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Trouwen in openlucht Trouwen in openlucht 
Het zijn speciale tijden, ook voor wie in het huwelijksbootje 
stapt. Zolang het weer mooi blijft, kan je in Hoeilaart trouwen 
in het park, met het prachtige kasteel op de achtergrond.

/  BLIKVANGER /  

Trouwen in de gracieuze trouwzaal van het 

kasteel-gemeentehuis is sowieso bijzonder, 

maar trouwen in openlucht is echt uniek. Door 

de coronaregel van afstand houden, biedt de 

trouwzaal momenteel slechts plaats aan 26 

personen, inbegrepen de betrokken ambtenaren. 

Trouwers die meer familie en vrienden wensen 

mee te brengen, wijken daarom uit naar het 

park. Ook kleinere groepen kunnen voor een 

openluchthuwelijk kiezen. 

Een tiental koppeltjes huwden deze zomer in 

openlucht.

Mensen die minder goed te been zijn, ouders met 

kleine kinderen en kinderwagens, rolstoelgebruikers … 

voor al die mensen zal een bezoek aan het kasteel-

gemeentehuis voortaan vlotter verlopen. 

Een plateaulift naast de hoofdingang brengt 

hen meteen naar de eerste verdieping waar alle 

plechtigheden en raadsvergaderingen plaatsvinden.

De toegang naar de lift werd mooi geïntegreerd in het 

bloemenperkje naast de trappen.

Met de lift naar binnen

??        dienst Burgerzaken - tel. 02 658 28 50 - burgerzaken@hoeilaart.be
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/ MOBILITEIT / 

Gezocht: gemachtigd opzichters
Kinderen in de schoolomgeving veilig de straat helpen 
oversteken. Dat is wat een gemachtigd opzichter doet.

Ben je minstens 18 jaar oud? Beschik je over wat 

vrije tijd? En ben je bereid je vrijwillig in te zetten? 

Dan kom je in aanmerking om gemachtigd 

opzichter te worden. 

 GRATIS OPLEIDING 

In oktober worden er op veertien plaatsen in 

de provincie opleidingen georganiseerd, zowel 

overdag als ’s avonds. Op de website van de 

provincie vind je het hele lijstje. 

De provincie zorgt gratis voor het theoretische 

deel van de opleiding en je uitrusting (hesje, 

stopbord en driekleurige armband). Het praktische 

gedeelte wordt georganiseerd in samenwerking 

met de lokale politie. 

Interesse? Reageer dan vlug. Vooraf inschrijven 

is verplicht en kan enkel online via www.

vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters.

??      www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters 
tel. 02 456 89 23 – pivo.politie@vlaamsbrabant.be

 FIETSSTRAAT? 

In een fietsstraat zijn auto’s ‘te gast’. Verkeersborden en weg-

markeringen geven aan dat de auto er ondergeschikt is aan de fiets. 

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen de 

fietsers niet inhalen, en de snelheid mag er nooit hoger 
liggen dan 30 kilometer per uur.

Fietsers moeten zich in de fietsstraten uiteraard ook houden aan de 

regels. Ze mogen er de rechter helft van het wegdek gebruiken en 

dienen de andere helft vrij te laten voor gemotoriseerd verkeer of 

fietsers die uit de andere richting mogen komen.

 FIETSSTRAAT? 

De Weemstraat (te beginnen op de hoek van de Kellenborrestraat), 

de Willem Matstraat (tot de Sint-Annastraat), de Sint-Annastaat, de J.B. Denayerstraat (tussen de Sint-

Annastraat en de Waversesteenweg) en de A. Mousinstraat.

Fietsers eerst!
Stap voor stap wil Hoeilaart de schoolomgeving 
verkeersveiliger en kindvriendelijker maken. Zo werden net 
voor de zomer de straten in de omgeving van basisschool 
Het Groene Dal als fietsstraat ingericht.
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Fietsparking in Groenendaal
Geen uitvluchten meer om niet met de fiets naar 
Groenendaal te rijden en vandaaruit de trein te nemen. Je 
kan je fiets er voortaan, vlak bij het station, in een fietsbox 
achterlaten. Veilig achter slot en beschut voor regen en wind!

De parking bestaat uit twee fietsboxen waarin 

je een plaats kan huren voor een fiets die je 

regelmatig gebruikt. Dit nieuwe initiatief kadert 

in het meerjarenplan 20-25, waarin het bestuur 

het ondersteunen van de zwakke weggebruiker 

en het stimuleren van combimobiliteit 

vooropstelt.

 FIETSPLAATS HUREN 

o Je sluit een verlengbaar jaarcontract af met 

lokaal bestuur Hoeilaart. Je betaalt 60 euro per 

jaar. 

o Je krijgt een sleutel van de toegangsdeur. Daar 

betaal je 20 euro waarborg voor.

o Elke box biedt plaats aan zeven fietsen. Je 

deelt een box dus met zes andere huurders.

o Je blijft verantwoordelijk voor je eigen fiets. Je 

krijgt de goede raad om je fiets in de box nog 

met een slot of ketting te beveiligen.

o De plaatsen zijn enkel geschikt voor 

(elektrische en niet-elektrische) 

standaardfietsen. Bakfietsen bijvoorbeeld 

komen niet in aanmerking wegens te breed.

o Een verlening van je contract vraag je zelf aan, 

ten vroegste drie maanden en uiterlijk één 

maand voor het afloopt.

o Je kan op elk moment het contract opzeggen.

o Je laat je fiets niet quasi permanent in de box 

staan maar gebruikt hem regelmatig.

Meer info over de gebruiksvoorwaarden vind je 

terug op www.hoeilaart.be/fietsparking-
groenendaal.

/ MOBILITEIT / 

??       technische dienst – tel. 02 658 28 70 
technischedienst@hoeilaart.be

 INTERESSE? 

Laat het voor 30 september 2020 aan de 

technische dienst weten via het online formulier op 

www.hoeilaart.be/fietsparking-groenendaal.

Stuur een foto van je fiets mee in. Zo kan de 

technische dienst meteen zien of je fiets in de 

fietsbox zal passen.

De technische dienst zal je in de loop van oktober 

laten weten of je al dan niet een plaats bekomen 

hebt. Er zijn in totaal veertien plaatsen.

Toewijzing
Het lokaal bestuur hanteert volgende voorrangsregels om 
de plaatsen toe te wijzen .

1 . Inwoners van Hoeilaart krijgen voorrang op niet-inwoners .

2 . Wie verder van het station woont, krijgt voorrang op wie 
korter bij woont .
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Werken op maatWerken op maat  
Maatwerkbedrijf IJsedal bestaat vijftig jaar. De beschutte 
werkplaats van toen groeide uit tot een competitief bedrijf 
dat volop meedraait in de moderne economie en waar de 
werknemers nog altijd op de eerste plaats komen. 

 PROFESSIONELE KMO 

In maart 1970 gingen de eerste vier werknemers 

aan de slag. Tot dan moesten mensen met een 

handicap uit Overijse of Hoeilaart naar Leuven 

pendelen om in een beschutte werkplaats 

te kunnen werken. Daar wilden een aantal 

vrijwilligers wat aan doen. Samen met de 

bevoegde schepenen van de twee gemeenten 

richtten ze de vzw IJsedal op.

