuiden krijgen
een eerlijke prijs voor hun werk. Zo bouw je mee
aan een rechtvaardigere en eerlijkere wereldhandel.

Oxfam

Wereldwinkel
Hoeilaart
VZW

Gemeenteplein 20
Tel. 02 657 75 25
hoeilaart@oww.be

Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode is de wereldwinkel extra open
• op maandag 20 en 27 december, van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur;
• op donderdag 23 en 30 december, van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur;
• op vrijdag 24 december, van 10 tot 16 uur (doorlopend);
• op vrijdag 31 december, van 10 tot 13 uur.
Gesloten op zaterdag 25 en zondag 26 december 2021 en van zaterdag 1 tot
en met maandag 10 januari 2022.
Vanaf dinsdag 11 januari 2022 kan je opnieuw terecht in de wereldwinkel
tijdens de normale openingsuren:
• elke dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur;
• elke zondag, van 10 tot 12 uur.
Hier Hoeilaart
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/ bibnieuws /

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong
en oud. Tijdens de Voorleesweek zet de bib graag
het belang én het plezier van voorlezen in de
kijker. De bib roept elke ouder op om elke dag
(minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat
maakt écht een verschil. Eén kwartier, elk kind,
elke dag. Doe je mee?
Ook voor kleine kinderen

Je hoeft niet te wachten tot ze naar school gaan,
om via boekjes en verhalen de taalontwikkeling te
stimuleren. Integendeel, je kan niet vroeg genoeg
beginnen. Dankzij het Boekstart-project van het
Huis van het Kind Druivenstreek ontvangen jonge
ouders twee pakketjes leesplezier, een eerste
als de baby ongeveer 4 maand is, een volgende
als de peuter 15 maand is. Je krijgt ze in het
consultatiebureau van Kind & Gezin (Overijse) of
in de bib.
Om te tonen hoe je de allerkleinsten kan
boeien, wordt Lieve De Meyer in huis gehaald
met haar interactieve voorstelling Zingezong
en peuterrijmpjes. Een voorstelling speciaal
voor (groot-)ouders en kindbegeleiders,
georganiseerd door Huis van het Kind in onze bib
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op donderdag 25 november om 19.30 uur.
Deelname is gratis maar reserveer wel vooraf je
plaats.
Wekelijks voorleesmoment in de bib
Vind je thuis niet de tijd en een rustige plek om
aan je bengel voor te lezen? Ga dan eens naar
de bib. De meest uiteenlopende boeken staan
er op je te wachten om gelezen, beluisterd en
bekeken te worden. Fantastische prentenboeken,
interessante weetboeken om iets bij te leren,
verhalen om het dagelijks leven beter begrijpen
en te verwerken, meertalige prentenboekjes
om zowel de thuistaal als de schooltaal te
oefenen. Kies samen met je kind en nestel je
op de zitbank om samen te genieten. Of ga
langs op woensdagnamiddag. Iedereen welkom,
ook kleuters die nog wat moeite hebben met
Nederlands.
Elke woensdag (behalve tijdens schoolvakanties)
tussen 15.30 en 16 uur wordt er in de bib
voorgelezen aan kleuters. Ze kiezen mee welke
boekjes. Ze ontdekken de schoonheid van
verhalen. Ze leren elke keer weer iets bij.

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

'

IN HOEILAART
HOEILAART
editie november-december 2021

Kerstmarkt
HoeilAart
BROTHERS
OF
SOLIDARITY

Vrijdag 17 december: 18.30 U - 24 U
Zaterdag 18 december: 15U - 24 U
Zondag 19 december: 13 U - 19 U
Gemeenteplein
organisatie door
de hoeilaArtse verenigingen
en lokale handelaArs
in samenwerking met
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Vr 17, za 18 en zo 19-12-21

