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NEEM JE TOEKOMST  
IN EIGEN HANDEN

kies voor een opleiding in dag- of avondonderwijs

Veilige dienstverlening
Denk eraan: het dragen van een mondmasker is voorlopig nog verplicht wanneer je bij de 
gemeentediensten of bij het OCMW moet zijn. Zonder mondmasker mag je niet binnen.
Vooraf een afspraak maken blijft aanbevolen. Maak een afspraak per telefoon of per mail, 
en laat ook weten waarvoor je wil langskomen. Dan kunnen de medewerkers zich alvast 
voorbereiden. Tel. 02 658 28 40 - afspraak@hoeilaart.be. 
Kijk ook eens op www.hoeilaart.be. Je vindt er heel wat informatie en online 
aanvraagformulieren. Alvast bedankt voor je medewerking!



Meer info over inrichting en werking van ‘t Druifje 
vind je op www.hoeilaart.be/hier-hoeilaart  
in de pdf van Hier Hoeilaart mei-juni 2021 (p.8-10).

t Druifje  t Druifje  
        op Den Dumberg        op Den Dumberg
Eind augustus was het dan zover: op de zorgsite in 

de Groenendaalsesteenweg opende kinderdagverblijf 

’t Druifje zijn deuren. Een feestelijke gebeurtenis voor 

het hele team, en een hele klus om met 24 kindjes 

de verhuis van Solheide naar Den Dumberg rond te 

krijgen. 

Vanaf september zullen nieuwe kindjes de groep 

vervoegen. Om iedereen de kans te geven rustig aan 

de nieuwe omgeving te wennen, zal dat geleidelijk 

gebeuren.

’t Druifje heeft plaats om 38 kindjes voltijds op 

te vangen, verdeeld over drie leefgroepen: een 

babygroep, een peutergroep en een voorschools 

groepje voor de oudste peuters.

  Melanie De Roeck (uiterst rechts) en haar team.
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/ VEILIG EN WEL / 

Check de chip!

Je fiets verloren 
of gestolen?
Neem dan zeker een kijkje op  

www.gevondenfietsen.be. Ook Politiezone 

Druivenstreek plaatst voortaan haar gevonden 

fietsen op deze site.

Om je fiets tegen diefstal te beschermen en 

vlotter terug te vinden wanneer je hem kwijt 

bent, organiseert de politiezone regelmatig 

gratis fietsgraveeracties. Meer info of 

afspraak: preventie@politiedruivenstreek.be.

Een verloren gelopen hond of kat is de 

nachtmerrie van elk baasje. Een correcte 

registratie is een eerste voorwaarde om het dier 

terug te kunnen brengen.

En als het baasje bij de registratie van het 

chipnummer de toelating gaf om zijn/haar 

gegevens te tonen, dan zal het diertje nog sneller 

thuis zijn. Daarom een oproep naar alle honden- 

en kattenbaasjes om de chip van hun dier te 

checken én hun gegevens zichtbaar te zetten op 

www.catID.be of www.dogID.be.

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: www.politiedruivenstreek.be

POLITIEZONE  
DRUIVENSTREEK

??       www.checkjechip.be
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/ TERUG NAAR SCHOOLTERUG NAAR SCHOOL / 

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 

gemachtigde opzichter te worden. 

 GRATIS OPLEIDING 

Binnenkort worden er op vijftien plaatsen in 

Vlaams-Brabant opleidingen georganiseerd, 

zowel overdag als ’s avonds. In de buurt zijn dat: 

• 1 oktober 2021, 9-12 uur: Leuven

• 5 oktober 2021, 18.30-21.30 uur: Vossem

• 7 oktober 2021, 18.30-21.30 uur: 

Steenokkerzeel

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. 

Op deze website vind je ook meer informatie.

Het Octopusplan van de Voetgangersbeweging vzw wil werk 

maken van veilige maar vooral ook kindvriendelijke, gezonde en 

groene schoolomgevingen die duurzame mobiliteit stimuleren. 

Door in te schrijven op het plan, geeft Hoeilaart aan dat het 

een kindvriendelijke en gezonde schoolomgeving hoog in het 

vaandel draagt en daar werk wil van maken.

Dankzij het engagement van het lokaal bestuur, 

kunnen beide Hoeilaartse scholen gratis deelnemen 

als Octopusschool. Ze ontvangen niet alleen heel 

wat campagnemateriaal, maar ook kortingen 

op andere materialen, toegang tot het digitale 

leerplatform Octopus Verkeersl@nd, en zo meer.

Gezocht: gemachtigde opzichters
Kinderen veilig de straat helpen oversteken, jonge fietsers en 
voetgangers de kans geven zelfstandiger naar school te gaan. 
Dat is wat een gemachtigde opzichter doet.

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

??      www.octopusplan.info - info@octopusplan.be -  
tel. 03 270 06 30

Hoeilaart, Octopusgemeente
Hoeilaart is in het Octopusplan voor  
een veiligere schoolomgeving gestapt.

OCTOPUSPAALTJES 
HOUDEN HET VEILIG 
Met de nieuwe 
Octopuspaaltjes in de 
Willem Eggerickxstraat 
wil het lokaal bestuur 
de schoolkinderen beter 
beschermen, en verhinderen 
dat er nog wagens over het 
voetpad rijden.

 I 5 Hier Hoeilaart
SEPTEMBER / OKTOBER 2021



/ TRAGE WEGENNETWERKTRAGE WEGENNETWERK / 

In onze gemeente zijn er allerhande trage wegen. 

Er zijn niet alleen de voetwegen of ‘strekkes’ in 

de volksmond, maar ook kleine doorsteekjes, 

park- en bospaden, kleine holle wegen, 

ruiterbanen en fietspaden. Ieder van ons kent 

wel een paar wegjes die we graag nemen om 

rustig te wandelen of binnendoor de school, het 

dorpscentrum of de bushalte te bereiken, weg 

van het drukke verkeer. “Het zijn die wegen die 

we vanuit de mobiliteitsraad willen herwaarderen 

en promoten als verkeersveilig alternatief voor de 

zachte weggebruiker om zich in Hoeilaart op een 

duurzame manier te verplaatsen”, verduidelijkt 

Erwin Gysens, voorzitter van de raad.

 BESTAANDE INVENTARIS 

Zo’n twaalf jaar geleden heeft een werkgroep 

van de milieuraad de Hoeilaartse trage wegen 

geïnventariseerd en opgenomen in een Trage 

Wegenkaart. Stefaan Bockstal was er toen ook 

al bij en zet nu opnieuw zijn schouders onder 

het project. “We pikken de draad weer op”, 

zegt Stefaan. “We zetten het project nu verder 

vanuit de mobiliteitsraad. We willen de bestaande 

inventaris actualiseren, alle trage wegen onder de 

loep nemen en bekijken op welke manier ze best 

opgenomen worden in het mobiliteitsnetwerk 

van Hoeilaart.”

Zonder drukte onderwegZonder drukte onderweg
Steegjes, voet- en fietswegen zijn een veilig, duurzaam en 
rustig alternatief om je te verplaatsen. Een werkgroep van 
geëngageerde vrijwilligers wil deze trage wegen herwaarderen 
en het gebruik ervan stimuleren.
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 UIT TE BOUWEN NETWERK 

Sommige wegen, zoals bijvoorbeeld de weg van 

de Kerkstraat naar het park, werden verhard, 

andere wegen hebben natuurlijke bermen. 

Zo heeft elke trage weg zijn eigen karakter. 

“Welke functie willen wij aan die verschillende 

wegen geven? Welke wegen zijn geschikt voor 

voetgangers? Voor wandelaars? Voor fietsers 

en mountainbikers? Op welke punten moeten 

er nieuwe verbindingen komen? Welke wegen 

hebben een opknapbeurt nodig of moeten 

aangepast worden? Over al deze aspecten zal 

onze werkgroep zich de komende maanden 

buigen”, zegt Erwin. “Het is de bedoeling 

om er een veilig en functioneel netwerk voor 

voetgangers en fietsers van te maken en het 

gebruik ervan te stimuleren.”

Nog niet alle trage wegen dragen een naam 

of staan op de kaart van Hoeilaart. De 

werkgroep wil ze allemaal een naam geven, 

van naamborden en eventuele bewegwijzering 

voorzien, en een nieuwe kaart van het Hoeilaartse 

tragewegennetwerk uitbrengen.

Ook met de landschappelijke en ecologische 

waarde dient de werkgroep rekening te houden. 

De bermen van heel wat trage wegen vormen 

natuurlijke verbindingswegen die insecten, vogels 

en andere kleine dieren gebruiken om van het 

ene stukje natuur naar het andere te gaan.