“De werkplaats op het Schavei te 

Overijse kwam duidelijk tegemoet 

aan een nood,” zegt directeur 

Frederik De Broyer. “Eind 1970 

telde IJsedal al 28 werknemers. 

Vandaag stellen we 146 

mensen tewerk, van wie 122 

met een beperking. De meesten, 

zo’n 80 procent, zijn afkomstig uit 

de Druivenstreek, onder hen ook een 

twintigtal Hoeilanders. Van één gebouw gingen 

we intussen naar drie. Ook in ons machine- en 

wagenpark hebben we de laatste jaren fors 

geïnvesteerd. We mogen terecht zeggen dat we 

uitgroeiden tot een professionele kmo.”

 VEELZIJDIGE OPDRACHTEN 

Boekbinden, drukwerk verzenden, pallets 

herstellen, druivenkistjes maken, kleding 

herstellen, drukken, … IJsedal heeft het allemaal 

gedaan. “Maar de wereld staat niet stil. In functie 

van de economische veranderingen heeft de vzw 

in de loop der jaren haar activiteiten regelmatig 

bijgestuurd”, verduidelijkt Frederik. “Het is onze 

opdracht om activiteiten aan te trekken die onze 

mensen aankunnen, opdrachten op hun maat. 

Via vorming en aangepaste begeleiding proberen 

we hen ook te stimuleren om zich verder te 

ontplooien.”
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Een activiteit die vandaag nog bestaat is het 

maatwerk. Op deze afdeling werkt een vijftigtal 

mensen. Frederik: “Zij voeren op maat van 

de klant diverse opdrachten uit met een sterk 

repetitief karakter, zoals het assembleren van 

duizenden scharnieren voor een meubelmaker, 

het verpakken van alcoholstiften in blisters of het 

vullen van puntzakken met snoep. De meeste 

mensen vinden repetitief werk afstompend, maar 

onze werknemers doen dat graag.” 

Ook de 50 medewerkers van de verpakkings- 
of krimpafdeling voeren repetitief werk uit. 

Zij verpakken meerdere stuks van eenzelfde 

product samen in strak gekrompen plastic. 

Dagelijks komen vier à vijf grote vrachtwagens 

de producten leveren en vertrekken er 22.000 

pakketten naar een grootwarenhuisketen.

 SNEL GROEIENDE BUITENDIENSTEN 

De groendienst en de klusploeg zijn de 

jongste en zeer succesvolle activiteiten van IJsedal. 

“Onze bestelwagens met logo zijn, zeker in de 

zomer, vaak te zien in het straatbeeld van de 

Druivenstreek”, vertelt Frederik.

“De klusploeg, die acht jaar geleden werd 

opgericht, voert naast schilderwerken ook kleine 

renovaties uit zoals zolders isoleren en gipsmuren 

plaatsen. Vorig jaar hebben ze ons hoofdgebouw 

volledig gerenoveerd. Dat waren grote werken: 

de binnenmuren werden gesloopt en het sanitair 

volledig vernieuwd. Maar het snelst groeiend is de 

groendienst, waar vandaag 25 mensen werken. Zij 

onderhouden tuinen en hagen van particulieren 

en werken ook voor de gemeenten. In Hoeilaart 

staan ze wekelijks in voor het inzamelen van 

zwerfvuil en helpen ze bij het groenonderhoud.”

 TROTS OP JOB EN BEDRIJF 

Voor de werknemers is IJsedal geen tijdverdrijf 

maar een broodwinning, zegt Frederik. 

“Ze oefenen hier een job uit, hebben een 

arbeidscontract en ontvangen een loon. Onze 

medewerkers zijn erg gemotiveerd, je voelt dat 

ze hun werk graag doen. Ze gaan heel precies en 

gefocust te werk. Onze productiviteit ligt hoog en 

we leveren goede kwaliteit af. Dat bewijzen de 

vele trouwe en ook grote klanten. Tegelijkertijd 

is hier een goede sfeer, onze mensen komen 

altijd op de eerste plaats. Maar de tijd dat IJsedal 

opdrachten kreeg om ons een plezier te doen, is 

voorbij. Zoals elk bedrijf moeten we er ook voor 

zorgen dat we competitief en rendabel zijn.”

Ook bij jou?
Staan er klusjes of schilderwerken op stapel bij jou thuis? Of moet 

je tuin een najaarsbeurt krijgen? Weet dan dat je ook als particulier 

een beroep kan doen op de groen- of klusjesdienst van IJsedal.

FEEST!
Door het coronavirus zijn de geplande 
feestelijkheden en de opendeurdag 
uitgesteld tot volgend jaar .

??         IJsedal maatwerkbedrijf vzw  
     tel. 02 686 09 20 – info@ijsedal.be  
www.ijsedal.be

/ 50 JAAR IJSEDAL / 

 I 7 Hier Hoeilaart
SEPTEMBER / OKTOBER 2020 



 VERLOREN? 

Geef het verlies aan bij de dienst Burgerzaken 

(liefst op afspraak) en vraag nieuwe documenten 

aan. Je hoeft voortaan niet meer langs te 
gaan bij de politie.

Enkel niet-Belgen dienen voor het verlies van hun 

verblijfskaart nog bij de politie langs te gaan.

 GESTOLEN? 

o Stap 1. Geef de diefstal aan bij de 

politie. Maak een afspraak via www.

politiedruivenstreek.be. De politie bezorgt je 

een attest van diefstal.

Nieuwe afspraken tussen de dienst Burgerzaken en de 
politie maken het voor jou eenvoudiger.

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van 

je rijbewijs in bankkaartmodel word je niet 

uitgenodigd om het te hernieuwen. Je moet dat 

zelf in het oog houden.

Voor het hernieuwen van je rijbewijs kan je 

terecht bij de dienst Burgerzaken, liefst op 

afspraak (tel. 02 658 28 50,  

burgerzaken@hoeilaart.be). 

De kostprijs voor het aanvragen van een nieuw 

rijbewijs bedraag 25 euro. 

Rijbewijs in bankkaartmodel te vernieuwen
Rijbewijzen in bankkaartmodel zijn 10 jaar geldig. De eerste 
kaarten werden afgeleverd in juli 2010 en moeten bijgevolg 
nu vernieuwd worden.

Identiteitskaart,  Identiteitskaart,  
rijbewijs of reispas kwijt?rijbewijs of reispas kwijt?

o Stap 2. Vraag met dat attest nieuwe 

documenten aan bij de dienst Burgerzaken. 

Je kan hiervoor een afspraak maken via 

burgerzaken@hoeilaart.be of telefonisch op 

het nummer 02 658 28 50.

Voor een nieuw rijbewijs heb je geen nieuwe 

pasfoto nodig, tenzij je dat zelf wenst.

Voor een nieuwe identiteitskaart of een nieuwe 

reispas heb je wel een recente pasfoto nodig 

(maximaal 6 maanden oud).

De dienst Burgerzaken heeft een pasfotocabine 

waar je pasfoto’s kan maken die aan de verplichte 

kwaliteitseisen voldoen. 

??       dienst Burgerzaken – tel. 02 658 28 50  
burgerzaken@hoeilaart.be

/ BURGERZAKEN / 
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/ WINKELHIEREN / 

Eethuis De CommerceEethuis De Commerce

YpsilonYpsilon

Het is niet evident in deze tijden, maar Sabine Van Vaerenbergh en Eponine 

Van de Velde zetten toch de stap. Zij zijn de nieuwe uitbaters van Eethuis 

De Commerce. Zij volgen hiermee Sara op, bij wie ze al een tijdje 

werkten en die nu haar leven een andere wending geeft.