Kerstmarkt
Op 17, 18 en 19 december worden het
Gemeenteplein en het voorplein van het GC
Felix Sohie weer omgetoverd tot een gezellige
kerstmarkt. Zoek je nog een geschenkje voor onder
de kerstboom? Dan zal je zeker iets vinden op
deze markt met een dertigtal kraampjes van lokale
handelaars, verenigingen en creatieve duizendpoten!
Ga je verwarmen aan de vuurkring, laat je verwennen
aan de vele eet-, drank- en cadeaukraampjes, en
geniet van de animatie voor groot en klein.
Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. het kerstcomité en
verschillende verenigingen en handelaars
De Warmste Week
Ook dit jaar doet Hoeilaart
mee aan De Warmste
Week. In aanloop naar
de kerstmarkt zal je bij de
Hoeilaartse handelaars
spaarpotjes op de toonbank zien staan. Steek er een
vrije bijdrage in en steun zo Brothers Of Solidarity.
Elke zondag maken die lekker eten en gaan dit
rondbrengen bij de minderbedeelden. Ze voorzien
hen ook van kleding en levensmiddelen en helpen
mensen in nood door goederen te verzamelen die ze
dringend nodig hebben. Op zaterdagavond zal een
cheque overhandigd worden met het ingezamelde
bedrag. Elk duwtje in de rug is welkom!
Heb jij ook een initiatief op stapel staan voor
De Warmste Week? Laat het dan weten aan
de dienst Vrije Tijd. Zo kan de gemeente alle
initiatieven samen in de kijker zetten en de globale
opbrengst ervan op de kerstmarkt bekendmaken.

Openingsuren:
• Vrijdag: 18.30-24 uur
I
• Zaterdag: 15-24 uur
• Zondag: 13-19 uur

'

Animatie op vrijdag 17 december:
• 18.30 uur: Opening kerstmarkt met een
mega vuurshow.
• 20-22 uur: Optreden partyband Ambissadeurs
met medleys die de dansvloer vullen.
Animatie op zaterdag 18 december:
• 15-18 uur: De Kinderkaravaan met Kiwanis achter
de toog t.v.v. het goede doel (GC Felix Sohie).
• 15-16 uur: Juke Books (GC Felix Sohie, reserveer
vooraf je plaatsje in de bib). De fantastische
kinderboekenschrijfster Marijke Umans komt
samen met een muzikant en een grote stapel
boeken naar je toe. Het publiek kiest een thema,
een personage, een boek en Marijke en de
muzikant improviseren. Ze zingt, vertelt, speelt
en leest voor uit een waaier van prentenboeken,
gedichtenbundels, versjes, en fragmenten uit
(eigen en andere) boeken.
• 19.30 uur: Overhandiging cheque
Warmste Week aan Brothers Of
Solidarity.
• 20 uur: Optreden van Mathias
Vergels (Lowieke uit Thuis) die een
deel van zijn gage aan het goede
doel schenkt!
• 21-23 uur: Rockband Switch
Corona brengt covers van Soundgarden,
Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, Editors …
Animatie op zondag 19 december:

KERSTBOOMVERKOOP
Je kan op de kerstmarkt een kerstboom bestellen aan
5 euro per stuk. Reserveer je boom bij stand nummer
14 (Christiane Coorevits). Na reservatie mag je je
boom ophalen op zondag 19 december om 19 uur op
het Gemeenteplein. Wees er snel bij want op is op!

20 I

Hier Hoeilaart
NOVEMBER / DECEMBER 2021

• 9 uur: Vertrek mountainbikerit (eigen
bevoorrading en fietshelm meebrengen).
• 13-18 uur: De Kinderkaravaan met Kiwanis achter
de toog t.v.v. het goede doel (GC Felix Sohie).
• 15 uur: The Crowd brengt een muzikaal
hoogstaand Classic Rock programma van
topklassiekers.

INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 894 54 28, evenementen@hoeilaart.be

Zo 07-11-21
Grote wafelenbak ter ere van Marc Sleen
Deze vijfde editie staat helemaal in het teken van De gevleugelde trilogie. The
Black Sneakers zorgen voor een portie muziek. Iedereen is welkom om een
gratis wafel te eten en iets te drinken!
Org. Nero & Co i.s.m. dienst Vrije Tijd en Stichting Marc Sleen
Van 14 tot 17.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis.
INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, evenementen@hoeilaart.be

Di 09, 23, 30-11 en 07-12-21
The long and winding road

Een gids neemt je mee op deze boswandeling van
zo’n vijf kilometer. Een wandeling met reflectie
en gesprek aan de hand van tekstfragmenten van
natuurauteurs en een beetje poëzie.

Een culturele geschiedenis van The Beatles
In deze cursus
gaat musicoloog
Matthias
Heyman in op de
geschiedenis van
The Fab Four en
hun verregaande
impact op cultuur,
politiek, technologie, en de wereld van muziek, film,
mode en spiritualiteit.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Org. Davidsfonds Academie

14 uur, arboretum, Groenendaal. Gratis.
Vooraf inschrijven (tot 5 november) verplicht.
INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn

14 uur, GC Felix Sohie. Standaard: 66 euro.
Davidsfonds lidkaart: 58 euro.
INFO en INSCHRIJVEN: davidsfondsacademie.be