 HOEILAARTSE GESCHIEDENIS 

Stefaan: “Trage wegen zijn vaak eeuwenoude 

verbindingen die iets vertellen over de lokale 

geschiedenis. De mensen kozen een veilige en 

doelgerichte weg om te voet een kapel, een 

woonerf, een dorp of een ander belangrijk 

eindpunt te bereiken. Zo bijvoorbeeld de huidige 

Kapelstraat, die begint aan de Overijsesteenweg 

en vanaf de Raymond Lauwersstraat als trage 

weg de Weemstraat oversteekt en verder 

doorloopt tot boven op de Tenboslaan. Die 

route is een overblijfsel van de oude weg die het 

pachthof op Tenbos verbond met de watermolen 

op de IJse.” Als secretaris van de heemkundige 

kring is Stefaan ook omwille van hun historische 

waarde een grote fan van trage wegen.

??      technische dienst – tel. 02 658 28 72 – 
mobiliteit@hoeilaart.be

/ TRAGE WEGENNETWERKTRAGE WEGENNETWERK / 
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/ VRAAG EN ANTWOORD / 

 VANWAAR JE ENGAGEMENT VOOR HET  
 PROJECT TELRAAM? 

Erwin: Als bewoner van de schoolomgeving houdt 

mobiliteit me bezig. Eerst en vooral, hoe kunnen we 

de veiligheid garanderen? Maar ook, hoe kunnen 

we de verkeersstromen beter beheren en Hoeilaart 

leefbaar houden? Hoeveel wagens passeren er voor de 

deur, en op welk tijdstip? Wat zijn de piekmomenten 

van de dag? Is er sluipverkeer? Hoe zit het met zwaar 

verkeer? Wordt er buiten de schoolperiode evenveel 

gefietst? En wat als het regent? Door permanente 

metingen gedurende een lange periode uit te 

voeren, krijgen we een antwoord op deze vragen en 

kan het beleid doeltreffender veilige en duurzame 

verkeersoplossingen uitwerken. 

 HOE GAAT TELRAAM PRECIES IN ZIJN WERK? 

Erwin: Een Telraamtoestel aan het raam op de 

eerste verdieping met vrij zicht op de straat, een 

wifiverbinding en een stopcontact, meer is er niet 

nodig. Auto’s, fietsers, voetgangers, vrachtwagens, 

alles wat passeert in de straat, en de snelheid 

ervan, wordt geregistreerd. Die registraties worden 

doorgestuurd naar een centrale databank en 

gegroepeerd geanalyseerd. Telraam voldoet volledig 

aan de vereisten van de privacywetgeving. De 

camerabeelden worden niet opgeslagen maar 

onmiddellijk verwerkt, en je kan zelf de beelden niet 

bekijken. De camera filmt bovendien in lage resolutie 

waardoor hij geen gezichten of nummerplaten 

herkent.

 IN WELKE STRATEN WORDT ER  
 GEREGISTREERD? 

Erwin: Voornamelijk langs de invalswegen en 

sluiproutes, en in de schoolomgeving. Begin dit jaar 

stuurde het lokaal bestuur een oproep om deel te 

nemen uit. Onze werkgroep maakte uit de reacties 

een representatieve selectie, organiseerde infosessies 

en hielp waar nodig met de installatie.

 KAN IEDEREEN DE METINGEN BEKIJKEN? 

Erwin: Ja, de resultaten van de meer dan 25 Telramen 

in Hoeilaart zijn voor iedereen vrij zichtbaar op 

www.telraam.net. Als je op het kaartje inzoomt op 

Hoeilaart, vind je alle Telraamlocaties terug. Naast het 

kaartje kan je de resultaten van elk meetpunt aflezen 

in grafieken. Als je op ‘meer gegevens’ klikt, krijg je 

per locatie de details te zien. Een globaal overzicht 

waarin de resultaten van alle locaties in Hoeilaart 

verwerkt worden, heeft Telraam.net niet voorzien. 

Daar heb ik zelf een programma voor ontwikkeld dat 

alle resultaten bundelt en toont waar de knelpunten 

en prioriteiten zitten. De mobiliteitsraad en het lokaal 

bestuur beschikken zo over duidelijke metingen om 

conclusies te trekken en maatregelen uit te werken.

Meten is wetenMeten is weten
Vanachter een aantal ramen 
in Hoeilaart wordt het verkeer 
in de straat geteld. Zo ook bij 
Erwin Moedersheim, trekker 
van de werkgroep Telraam in de 
mobiliteitsraad.

www.telraam.net 
Telraam is een initiatief van Transport & Mobility Leuven, 

Mobiel 21 en Waanz.in
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Hoe asbest afleveren op recyclagepark?
Asbesthoudend materiaal moet je veilig verpakken 

voor je het naar het recyclagepark brengt.

Aan de ingang van het recyclagepark kan je speciale 

asbestfolie en asbestzakken kopen. Prijs: 1 euro 

per lopende meter en per zak. Sluit de pakketten en 

zakken goed af met stevige plakband. 

Vragen? Stel ze gerust aan de parkwachters, 

raadpleeg www.interrand.be of bel naar  

02 658 95 41.

 AANBOD 

Je kan aan interessante prijzen plantgoedpakketten 

bestellen voor een mooie gemengde haag, heg of 

houtkant langs je tuin. Blozende appels uit je eigen 

hoogstamboomgaard? Dat kan ook! Zo wordt je tuin met 

streekeigen soorten aantrekkelijk voor vogels, bijen en 

vlinders en kan je zelf volop genieten van de bloesems en 

het fruit. 

Inheemse hoogstambomen en wilgenpoten zitten in het 

aanbod, net als wilde kamperfoelie en wilde bosrank die 

als klimplant ook de minder grote tuin kunnen opfleuren. 

Een tegeltuintje tegen je gevel volstaat.

Je tuin op een natuurlijke manier speelvriendelijker 

maken? Bestel dan de bundels wilgentakken waarmee 

je voor kinderen een levende groene speelhut of andere 

levende wilgenconstructies kan bouwen.

Kijk voor het volledige aanbod op:  

www.behaagjetuin.be.

 BESTELLEN 

Registreer je op www.behaagjetuin.be en bestel 

online tussen 1 september en 15 oktober 2021.

Het bestelde plantgoed kan je op zaterdag  
4 december 2021, tussen 9 en 12 uur, afhalen in de 

gemeentelijke loods, Watertorenstraat 36.

 ADVIES NODIG? 

Met concrete vragen over bestellen en aanplanten kan 

je contact opnemen met Regionaal Landschap Dijleland, 

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

je wegwijs maken.

??          milieudienst - tel. 02 658 28 75 -           milieudienst - tel. 02 658 28 75 - 
milieudienst@hoeilaart.bemilieudienst@hoeilaart.be

Behaag je tuinBehaag je tuin
De vijf regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren van 
1 september tot 15 oktober 2021 een samenaankoop van 
hagen, heggen, houtkanten en (fruit)bomen.

/ DUURZAAMHEID / 



OMRIJDEN
Door de werken wordt het verkeer nog tot 
begin 2022 omgeleid. Het autoverkeer richting 
Brussel rijdt om via het Leonardkruispunt en 
de E411. Het autoverkeer komende van Brussel 
rijdt over één rijvak. 

Fietsers worden in beide richtingen omgeleid 
via de zuidelijke fietsbrug over de ring, de 
Tumulidreef en de Bundersdreef.

/ ZACHTE WEGGEBRUIKER GROENENDAAL / 
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 ZO WORDT HET 

De geplande fietssnelweg F205 zal bestaan uit een 

dubbelrichtingsfietspad van 3 meter breed. Dat is dubbel 

zo breed als het was. Het wordt van de weg afgescheiden 

door houten vangrails, waarin verlichting verwerkt zit.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt ook de 

steenweg zelf onder handen. Het nieuwe wegdek wordt 

zó aangelegd dat het regenwater over twee rijvakken zal 

afwateren naar de overkant van het fietspad.

Aan beide zijden van de steenweg worden er betonnen 

geleidingswanden geplaatst. Die geleidingswanden 

moeten ervoor zorgen dat dieren naar de bestaande 

ecotunnel en naar het geplande eco-recreaduct worden 

geleid. 

 WAT NOG VOLGT 

- Het fietspad Hoeilaart-Groenendaal zal in de nabije 

toekomst naast de stationsparking verderlopen en op 

de fietssnelweg aansluiten. Lokaal bestuur Hoeilaart 

werkt hiervoor samen met de NMBS.