Een lekker dinertje, een gezellig uitje met familie of vrienden, een 

brunch of een feest, het kan allemaal in De Commerce. De menukaart 

biedt voor elk wat wils: van pannenkoeken en roomijs tot mosselen, 

spaghetti bolognaise en rundsstoverij of steak tartaar. 

Je kan volledig coronasafe en liefst na reservatie ter plaatse tafelen. 

Gerechtjes op bestelling afhalen kan ook. 

 EETHUIS DE COMMERCE 

Kerkstraat 3

Tel. 02 308 68 98

hoeilaart.decommerce@gmail.com

www.decommerce-hoeilaart.be

Facebook: DeCommerceHoeilaart

Ook Marleen Van Crombrugge waagde de sprong. Na 23 jaar als 

zelfstandig kapster in Overijse, verhuisde zij in volle coronacrisis 

naar het Hoeilaartse Gemeenteplein.

Marleen staat voor een hedendaagse haarsnit. Zij gebruikt enkel huid- en 

haarvriendelijke kwaliteitsproducten. 

Haar salon, in de verbouwde winkel van de legendarische Lea Gournon, straalt een artistieke sfeer uit. 

Marleen stelt er ook galerijruimte ter beschikking van kunstenaars. Als eerste is Patrick Michiels aan de 

beurt. Voor het Japans geïnspireerde keramiek van Catherine Algoet wordt een vaste plaats voorzien.

Achteraan in het salon etaleert Stef Bossaert zijn tweedehands- en elektrische fietsen.

 YPSILON 

Gemeenteplein 19

Gsm 0479 40 33 05

marleenvc.ypsilon@gmail.com

Facebook: marleen.strebelle

Open:

o Woensdag, donderdag, zaterdag en zondag: 

12-21 uur

o Vrijdag: 10-21 uur

o Maandag en dinsdag gesloten

Instagram: ypsilon.19 

Open van dinsdag tot zaterdag, op 

afspraak. Gesloten op zondag, maandag 

en woensdagnamiddag.
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/ FINANCIËN / 

In de jaarrekening wordt een onderscheid 

gemaakt tussen uitgaven en ontvangsten die 

te maken hebben met de regelmatige, 
dagdagelijkse werking (‘exploitatie’), 

uitgaven en ontvangsten die verband houden 

met het patrimonium van de gemeente 

(‘investeringen’) en uitgaven en ontvangsten 

voor de financiering (leningen krijgen en 

afbetalen).

 EXPLOITATIE: SALDO 2.190.664 EURO 

Inkomsten: 14.547.023 euro
Een gemeente financiert haar werking vooral 

met belastinggeld. In 2019 maakten de 

belastingen 72 procent uit van de totale 

inkomsten die Hoeilaart kon aanwenden 

voor zijn werking. Voor het grootste deel (65 

procent) waren dat de gemeentelijke aandelen 

in de inkomstenbelasting en in de onroerende 

voorheffing die de federale en Vlaamse overheid 

innen en doorstorten. 

Verder (voor slechts 7 procent) bestonden 

deze inkomsten uit het gemeentelijk aandeel 

in de verkeersbelasting, de belastingen 

en retributies die de gemeente zelf int, en 

andere fiscale inkomsten zoals GAS-boetes, 

verkoop van vuilniszakken, betalingen 

voor marktstandplaatsen en toegang tot 

recyclagepark.

Daarnaast rekende de gemeente voor sommige 

diensten ook kosten aan. Voorbeelden 

De gemeente telt De gemeente telt 
haar geldhaar geld
Hoeveel gaf de gemeente vorig jaar uit, en waaraan? Op 
welke ontvangsten kon ze rekenen? Staat ze er financieel 
goed voor? Je vindt het antwoord in de jaarrekening 2019 die 
de gemeenteraad op 22 juni 2020 vaststelde. Het jaar eindigde 
alvast met een globaal positief saldo van 656.791 euro.

Financiën 
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hiervan zijn de organisatie van speelpleinen 

en sportkampen, het dorpsrestaurant en het 

verhuren van lokalen. 

Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten 

subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. 

Uit het Gemeentefonds ontving Hoeilaart vorig 

jaar 1.501.325,10 euro. Met dat fonds helpt 

de Vlaamse overheid de gemeenten om een 

kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. 

Een ander voorbeeld is de toelage van Kind & 

Gezin om de werking van het kinderdagverblijf te 

ondersteunen.

Tot slot ontving de gemeente ook dividenden voor 

participaties die ze heeft in intergemeentelijke en 

andere samenwerkingsverbanden.

Uitgaven: 12.356.359 euro
De grootste hap exploitatie-uitgaven (41 
procent) ging naar toelagen aan 
derden voor wat zij voor Hoeilaart en de 

Hoeilanders deden. Voorbeelden van ‘derden’ 

zijn: OCMW Hoeilaart (1.463.086 euro), 

Politiezone Druivenstreek (1.096.951 euro), 

afvalintercommunale Interrand (849.007 euro), 

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost 

(684.558 euro), De Lijn (66.455 euro). Ook de 

werkingssubsidies aan verenigingen en premies 

voor onder meer klimaat en energie vallen onder 

deze rubriek.

Zo’n 35 procent van de uitgaven ging naar 

personeelskosten: naar de lonen, sociale 

lasten en pensioenen van een 80-tal medewerkers 

alsook van de mandatarissen. 

Overige kosten zijn de uitgaven die gemaakt 

werden om de dienstverlening naar de 

burger te verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan 

de sportkampen, evenementen … maar ook 

aan de onderhoudskosten, elektriciteits- en 

verwarmingsfacturen, informatica- en  

portkosten, …

 INVESTERINGEN:  
 SALDO -657.399,02 EURO 

Uitgaven: 2.268.355 euro
Onder de uitgaven voor het patrimonium van 

de gemeente vielen in 2019 onder meer de 

investeringen voor meer speelruimte voor de 

scholen, de hondenlosloopweide en de deelname 

van de gemeente in het distributienetbeheer 

van de openbare verlichting (Iverlek). Projecten 

die in 2019 startten en nog verder lopen zijn 

investeringen voor de zwakke weggebruiker en 

de bouw van een nieuwe kinderdagverblijf.

Inkomsten: 1.610.956 euro
Hieronder vallen de subsidies die de gemeente 

ontving voor de investeringen die ze uitvoerde. 

De grootste subsidies kreeg Hoeilaart in 2019 

voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf 

(911.519,98 euro). De overdracht van de 

openbare verlichting aan Fluvius bracht 

616.936,02 euro op.

 FINANCIERING: SALDO -876.474 EURO 

Afgeloste leningen in 2019: 1.235.609 euro

Evolutie schuldgraad ‘gemeente en 
OCMW’ per inwoner

??         www.hoeilaart.be/jaarrekening-2019

Financieel gezond
Of de gemeente financieel gezond is, wordt weergegeven 
door twee indicatoren:

• Het resultaat op kasbasis: zijn de ontvangsten groter dan 
de uitgaven? 

• De autofinancieringsmarge: is het saldo van de exploitatie 
(dagdagelijkse werking) voldoende om de jaarlijkse 
aflossing van de leningen te dekken?