Zo 07-11-21
Wandeling: Het bos in ons

Do 11-11-21
Wandeling: De Eerste en de Tweede
Wereldoorlog in het Zoniënwoud
Op Wapenstilstand struin je langs het oorlogsverleden van het Zoniënwoud:
de explosies van obussen en granaten aan de hippodroom vlak na WO I en
de rol van het woud als munitie- en brandstofdepot tijdens WO II komen
zeker aan bod!
Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
14 uur, arboretum, Groenendaal. Gratis. Vooraf inschrijven
(tot 10 november) verplicht. INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn
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Zo 14-11-21

Zo 14-11-21

Lezing: Water aan zet in de
vallei van de IJse

IJsewandeling

Gastsprekers Katrien Piessens en Tom De Bie
De Vlaamse Milieumaatschappij zette heel wat in beweging
om de kwaliteit van het water van de IJse te verbeteren.
Tijdens deze lezing presenteren ze de projecten die
ondertussen zijn uitgevoerd of nog op stapel staan.
Org. Natuurpunt CVN
11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.
Vooraf inschrijven verplicht (tot 13 november, 18 uur).
INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn

Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud
(NGZ) neemt je mee op deze themawandeltocht
van zo’n zeven kilometer. Honden zijn niet
toegelaten.
Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.
Vooraf inschrijven (tot 13 november, 18 uur)
verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:
natuurpunt.be/cvn

Zo 14-11-21
Wandeling: Het mysterie van de
priorij van Groenendaal
Deze wandeling van zo’n vijf kilometer voert je mee in het spoor van
monniken en hun prior-mysticus Jan van Ruusbroec. Keizer Karel verbleef
ook meermaals in de priorij en liet er net als de aartshertogen Albrecht
en Isabella zichtbare sporen na.
Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
14 uur, arboretum, Groenendaal. Gratis. Vooraf inschrijven
(tot 12 november) verplicht. INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn

Ma 15-11-21
Els Hertogen over ‘Van Liefdadig naar Rechtvaardig’
Lezingencyclus ‘De Uitdagingen’
Els Hertogen, directeur van 11.11.11, verzamelde in haar boek 11
buitenlandse auteurs die hun visies brengen over onderwerpen van
herverdeling en ecologie tot dekolonisatie en technologie. Een lezing
die informeert, inspireert en engageert!
Org. 5 voor 12 i.s.m. 11.11.11-Hoeilaart
20 uur, GC Felix Sohie. Leden: 4 euro. Kassa: 5 euro. T.v.v. 11.11.11
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be
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Di 16-11-21
Jackobond & Bastien:
Van Corsari tot Appermont
(tv-iconen van weleer)
Van Corsari tot Appermont is een gevarieerde show voor
iedereen die zich bij het aanzetten van zijn televisietoestel
afvraagt hoe het ook alweer allemaal begon!
Org. dienst Vrije Tijd
14 uur, GC Felix Sohie. VVK: 12 euro.
Kassa: 14 euro. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Wo 17-11-21
Workshop: Start jouw eigen
kruidenapotheek
Wil je graag begrijpen welke geneeskrachtige werking
kruiden hebben én deze middeltjes ook zelf maken?
Aline van Mentha x Piperita neemt je mee in de
wondere wereld van de geneeskrachtige planten.
Org. dienst Vrije Tijd
Om 14 uur en om 20 uur, GC Felix Sohie. 6 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Wo 17-11-21
Afghanistan, wat nu?
Ook België stuurde militairen
Bert Van Vlerken, een gepensioneerde kolonel
uit Hoeilaart, neemt ons in zijn lezing mee naar
wat er in Afghanistan gebeurde en toont ons een
blik achter de schermen van de militaire operaties
onder NAVO- of, misschien beter gezegd,
Amerikaanse vlag.
Org. Willemsfonds
20 uur, GC Felix Sohie. Gratis.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
felixsohie.be
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Do 18-11-21
Katrien Coppens Trio
Jazz at Felix’
Zangeres Katrien Coppens wordt begeleid door klasse
muzikanten Tim Finoulst (gitaar) en Martijn Vanbuel
(contrabas). Je wordt door het trio ondergedompeld
in saudades, rustige jazzstandards en eigen werk.
Org. 5 voor 12 i.s.m. Jazz met Pit
20.30 uur, GC Felix Sohie.
VVK en leden: 10 euro. Kassa: 12 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Do 18-11-21
Wandeling: Het Zoniënwoud in de
Eerste en Tweede Wereldoorlog
Ontdek samen met Eloi Glorieux historische plekken
en sporen van beide wereldoorlogen. Je doorkruist
de plek waar meer dan 600 Duitse krijgsgevangenen
verbleven en ontdekt restanten van een enorm Duits
munitiedepot uit de Tweede Wereldoorlog.
Org. Avansa i.s.m. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
13.30 uur, bosmuseum, Groenendaal. 6 euro.
INFO en TICKETS: avansa-hallevilvoorde.be