- De fietssnelweg zal de Ring oversteken via de 

fietsersbrug ten noorden van de sporen. Zo komt het 

tracé niet in conflict met het eco-recreaduct aan de 

andere kant van de sporen.

- In de buurt van het station Groenendaal voorziet de 

De Werkvennootschap in 2022 een nieuwe fiets- en 

voetgangerstunnel onder de sporen, waarlangs de 

fietssnelweg kan aansluiten op de Terhulpsesteenweg 

en op het eco-recreaduct richting Duboislaan.

- De Werkvennootschap is ook van plan om de 

fietssnelweg F205 verder door te trekken langs de 

Terhulpsesteenweg richting La Hulpe.

Fietssnelweg naar Brussel
In de Terhulpsesteenweg, tussen Groenendaal en Bosvoorde, legt de 
Vlaamse Overheid een fietssnelweg aan om op een comfortabele en 
veilige manier heen en weer naar Brussel te fietsen.

??       www.wegenenverkeer.be/hoeilaart
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In de toekomst zal je vanaf Station Groenendaal 

naar het bosmuseum kunnen wandelen en 

fietsen via een verbeterde en verbrede recreatieve 

verbinding over de Ring. De bouw van het 

eco-recreaduct is in augustus gestart en zal in 

verschillende fases gebeuren. Als alles volgens plan 

verloopt, zal dit project van de Werkvennootschap 

tegen mei 2023 afgerond zijn.

De huidige fietsbrug aan de zuidelijke kant van de 

spoorbrug wordt afgebroken. In afwachting van 

de nieuwe fietsverbinding wordt een alternatieve 

route uitgezet. 

De toegang naar het bosmuseum in de 

Tumulidreef blijft open. Ook het kruispunt 

Groenendaal blijft tijdens elke fase van de werken 

open met versmalde rijstroken.

Vanaf september wordt het verkeer in de 

Duboislaan tijdelijk in één richting gestuurd 

richting Sint-Genesius-Rode. 

Eco-recreaduct over de Ring
De bouw van het nieuwe eco-recreaduct De Priorij is begonnen.

De Werkvennootschap heeft bij de Vlaamse 

overheid een omgevingsvergunning aangevraagd 

voor de fiets- en voetgangerstunnel onder het 

spoor in Groenendaal en voor het doortrekken van 

de fietssnelweg F205 langs de Terhulpsesteenweg 

richting La Hulpe (Terhulpen).

 JE KAN DE PLANNEN INKIJKEN: 

• bij de dienst Omgeving (maak een afspraak:  

tel. 02 658 28 71, omgeving@hoeilaart.be);

• en op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

 TOT 17 SEPTEMBER KAN JE OPMERKINGEN   
 EN BEZWAREN INDIENEN:

• per brief t.a.v. het college van burgemeester 

en schepenen, Jan van Ruusbroecpark, 1560 

Hoeilaart;

• of via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Openbare 
onderzoeken

??       www.werkenaandering.be/nl/priorij

De Werkvennootschap: bundelt financiële, 

juridische en technische kennis en expertise 

binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen 

(PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer 

(AWV) om grote infrastructuurwerken en 

mobiliteitsprojecten uit te voeren.

www.dewerkvennootschap.vlaanderen
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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 vind je campus 

Tervuren-Hoeilaart terug, alsook alle andere campussen 

en opleidingen in de ruime regio van Halle tot Lier.

 ONLINE INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan eveneens op crescendo-cvo.be. Wie 

voor de eerste keer Nederlandse les wil volgen, dient het 

Agentschap Integratie en Inburgering te contacteren. Dat 

kan via de nummers  0800 123 00 en 02 701 76 00

Nederlandstalige en anderstalige volwassenen die niet 

de kans kregen om lang te studeren en willen bijleren op 

vlak van taal, informatica, rekenen of algemene vorming, 

kunnen terecht bij Ligo Halle-Vilvoorde. Dit centrum voor 

basiseducatie organiseert ook een aantal cursussen in het 

GC Felix Sohie, zoals:

• Starten met de computer of smartphone;

• Fris je taal en spelling op;

• Nederlands voor anderstaligen;

• Digitaal loket (facturen betalen met de computer, 

gezondheidsinformatie controleren, een elektronische 

kaartlezer leren gebruiken …).

Sommige cursussen lopen het hele schooljaar door, 

andere cursussen bestaan uit kortere modules. De meeste 

cursisten betalen geen inschrijvingsgeld, enkel een kleine 

bijdrage voor het cursusmateriaal. Informeer je!

 INFO EN INSCHRIJVEN: 

www.ligo.be/hallevilvoorde 
OF 
Secretariaat Zaventem-Druivenstreek 
Spoorwegstraat 7, 1930 Zaventem 
info@ligo-hallevilvoorde.be 
Open: maandag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 13 tot  
16 uur

Blijven bijleren

Nieuwe kansen

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

/ VOLWASSENENONDERWIJS / 

CAMPUS 
TERVUREN

WWW.CRESCENDO-CVO.BE
centrum voor volwassenenonderwijs

* informatica
* Koken
* Mode
* nederlands -› nt2 
* Talen 
* Techniek

LEER EN
BELEEF

CAMPUS 
ZAVENTEM

NEEM JE TOEKOMST  
IN EIGEN HANDEN

kies voor een opleiding in dag- of avondonderwijs

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

TERUGBETALING NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
Remboursement par la commune • Reimbursment by the commune • Rückzahlung von der Gemeinde

Op het einde van het schooljaar betaalt de 
gemeente het cursusgeld Nederlands voor 
anderstaligen terug, op voorwaarde dat:

• je op dat moment in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van Hoeilaart bent 

ingeschreven;

• je de lessen hebt gevolgd bij CVO afdeling 

Hoeilaart;

• je het inschrijvingsgeld persoonlijk hebt betaald en 

dat ook kan aantonen;

• je op geregelde basis de lessen hebt bijgewoond en 

hiervan een attest kan voorleggen.
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/ VARIA / 

 KEN JIJ HET EPC-LABEL VAN JE WONING? 

In Vlaanderen scoort een gemiddelde woning  

energielabel D. Scoor jij beter? Doe de test.

Met het energielabel van je woning kan je goed 

inschatten hoe het gesteld is met je energieverbruik. 

Alleen kent niet iedereen die zogeheten EPC-

waarde. Net daarom heeft het Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap de tool ‘Test uw EPC’ gelanceerd. 

Met deze tool kan je het energielabel van je woning 

inschatten en vergelijken met andere woningen in 

Vlaanderen. Daarnaast kan je ook ontdekken hoe je 

met je woning energielabel A kan behalen. En voor 

je renovatiewerken uitvoert of laat uitvoeren, kan je 

aftoetsen welke ingrepen de grootste impact zouden 

hebben op je EPC-label.

Doe de test op:  

energiehuis.3wplus.be/check-je-huis.

INFONAMIDDAG

 WONINGAANPASSING VOOR  
 OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP 

Op donderdag 30 september, om 14 uur, 
organiseert Wonen in de Druivenstreek in  

CC Den Blank (Overijse) een infonamiddag over 

aanpassingswerken aan de woning die je kunnen helpen 

als je ouder wordt of een erkende handicap hebt. 

Je komt er meer te weten over het plaatsen van 

een traplift, het aanpassen van de badkamer en de 

verlichting, het verbreden van deuropeningen en nog 

meer. Ook de extra premies die je kan krijgen bij de 

provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen komen 

aan bod. Een ergotherapeut van de mutualiteit licht het 

nut en het belang van de aanpassingen toe.

Inschrijven kan via wid.igo.be of  

woonloket.wid@igo.be of 0476 96 38 23.

Tot uw dienst
Onthaal gemeentehuis
02 658 28 40

onthaal@hoeilaart.be

gemeente@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur  

en van 13.15 tot 16 uur.

Sociaal Huis
02 658 28 68

sociaalhuis@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur.

Burgerzaken
02 658 28 50

burgerzaken@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur.  

Donderdag ook van 16 tot 19.30 uur.

Vrijetijdsbalie
GC Felix Sohie

02 657 05 04

vrijetijd@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 9 tot 12 uur.
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Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Tervuren, Overijse en de GC’s de Bosuil, de Kam en de Lijsterbes van 

vzw de Rand werken sinds vorig jaar nauw samen om het vrijetijdsaanbod in de regio nog te verruimen. 

Met de UiTPAS Druivenstreek willen ze dat aanbod aantrekkelijker en toegankelijker maken voor 

iedereen.

 VOORDEELKAART 

De UiTPAS Druivenstreek is jouw voordeelkaart 

voor verrassende vrije tijd buitenshuis. Bij elke 

deelname aan een UiTPAS-activiteit kan je punten 

sparen die je nadien kan omruilen voor iets leuks.