Beide indicatoren zijn sterk positief voor onze gemeente . 
Hoeilaart beschikt over voldoende marge om een tegenvaller 
op te vangen en hoeft zich geen zorgen te maken .

2014 2015 2016 2017 2018 2019

e 2442 e 2246 e 2060 e 1867 e 1718 e 1713
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Breng je batterijen tussen 10 en 20 september binnen in je recyclageparken ontvang een batterijtester*.

BEBDTP1419_Annonce Batterijtester_A4H_NL.indd   1BEBDTP1419_Annonce Batterijtester_A4H_NL.indd   1 16/06/20   11:5816/06/20   11:58

 BATTERIJ LEEG? 

Dan breng je ze natuurlijk naar een Bebat-

inzamelpunt, zoals het recyclagepark.

 NIET ALTIJD HELEMAAL LEEG? 

Vaak kan je batterijen die niet meer werken in 

een toestel dat veel spanning vraagt (denk aan 

speelgoedautootjes) nog wel een tijdje gebruiken 

in een ander toestel dat weinig spanning 

nodig heeft, zoals de keukenweegschaal of de 

afstandsbediening van je tv.

 EERST TESTEN! 

Test dus even of je batterij echt helemaal leeg is 

voor je ze naar een Bebat-inzamelpunt brengt.  

Je kan dat thuis zelf makkelijk doen met een 

voltmeter of een speciale batterijtester.

 NOG GENOEG VOLTAGE?  

Gebruik ze dan nog even in een ander toestel 

vooraleer je ze binnenbrengt. Zo haal je echt alles 

uit je batterij! 

Is je batterij echt  Is je batterij echt  
    helemaal leeg?    helemaal leeg?
Meten is weten. Met een batterijtester kan je meten of je 
batterij echt helemaal leeg is.

/ DUURZAAMHEID / 

Meer tips vind je op www.bebat.be/nl/tips-voor-juist-gebruik

Breng je batterijen tussen 
september 10 en 20 binnen in 
het recyclagepark en ontvang 
een batterijtester (*) .

* Zolang de voorraad strekt .
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Behaag je tuinBehaag je tuin
Maak van je tuin een fijne plek voor vogels, bijen en vlinders. 
En geniet zelf ook van de bloesems, het fruit en de schaduw. 

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant 

organiseren van 1 september tot 31 oktober 
een samenaankoop van hagen, heggen, 

houtkanten, bosranden, hoogstam(fruit)bomen, 

loofbomen, knotwilgen en wilgenhutten voor 

je tuin. Ze garanderen je kwalitatief streekeigen 

plantgoed aan een goede prijs.

Kijk op www.behaagjetuin.be voor het 

uitgebreide aanbod van gemengde pakketten.

 BESTELLEN 

o Registreer je op www.behaagjetuin.be  

en bestel online tussen 1 september en  

31 oktober 2020.
??         milieudienst - tel. 02 658 28 75  

milieudienst@hoeilaart.be

Goed nieuws! Vanaf 1 april 2021 kan alle 

plastic verpakkingsafval in één zak. Gedaan met 

onderscheid te moeten maken tussen ‘plastic 

flessen en flacons’ voor de blauwe zak en andere 

plastics voor de roze zak. 

Deze evolutie maakt deel uit van een gefaseerde 

uitbreiding van de pmd-zak over heel België.

Opgelet: tot 31 maart 2021 moeten we 
nog verder blijven sorteren zoals we bezig 
zijn, en zowel de blauwe als de roze zak 
gebruiken. 

Vanaf 1 januari 2021 zal de roze zak niet meer 

verkocht worden, en vanaf 1 april 2020 zal 

je hem niet meer mogen gebruiken. 

Vanaf dan wordt hij niet meer 

opgehaald en niet meer op het 

recyclagepark aanvaard. Hou er 

rekening mee bij je aankopen!

Roze zak verdwijnt in 2021

??         tel. 02 658 95 47  
www.interrand.be

o Het bestelde plantgoed haal je af op 

zaterdag 5 december, tussen 9 en 12 uur, 

in de gemeentelijke loods, Watertorenstraat 

36.

 WENS JE ONDERSTEUNING EN ADVIES? 

Met concrete vragen over je bestelling en de 

aanplanting in je tuin kan je contact opnemen 

met Regionaal Landschap Dijleland,  

haag@rld.be, tel. 016 40 85 58. Ook de 

milieudienst kan je wegwijs maken.
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 DE VERVANGPREMIE 

Wat? Nieuwe premie van Gas.be om een oude 

gasketel te vervangen door een nieuwe gasketel. 

Ook toestellen voor de productie van warm 

water komen in aanmerking. 

Belangrijkste voorwaarden?

o De oude verwarmingsketel is voor 2000 

geïnstalleerd. 

o De nieuwe verwarmingsketel op aardgas 

wordt binnen de drie maanden volgend op de 

premieaanvraag geïnstalleerd. 

o Het nieuwe toestel wordt geïnstalleerd door 

een erkende installateur. 

Bedrag? Tot 500 euro.

 DE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE 

Wat? Overkoepelende premie van de Vlaamse 

overheid die geldt voor een nieuwe condensatieketel 

en/of een nieuwe gasboiler, en voor tal van andere 

renovatiemogelijkheden in je woning. 

Belangrijkste voorwaarden?

o Je inkomen ligt onder een bepaalde grens.

o Je bezit slechts één woning en bent op dat 

adres gedomicilieerd.

o De woning is meer dan 30 jaar oud.

Bedrag?
Het bedrag van deze premie hangt af van je 

inkomen. Het bedraagt 20 of 30 procent van het 

factuurbedrag (met een plafond van 7500 euro, 

exclusief btw. Indien je factuur hoger is dan 7500 

euro maak je nog steeds kans op de premie).

 PREMIE VOOR BESCHERMDE AFNEMERS 

Wat? Premie van Fluvius om een 

condensatieketel te plaatsen in een bestaande 

woning of appartement.

Belangrijkste voorwaarden?

o De premie wordt enkel toegekend als je een 

beschermde afnemer bent of verhuurt aan een 

beschermde afnemer. Beschermde afnemers 

zijn mensen die recht hebben op het sociaal 

tarief voor elektriciteit en aardgas.

o De ketel wordt geplaatst door een aannemer.

o De ketel voldoet aan een aantal technische 

eisen.

Bedrag? 1800 euro.

 LET OP! 

Er zijn voor al deze premies nog een aantal andere 

voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. Informeer 

je bij het Woonloket of kijk op de websites van  

Gas.be, Wonen Vlaanderen en Fluvius.

Nieuwe gasketel? Nieuwe gasketel? 
Denk aan je premies!Denk aan je premies!
Om een nieuwe verwarmings- 
ketel op aardgas te plaatsen, 
kan je een beroep doen op 
drie soorten premies die je 
bovendien kan cumuleren.

/ WONEN / 

??           Woonloket: Momenteel open op vrijdag,  
       van 8 tot 12 uur, op afspraak. 
woonloket.hoeilaart@igo.be - gsm 0476 96 38 23
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/ WONEN / 

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het 

feit dat zij discrimineren. Ze laten zich soms leiden 

door vooroordelen of gaan verder op eerdere 

negatieve ervaringen. Bovendien is het niet altijd 

duidelijk wanneer er sprake is van discriminatie. 