Do 18-11-21
EHBO-opleiding: Huis-, tuinen keukenongevallen
Een foute beweging of verkeerde
inschatting in je huis, tuin
of keuken kan ervoor
zorgen dat eerste hulp
noodzakelijk is. Maar niet
ieder ongeval wordt op
dezelfde manier aangepakt!
Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Rode Kruis Vlaanderen
19.30 uur, GC Felix Sohie.
Gratis. Plaatsen zijn beperkt.
INSCHRIJVEN: webshophoeilaart.recreatex.be
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Za 20-11-21
Winterconcert van
Nero’s Muzikanten
Met een breed repertoire aan popsongs,
afgewisseld met jazz, rock en westernklassiekers,
brengen Nero’s Muzikanten een gevarieerd
avondje muziek. Blijf nadien nog even
nagenieten in de cafetaria!
Org. Nero’s Muzikanten
20 uur, GC Felix Sohie.
VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
felixsohie.be

Zo 21-11-21

Zo 21-11-21

Zoniënwoudwandeltocht:
herfst in het Zoniënwoud

Wandeling: Het Zoniënwoud en
de klimaatverstoring

Unieke kans om een herfstwandeltocht te maken door
het Zoniënwoud. Vanaf 12 km wandel je door dit
prachtig beukenwoud. Door mee te wandelen, steun
je Kinderdorp Hoeilaart.
Afstanden: 4, 6, 12, 18 of 25 km.
Org. IJsetrippers vzw
Start van 7.30 tot 15 uur, GO! Basisschool Het
Groene Dal. Basistarief: 2,5 euro. Leden van
wandelfederatie: 1,5 euro.
INFO: tel. 02 687 42 94, ijsetrippers@hotmail.com

De zichtbare effecten van de klimaatverstoring
beperken zich niet langer tot het smelten van het
poolijs of het afsterven van koraalriffen. Ook het
Zoniënwoud heeft er manifest onder te lijden. Een
gids neemt je mee op deze themawandeltocht van
zo’n vijf kilometer.
Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
14 uur, arboretum, Groenendaal. Gratis.
Vooraf inschrijven (tot 19 november) verplicht.
INFO en INSCHRIJVEN: natuurpunt.be/cvn

Wo 24-11-21
Duurzame voeding

Do 25-11-21
Zingezong en peuterrijmpjes

Renate Coen geeft in deze lezing antwoord op
tal van duurzame voedingsvragen. Zo krijg je als
consument houvast om meer bewuste keuzes te
maken bij de boer, in de winkel en in de keuken.

Workshop voor wie aan baby’s en peuters wil
voorlezen
Actrice Lieve De Meyer brengt deze workshop
waarin ze vertelt hoe je kindjes kan meenemen in
een wondermooi avontuur aan de hand van een
eenvoudig decor, grappige boekjes en speelse liedjes.

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

Org. Bib en Huis van het Kind Druivenstreek

19.30 uur, GC Felix Sohie. 9 euro.
INFO en TICKETS: avansa-hallevilvoorde.be

19.30 uur, bib. Gratis. INFO en INSCHRIJVEN:
huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be
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Vr 26-11-21
Oxfam-wijndegustatie

De vroedvrouwen geven tips over hoe je je kan
voorbereiden. Wat heb je echt nodig? Hoe richt je je
woning veilig in? Wat zijn de voor- en nadelen van
herbruikbare luiers? Welke speelgoedjes haal je best
in huis?

Je zal de
Oxfam-wijnen
op een andere
manier leren
appreciëren
en nog meer
genieten
van deze
voortreffelijke
wijnen, die je meteen ook kan bestellen. Zo ondersteun je
de wijnboeren uit het Zuiden die voor hun producten een
eerlijke prijs krijgen.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Org. Oxfam-Wereldwinkel Hoeilaart

19.30 uur, kasteelhoeve. Gratis.
INFO en INSCHRIJVEN:
huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be

Van 20 tot 22 uur, SJC Koldam. 5 euro. INFO en
INSCHRIJVEN: Oxfam-Wereldwinkel, tel. 02 657 75 25,
hoeilaart@oww.be (voor 20 november).