 VOORDELIGE AANKOOP 

Voor slechts 5 euro koop je een UiTPAS aan 

de balie van het GC Felix Sohie. De pas is 

persoonlijk en blijft onbeperkt geldig. 

Je kan er dus eentje kopen voor elk gezinslid. 

Op je UiTPAS staan meteen een aantal 
welkomstvoordelen, nog voor je 1 punt hebt 

gespaard.

 PUNTEN SPAREN 

Je kan punten sparen door deel te nemen 

aan een UiTPAS-activiteit. Een overzicht van 

de UiTPAS-activiteiten in de Druivenstreek 

vind je binnenkort via www.hoeilaart.be/
uitpasdruivenstreek. Dat zullen aanvankelijk 

enkel activiteiten van de vrijetijdsdiensten, 

bibliotheken en cultuurcentra zijn. In de loop van 

volgend jaar kunnen ook verenigingen aansluiten.

Op elke UiTPAS-activiteiten zal een UiTPAS-zuil 

staan. Hou je UiTPAS tegen de zuil om punten te 

sparen. Per activiteit krijg je 1 punt. 

UiTPAS Druivenstreek  
daagt je uit!
Grijp je kans! Spaar punten door deel te nemen aan 
vrijetijdsactiviteiten, en ruil die punten dan in voor gadgets 
en kortingen op nog meer activiteiten.

/ VRIJE TIJD / 
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/ VRIJE TIJD / 

 PUNTEN OMRUILEN 

Wanneer je voldoende UiTpunten hebt gespaard, 

kan je ze omruilen voor een korting, een gratis 

drankje, gratis tickets, een gadget … Vanaf 5 

punten kan je al een voordeel krijgen, maar je kan 

ook langer sparen voor een groter voordeel. Een 

overzicht van alle welkomst- en omruilvoordelen 

in de Druivenstreek vind je binnenkort via  

www.hoeilaart.be/uitpasdruivenstreek.

 UiTPAS MET KANSENTARIEF 

Inwoners met een beperkter budget hebben 

recht op een UiTPAS met kansentarief. Heb je een 

laag inkomen, een verhoogde tegemoetkoming, 

een collectieve schuldenregeling, dan betaal je 

slechts 1 euro en krijg je met de UiTPAS 80 
procent korting op alle UiTPAS-activiteiten in 

de Druivenstreek. 

Denk je dat je recht hebt op een UiTPAS met 

kansentarief? Neem dan contact op met het 

Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@

hoeilaart.be) of met de balie van het GC Felix 

Sohie. Neem je identiteitskaart en de nodige 

documenten mee om te bewijzen dat je in 

aanmerking komt.

 UiTPAS DIGITAAL 

Als je een UiTPAS Druivenstreek aangekocht  

hebt, kan je deze best registreren op  

www.uitpas.be. Daar krijg je een goed 

overzicht van je gespaarde punten en zie je voor 

welke omruilvoordelen je in aanmerking komt. 

De UiTPAS-app downloaden en via je smartphone 

punten sparen, is ook mogelijk. Zo heb je je 

UiTPAS altijd op zak en kan je zelf ter plaatse zien 

welke omruilvoordelen je daar kan genieten.

 UiTPAS ELDERS 

Je kan niet alleen punten sparen en omruilen 

in de Druivenstreek, maar ook bij alle UiTPAS-

partners in heel Vlaanderen en Brussel. Neem dus 

je UiTPAS ook mee als je buiten de Druivenstreek 

naar een evenement, museum, activiteit of 

bibliotheek gaat. Het kansentarief is enkel binnen 

de eigen UiTPAS-regio geldig.

In de bib en in het SJC Koldam krijgt elke 

bezoeker die een UiTPAS heeft en die pas aan 

de UiTPAS-zuil scant, 1 punt per week.

??      balie GC Felix Sohie – Gemeenteplein 39 
vrijetijd@hoeilaart.be - tel. 02 657 05 04

 I 15 Hier Hoeilaart
SEPTEMBER / OKTOBER 2021



Waarom lid zijn van een leesclub? Lezen 
doe je toch alleen?
Grzegorz: In een leesclub begin je aan boeken 

die je zelf niet zou kiezen. Elke deelnemer kan 

titels voorstellen en we kiezen samen wat we 

gaan lezen. De leesclub beslist voor jou, dus 

geen keuzestress, en zo ontdek je andere genres, 

nieuwe thema’s. Bovendien heb ik eigenlijk te 

weinig tijd om te lezen. De leesclub stimuleert me 

om toch regelmatig enkele avonden te besteden 

aan een boek.

Is de leesclub dan niet voor mensen die 
veel tijd hebben om te lezen?
Grzegorz: De tijdsinvestering valt goed mee. Je 

hebt telkens twee maanden voor een boek. Dat 

is een mooi ritme. Mensen die denken geen tijd 

te hebben voor een boek omdat ze bijvoorbeeld 

veel tijd spenderen aan tv en tokkelen op de 

smartphone, leren door de gesprekken verhalen 

te appreciëren en ontdekken zo dat ze toch meer 

voldoening hebben aan een boek.

Leesclub Leesclub   gaat weer van startgaat weer van start
Babbelen over de boeken waar je van genoten hebt, dat 
is tweemaal genieten. Eind september komt de leesclub  
van de bib weer samen. Iedereen welkom.  
Grzegorz Gajownizcek vertelt waarom hij er graag bij is.

/ BIBNIEUWS / 
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De leesclub bespreekt dit boek op 

zondag 26 september, 10 uur.

Leesclubs voor kinderen
Ook kinderen en jongeren kunnen in de bib terecht 

om over boeken te praten. Meer zelfs, ze kunnen 

deel uitmaken van de Vlaamse Leesjury en samen 

de beste boeken voor hun leeftijd bekronen. In 

de Druivenstreek zijn er zes leesgroepen: voor de 

leeftijden +6, +8, +10, +12, +14 en +16. De groepjes 

komen eind september voor het eerst samen. Er zijn 

nog enkele plaatsen vrij. Snel zijn is de boodschap. 

Schrijf in op www.hoeilaart.be/bib.

Om de twee maanden bespreekt de leesclub een boek, telkens 

op zondagmorgen van 10 tot 12 uur, in de bib. Bij een kopje 

koffie of thee wordt op een fijne en gezellige wijze gejongleerd 

met literaire kennis, gediscussieerd over de schoonheid van 

taal, gedebatteerd over het wel en wee van personages, 

verteld over eigen ervaringen, gefantaseerd en gediscussieerd. 

Iedereen welkom!

De bib zorgt ervoor dat er meerdere exemplaren van het boek 

beschikbaar zijn. Deelname in de kosten: 3 euro/bijeenkomst. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen is 

beperkt.

Waarover gaan de gesprekken in de 
leesclub dan?
Grzegorz: Dat hangt af van de aanwezigen. 

Iemand bereidt de bespreking voor door 

informatie te verzamelen over de auteur, de 

achtergronden, de personages … maar iedereen 

leest het verhaal op zijn eigen manier. De ene 

is gegrepen door de plot, de andere door de 

psychologie of de motieven, nog een andere 

let dan meer op het taalgebruik. Dat maakt 

de besprekingen verrassend veelzijdig. Zo is 

bijvoorbeeld de bespreking van Het hout van 

Jeroen Brouwers me bijgebleven. Dat boek 

gaat over kindermisbruik in internaten in de 

jaren 1950, absoluut geen evident thema maar 

we hadden er een mooie gedachtewisseling 

over. Fantastisch dat je vanuit een gedeelde 

leeservaring tot interessante gesprekken komt, 

soms weg van de wereld van alledag, of die soms 

actuele problemen in een ander daglicht stellen.

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

Openingsuren: 
maandag: 16 – 19 uur 
dinsdag: 9 – 12 uur 
woensdag: 13 – 17 uur 
donderdag: 16 – 19 uur 
vrijdag: 9 – 12 uur 
zaterdag: 10 – 13 uur

 Volg Bib Hoeilaart op Facebook!
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/ VRIJE TIJD / 

Verenigingen Verenigingen ontpoppenontpoppen
Ruusbroeckoor Hoeilaart
Op dinsdag 7 september hervat het 

Ruusbroeckoor zijn wekelijkse repetities, 

met een nieuwe jonge dirigent: Markus 

Ennsthaller, een Oostenrijkse tenor.

In normale tijden vinden de repetities plaats in het 

GC Felix Sohie (muziekatelier ’t Lindeke), maar 

zolang er coronarestricties zijn, repeteert het koor 

in de Sint-Clemenskerk waar meer afstand kan 

bewaard worden.