Op de huurmarkt is discriminatie  op gelijk welk 

moment verboden.

 SOORTEN DISCRIMINATIE 

Er bestaan verschillende soorten discriminatie:

o directe discriminatie (bv. enkel Belgische 

nationaliteit toegestaan);

o indirecte discriminatie (bv. geen huisdieren 

welkom);

o onbewuste discriminatie (bv. geen grote 

gezinnen want die maken te veel lawaai);

o opdracht tot discriminatie (bv. verhuurder 

vraagt vastgoedmakelaar geen mensen van 

vreemde origine toe te laten);

Meldpunt discriminatie op de huurmarkt

Iedereen die in Halle-Vilvoorde duurzaam wil 

wonen of (ver)bouwen kan alle informatie 

hierover voortaan terugvinden op het digitaal 

Energiehuis van 3Wplus. 

Als je op dat platform ‘Hoeilaart’ of ‘1560’ 

invoert, krijg je een overzicht van welke diensten 

en premies voor Hoeilanders van toepassing zijn. 

Zo kom je bijvoorbeeld ook te weten wie hier 

renovatiecoach of energiesnoeier is.

 HOE ENERGIEZUINIG IS JE WONING?  
 DOE DE TEST. 

Via het digitaal Energiehuis kan je ook zelf nagaan 

hoe energiezuinig of energieverslindend je woning 

is. Je komt meteen te weten waar het beter kan. 

De renovatiecoach helpt je dan verder. 

Het digitaal Energiehuis, dat voorzien is van een 

chatbox, is te raadplegen via 

energiehuis.3wplus.be.

Digitaal Energiehuis
Je kan voortaan op één website terecht met al je vragen 
rond energie besparen en duurzaam wonen.

??           Woonloket: Momenteel open op vrijdag,  
       van 8 tot 12 uur, op afspraak. 
woonloket.hoeilaart@igo.be - gsm 0476 96 38 23

o het weigeren van redelijke aanpassingen aan 

de woning voor mensen met een handicap.

 DISCRIMINATIE MELDEN 

Meen je het slachtoffer te zijn van discriminatie, 

dan zal je daarvan een bewijs moeten leveren. 

Beschik je over duidelijke e-mails of getuigenissen 

die erop wijzen dat je gediscrimineerd werd, dan 

is het aan de verhuurder om die te weerleggen en 

om zijn keuzes te verantwoorden.

Je kan een melding van discriminatie doen bij 

het Woonloket. Zij zorgen ervoor dat je klacht 

ingediend wordt bij UNIA, de onafhankelijke 

openbare instelling die discriminatie bestrijdt en 

gelijke kansen bevordert.

 I 15 Hier Hoeilaart
SEPTEMBER / OKTOBER 2020 



??         Sociaal Huis - tel. 02 658 28 68 - sociaalhuis@hoeilaart.be 
www.groeipakket.be/nl/COVID19 - www.groeipakket.be/nl/5-uitbetalers

 VOORWAARDEN 

De toeslag is er voor gezinnen:

o met kinderen die een Groeipakket ontvangen,

o en die door de coronacrisis in maart, april, mei of 

juni een inkomensverlies hebben van minstens 10 

procent in vergelijking met januari of februari 2020,

o en waarbij het gezinsinkomen onder de grens ligt 

van 2.213,30 euro (bruto belastbaar inkomen). 

Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, 

wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de 

eindejaarspremie.

 PROCEDURE 

o Vraag de toeslag aan bij de uitbetaler van je 

Groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 

2020.

o Voeg bij de aanvraag ook bewijsstukken toe om 

je inkomensverlies aan te tonen (bijv. loonfiches, 

attesten van de uitbetalingsinstelling voor 

uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het 

sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

Coronatoeslag Coronatoeslag 
voor gezinnenvoor gezinnen
Kwetsbare gezinnen krijgen onder bepaalde voorwaarden 
een eenmalige toeslag van 120 euro per kind ten laste om 
hen te helpen tijdens de coronacrisis.

/ WELZIJN / 

 WAT ALS JE GESCHEIDEN BENT? 

Krijg je allebei het Groeipakket en woont je 

kind evenveel bij jou als bij de andere ouder 

(gelijkverdeelde huisvesting)? Dan krijgt elke 

ouder de helft van de COVID-19-toeslag 

als zijn/haar gezin aan de voorwaarden 

voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een 

aanvraag indienen.

Woont je kind meer dan de helft van de tijd 

bij jou of ben je de enige begunstigde van 

het Groeipakket, dan krijg je de volledige 

toeslag.

 BEDRAG 

De toeslag bedraagt 120 euro per kind en 

wordt in 3 schijven van 40 euro betaald: 

een eerste schijf van 40 euro voor de maand 

waarin je de aanvraag doet en telkens nog 

eens 40 euro voor de twee daaropvolgende 

maanden.

De toeslag wordt apart betaald. Je ontvangt 

hem dus niet samen met je Groeipakket.
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 RISICOGROEPEN 

Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 

gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte 

van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op 

complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best 

vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de meeste kans 

om geen griep te krijgen in de winter. 

 50-PLUSSERS 

50- tot 65-jarigen laten dit jaar best ook een prikje zetten. 

Zo houden we meer ziekenhuisbedden vrij om voorbereid 

te zijn op een piek van COVID-19. 

Meer weten over griep en griepvaccinatie?  

Surf naar www.laatjevaccineren.be.

Laat je vaccineren
Wist je dat elke winter een op de tien mensen griep krijgt? 
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je 
griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Zin om een mooi plantje in huis 

te halen en tegelijk de strijd 

tegen kanker te steunen? 

Koop dan vanaf 1 september een azalea voor Kom op tegen 

Kanker. Voor het eerst biedt de organisatie zijn vermaarde 

azalea’s ook online te koop aan. Leg een plantje in je 

winkelmandje via www.plantjesweekend.be. 

Na aankoop haal je je plantje op bij een afhaalpunt in je buurt 

of bij Aveve, of je kan je plantjes thuis laten leveren.

Met de opbrengst van het Plantjesweekend realiseert Kom op 

tegen Kanker steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten 

en hun naasten. Zo is de azalea het enige plantje dat je koopt 

voor iemand anders, maar houdt voor jezelf. 

Koop je plantje online of vind het overzicht van 

verkooplocaties via www.plantjesweekend.be.

Plantjesweekend online

/ WELZIJN / 
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De bubbels van De bubbels van 
Den DumbergDen Dumberg

Op de woonzorgsite wordt 
er momenteel in zes bubbels 
geleefd en gewerkt. “Op 
die manier beperken we het 
coronagevaar, maar blijven 
sociale contacten toch 
mogelijk”, zegt directeur 
Katrien Vanderlinden.

 SERVICEFLATS: 1 BUBBEL 

De bewoners van de serviceflats mogen bezoek 

van hun bubbel ontvangen. Die bestaat, zoals 

bij iedereen, buiten henzelf uit vijf vaste, andere 

personen.

Jammer genoeg mogen zij nog altijd niet binnen 

in het woonzorgcentrum. De liften van het 

woonzorgcentrum stoppen tijdelijk niet bij de 

serviceflats. De bewoners, hun bezoekers en 

zorgverleners kunnen momenteel enkel gebruik 

maken van de lift in het eigen gebouw. In de 

hal kan iedereen de handen ontsmetten met 

alcoholgel. 