Do 25-11-21
Praktische voorbereiding
op ouderschap

Vr 26, za 27 en zo 28-11-21
’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, maar
niks loopt zoals gepland, met hilarische situaties tot gevolg! Ter gelegenheid
van 125 jaar De Jonge Druivelaar, wordt er ook een tentoonstelling voorzien.
Regie: Jan Van Assche.
Productiecoördinator: Ghislain Dewolf.
Org. Koninklijke toneelkring De Jonge Druivelaar
20 uur op vrijdag en zaterdag, 15 uur op zondag, GC Felix Sohie. 10 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Za 27-11-21
Mysterieuze Bossen: Sprookjesbos
Je wordt tijdens de wandeling omver geblazen door een magische boservaring!
Mistige sfeer, bosgeluiden en -geuren, kleurrijke en muzikale acts en magisch
gekleurde bellen die kinderen in een droomwereld doen belanden!
Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant, lokale verenigingen en horeca
Vanaf 17 uur, B&B Hippo-Droom, Groenendaal. 5 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be
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Di 30-11-21
Wandeluurtje
Deze gezondheidswandeling is 5 kilometer lang en
er wordt aan een rustig tempo gewandeld.
Org. de IJsetrippers i.s.m. Wandelteam Hoeilaart
10 uur, GC Felix Sohie. 2 euro.
Vooraf inschrijven verplicht. INFO en
INSCHRIJVEN: ijsetrippers.be/groepswandelingen

Di 30-11-21
Nacht van de Geschiedenis:
De schatten van het Hoeilaartse archief
Multimediaal panelgesprek met Michel Erkens en Jan Van Assche
We maken een reis naar het gemeentearchief, het kerkarchief en
archieven elders in het land waar interessante en merkwaardige
archiefstukken te vinden zijn over ons dorp.
Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds) i.s.m. K.H.K. Het Glazen Dorp
20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Do 02-12-21
Hertmans en Hertmans:
Open de deur van het gedicht
Schrijver Stefan
Hertmans en zijn
broer, jazzgitarist Peter
Hertmans, werkten
samen aan de cd
Open de Deur van het
Gedicht waarbij de
poëzie van Stefan op
muziek werd gezet
door Peter. Bijgestaan
door bassist Nicolas Thys komen ze de cd voorstellen.
Org. 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd
20.30 uur, GC Felix Sohie.
VVK: 10 euro. Kassa: 12 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Za 04-12-21
Kamal Kharmach:
Mag ik even 2021
Met een jaar waarin het
Capitool werd bestormd,
de drugsmaffia werd
ontmaskerd en waar we
meer dan ooit doorhebben
hoe essentieel kappers
zijn, belooft ook deze
eindejaarsconference een
klepper van formaat te
worden.
Org. dienst Vrije Tijd
20.30 uur, GC Felix Sohie.
VVK: 16 euro. Kassa: 18 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be
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Zo 05-12-21
Suriname
Beeldreportage door Jean-Pierre Demarsin-Opsommer
Suriname, ooit een Nederlandse kolonie, heeft een rijke ondergrond van
goud, bauxiet en petroleum. Boeiend zijn een bezoek aan de dorpen in het
Amazonewoud, een excursie naar de oude plantages (koffie, katoen en
cacao) en naar de stranden waar zeeschildpadden hun eieren leggen.
Org. vtbKultuur
10.30 uur, theaterzaal. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Di 07-12-21
Houssein Boukhriss: Samenwerken met culturele
verschillen op de werkvloer
Lezingencyclus ‘De Uitdagingen’
Wat is de meerwaarde van leven en werken met een cultureel gediversifieerde
maatschappij en met welke valkuilen moeten we rekening houden? Houssein
Boukhriss, ervaren trainer op het vlak van diversiteitsmanagement en
interculturele communicatie, vertelt het ons.
Org. 5 voor 12
20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Di 14-12-21

Di 30-11 en 14-12-21

Workshop:
Bloemenkrans maken

Workshop:
Bloemenhoepel maken

Maak je eigen bloemenkrans met droogbloemen,
een duurzaam alternatief voor verse bloemen. We
nemen de tijd om je de techniek van het binden
aan te leren, maar geven je ook de vrijheid om je
eigen creatieve toets aan de krans te geven.

Maak je eigen bloemenhoepel met droogbloemen,
een duurzaam alternatief voor verse bloemen. Je
kan een hippe, luchtige hoepel maken of voor een
klassieker model kiezen. Verschillende materialen en
gereedschap zijn ter beschikking!