Het Ruusbroeckoor is een laagdrempelig 

meerstemmig koor bestaande uit een mix van 

leeftijden en nationaliteiten. Het repertoire is 

gevarieerd, het koor zingt zowel klassieke als 

populaire Nederlandstalige en anderstalige 

liederen. Het zingt op hoogdagen in de kerk en 

treedt op tijdens bijvoorbeeld  de Hoeilaartse 

Meifeesten of themaconcerten in het GC Felix 

Sohie.

 WANNEER? 

Elke dinsdag, van 20 tot 22 uur

 CONTACT? 

ruusbroeckoor@gmail.com   

Herman Devyver 0487 48 29 32   

Greet Van Roey 0479 57 50 00

Judoclub Hoeilaart
Vanaf 2 september wordt er in het SJC Koldam 

weer gejudood. Nieuwe leden zijn altijd welkom! 

De proeflessen, inclusief verzekering, zijn gratis.

 WANNEER? 

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

 INSCHRIJVEN EN CONTACT? 

www.judohoeilaart.be/contact
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/ ONDERNEMEN / 

Nerocafé weer open!Nerocafé weer open!
Het huis van Nero, waar de gasten zich even thuis en welkom 
voelen als Nero zelf. Zo kan je best het opgefriste Nerocafé 
omschrijven.

Vijftien jaar geleden werd het voormalige 

tramstationnetje omgebouwd tot Nerocafé. 

De laatste jaren stond Raja Gérard er achter 

het fornuis. Nu baat hij samen met zijn vrouw 

Huguette en hun gezin de brasserie uit. “Niet 

alleen mijn man, ook ikzelf kon het Nerocafé 

gewoonweg niet loslaten”, zegt Huguette. “Voor 

ons betekent het Nerocafé ‘familie’. We willen 

hier dan ook een plek creëren waar iedereen 

welkom is en zich thuis voelt.”

Lokaal bestuur Hoeilaart en concessiehouder 

Brouwerij Haacht trokken een budget uit 

voor een make-over van het interieur in 

samenspraak met de Stichting Marc Sleen. Bij het 

binnenstappen van het café kom je in de wereld 

van Nero terecht. Strips, tekeningen, een Nero op 

ware grootte … overal waar je kijkt, zie je hints 

naar Nero. 

Het decor werd aangepast, maar de chef-kok 

en de kaart zijn dezelfde gebleven. Wat dat 

bekende, vertrouwde gevoel terugbrengt. 

 CONTACT 

Nerocafé

Albert Biesmanslaan 1

Tel. 02 304 80 18

nerocafe2021@gmail.com

 OPENINGSUREN 

• Ma gesloten

• Di 10 - 22.30 uur

• Wo 10 - 22:30 uur

• Do 10 - 22:30 uur

• Vr 08 - 22:30 uur

• Za 08 - 22:30 uur

• Zo 08 - 22:00 uur
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Di 07-09-21
Infomoment: GO! tienerschool VONK!
GO! tienerschool VONK! is een nieuwe secundaire school in Hoeilaart 

voor leerlingen van de eerste graad. De school opent de deuren op 

1 september 2022 met 75 leerlingen in het eerste jaar. Ze zoeken 

onderwijsprofessionals, maar ook iedereen met interesse in dit project, 

om mee te werken aan de start van deze nieuwe school. Schrijf je in via 

het formulier op www.vonkhoeilaart.be

Org. GO! tienerschool Vonk

 18.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.vonkhoeilaart.be 

Zo 05-09-21
BMW Motorrad Day 2021
Op 5 september ontvangt Hoeilaart de BMW Motorrad 

Day, een hoogdag voor motorrijders die elk jaar 

meer en meer bezoekers trekt. De hele dag door 

zullen motorrijders in Hoeilaart neerstrijken en weer 

vertrekken. Doorheen de dag kunnen ze testritten 

maken met de nieuwste BMW-motormodellen. Maar 

ook niet-motorrijdende Hoeilanders, toeristen, toevallige 

passanten en kinderen zijn op het event welkom. 

Verschillende animaties, foodtrucks en terrasjes bij de 

plaatselijke horeca maken er voor iedereen een feest van. 

Org. BMW Motorrad

 INFO: www.bmw-motorrad.be 

IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie september-oktober 2021 ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 12-09-21
Natuurwandeling:

Erfgoed in het Zoniënwoud
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 11 september, 18 uur) en mondmasker  
 dragen verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.natuurpunt.be/cvn 

Do 16-09 en vr 17-09-21
Extra Digidokter 

over Itsme en CovidSafe
De app CovidSafe installeren op je smartphone, 

inloggen aan de hand van Itsme of je e-ID ... er zijn 

wat horden te nemen vooraleer je kan aantonen 

dat je covidsafe bent. En om op reis te gaan, of voor 

grotere indoor activiteiten is dat nodig. Daarom 

houden onze digidokters enkele extra consultaties. 

Breng zeker je e-ID en de bijbehorende pincode 

mee. Heb je nog geen Itsme op je smartphone? 

Breng dan ook je bankkaart en bijhorende kaartlezer 

mee. Wat als je geen smartphone hebt? Het is 

mogelijk om vanuit MijnGezondheid.be een papieren 

vaccinatiebewijs af te drukken. Breng je e-ID en de 

pincode mee en we brengen het in orde.

Org. SamenVoor en Bib Hoeilaart

 Donderdag van 16 tot 19 uur, vrijdag van 9 tot  
 12 uur, bib. Gratis. INFO: www.hoeilaart.be/bib 

Za 18-09-21
Workshop ambachtelijk brood 

in de houtoven
Waarom smaakt het 

ene brood anders 

dan het andere? 

Welke soorten graan 

bestaan er? Wat is 

het verschil tussen 

bloem en meel? 

Hoe bak je brood in 

een houtgestookte 

bakoven? In deze workshop volg je, onder begeleiding 

van bio-bakker Marjolijn Bloemmen, de weg die 

graan aflegt van het veld tot het brood op je bord. Je 

kneedt, bakt in de houtgestookte bakoven en neemt 

een heerlijk dampend broodje mee naar huis!

Org. Natuurpunt CVN

 Van 9.30 tot 12.30 uur, bosmuseum. 44 euro. INFO  
 en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/agenda 

Zo 12-09-21
Straffe Streekproductenmarkt

Open Monumentendag

Druiven Van Camp zet zijn serredomein open en 

nodigt heel wat vrienden van de Straffe Streek 

uit! Druiven, gin en bieren, kazen, wafeltjes, 

chocolade en nog zo veel meer, voor iedere 

lekkerbek meer dan wils! Voeg daar nog een 

portie muziek, kinderanimatie en rondleidingen  

in de serre aan toe en je hebt een topuitje voor 

het hele gezin!

Org. Druiven Van Camp i.s.m. dienst Vrije Tijd

 Van 11 tot 17 uur, Druiven Van Camp.  INFO:  
 www.facebook.com/streekproductenvancamp 

© Stefaan Bockstal

© Lander Loeckx

 I 21 Hier Hoeilaart
SEPTEMBER / OKTOBER 2021



ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Do 23-09-21
Kersverse ouders: waar kan ik terecht?
Je kan bij verschillende organisaties terecht met vragen 

en bezorgdheden. In deze sessie wordt duidelijk wat Kind 

& Gezin, Huis van het Kind, de huisarts, kraamhulp, de 

vroedvrouw en de pediater doen. Wat is het groeipakket en 

hoe begin je hieraan?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

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

Vr 24-09-21 
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! De gastvrouw ontvangt je met een 

kopje koffie of thee. Je komt en gaat wanneer je wil.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 Van 9 tot 12 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO:  
 huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be 

Wo 22-09-21
Infosessie: Praatgroep 

Verder na verlies
Rouwen om iemand die je dierbaar is, doet pijn en gaat gepaard 

met verdriet. Een praatgroep met lotgenoten biedt je de kans om 

ervaringen te delen en elkaar te steunen. Zowel in Hoeilaart als in 

Overijse kan je vanaf 13 oktober deelnemen aan een praatgroep 

rond rouw en verlies. Graag eerst meer weten over de aanpak en de 

werking van zo’n praatgroep? Heb je interesse om een groep (mee) te 

begeleiden? Schrijf je dan in voor deze infosessie.