 DAGVERZORGINGSCENTRUM: 2 BUBBELS  

Katrien: “Tijdens de eerste golf hebben we 

het dagverzorgingscentrum een tijdje 

verplicht moeten sluiten. We hebben het 

toen ingericht als cohortafdeling om 

eventueel besmette bewoners van het 

woonzorgcentrum op te vangen. Gelukkig 

is dat nooit het geval geweest en hebben 

we alles terug netjes kunnen opbergen.”
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/ WELZIJN / 

Sinds 2 juni is het dagcentrum opnieuw open. 

Het werkt met twee bubbels. De gebruikers van 

de ene bubbel komen op maandag, woensdag 

en vrijdag, de andere bubbel komt op dinsdag en 

donderdag. “Op die manier krijgen alle gebruikers 

de kans om weer naar het dagcentrum te komen. 

We besteden veel aandacht aan handhygiëne, 

afstand houden, mondmasker opzetten en andere 

veiligheidsmaatregelen”, verzekert Katrien.

 WOONZORGCENTRUM: 3 BUBBELS 

De drie afdelingen van het woonzorgcentrum 

vormen een bubbel op zich. Katrien is formeel: 

“Personeelsinzet, kappersbezoek, individueel 

bezoek in de cafetaria, … alle activiteiten en 

verzorging verlopen strikt gescheiden. We doen 

er ook alles aan om het onze bewoners zo 

comfortabel en aangenaam mogelijk te maken.”

Familieleden ontvangen wekelijks een doodle om 

in te schrijven voor een individueel bezoek in de 

cafetaria. 

 EEN DIKKE PLUIM 

Het personeel op de site levert dag in dag uit 

enorme inspanningen die mentaal en fysiek niet 

te onderschatten zijn. Gelukkig krijgen ze veel 

dank- en steunbetuigingen van familieleden en 

bewoners. Dat doet hen enorm veel deugd.

Maar ook de bewoners en hun familie werken 

goed mee en verdienen een pluim, vindt 

Katrien. “Zij volgen de maatregelen al maanden 

nauwgezet en zonder morren op.”

Tot slot wil Katrien nog coördinerend geneesheer 

dokter Depraetere vermelden. Zij staat de 

woonzorgsite 24/24 uur met raad en daad bij. Zij 

adviseert, neemt wanneer nodig contact op met 

de bevoegde instanties en helpt waar ze kan. Ook 

zij verdient een welgemeende dankjewel!

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

Is luisteren naar kinderen en jongeren 

iets voor jou? Via chat, e-mail of 

telefoon? Surf naar awel.be/word-

beantwoorder voor meer info. 

Je kan je nog tot half september 

kandidaat stellen.

Luister jij ook naar mijn verhaal?
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Leesbeesten gezocht voor 
de Kinder- en Jeugdjury
Het leesvirus wint het van andere aanstekelijke beestjes. 
Corona of niet, eind september gaat er een nieuw KJV-
seizoen van start.
Kinderen tussen 6 en 16 jaar die graag boeken 

lezen en eens in een echte jury willen zetelen, 

kunnen nog tot 20 september inschrijven. 

Vorig KJV-seizoen eindigde in mineur. Plots waren 

bijeenkomsten uit den boze. Gelukkig kon er 

wel nog worden gelezen en digitaal gestemd. De 

winnaars zijn stuk voor stuk boeken die supergoed 

scoren bij de jonge lezers. Er zitten weer pareltjes 

tussen. Ze zullen in heel Vlaanderen gelezen en 

beoordeeld worden door honderden KJV-groepjes. 

Je vindt de titels op www.hoeilaart.be/bib.

Er zijn vijf leeftijdsgroepen: +6, +8, +10, +12 en 

+14. Elke groep komt drie keer samen met een 

begeleider. De bijeenkomsten kunnen in Hoeilaart 

plaatsvinden, of in een andere gemeente van 

de Druivenstreek. Op het einde van het seizoen 

bekroont elke groep zijn favoriete boek en 

sluiten we af met een feestje. Nadien worden alle 

stemmen van heel Vlaanderen verzameld en geteld.

Inschrijven kan op de website van de bib. 

Doe dit zo snel mogelijk want vol is vol. Eind 

september krijg je een uitnodiging voor de 

eerste bijeenkomst. Daar worden de te lezen 

boeken voorgesteld en de kalender van het hele 

leesseizoen meegedeeld. De bib zorgt ervoor 

dat er voldoende exemplaren van de boeken 

zijn zodat iedereen tegelijk kan lezen. We 

zorgen voor een digitaal alternatief indien de 

veiligheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken.

/ BIBNIEUWS / 

Open BibraadOpen Bibraad
Donderdag 15 oktober 20-21.30 uur 
GC Felix Sohie

Jaarlijks nodigt de bib iedereen uit die iets meer wil 

weten over de werking en toekomstplannen. 

Hoe spartelde de bib doorheen de coronacrisis? 

Wat is het e-boekenplatform?  

Welke veranderingen staan op til op vlak van 

uitleenreglement?

Op deze bijeenkomst is er ook gelegenheid om vragen 

te stellen, suggesties te doen en je mening te geven over 

de nieuwe huisregels die op komst zijn.

Iedereen van harte welkom! Schrijf je in op  

www.hoeilaart.be/bib of in de bib.

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

Openingsuren (weer normaal): 
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!

De bib is 
weer open  
op zaterdag!
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/ VOLWASSENENONDERWIJS / 

Bij Crescendo CVO campus Tervuren-Hoeilaart kunnen 

volwassenen vanaf 1 september opnieuw diverse 

opleidingen volgen: Nederlands voor anderstaligen, 

Duits, Engels, Frans, Spaans, ICT-opleidingen, Mode en 

Koken. Op crescendo-cvo.be/nl/opleidingen vind 

je meer informatie en kan je je keuze maken.

 HOE INSCHRIJVEN? 

o Online: op crescendo-cvo.be/nl/opleidingen 

(kies regio Tervuren). Wie voor de eerste keer 

Nederlandse les wil volgen, dient het Agentschap 

Integratie en Inburgering te contacteren op het 

nummer tel. 0800 123 00.

o Op het secretariaat: Pater Dupierreuxlaan 1 b, 

3080 Tervuren, van maandag tot vrijdag tussen 18 

en 21 uur, op afspraak en met mondmasker.

Inschrijven is niet mogelijk per telefoon, post of e-mail.

Blijven bijlerenBlijven bijleren

??         Crescendo CVO, campus Tervuren-Hoeilaart 
tel. 02 766 53 89 - info.tervuren@cvo-crescendo.be

??         financiële dienst - tel. 02 658 28 60 
financien@hoeilaart.be

Op het einde van het schooljaar betaalt de gemeente het cursusgeld Nederlands voor anderstaligen 

terug, op voorwaarde dat:

o je op dat moment in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoeilaart bent ingeschreven;

o je de lessen hebt gevolgd bij CVO afdeling Hoeilaart;

o je het inschrijvingsgeld persoonlijk hebt betaald en dat ook kan aantonen;

o je op geregelde basis de lessen hebt bijgewoond en hiervan een attest kan voorleggen.