Org. dienst Vrije Tijd

Org. dienst Vrije Tijd

14 uur, GC Felix Sohie.
6 euro + 10 euro (materiaal).
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
felixsohie.be

20 uur, GC Felix Sohie.
6 euro + 10 euro (materiaal).
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
felixsohie.be
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Do 16-12-21
Van partnerschap naar ouderschap
Je kijkt 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 hierop voorbereiden? Hoe vind je een evenwicht?
Org. Huis van het Kind Druivenstreek
19.30 uur, kasteelhoeve. Gratis. Inschrijven is verplicht.
INFO en INSCHRIJVEN: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be

Do 16-12-21
Stefan Bracaval Quartet
Jazz at Felix’
Fluitist Stefan Bracaval brengt met zijn kwartet eigen muziek. De gitaar van Hans
Van Oost sprankelt in het rond op het verende ritme van Hendrik Vanattenhoven
op bas en Matthias De Waele op drums.
Org. 5 voor 12 i.s.m. Jazz met Pit
20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK en leden: 10 euro. Kassa: 12 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Di 21-12-21
Ine Van Wymersch over haar boek
‘Als je wieg op drijfzand staat’
Lezingencyclus ‘De Uitdagingen’
Ine Van Wymersch
woont in Overijse
en is procureur
des Konings
van het Parket
Halle-Vilvoorde.
Ze komt vertellen
over haar werk
en haar boek, een waargebeurd en beklijvend verhaal over
een moegestreden vrouw in de marge van de samenleving.
Org. 5 voor 12
20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Wo 22-12-21
Film: Ghost Tropic met live
soundtrack door Brecht Ameel
Khadija keert na een lange werkdag als
poetsvrouw terug naar huis met de laatste
metro. Ze valt in slaap waardoor ze haar halte
mist en op eigen houtje thuis moet geraken. Een
nachtelijke tocht die haar een andere kant van
Brussel toont. De soundtrack die tijdens de film
live uitgevoerd wordt, van gitarist en componist
Brecht Ameel, is minstens zo mooi als de film
zelf.
Org. Serreklanken
20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
felixsohie.be
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Zo 26-12-21
Kerstmis in Hoeilaart
Met knapenkoor Cantate Domino en
special guest Joris Bosman
Deze enthousiaste groep jongeren brengt een selectie
kerstliederen o.l.v. Andries De Winter met Daniel David
aan de piano. Het koor trad onder meer al op in Noorden Zuid-Amerika, Rusland, Australië, India, Zuid-Afrika,
Egypte, Israël, Thailand, Japan, Canada, China …
Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

16 uur en 19 uur, GC Felix Sohie.
VVK: 12 euro. Kassa: 15 euro.
INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, felixsohie.be

Zie je dit logo bij een activiteit staan?
Dan weet je dat je daar met je UiTPAS punten kan verzamelen.
UiTPAS Druivenstreek:
• Te koop aan de balie van GC Felix Sohie.
• Biedt je heel wat voordelen bij
deelname aan het vrijetijdsaanbod.
Meer info en een overzicht van alle UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek:
hoeilaart.be/uitpasdruivenstreek of aan de balie van het GC Felix Sohie.

Gesloten

Al onze diensten zijn gesloten op maandag 1 november
(Allerheiligen), dinsdag 2 november (Allerzielen), en
donderdag 11 november (Wapenstilstand) en op
vrijdagnamiddag 24 december 2021.
De balie van het GC Felix Sohie is gesloten tijdens de
kerstvakantie. De bib sluit op vrijdag 31 december
2021, SJC Koldam van maandag 3 januari 2022 tot
en met zondag 9 januari 2022.
Het recyclagepark van Interrand is gesloten op
maandag 1 november en zaterdag 25 december.
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November

en

december

2021

Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.
Datum
Wo 03/11
Do 04/11
Zo 07/11
Zo 07/11
Ma 08/11
Di 09/11
Di 09/11

Uur
9.45 uur
16-19 uur
14-17.30 uur
14 uur
9-12 uur
14 uur
15 uur

Plaats/Vertrek
GC F. Sohie
Bib
GC F. Sohie
Arboretum
Sociaal Huis
GC F. Sohie
Gemeenteplein