Org. dienst Welzijn i.s.m. Trefpunt Zelfhulp vzw

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO en  
 INSCHRIJVEN: welzijn@hoeilaart.be 
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Zo 26-09-21
Opendeurdag Kelleveld: 

10 jaar Kelleveld
Druivendomein Kelleveld bestaat 10 jaar en dat 

wordt gevierd! Iedereen is welkom om het glas te 

heffen op dit unieke project. Je krijgt een woordje 

uitleg over de evolutie die het Kelleveldproject 

de afgelopen 10 jaar heeft doorgemaakt, de 

‘Vroege van Overijse’ (druivenvariëteit) viert zijn 

60ste verjaardag, we herdenken Paula Sémer, 

meter van de Televisiedruif, en ten slotte is er een 

tentoonstelling rond druivenverpakkingen door de 

jaren heen! 

Org. vrijwilligers Kelleveld

 Vanaf 11 uur, druivenserres Kelleveld. Gratis.  
 INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Vr 01-10-21
De Frivole Framboos:  
Troppo Maturo
Frambozen worden 

beter met de jaren, 

puurder en voller 

van smaak. Het 

bewijs hiervan 

leveren Peter 

Hens en Bart van 

Caeneghem met 

hun wervelende 

nieuwe 

voorstelling. Dartel 

en frivool, vrolijk 

en framboos, dat is 

Troppo Maturo.

Org. dienst Vrije Tijd

 20.30 uur, GC Felix Sohie.  VVK: 17 euro. Kassa:  
 18 euro. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

Zo 26-09-21
Serreconcert met Leki en 

Wigbert Van Lierde
Het traditionele serreconcert bij Druiven Mia Michiels brengt 

ditmaal het allerbeste van twee werelden! Een prachtig 

optreden, in twee sets, door topmuzikanten Leki en Wigbert Van 

Lierde. Tussendoor is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een 

heerlijke, verse en ter plaatse gebakken, plant-based pizza! 

Org. Druiven Mia Michiels i.s.m. dienst Vrije Tijd

 Druiven Mia Michiels, 11 uur. 22 euro. Enkel concert: 12 euro. TICKETS: peterschnits@hotmail.com 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Zo 03-10-21
Wereldwinkelontbijt

50 jaar Oxfam Wereldwinkels en  

35 jaar Oxfam Wereldwinkel Hoeilaart

Om dit jubileum te vieren, kan je genieten van een 

eerlijk ontbijt. Op het menu staan allerlei lekkere 

fairtradeproducten zoals chocopasta, confituur, muesli, 

chocolade, speculoos, fruitsap, thee … En niet te 

vergeten het sterproduct van de Oxfam Wereldwinkels: 

heerlijke koffie! 

Org. Oxfam Wereldwinkel Hoeilaart

 Van 8 tot 11 uur, SJC Koldam (polyvalente zaal).  
 Volwassenen: 10 euro. Kinderen van 4 tot 10 jaar:  
 6 euro. Kinderen tot 3 jaar: gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tot 30 september via  
 hoeilaart@oww.be 

Za 02-10-21
Italiaanse avond

Davidsfonds Cultuurweekend 

Na de Portugese, Peruviaanse en Franse avond, 

voert deze culinaire reis ons ditmaal naar het 

prachtige Italië, niet in het minst om zijn culinaire 

rijkdom en heerlijke wijnen. Een gezellige sfeer en 

veel romantiek kan je uiteraard ook verwachten. 

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

 20 uur, GC Felix Sohie.  
 INFO en TICKETS: www.hoeilander.be 

Za 02-10 en zo 03-10-21
Boekenbeurs Vers Geperst

Davidsfonds Cultuurweekend

Ben je geïnteresseerd in geschiedenis, kunst, de culinaire 

wereld of fictie? Dan kan je terecht op de jaarlijkse 

boekenbeurs rond het nieuwe boekenpakket. Je vindt 

er ook een uitgebreid en gevarieerd assortiment voor 

kinderen en jeugd.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

 Zaterdag vanaf 15 uur en zondag van 11 tot 13 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: davidsfonds@hoeilaart.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Zo 03-10-21
Opendeur IJsedal
Al meer dan 50 jaar is IJsedal een gevestigde waarde in de streek. 150 medewerkers, waarvan 124 

met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, geven er dagelijks het beste van zichzelf. Er worden 

stiften verpakt in blisters, puntzakken gevuld met snoep, papier gesneden, enveloppen gevuld, 

pakjes samengesteld en er zijn een groendienst en een klusploeg die zowel bij particulieren als in 

bedrijven werken uitvoeren. Ben je nieuwsgierig en wil je IJsedal beter leren kennen? Stip dan  

3 oktober aan in je agenda!

 Van 10 tot 17 uur, IJsedal, Schavei 75, Overijse.  Gratis rondgang en geschenkje.  
 INFO: info@ijsedal.be, www.ijsedal.be 

Zo 03-10-21
Aperitiefconcert met jong zangtalent

Davidsfonds Cultuurweekend 

Dat onze Druivenstreek veel jong talent herbergt, is al 

lang geweten. De voorbije maanden heeft zangcoach 

Joris Bosman jongeren begeleid in hun zoektocht naar 

een mooie zangstem. Het resultaat daarvan hoor je op 

dit unieke aperitiefconcert. Laat je verrassen door Eline 

Eekhaut, Chloë Bergiers, Kyra Boydens, Coby Verheyden…

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

 11 uur, GC Felix Sohie. VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro (aperitief inbegrepen). 
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Di 05-10-21
Stap voor Stap door Groenendaal
Wandelteam Hoeilaart en de IJsetrippers zorgen voor 

de nodige begeleiding en een vleugje natuurinformatie 

zodat je tijdens deze wandeltocht maximaal kan 

genieten van het mooie Groenendaal.

Org. de IJsetrippers vzw en Wandelteam Hoeilaart

 14 uur, Bosmuseum. 2 euro. Vooraf inschrijven  
 verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.ijsetrippers.be/groepswandelingen 
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Wo 06-10-21
Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje voor senioren met 

computerproblemen. Vrijwilligers van de Seniorenraad 

met informaticaervaring helpen je graag verder en 

staan paraat om al jouw vragen te beantwoorden!

Org. Seniorenraad

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

Do 07-10-21
Digidokter in de bib
Op 7 oktober kan je in de bib gratis terecht bij een 

vrijwilliger van SamenVoor met specifieke vragen rond 

digitale toestellen. Een afspraak maken hoeft niet. 

Nieuwe vrijwilligers die als digidokter hun steentje 

willen bijdragen, zijn ook van harte welkom!

Org. SamenVoor en Bib Hoeilaart

 Van 16 tot 19 uur, bib. Gratis.  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Wo 06-10-21
Voorlezen 

in de bib
Na de zomer herneemt de 

bib een goede gewoonte: 

elke woensdag, behalve 

tijdens schoolvakanties, is 

het verzamelen geblazen in 

de leeszetel. Kinderen van 3 

tot 6 jaar kunnen er genieten 

van de mooiste verhaaltjes. Ook al hebben ze nog 

een beetje moeite met Nederlands, ze zijn meer dan 

welkom!

Org. Bib Hoeilaart

 15.30 uur, bib. Gratis. INFO: www.hoeilaart.be/bib 
Do 07-10, 14-10 en 21-10-21
Leer werken met je smartphone 

of tablet
Aarzel je nog om een smartphone te kopen omdat je 

niet weet hoe ermee te werken? Of heb je er eentje, 

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. Elke sessie sluit af 

met een uitgebreide vragenronde.

Org. Bib Hoeilaart i.s.m. Avansa

 Van 9-12 uur, bib. 15 euro voor de 3 sessies.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.hoeilaart.be/bib,  
 tel. 02 657 17 44 

Do 07-10-21
Peer Baierlein and The Archidukes

Jazz at Felix’

De Duitse trompettist Peer Baierlein woonde en studeerde 15 jaar in 

België. In 2012 richtte hij het South Quartet op waarmee hij regelmatig 

naar België terugkeert. Het geplande concert van 2020 in Hoeilaart 

werd door de epidemie afgelast, maar Peer bleef aandringen om te 

komen spelen. Voor de gelegenheid vond hij enkele vrienden, The Archidukes, om hem te omringen: 

op piano Igor Gehenot, op bas Victor Foulon en op drums Lionel Beuvens.

Org. 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd en 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, www.felixsohie.be 
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Vr 08-10-21
De Schrijfwijzen, Het Groot 

Dictee Heruitgevonden
De bibliotheken van de streek slaan de handen in elkaar voor een 

spellingsclash tussen de druivengemeenten. De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee 

Heruitgevonden, is een tof spel voor iedereen die graag speelt met letters. 

Je hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn om mee te doen. Wat valt er te 

winnen? Toffe prijzen en eeuwige roem! De winnaars van alle bibliotheken 

nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van eind oktober. 