Terugbetaling Nederlands voor anderstaligen
Remboursement par la commune • Reimbursment by the 
commune • Rückzahlung von der Gemeinde

PS: De foto dateert van voor corona. Momenteel worden de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
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??         nerobc.be
??        judohoeilaart@gmail.com  

judohoeilaart.be

??        Johan Catrysse, clubsecretaris - gsm 0485 31 37 40 
Paul Vanloo, voorzitter - tel. 02 657 23 09 - gsm 0494 71 53 77

 START NERO’S BADMINTONCLUB 

Recreatief of competitief, jong of oud, initiatielessen, 

trainingen, tornooien of competities … bij Nero’s 

Badmintonclub kan iedereen sport beoefenen op zijn 

eigen niveau. Ook volwassenen vanaf 18 jaar met 

een verstandelijke beperking zijn er welkom. Het 

nieuwe seizoen start op 1 september.

GRAAG EENS PROEVEN?
SJC Koldam, Koldamstraat 9 a

• maandag 15.45-16.45 uur: G-badminton

• maandag 17-18 uur: Jeugd 5+ (Multimove)

• dinsdag 16.30-18.30 uur: Jeugd 7+  

   (Multimove en Minibad)

• dinsdag 18.30-20 uur: Jeugd 12+

• dinsdag 20-23 uur: Volwassenen

• donderdag 15.30-17 uur: Sportelaars 50+

• donderdag 17.30-19 uur: Jeugd 8+

• donderdag 20-22 uur: Volwassenen

• zaterdag 16-18 uur: Sportelaars 50+

 TAFELTENNISCLUB ZOEKT COMPETITIESPELERS 

Ook TTC VTB Hoeilaart wil vanaf september met een vernieuwd 

elan een zorgeloos interclubseizoen beleven.

De club is op zoek naar nieuwe competitiespelers. Ook spelers die 

al aangesloten zijn bij een andere tafeltennisfederatie - hetzij VTTL, 

hetzij de Franstalige liga Ubrasco of Interbanken - zijn welkom. 

Zij kunnen zonder problemen aansluiten bij Sporta, de federatie 

waartoe TTC VTB Hoeilaart behoort.

 DE JUDOCLUB IS ER KLAAR VOOR! 

De trainers van Judo Hoeilaart hebben 

oefeningen uitgedokterd om op een veilige 

manier en op voldoende afstand van elkaar te 

sporten.

Iedereen die interesse heeft, mag gerust een 

kijkje gaan nemen. Het is ook mogelijk om 

gratis en verzekerd een aantal proeflessen te 

volgen. Vooraf inschrijven via de website is 

wel een must: judohoeilaart.be/contact.

Waar en wanneer?
SJC Koldam, Koldamstraat 9 a

Op dinsdag:
18-19 uur: 6- tot 9-jarigen

19-20 uur: 9- tot 12-jarigen

20-21 uur: volwassenen

Op donderdag: 
18-19 uur: 6- tot 9-jarigen

19-20 uur: 9- tot 12-jarigen

Op vrijdag:
19-21 uur: volwassenen

/ VRIJE TIJD / 
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie september-oktober 2020

Tot 30-09-20
Fotozoektocht
Op de Druivenroute kan je deelnemen aan een fotozoektocht. Maak je picknick klaar, 

spring je fiets op en zoek in welke Druivengemeente de foto’s getrokken werden. 

Download de Druivenroutekaart en de opdrachten via www.hoeilaart.be. Stuur voor 

30 september het ingevulde antwoordformulier en de schiftingsvraag in via  

cultuur@huldenberg.be.

Org. Vrijetijdsregio Druivenstreek

 Gratis. INFO en DEELNAMEFORMULIER: www.hoeilaart.be/nieuws/de-zomer-van-de-druivenstreek 

 Zo 06-09-20
Kijk! Ik fiets!

Leer je kind fietsen op twee wielen met 

behulp van nuttige tips van ervaren 

monitoren! De doelgroep zijn kinderen die 

al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes of 

met een loopfiets. Actieve begeleiding van 

een volwassene (met sportieve schoenen) 

per kind is verplicht. De kinderen brengen hun eigen fiets (ze 

moeten met de voetjes aan de grond kunnen) en fietshelm mee.

Org. dienst Vrije Tijd

 Van 14 tot 16 uur, SJC Koldam. 5 euro. Vooraf inschrijven  
 verplicht (maximum 10 deelnemers). INFO en  
 INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 894 54 26,  
 sport@hoeilaart.be, https://webshophoeilaart.recreatex.be 

Do 10-09-20
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? Of 

heb je advies nodig bij de aankoop van een 

toestel? 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 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Zo 13-09-20
Lezing: Het Geografisch 

Arboretum van Tervuren
Het verhaal van een levende collectie

Het Geografisch Arboretum van Tervuren is uniek in de 

wereld. Vanaf 1902 werden bijna 120 hectare bomen 

aangeplant, afkomstig uit bijna 80 bosgebieden over 

de hele wereld. Meer dan zeshonderd soorten en 

30.000 collectiebomen en -struiken nodigen je uit op 

een reis door de bossen van de gematigde klimaatzone 

op het noordelijk halfrond. 

Beheerder Patrick Huvenne vertelt vanuit zijn kennis 

én passie. Zo neem je een kijkje in de rijke variatie 

aan bossen in Amerika, Europa en Azië, in het 

gespecialiseerde beheer van zo’n levende collectie en 

in uitdagingen van duurzaam bosbeheer onder invloed 

van de klimaatverandering.

Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je dan in, want de 

plaatsen zijn beperkt.

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 Vooraf inschrijven verplicht (tot 12 september,  
 18 uur). Mondmasker verplicht tijdens  
 verplaatsing. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.natuurpunt.be/cvn 

Zo 13-09-20
Natuurwandeling: 

Arboretum van Groenendaal
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n zeven 

kilometer. Honden zijn niet toegelaten. Schrijf je snel in, 

want de plaatsen zijn beperkt.

Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf  
 inschrijven (tot 12 september, 18 uur) en  
 mondmasker dragen verplicht. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

Do 24-09-20
Perinatale sessie: Gezond zwanger zijn
Diëtiste Sanne Timmermans vertelt wat gezonde voeding is. Waar moet je op 

letten? Zijn er extra voorzorgen nodig tijdens je zwangerschap? Kinesiste Jessy 

Defrenne focust op een goeie houding, rughygiëne en het belang van core 

stability.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 27-09-20
Kerkhofblommenstraat  
(van auteur Lara Taveirne)
De leesclub bespreekt

Een 15-jarig meisje gaat voor twee 

maanden op de chrysantenkwekerij van 

haar vader werken, waar ze al wroetend in 

de aarde luistert naar de verhalen van de 

kweeksters en een familiegeheim ontdekt.

Er wordt met de leesclub op een gezellige 

wijze gejongleerd met literaire kennis, 

gediscussieerd over de schoonheid van taal, gedebatteerd over 

het wel en wee van personages, verteld over eigen ervaringen 

en gefantaseerd.

Org. bib 

 Van 10 tot 12 uur, bib. 3 euro. Schrijf je in en reserveer in  
 de bib je exemplaar van het boek. INFO en  
 INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.be/bib 

Vr 25-09-20
Babycafé
Pas mama of papa geworden? Wil je graag andere ouders leren 

kennen en praten over de nieuwe ervaringen of samen met de 

kindjes spelen? Spring zeker eens binnen! 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Ma 28-09-20
Smart Café:  
Apps voor onderweg
Tijdens dit Smart Café ontdek je handige apps 

voor onderweg (Google Maps, Waze … ). Een 

ervaren begeleider van Archeduc geeft uitleg en 

laat je oefenen. Er is mogelijkheid om vragen te 

stellen en ervaringen uit te wisselen. Neem je 

eigen smartphone en/of tablet en de gegevens 

van je Apple ID of je Google-account mee. 

Org. bib i.s.m. Archeduc

 19 uur, bib (leeszaal). 5 euro. Beperkt aantal  
 plaatsen. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.archeduc.be 

Di 29-09-20
Infoavond: Faalangst
Alle kinderen hebben wel eens schrik voor een toets of een spreekbeurt. Maar bij sommige 

kinderen neemt deze angst de bovenhand. Orthopedagoge Laura Jacobs legt uit wat je als ouder 

kan doen, zodat je kind uitdagingen met meer vertrouwen tegemoet gaat. Voor ouders van 

kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

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

 Van 9 tot 12 uur, elke laatste vrijdag van de maand, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Do 01-10, 15-10 en 29-10-20
Leer werken met je smartphone of tablet
Minicursus voor absolute beginners

Aarzel je nog om een smartphone te kopen omdat je niet weet hoe ermee te werken? Of 

heb je er één, of een tablet, maar kan je er niet goed mee overweg? Dan is deze driedelige 

cursus iets voor jou. Stap voor stap ontdek je hoe je toestel werkt. Je leert de instellingen en 

basisfuncties van je apparaat kennen.

Org. bib i.s.m. Archeduc

 Telkens van 9 tot 12 uur, GC Felix Sohie. 15 euro. Het aantal plaatsen is  
 beperkt. INFO en INSCHRIJVEN: www.archeduc.be 

Vr 09-10-20
De Schrijfwijzen
Het Groot Dictee Heruitgevonden

Een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. Je hoeft dus zeker geen spellingskrak te zijn om mee te doen. 

Het spel start om 20 uur stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibliotheken. De bibliotheken van Bertem, Hoeilaart, 

Huldenberg, Overijse en Tervuren slaan de handen in mekaar voor een spellingsclash tussen de druivengemeenten. 

Wie levert de winnaar?

Org. bib Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren

 20 uur, De Zevenster, Markt 7A, Tervuren. Vermeld bij je inschrijving of je wenst mee te doen aan de carpool.  
 Gratis. INFO en INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib 

Do 01-10-20
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? Of heb je 

advies nodig bij de aankoop van een toestel? 

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 06-10-20
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, parking bosmuseum, Groenendaal. 2 euro.  
 Vooraf inschrijven verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 ijsetrippers@hotmail.com, www.ijsetrippers.be 
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Do 22-10-20
Praktische voorbereiding op  
het ouderschap

Vroedvrouwen 

geven tips hoe je 

je organisatorisch 

en praktisch kan 

voorbereiden op je 

kindje. Wat heb je 

echt nodig? Wat is 

leuk om te hebben? 

Hoe richt je je woning veilig in? Wat zijn de voor- en nadelen van 

herbruikbare luiers? En welke speelgoedjes haal je best in huis?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Di 13-10-20
Infoavond over dementie: Belevingsgerichte zorg
Gastspreker: Sigrid De Geyter

Belevingsgerichte zorg is vaak een combinatie van verschillende benaderings-

methoden waarbij je bewust contact probeert te maken met de persoon met 

dementie. Dit zal voor iedere persoon anders zijn, afhankelijk van de vorm, soort en 

ernst van de ziekte of beperking. Iedereen welkom, maar schrijf je vooraf in!

Org. Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: Chris Coppin, gsm 0496 06 22 77, mozaiek.druivenstreek@gmail.com,  
 www.facebook.com/mozaiek.druivenstreek. INSCHRIJVEN: www.felixsohie.be 

Wo 21-10-20
Infoavond: Online relaties  
en seksualiteit 
Flirten, verleiden, verliefd en gedumpt worden 

en volop experimenteren met relaties en seks: 

het hoort gewoon bij opgroeien. Ook online 

gaan jongeren zulke stappen zetten. Ze sturen 

selfies, doen aan sexting, kijken porno … en 

dat allemaal vanop die ene smartphone in hun 

achterzak. Wat wil en wat moet je als ouder 

weten en wanneer grijp je in? 

Deze infoavond is voor ouders van kinderen 

van 6 tot 16 jaar.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

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

Zo 11-10-20
Oorlogswandeling
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt je mee op deze 

themawandeltocht van zo’n zeven kilometer. Honden zijn niet toegelaten. 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt.

Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Vooraf inschrijven  
 (tot 10 oktober, 18 uur) en mondmasker dragen verplicht. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 
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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 november en december 2020 in voor donderdag 1 oktober. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

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

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

T.e.m. 30/09: Fotozoektocht Druivenroute Vrijetijdsregio Druivenstreek

Zo 06/09 14-16 uur SJC Koldam   Kijk! Ik fiets! Dienst Vrije Tijd

Do 10/09 16-19 uur Bib Digidokter Bib i.s.m. SamenVoor

Zo 13/09 11 uur Bosmuseum Lezing: Het Geografisch Arboretum van 
Tervuren Natuurpunt CVN

Zo 13/09 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Arboretum van 
Groenendaal

CVN en Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Ma 14/09 18-20.30 uur GC F. Sohie Bloedinzameling Rode Kruis

Di 15/09 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap 
OP AFSPRAAK Dienst Welzijn

Do 24/09 19.30 uur Kasteelhoeve Perinatale sessie: Gezond zwanger zijn Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 25/09 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 27/09 10 uur Bib De leesclub bespreekt: Kerkhofblommenstraat Bib

Ma 28/09 19 uur Bib Smart Café: Apps voor onderweg Bib i.s.m. Archeduc

Di 29/09 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Faalangst Huis van het Kind Druivenstreek

Do 01/10 16-19 uur Bib Digidokter Bib i.s.m. SamenVoor

Do 01, 15 en 
29/10 9-12 uur GC F. Sohie Minicursus: Leer werken met je smartphone 

of tablet Bib

Di 06/10 14 uur Parking 
bosmuseum Stap voor Stap door de Druivenstreek IJsetrippers i.s.m. Wandelteam 

Hoeilaart en dienst Vrije Tijd

Do 08/10 20 uur GC F. Sohie Trefmoment: Schermen en gamen Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 09/10 20 uur De Zevenster, 
Tervuren De Schrijfwijzen Bib Bertem, Hoeilaart, 

Huldenberg, Overijse en Tervuren

Zo 11/10 14 uur Bosmuseum Oorlogswandeling CVN en Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Di 13/10 20 uur GC F. Sohie Infoavond over dementie: Belevingsgerichte 
zorg

Mozaïek Praatcafé Dementie 
Druivenstreek

Di 20/10 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap 
OP AFSPRAAK Dienst Welzijn

Wo 21/10 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Online relaties en seksualiteit Huis van het Kind Druivenstreek

Do 22/10 19.30 uur Kasteelhoeve Praktische voorbereiding op het ouderschap Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 30/10 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 30-10-20
Babycafé
Pas mama of papa geworden? Wil je graag andere ouders leren kennen en praten over de nieuwe ervaringen of samen 

met de kindjes spelen? Spring zeker eens binnen! 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 Van 9 tot 12 uur, elke laatste vrijdag van de maand, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 