Activiteit
Computerspreekuur
Digidokter
Grote wafelenbak
Wandeling: Het bos in ons
Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket)
Start cursus: The long and winding road
Aquagym
Wo 10 - ma 15/11: 11.11.11 in Hoeilaart
Officiële herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand
Do 11/11 10.30 uur
Gemeenteplein
Wandeling: De Eerste en de Tweede Wereldoorlog in het Zoniënwoud
Do 11/11 14 uur
Arboretum
Lezing: Water aan zet in de vallei van de IJse
Zo 14/11 11 uur
Bosmuseum
IJsewandeling
Zo 14/11 14 uur
Bosmuseum
Wandeling: Het mysterie van de priorij van Groenendaal
Zo 14/11 14 uur
Arboretum
Spreekuur DG Personen met een handicap
Di 16/11 13.30-14.30 uur Sociaal Huis
Jackobond en Bastien: Van Corsari tot Appermont
Di 16/11 14 uur
GC F. Sohie
Workshop: Start jouw eigen kruidenapotheek
Wo 17/11 14 uur en 20 uur GC F. Sohie
Lezing: Afghanistan, wat nu?
Wo 17/11 20 uur
GC F. Sohie
Dorpsrestaurant
Do 18/11 11.30 uur
SJC Koldam
Wandeling: Het Zoniënwoud in de Eerste en Tweede Wereldoorlog
Do 18/11 13.30 uur
Bosmuseum
EHBO-opleiding: Huis-, tuin- en keukenongevallen
Do 18/11 19.30 uur
GC F. Sohie
Jazz at Felix’: Katrien Coppens Trio
Do 18/11 20.30 uur
GC F. Sohie
Vr 19- zo 28/11: Winterkermis (Gemeenteplein)
Winterconcert van Nero’s Muzikanten
Za 20/11 20 uur
GC F. Sohie
Zoniënwoudwandeltocht: herfst in het Zoniënwoud
Zo 21/11 7.30-15 uur
Het Groene Dal
Wandeling: Het Zoniënwoud en de klimaatverstoring
Zo 21/11 14 uur
Arboretum
Aquagym
Di 23/11 15 uur
Gemeenteplein
Lezing: Duurzame voeding
Wo 24/11 19.30 uur
GC F. Sohie
Zingezong en peuterrijmpjes
Do 25/11 19.30 uur
Bib
Praktische voorbereiding op ouderschap
Do 25/11 19.30 uur
Kasteelhoeve
Babycafé
Vr 26/11 9-12 uur
GC F. Sohie
Oxfam-wijndegustatie
Vr 26/11 20 uur
SJC Koldam
Komedie: ’n Dood-gewoon avondje
Vr 26/11 20 uur
GC F. Sohie
Mysterieuze Bossen: Sprookjesbos
Za 27/11 Vanaf 17 uur
B&B Hippo-Droom
Komedie: ’n Dood-gewoon avondje
Za 27/11 20 uur
GC F. Sohie
Leesclub: Het moois dat we delen (Ish Ait Hamou)
Zo 28/11 10 uur
Bib
Komedie: ’n Dood-gewoon avondje
Zo 28/11 15 uur
GC F. Sohie
Wandeluurtje
Di 30/11 10 uur
GC F. Sohie
Workshop: Bloemenhoepel maken
Di 30/11 20 uur
GC F. Sohie
Nacht van de Geschiedenis: De schatten van het Hoeilaartse archief
Di 30/11 20 uur
GC F. Sohie
Computerspreekuur
Wo 01/12 9.45 uur
GC F. Sohie
Digidokter
Do 02/12 16-19 uur
Bib
Hertmans en Hertmans: Open de deur van het gedicht
Do 02/12 20.30 uur
GC F. Sohie
Cadeaudagen
Za 04/12 10-18 uur
Wereldwinkel
Kamal Kharmach: Mag ik even 2021
Za 04/12 20.30 uur
GC F. Sohie
Cadeaudagen
Zo 05/12 10-13 uur
Wereldwinkel
Beeldreportage: Suriname
Zo 05/12 10.30 uur
GC F. Sohie
Aquagym
Di 07/12 15 uur
Gemeenteplein
Houssein Boukhriss: Samenwerken met culturele verschillen op de werkvloer
Di 07/12 20 uur
GC F. Sohie
Nerorocksessie
Vr 10/12 21 uur
GC F. Sohie
Cadeaudagen
Za 11/12 10-18 uur
Wereldwinkel
Cadeaudagen
Zo 12/12 10-13 uur
Wereldwinkel
Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket)
Ma 13/12 9-12 uur
Sociaal Huis
Workshop: Bloemenkrans maken
Di 14/12 14 uur
GC F. Sohie
Workshop: Bloemenhoepel maken
Di 14/12 20 uur
GC F. Sohie
Dorpsrestaurant
Do 16/12 11.30 uur
SJC Koldam
Van partnerschap naar ouderschap
Do 16/12 19.30 uur
Kasteelhoeve
Jazz at Felix’: Stefan Bracaval Quartet
Do 16/12 20.30 uur
GC F. Sohie
Babycafé
Vr 17/12 9-12 uur
GC F. Sohie
Kerstmarkt
Vr 17/12 18.30-24 uur
Gemeenteplein
Kerstmarkt
Za 18/12 15-24 uur
Gemeenteplein
Kerstmarkt
Zo 19/12 13-19 uur
Gemeenteplein
Spreekuur DG Personen met een handicap
Di 21/12 13.30-14.30 uur Sociaal Huis
Aquagym
Di 21/12 15 uur
Gemeenteplein
Ine Van Wymersch over haar boek ‘Als je wieg op drijfzand staat’
Di 21/12 20 uur
GC F. Sohie
Film: Ghost Tropic met live soundtrack door Brecht Ameel
Wo 22/12 20 uur
GC F. Sohie
Kerstmis in Hoeilaart
Zo 26/12 16 en 19 uur
GC F. Sohie

Datum
Elke maandag (uitz. feestdagen)
Elke maandag (uitz. schoolvakanties)
Elke maandag en donderdag
Elke dinsdag en woensdag
Elke woensdag (uitz. schoolvakanties)
Elke donderdag (uitz. schoolvakanties)
Elke donderdag
Elke vrijdag

Uur
14-16 uur
15-16 uur
13.30-16 uur
13-16 uur
15.30-16 uur
19-20 uur
19-21 uur
8-13 uur

Plaats/Vertrek
GC F. Sohie (cafetaria)
SJC Koldam
GC F. Sohie
GC F. Sohie
Bib
SJC Koldam
Bib
Gemeenteplein

Organisator
Seniorenraad
SamenVoor en Bib Hoeilaart
Nero & Co i.s.m. Stichting Marc Sleen en dienst Vrije Tijd
NGZ
Dienst Welzijn
Davidsfonds Academie
Femma
Lokaal bestuur Hoeilaart
NGZ
Natuurpunt CVN
CVN en NGZ
NGZ
Dienst Welzijn
Dienst Vrije Tijd
Dienst Vrije Tijd
Willemsfonds
Dienst Welzijn
Avansa i.s.m. NGZ
Dienst Vrije Tijd i.s.m. Rode Kruis Vlaanderen
5 voor 12 i.s.m. Jazz met Pit
Nero’s Muzikanten
IJsetrippers vzw
NGZ
Femma
Avansa i.s.m. dienst Vrije Tijd
Bib en Huis van het Kind Druivenstreek
Huis van het Kind Druivenstreek
Huis van het Kind Druivenstreek
Oxfam-Wereldwinkel
Koninklijke toneelkring De Jonge Druivelaar
Dienst Vrije Tijd i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant, lokale verenigingen en horeca
Koninklijke toneelkring De Jonge Druivelaar
Bib Hoeilaart
Koninklijke toneelkring De Jonge Druivelaar
De IJsetrippers i.s.m. Wandelteam Hoeilaart
Dienst Vrije Tijd
Plezant & Interessant (Davidsfonds) i.s.m. K.H.K. Het Glazen Dorp
Seniorenraad
SamenVoor en Bib Hoeilaart
5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd
Oxfam-Wereldwinkel
Dienst Vrije Tijd
Oxfam-Wereldwinkel
vtbKultuur
Femma
5 voor 12
Nerorock i.s.m. dienst Vrije Tijd
Oxfam-Wereldwinkel
Oxfam-Wereldwinkel
Dienst Welzijn
Dienst Vrije Tijd
Dienst Vrije Tijd
Lokaal bestuur Hoeilaart
Huis van het Kind Druivenstreek
5 voor 12 i.s.m. Jazz met Pit
Huis van het Kind Druivenstreek
Dienst Vrije Tijd i.s.m. het kerstcomité en verschillende verenigingen en handelaars
Dienst Vrije Tijd i.s.m. het kerstcomité en verschillende verenigingen en handelaars
Dienst Vrije Tijd i.s.m. het kerstcomité en verschillende verenigingen en handelaars
Dienst Welzijn
Femma
5 voor 12
Serreklanken
Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Activiteit
‘t Trefpunt Sohie
Seniorengym
Workshop aquarel
Workshop olieverf
Voorlezen in de bib
Senioren Total Body Gym
Café Combinne
Markt

Organisator
Seniorenraad
De Gympies
Vrij Kunstatelier Vosdelle
Vrij Kunstatelier Vosdelle
Bib
De Gympies
Avansa i.s.m. Bib
Dienst Lokale Economie

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 2022 in voor woensdag
1 december. Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

GOED
BEZIG
JURGEN
THX!
Gooi in november met
extra veel complimenten
naar jouw afvalteam
#houhetnet