Org. Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken en De Standaard 

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.hoeilaart.be/bib, tel. 02 657 17 44 

Za 09-10-21
Duurzame Doendersdag
Een dag waarop actieve 

burgers aan jong en oud 

tonen wat er allemaal op 

het vlak van duurzame 

ontwikkeling gebeurt in 

Hoeilaart. Meer info volgt!

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. 

meerdere verenigingen en 

organisaties

 GC Felix Sohie. Gratis.  INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 10-10-21
Natuurwandeling: Het 

Zoniënwoud en zijn dieren
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 9 oktober, 18 uur) en mondmasker  
 dragen verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.natuurpunt.be/cvn 

Di 12-10-21 
De Uitdagingen: Bea Cantillon

Lezingencyclus

De laatste cijfers van 

de armoedebarometer 

spreken voor zich. Zeker 

in deze coronatijden 

hebben sommige 

personen en families 

het niet makkelijk om 

rond te komen. Ook 

in onze gemeente 

zijn de cijfers niet 

bemoedigend, ondanks de inspanningen op dat 

vlak de laatste jaren. Bea Cantillon, professor 

Sociaal Beleid aan de UA, armoede-expert en 

voorzitter van 11.11.11, geeft een woordje uitleg 

over deze problematiek. 

Org. 5 voor 12

 20 uur, GC Felix Sohie. Leden: 4 euro.  
 Kassa: 5 euro. INFO en TICKETS: Jan Lenaerts,  
 tel. 02 657 91 26,  
 reserveren@5voor12hoeilaart.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be 
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Wo 13-10-21
Europa nu
Tijdens deze lezing 

situeert Europakenner, 

politicoloog en professor 

Hendrik Vos de Europese 

Unie, en gaat vervolgens 

in op thema’s die de 

voorbije periode in de 

actualiteit zaten. Het 

nieuws van het moment 

zal vast ook aan bod 

komen. Een interessante 

uiteenzetting in de huidige coronapandemie!

Org. Willemsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Leden: 3 euro. VVK: 4 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Do 14-10-21
T.A.N.I.A.!

Theater Malpertuis

In T.A.N.I.A.! 

entertaint Van der 

Sanden het publiek 

op haar eigen 

manier. Met het 

grootste gemak laat 

ze een waaier van 

personages op je los: Guillaume van de toneelschool, 

nonkel Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde en … 

Tania zelf. Maar jezelf … ben je dat alleen maar? Of 

kun je dat ook spelen? 

Org. dienst Vrije Tijd

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

Vr 15-10-21
Nerorocksessie 

Of je het nu ziet als een digestief na de editie van  

19 september of als een vroeg aperitiefje voor de 

editie van 2022, ook in het najaar pakt Nerorock 

uit met een geweldige Nerorocksessie. Na enkele 

geslaagde edities met De Laatste Match van Ivan 

Lendl en YUKO, zijn de caféconcerten in de cafetaria 

van het GC Felix Sohie een vast plekje in jouw  

agenda waard. Kwaliteit gegarandeerd!

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

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

Zo 17-10-21
Dag van het Zoniënwoud
Ontdek het bos op een unieke manier tijdens de 

vijfde Dag van het Zoniënwoud. Een dag met 

activiteiten gespreid over alle onthaalpoorten van 

het Zoniënwoud. Alleen of met het hele gezin, jong 

of net iets minder jong, een fervente boswandelaar 

of een groentje: kom het Zoniënwoud beleven! Het 

volledige programma kan je binnenkort ontdekken op 

de website.

Org. Stichting Zoniënwoud

 Groenendaal. Gratis. INFO: www.zonienwoud.be 

© Fred Debrock

28 I Hier Hoeilaart
SEPTEMBER / OKTOBER 2021



ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Ma 18-10-21
Werken met Canva
Maak je eigen drukwerk 

en sociale media posts met 

Canva, een online programma 

waarmee je makkelijk zelf 

aan de slag kan. Je hebt geen 

grafische of technische kennis 

nodig. Veerle Quintelier helpt 

je op weg!

Org. Avansa

 19 uur, GC Felix Sohie. Gratis. 

 INFO: www.avansa-hallevilvoorde.be 

Wo 20-10-21
Small steps, big impact
Tijdens deze interactieve workshop deelt Lisbet Willems 

haar enthousiasme en duurzame tips. Ze helpt je 

dagelijks betere keuzes te maken die een zo klein 

mogelijke impact hebben op onze planeet.

Org. dienst Vrije Tijd

 14 en 20 uur, GC Felix Sohie. 6 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be,  www.felixsohie.be 

Do 21-10, za 30-10 en  
za 20-11-21
De geboorte van een moeder
Hoe omgaan met gevoelens van schuld, angst, 

teleurstelling, onzekerheid en competitie rond het 

moederschap? Psychotherapeute Sanne Graulus en 

familiebemiddelaar/trainer Katrien Vermeire vertrekken 

van jouw verhalen om de impact van het ouderschap 

op de mentale gezondheid te bespreken. 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 Op donderdag om 19 uur, op zaterdag om 10 uur,  
 GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be 

Do 21-10, vr 22-10 en  
za 23-10-21
Reintje speelt: Koekoeksnest
Psychiatrische 

patiënten delen 

lief en leed in het 

dagverblijf van 

een psychiatrisch 

ziekenhuis. Als 

Murphy zich laat opnemen om een gevangenisstraf te 

ontlopen, verandert hun leven. Murphy brengt weer 

leven in de keet, maar dat past niet in het strakke plan 

van de ijzige hoofdverpleegster. Wie trekt er aan het 

langste eind? Koekoeksnest is gebaseerd op de roman 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest van Ken Kesey.

Regisseur: Kathleen Bollue. 

Org. Toneelgroep Reintje

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 8 euro. Kassa: 9 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 
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Ma 25-10-21
Wat je moet weten over internetabonnementen

Smart Café 

Weet jij wat er allemaal inbegrepen is in je internet- of 

all-in abonnement? Wil je weten welke provider en 

welk contract het best bij je past? Dirk Nys geeft een 

overzicht van de spelers op de Belgische markt. Hij 

bekijkt de voor- en nadelen van verschillende soorten 

abonnementen en gaat dieper in op de extra diensten. 

Hij toont je ook hoe je online zelf je klantengegevens en 

abonnement kan beheren. 

Org. Bib Hoeilaart i.s.m. Avansa

 19 uur, bib. 5 euro. INFO en TICKETS:  
 www.hoeilaart.be/bib 

Di 26-10-21
Infoavond: Een eigen willetje

‘Neen, ikke doen!’ en een 

peuter die zich al stampvoetend 

op de grond gooit. Herkenbaar? 

Jouw peuter bevindt zich in zijn 

peuterpuberteit en dat is niet 

altijd even gemakkelijk voor jou 

als ouder. Hoe ga je om met die 

driftbuien? Hoe zorg je ervoor 

dat jouw peuter leert omgaan 

met grenzen, maar toch opgroeit tot een eigen wezen?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO:  
 huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be 

Wo 27-10-21
Hoeilaartse Melodieën in concert 3

Mijn melodieën (Jan Van Assche)

Met de succesvolle musical Felix is duidelijk geworden dat Jan muzikaal heel wat 

in zijn mars heeft. Deze Hoeilaartse Parel schreef zo’n 100 melodieën bij elkaar 

voor tal van gelegenheden. Denk maar aan 800 jaar Hoeilaart, De 7 Sleutels, 

Alban Eiler, Ik was 14 in ’14 … Hij brengt met Willy Vervloet, Joris Bosman, 

Martine Reyners en verscheidene special guests een selectie uit zijn beste werk 

aan de hand van videofragmenten en live muziek.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

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

Di 26-10-21
Hoe omgaan met moeilijk gedrag

 van mensen met dementie?
Mozaïek Praatcafé 

Dementie Druivenstreek 

wil mantelzorgers, 

families en personen 

met dementie zelf 

samenbrengen. Ze 

willen zoveel mogelijk informatie verspreiden om 

dementie bespreekbaar te maken. Tijdens deze 

infosessie geeft spreekster Greet Herkes de nodige 

handvaten om om te gaan met moeilijk gedrag van 

mensen met dementie.

Org. Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: www.mozaiekdruivenstreek.be 
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Vr 29-10-21
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! De gastvrouw ontvangt je met een 

kopje koffie of thee. Je komt en gaat wanneer je wil.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 Van 9 tot 12 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: huisvanhetkinddruivenstreek@hoeilaart.be 

Zo 31-10-21
Slovenië 

Beeldreportage van en door  

Jean-Pierre Demarsin-Opsommer

Slovenië, het meest welvarende deel van het Joegoslavië 

onder Tito, verklaarde zich onafhankelijk in 1991. Het 

biedt adembenemende landschappen, prachtige grotten 

en glooiende wijngaarden. De Alpen vormen de grens 

met Oostenrijk met als hoogste top de Triglav. Uiteraard 

zie je beelden van de hoofdstad Ljubljana. Barok, art 

nouveau, socialistisch realisme, hippiecultuur … je vindt 

het er allemaal. In Maribor groeit, naar men beweert, de 

oudste wijnstok ter wereld. Een goede reden om deze 

druiven in een feestelijke sfeer te oogsten.

Org. vtbKultuur

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

Do 28-10-21
Chad McCullough Quintet

Jazz at Felix’

Trompettist Chad 

McCullough uit 

Chicago heeft 

al jarenlang 

een band 

met Belgische 

muzikanten en 

komt met hen zijn nieuwe album Forward voorstellen, 

wat volgens de Chicago Tribune een van de beste 

jazzopnames van 2020 is. Chad brengt pianist Rob 

Clearfield mee uit de States en verder zien we de 

vertrouwde gezichten van Bram Weijters op keyboard, 

Piet Verbist op contrabas en Lionel Beuvens op drums.

Org. 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd en 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,  
 www.felixsohie.be 

Do 28-10-21
Gezond zwanger zijn
Voor jezelf en voor je kindje is het goed om gezond 

te eten en gezond te leven. Sporten tijdens de 

zwangerschap en in de vroege en late postnatale periode 

komen aan bod. Wat ‘mag’ en ‘kan’ en vooral waarom?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

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

Vr 29-10-21
Stash

Folklandsessie

Deze band, 

rond frontman 

Gunther 

Verspecht, brak 

door in 2004 met de hit Sadness en stond in 2005 

zelfs op het podium in Werchter. In 2019 bracht 

Stash het album Wolfman! uit, maar corona stak 

stokken in de wielen. Waardoor we nu pas live kunnen 

genieten van dit album. Gunther laat zich omringen 

door topmuzikanten HT Roberts, Niels Delvaux, Bruno 

Deneckere en Nils De Caster.

Org. 5 voor 12 i.s.m. Nerorock en dienst Vrije Tijd

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK en leden: 13 euro.  
 Kassa: 15 euro.  INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 
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September en oktober 2021
ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

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 2021 in voor vrijdag  
1 oktober. Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator
Vanaf wo 01/09 SJC Koldam Wandel en ontdek de gezondste wandeling: geestelijke gezondheid Logo Zenneland
Wo 01/09 9.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad
Wo 01/09 14-17 uur GC F. Sohie  Kaftdag Gezinsbond en Bib Hoeilaart
Zo 05/09 Centrum BMW Motorrad Day 2021 BMW Motorrad
Di 07/09 18.30 uur GC F. Sohie Infomoment: GO! tienerschool VONK! GO! tienerschool VONK!
Zo 12/09 11-17 uur Druiven Van Camp Open Monumentendag: Straffe Streekproductenmarkt Druiven Van Camp i.s.m. dienst Vrije Tijd
Zo 12/09 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Erfgoed in het Zoniënwoud CVN en NGZ
Do 16/09 en  
vr 17/09

16-19 uur Bib Extra Digidokter over Itsme en CovidSafe SamenVoor en Bib Hoeilaart

17 t.e.m. 20 september: Druivenfestival – Hoeilaart Ontpopt
Za 18/09 9.30 uur Bosmuseum Workshop: Ambachtelijk brood in de houtoven CVN
Wo 22/09 20 uur GC F. Sohie Infosessie: Praatgroep Verder na verlies Dienst Welzijn i.s.m. Trefpunt Zelfhulp vzw
Do 23/09 19.30 uur Kasteelhoeve Kersverse ouders: waar kan ik terecht? Huis van het Kind Druivenstreek
Vr 24/09 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek
Za 25/09 9.30 uur Jan van Ruusbroecpark The Pika Foundation Classics Tour The Pika Foundation
Zo 26/09 10 uur Bib Leesclub: De onsterfelijken Dienst Vrije Tijd
Zo 26/09 11 uur Druiven Mia Michiels Serreconcert met Leki en Wigbert Van Lierde Druiven Mia Michiels i.s.m. dienst Vrije Tijd
Zo 26/09 11 uur Kelleveld Opendeurdag Kelleveld Vrijwilligers Kelleveld

T.e.m. do 30/09: QR-wandeling: ontdek APKO
Vr 01/10 20.30 uur GC F. Sohie De Frivole Framboos: Troppo Maturo Dienst Vrije Tijd
Za 02/10 Vanaf 15 uur GC F. Sohie Boekenbeurs Vers Geperst Plezant & Interessant (Davidsfonds)
Za 02/10 20 uur GC F. Sohie Italiaanse avond Plezant & Interessant (Davidsfonds)
Zo 03/10 8-11 uur SJC Koldam Wereldwinkelontbijt Oxfam Wereldwinkel Hoeilaart
Zo 03/10 10-17 uur IJsedal Overijse Opendeur IJsedal IJsedal
Zo 03/10 11-13 uur GC F. Sohie Boekenbeurs Vers Geperst Plezant & Interessant (Davidsfonds)
Zo 03/10 11 uur GC F. Sohie Aperitiefconcert met jong zangtalent Plezant & Interessant (Davidsfonds)
Di 05/10 14 uur Bosmuseum Stap voor Stap door Groenendaal De IJsetrippers vzw en Wandelteam Hoeilaart
Di 05/10 15 uur Aquagym Femma
Wo 06/10 9.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad
Do 07/10, 
14/10, 21/10

9-12 uur Bib Leer werken met je smartphone of tablet Bib Hoeilaart i.s.m. Avansa

Do 07/10 16-19 uur Bib Digidokter SamenVoor en Bib Hoeilaart
Do 07/10 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Peer Baierlein and The Archidukes 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd en Jazz met Pit

Vr 08/10 20 uur GC F. Sohie De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden
Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken 
en De Standaard

Za 09/10 GC F. Sohie Duurzame Doendersdag
Dienst Vrije Tijd i.s.m. meerdere verenigingen 
en organisaties

Zo 10/10 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Het Zoniënwoud en zijn dieren CVN en NGZ
Di 12/10 20 uur GC F. Sohie De Uitdagingen: Bea Cantillon 5 voor 12
Wo 13/10 20 uur GC F. Sohie Europa nu Willemsfonds
Do 14/10 20.30 uur GC F. Sohie Theater Malpertuis: T.A.N.I.A.! Dienst Vrije Tijd
Vr 15/10 21 uur GC F. Sohie Nerorocksessie Nerorock i.s.m. dienst Vrije Tijd
Zo 17/10 Groenendaal Dag van het Zoniënwoud Stichting Zoniënwoud
Ma 18/10 19 uur GC F. Sohie Werken met Canva Avansa
Di 19/10 15 uur Aquagym Femma
Wo 20/10 14 en 20 uur GC F. Sohie Workshop: Small steps, big impact Dienst Vrije Tijd
Do 21/10, za 
30/10 en za 
20/11

19 uur en 10 
uur

GC F. Sohie De geboorte van een moeder Huis van het Kind Druivenstreek

Do 21/10, vr 
22/10, za 23/10

20 uur GC F. Sohie Reintje speelt: Koekoeksnest Toneelgroep Reintje

Ma 25/10 20 uur GC F. Sohie Smart Café: Wat je moet weten over internetabonnementen Bib Hoeilaart i.s.m. Avansa
Di 26/10 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Een eigen willetje Huis van het Kind Druivenstreek
Di 26/10 20 uur GC F. Sohie Hoe omgaan met moeilijk gedrag van mensen met dementie? Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek
Wo 27/10 20 uur GC F. Sohie Hoeilaartse Melodieën in concert 3 Plezant & Interessant (Davidsfonds)
Do 28/10 19.30 uur Kasteelhoeve Gezond zwanger zijn Huis van het Kind Druivenstreek
Do 28/10 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Chad McCullough Quintet 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd en Jazz met Pit
Vr 29/10 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek
Vr 29/10 20.30 uur GC F. Sohie Folklandsessie: Stash 5 voor 12 i.s.m. Nerorock en dienst Vrije Tijd
Zo 31/10 10.30 uur GC F. Sohie Beeldreportage: Slovenië vtbKultuur

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator
Elke woensdag (uitz. 
schoolvakanties)

15.30-16 uur Bib  Voorlezen in de bib Bib Hoeilaart

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie


