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Klimaatmobiel 
helpt met duurzame renovaties
De Klimaatmobiel van 3Wplus komt naar Hoeilaart. Ga gerust langs om bij een deskundige gratis advies in 

te winnen over energie besparen en BENOveren (beter renoveren). Daarnaast is het ook mogelijk om een 

energieaudit van je hele woning aan te vragen.

MOBIEL INFORMATIEPUNT

“De Klimaatmobiel is een 

makkelijk aanspreekbaar 

informatiepunt voor iedereen 

die vragen heeft over beter 

renoveren, energie besparen en 

duurzaam wonen. De inwoners 

kunnen er terecht voor gratis 

advies. Bovendien kunnen ze 

hun woning voor slechts 40 euro 

onder de loep laten nemen tijdens 

een energieaudit, een analyse 

die aantoont waar er energie en 

dus ook geld verloren gaat”, zegt 

energiedeskundige Joris De Vos.

Op basis van die analyse maakt 

Joris een leesbaar rapport op 

met een overzicht van mogelijke 

maatregelen en de tijd waarop 

de investeringen terugverdiend 

zijn. Bij de dienst Omgeving kan 

je terecht voor meer informatie 

over onder meer de beschikbare 

premies en subsidies, waaronder 

een gemeentelijke premie, en de 

groepsaankopen van de provincie.

De Klimaatmobiel moet de 

gemeente helpen met het bereiken 

van de klimaatdoelstellingen. Het 

gemeentebestuur engageerde 

zich met de ondertekening van 

het Burgemeestersconvenant 

om concrete maatregelen te 

nemen om de CO2-uitstoot op 

het grondgebied tegen 2020 met 

minstens 20 procent terug te 

dringen en stelde met die 

bedoeling een Klimaatactieplan 

op (zie: www.hoeilaart.be/

beleidsplannen).

WAAR EN WANNEER?

De Klimaatmobiel blijft maar liefst 

negen weken lang in Hoeilaart 

en zal tijdens dit eerste bezoek te 

vinden zijn op volgende plaatsen:

• Gemeenteplein: van  

3 september tot 5 oktober;

• Rubensplein: van 8 oktober 

tot 19 oktober;

• Watertorenstraat: van  

22 oktober tot 2 november 

(aan de watertoren);

op woensdag van 12 tot 15 uur, 

op donderdag van 16 tot 19 uur 

en op vrijdag van 9 tot 12 uur. 

Daarnaast staat de Klimaatmobiel 

op maandag 17 september 

ook op de jaarmarkt van het 

Druivenfestival, en op zaterdag 

6 oktober op de Duurzame 

Doendersdag (zie blz. 13) in het 

GC Felix Sohie.

ENERGIEAUDIT AANVRAGEN

Bij een energieaudit wordt er 

soms ook een warmtescan van 

je woning gemaakt. Met een 

warmtebeeldcamera maakt de 

expert sprekende infraroodbeelden 

die het warmteverlies aan de 

hand van kleuren duidelijk in kaart 

brengen. Zo’n warmtescan kan 

enkel uitgevoerd worden als het 

buiten voldoende koud is. Wil je 

zeker zijn dat jouw woning deze 

winter aan bod komt, meld je 

dan zo snel mogelijk aan om een 

reservatie te maken.

 

INFO en ENERGIEAUDIT  
 aanvragen:  
 benoveren@3wplus.be  
 gsm 0499 92 39 29 

 INFO over premies:  
 dienst Omgeving  
 tel. 02 658 28 71  
 omgeving@hoeilaart.be 
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Graag traag!
Na een deugddoende vakantie luidt opnieuw de schoolbel. Dat brengt rond de scholen weer veel 

verkeersdrukte met zich mee. Hou je aan de regels, dan blijft het voor iedereen veilig!
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NIET SNELLER DAN 30 KM/UUR!

In de schoolomgeving mag 

je niet sneller rijden dan 30 km 

per uur. Die snelheidsbeperking 

geldt trouwens in het hele 

dorpscentrum en ook in de 

wijken Solheide en Sloesveld. 

Een vast begin- en eindbord 

duiden de zone 30 aan. Eenmaal 

binnen de zone worden de 

verkeersborden niet meer 

herhaald.

En als je dit bord ziet, weet je dat 

je in de schoolomgeving komt:

De lagere snelheid geeft de autobestuurders de mogelijkheid om hoffelijk 

te zijn en op een veilige manier de voetgangers te laten voorgaan. 

OVERSTEKEN IN DE ZONE 30

De filosofie van de zone 30 stelt dat voetgangers er op een veilige 

manier gebruik moeten kunnen maken van de hele publieke ruimte, 

dus in principe overal zouden moeten kunnen oversteken. Je hebt als 

voetganger in een zone 30 wel geen voorrang bij het oversteken, 

maar door de lagere rijsnelheden van voertuigen zou je dat toch 

veilig moeten kunnen doen. Bovendien hoef je geen omwegen te 

maken naar een zebrapad, tenzij het binnen de 30 m ligt, dan moet je 

het zebrapad gebruiken.

De gemeente kiest ervoor om de zebrapaden in de schoolomgeving 

te behouden omdat ze daar een educatieve functie hebben en de 

behoefte om over te steken er groot en sterk geconcentreerd is. Aan 

deze zebrapaden hebben voetgangers in principe voorrang en moeten 

bestuurders stoppen. Denk eraan:  

ook fietsers moeten stoppen.
Steek nooit 
blindelings de  
straat over!
Wees altijd voorzichtig bij het 

oversteken, ook in de zone 

30! Maak duidelijk dat je wil 

oversteken en zoek oogcontact 

met de bestuurder om je ervan 

te verzekeren dat de bestuurder 

je bedoeling heeft begrepen.
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Meer fietsen en stappen, 
wat houdt ons tegen?
Debat over mobiliteit voor fietsers en voetgangers: kansen en knelpunten in Hoeilaart. 
Moderator: William Van Laeken.

Gezocht: gemachtigd opzichters

2017 was een recordjaar voor de files in Vlaanderen. 

Ook in Hoeilaart slibben de wegen in de spits dicht, 

onder meer in de schoolomgeving. Toch blijft de 

Hoeilander vooral de auto gebruiken, leert de 

recentste Gemeentemonitor: niet alleen voor woon-

werkverkeer, maar ook voor de korte verplaatsingen 

in het dorp. 

Hoe kunnen we onze gemeente aantrekkelijk 

inrichten zodat ook kinderen zich veilig kunnen 

verplaatsen naar school, sportclub en andere 

activiteiten? Wat kan het gemeentelijk beleid na 

oktober 2018 doen om meer Hoeilanders aan te 

zetten tot stappen en fietsen?

Stof genoeg voor een levendig debat in de aanloop 

naar de gemeenteraadsverkiezingen, samen met 

de bevoegde schepen van Mobiliteit en Openbare 

Werken, en met de specialisten Mobiliteit van de 

verschillende politieke partijen van Hoeilaart. Met 

getuigenissen van initiatieven uit andere gemeenten. 

En met jouw inbreng als burger! Hartelijk welkom!

• Zondag 9 september, 11 uur,  

zaal Molenberg, GC Felix Sohie. 

• Gratis. 

• Org. Fietsersbond Druivenstreek,  

druivenstreek@fietsersbond.be

Interesse om je in te zetten voor de verkeersveiligheid 

rond de scholen? Als gemachtigd opzichter help je de 

kinderen veilig de straat oversteken en geef je jonge 

fietsers en voetgangers de kans om zelfstandiger naar 

school te gaan.

Iedereen die over wat vrije tijd beschikt, zich 

vrijwillig wil inzetten en minstens 18 jaar oud is, kan 

gemachtigd opzichter worden.

GRATIS OPLEIDING

In oktober worden er op twaalf plaatsen in de 

provincie opleidingen georganiseerd, onder meer in 

onze regio:

• 8 oktober 2018, 18-21 uur, Gemeentehuis Oud-

Heverlee;

• 15 oktober 2018, 13-16 uur, Provinciehuis Leuven.

De theoretische opleiding duurt drie uur en je hebt 

keuze uit dag- en avondsessies. Het praktische 

gedeelte van de opleiding wordt georganiseerd in 

samenwerking met de lokale politie. 

Interesse? Reageer dan vlug. Vooraf inschrijven  

is verplicht en kan enkel online via  

www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdopzichter. 

De provincie Vlaams-Brabant biedt de opleiding gratis 

aan. Ook je uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren 

armband) krijg je van de provincie cadeau.

 INFO en hulp bij inschrijving: dienst Welzijn  
 tel. 02 658 28 42 - welzijn@hoeilaart.be 
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De jeugdbeweging
Kinderen en jongeren beleven er een heerlijke tijd. Ze maken er vrienden voor het leven. Maar zonder enthousiaste 

leidsters en leiders geen jeugdbeweging!

SCOUTS, GEWOON BUITEN
Charlotte Eggerickx aka Vurige 

Mustang (21 j), leidster bij de 

Verkenners en hoofdleidster

Charlotte: “Ik zit van jongs af 

aan, van in het eerste leerjaar, 

bij de scouts en heb er nooit aan 

gedacht om te stoppen. Ik vind 

de jeugdbeweging de perfecte 

wekelijkse ontspanning. Je denkt 

er niet aan school of werk, en 

speelt er zorgeloos samen met 

je vrienden en de kindjes. Bij de 

jeugdbeweging leer je je plan 

trekken, jezelf kennen en anderen 

aanvaarden zoals ze zijn. De ene 

kan goed vuur maken, de andere 

is een krak in sjorren, een ‘stille’ 

kan heel ondernemend zijn, … je 

doet er mensenkennis op.

Vanaf september sta ik bij de 

Gidsen en Verkenners. Samen met 

Matthias, Nand en Arno geef ik 

leiding aan een twintigtal meisjes 

en jongens van veertien tot 

zeventien jaar. 

De nadruk bij deze ‘tak’ ligt op 

samenwerken, hulpvaardigheid, 

avontuur en uitdaging. Zo gaan 

we bijvoorbeeld kajakken, slapen 

onder de blote hemel, uitdagende 

dagtochten maken, … en vooral 

veel plezier beleven.  

Samen met Anne ben ik vanaf 

september ook hoofdleidster. 

Deze zomer, na het kamp, 

namen we de fakkel van onze 

voorgangers over. We zijn 

momenteel de oudsten in de 

groep en we vinden het normaal 

dat we onze verantwoordelijkheid 

opnemen. Ook dat leer je bij de 

jeugdbeweging.”

Scouts en Gidsen ‘De Korrelaar’
• E-mail: vvksmdekorrelaar@hotmail.com

• Facebook: Scouts & gidsen ‘de korrelaar’ Hoeilaart

• Website: https://scoutshoeilaart.wordpress.com

• Hoofdleiding: 

Charlotte Eggerickx, gsm 0474 33 36 62 

Anne Vranken, gsm 0473 30 67 62

• Lokaal: De Joengele, J.B. Charlierlaan 76 a

• Welkom vanaf 6 jaar.

• Inschrijvingsgeld: 32 euro (incl. verzekering).  

Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen 50 procent korting 

krijgen dankzij een tussenkomst van OCMW Hoeilaart. Meer info: 

www.hoeilaart.be/50-korting-voor-jeugdactiviteiten.

• Startdag werkingsjaar 2018-2019:  

zondag 30 september, van 13 tot 16 uur, Jan van Ruusbroecpark
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SPELEN IS … FANTASTISCH
Jari Nevens (18 j),  

leider bij de Tito’s

Jari: “Ik ben al elf jaar bij de 

Chiro en begin nu aan mijn derde 

jaar in de leiding. Ik heb me als 

kadee bij de jeugdbeweging zot 

geamuseerd en wou diezelfde 

ervaring aan andere kinderen 

doorgeven. 

Samen met Jill en Benjamin stond 

ik tot deze zomer bij de Tito’s, 

een groepje van een twaalftal 

jongeren uit het eerste en tweede 

middelbaar. Ieder leidingteam doet 

het op zijn eigen manier, maar 

wij zagen elkaar regelmatig thuis, 

bij een van ons drieën, om de 

activiteiten voor te bereiden. De 

meeste inspiratie haalden we uit 

onze herinneringen aan spelletjes 

en activiteiten van vroeger. Die 

spelen probeerden we nog leuker 

en uitdagender te maken. We 

vonden ook ideeën op internet. 

Pas op de startdag wordt verklapt 

bij welke groep ik in 2018-2019 

zal staan.

In juli gingen we op kamp naar 

Tielt-Winge. Het was superleuk. 

Vooral de dropping was weer 

onvergetelijk. Midden in de nacht 

maken we dan iedereen wakker. 

Geblinddoekt worden de kinderen 

met de auto naar een onbekende 

bestemming gebracht. De 

blinddoeken worden verwijderd 

en vanaf dan moeten ze zelf, in 

kleinere groepjes, de weg naar 

de kampplaats proberen terug 

te vinden. Onderweg moeten ze 

opdrachten uitvoeren die hen 

aanwijzingen geven. Voor de 

veiligheid gaat de leiding mee, 

maar wij verklappen hun natuurlijk 

niets.”

Chiro Hoeilaart
• E-mail: chirohoeilaart@hotmail.com

• Facebook: Chiro Hoeilaart

• Website: https://chirohoeilaart.wordpress.com

• Hoofdleiding: 

Lisa Vanloo, gsm 0479 72 84 54 

Melissa Storms, gsm 0485 15 50 52

• Lokaal: De Joengele, J.B. Charlierlaan 76 a

• Welkom vanaf de derde kleuterklas.

• Inschrijvingsgeld: 35 euro (incl. verzekering, gratis vieruurtje en drank).  

Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen 50 procent korting 

krijgen dankzij een tussenkomst van OCMW Hoeilaart. Meer info: 

www.hoeilaart.be/50-korting-voor-jeugdactiviteiten.

• Startdag werkingsjaar 2018-2019:  

zondag 2 september, 13 uur, De Joengele
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Iemand in je plaats  

laten stemmen 
In België is er stemplicht, maar in een aantal gevallen kan je iemand anders in je plaats laten stemmen. Stemmen ‘bij 

volmacht’ heet dat dan. Zo’n volmacht kan je geven aan elke andere kiezer, ook aan een kiezer die in een andere 

gemeente woont.

VOLMACHT GEVEN

Iemand volmacht geven, doe je 

door het volmachtformulier 
A95 in te vullen. Daarnaast 

moet je ook een attest kunnen 

voorleggen dat bewijst dat je niet 

zelf naar het stemlokaal kan gaan.

Het volmachtformulier A95 kan je 

krijgen bij de dienst Burgerzaken 

of downloaden van  
www.vlaanderenkiest.be.  

In principe kan dat tot op de 

verkiezingsdag zelf, maar hou 

er rekening mee dat zowel 

de ‘volmachtgever’ als de 

‘volmachtkrijger’ het moeten 

ondertekenen en dat je het 

vereiste attest moet bijvoegen. 

Wanneer kan je volmacht geven? Met welk attest?

Als je ziek bent of een handicap hebt Medisch attest van een arts

Als je om andere dan beroepsredenen 
tijdelijk in het buitenland verblijft 
(vakantie)

Attest van de burgemeester. Hiervoor 
moet je bewijsstukken kunnen 
voorleggen zoals een verklaring van de 
touroperator, een reisticket, factuur,  
overeenkomst, … of een verklaring 
op erewoord waarin je identiteit, 
bestemming en data van vertrek en 
terugkomst worden vermeld.

• Als je om beroeps- of dienstredenen 
in het buitenland verblijft (of als je 
deel uitmaakt van zo’n gezin)

• Als je in België woont en op de 
verkiezingsdag moet werken

Werknemer:
attest van de werkgever
Zelfstandige:
verklaring op erewoord

Als je schipper, marktkramer of 
kermisreiziger bent

Attest van de burgemeester (van de 
gemeente waar je bent ingeschreven)

Als je verhinderd wordt door je 
geloofsovertuiging 

Attest van de religieuze overheid

Als je van je vrijheid beroofd bent 
omdat je een straf uitzit

Attest van de directie van de 
strafinrichting

Als je door je studie verhinderd bent Attest van de onderwijsinstelling

VOLMACHT KRIJGEN

Als gemachtigde mag je slechts 

van één volmachtgever een 

volmacht krijgen. 

Op 14 oktober ga je naar 

het stembureau waar de 

volmachtgever moet gaan 

stemmen, en neem je mee:

• je identiteitskaart;

• je eigen oproepingsbrief;

• de oproepingsbrief van de 

volmachtgever;

• het ondertekende volmacht-

formulier; 

• het vereiste attest.

Vergeet niet je eigen stem te gaan 

uitbrengen in je eigen stembureau!

GEEN VOLMACHT

Krijg je een oproepingsbrief om 

te gaan stemmen, maar ga je niet 

persoonlijk stemmen en geef je 

ook geen volmacht, dan kan je 

de redenen van je onthouding, 

met de nodige verantwoording, 

via de dienst Burgerzaken aan de 

vrederechter meedelen. Als de 

vrederechter, in overeenstemming 

met de procureur des Konings, 

je redenen gegrond acht, stelt hij 

geen vervolging in.

 INFO:
 dienst Burgerzaken 
 tel. 02 658 28 50 
 burgerzaken@hoeilaart.be 

 Kasteelhoeve,  
 Jan van Ruusbroecpark 
 Open: elke werkdag van 8.15  
 tot 12 uur, op donderdag ook  
 van 16 tot 19.30 uur.
 Op 14 oktober stand-by  
 bij de stembureaus. 
 
 www.hoeilaart.be/verkiezingen 
 www.vlaanderenkiest.be 

OPGELET!
Door de werken aan de sporthal, zullen de verkiezingen deze 
keer plaatsvinden in het GC Felix Sohie.
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Stemmen  
in GC Felix Sohie 
Door de werken aan de sporthal worden de stembureaus deze keer opgesteld in het GC Felix 

Sohie. Op de oproepingsbrief, die alle stemgerechtigden eind september-begin oktober in de 

bus krijgen, staat in welk bureau je moet gaan stemmen. Er zijn acht  

bureaus en elk bureau draagt een nummer. 

Op het plannetje hieronder worden de verschillende bureaus met hun  

nummer aangeduid. De gemeente voorziet op 14 oktober de nodige  

borden om je de weg naar het juiste stembureau te wijzen.

De stemlokalen zijn bereikbaar 

via de serre (hoofdingang en 

ingang kant Mariënparking). 

Alle andere ingangen van 

het gemeenschapscentrum 

worden afgesloten.

 INFO:  
 dienst Burgerzaken  
 tel. 02 658 28 50  
 burgerzaken@hoeilaart.be 

Ingang Serre

Stembureau 1
Stembureau 2
Stembureau 3
Stembureau 4

Theaterzaal

Stembureau 5 Cafetaria

Stembureau 6 Lokaal ‘t Roth

Stembureau 7 Lokaal Sloesveld

Stembureau 8 Lokaal ‘t Lindeke

SERRE

BIB

 INGANG 

INGANG 
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DIGITAAL STEMMEN 
in 12 stappen
#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

In het stemhokje

1 2
Steek de witte chipkaart 
in de richting van de pijl 

tot aan de streep 
in de stemcomputer.

Volg de instructies 
op het scherm.

3 4
Breng je stem uit. Bevestig je stem.

5 6
Neem de witte 
chipkaart terug. Neem je stembiljet 

(papierstrook).

7 8
Vouw je stembiljet 

dubbel met de gedrukte 
tekst naar binnen.

Aan de voorzitterstafel
9 10

Verlaat het stemhokje met 
je stembiljet en chipkaart.

Geef de witte chipkaart 
terug aan een lid 

van het stembureau.

Aan de stembus
11 12

Ga naar de stembus, vouw 
je stembiljet terug open 

De klep opent automatisch. 
Steek het dichtgevouwen 
stembiljet in de stembus.en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest @ABB_Vlaanderen

info@vlaanderenkiest.be vlaanderenkiest.be

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

Kijk je stembiljet na. 
Je stemkeuze staat in 
kleine letters gedrukt.
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Wat mag er in de roze zak? Wat hoort thuis in de blauwe pmd-zak? Waarom werd mijn pmd-zak niet 

meegenomen? Hoe kan ik afvalvriendelijker leven? Voortaan kan je met dat soort vragen terecht bij Marianne 

Verbraeken, de kersverse afvalsteward van Interrand. Zij maakt de inwoners van de Druivenstreek wegwijs in het 

sorteren van hun afval en helpt hen te recycleren en afval te vermijden.

LAAGDREMPELIG AANSPREEKPUNT

De Intercommunale Interrand is verantwoordelijk 

voor het ophalen en recycleren van afvalstoffen 

in de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. 

Vorig jaar werd, met de invoering van de roze zak, 

nogmaals duidelijk dat er in de regio nood was aan 

een afvalsteward die als link kan fungeren tussen 

Interrand en haar bewoners.

Bart Vandewiele, directeur van Interrand: “Op 1 

februari is Marianne Verbraeken in de nieuwe 

functie gestart. Ze heeft de voorbije zeven maanden 

al heel wat mensen kunnen helpen met afvaltips, met 

raad bij fout gesorteerde afvalzakken, met aanpakken 

van sluikstortproblemen en het ontwikkelen van 

een sorteergids voor zachte en harde plastics. 

Toegankelijk zijn voor al wie nood heeft aan raad en 

hulp, dat is waar Interrand hard aan werkt.” 

“Ik ben bereikbaar voor al wie me nodig heeft! Ik 

kan zowel individueel als voor een groep mensen 

uitleg verschaffen over tal van afvalthema’s en 

-problemen”, vult Marianne aan. “De meeste vragen 

zijn eenvoudig en gemakkelijk te beantwoorden. 

Wordt het ingewikkelder, dan kom ik graag ter 

plaatse kijken.” 

SENSIBILISEREN

“Proactief te werk gaan is niet altijd even makkelijk”, 

vindt Marianne. “Dat kan je niet alleen, je moet 

met heel wat anderen zoals scholen, verenigingen, 

bedrijven en gemeenten, samenwerken. Je bereikt 

ook niet alle mensen via geschreven media. Je moet 

verschillende kanalen inschakelen en naar de mensen 

toe gaan.”

Zo was Marianne de voorbije maanden aanwezig in 

het Dorpsrestaurant en bij de ontvangst van nieuwe 

inwoners. Aan haar afvalstandje demonstreert ze hoe 

je je afval moet aanbieden, welk afval in welke zak 

mag, en beantwoordt ze alle vragen. 

Volgend schooljaar wil ze, in overleg met 

de leerkrachten, ook werk maken van een 

graadgebonden programma in de scholen. Een 

bezoek aan het recyclagepark, een kennismaking met 

de afvalophalers, … met dergelijke initiatieven hoopt 

Interrand de aandacht van jongeren voor een correcte 

omgang met afval aan te wakkeren.

AANPAKKEN

Bewoners bij wie keer op keer een zak blijft 

staan of wiens papier en karton door de straat 

slingeren, mogen zich aan het bezoek van de 

afvalsteward verwachten. Ze zal hen uitleggen hoe 

ze correct moeten sorteren. “Ik ga met ons nieuwe, 

elektronische ‘sorteerwagentje’ de straat op. Ook 

via de afvalophalers, de milieudiensten van de 

gemeenten, de gemeenschapswachten en meldingen 

van bewoners kom ik te weten welke bewoners nood 

hebben aan meer uitleg”, verduidelijkt Marianne. 

“De wijkagent inschakelen om boetes uit te schrijven, 

is voor ons de allerlaatste stap. De mensen goed 

inlichten en helpen is onze eerste taak.”

De afvalsteward 
helpt je graag verder

 INFO: tel. 02 658 95 41 – info@interrand.be  
 www.interrand.be 
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Op 25 september 2018 viert de hele wereld de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de 

Verenigde Naties: een langetermijnagenda met zeventien doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats 

moet maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable 

Development Goals (SDG’s) genoemd: 

Samen met meer dan zestig andere Vlaamse steden en gemeenten viert Hoeilaart die verjaardag een hele week 

lang: van 18 tot 25 september hangen we de SDG-vlag uit aan het gemeentehuis en zetten we onze eigen 

‘Duurzame Helden’ in de kijker. Deze helden zijn Hoeilaartse burgers, scholen, organisaties, bedrijven of andere 

groepen die op hun manier bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij worden de lokale gezichten van de 

zeventien mondiale doelstellingen.

HOEILAART ZOEKT DUURZAME HELDEN

Ben jij in je dagelijkse leven (in je job, je hobby, 

je vereniging) bezig met thema’s als armoede, 

gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, 

vrede, gelijkheid, consumptie, mondiale 

samenwerking? Dan ben jij ongetwijfeld een 

Duurzame Held! Hoeilaart pakt graag uit met jou als 

inwoner.

• Stel je snel kandidaat via vrijetijd@hoeilaart.be 

(liefst voor 7 september 2018).

• Ken je andere mensen die zich dagelijks inzetten 

om van Hoeilaart een aangenamer, positiever, 

veiliger, gezonder, eerlijker, rechtvaardiger, 

duurzamer plekje te maken? Geef ook gerust hun 

namen door!

Wat doet een Duurzame Held tijdens de Week 

van de Duurzame Gemeente? Gewoon z’n ding! 

Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat je het nodige 

campagnemateriaal krijgt om je heldenstatus in de 

kijker te zetten én maakt lawaai rond alle helden via 

de communicatiekanalen van de gemeente, in de 

lokale media en op de campagnewebsite  

www.duurzamegemeente.be.

Nog niet helemaal overtuigd?

• Bekijk het promofilmpje Week van de Duurzame 

Gemeente van de Vereniging van Vlaamse Steden 

en Gemeenten (VVSG) op www.youtube.com.

• Lees de campagnehandleiding op  

www.duurzamegemeente.be. 

• Lees alles over de SDG’s op  

www.vvsg.be/sites/sdgs. 

Gezocht: Duurzame Helden
Hoeilaart doet mee aan de allereerste Week van de #duurzamegemeente
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Hoeilaart krijgt ook dit jaar een duurzaamheidsevenement met een brede 

opzet, dankzij de medewerking van diverse organisaties zoals het lokale 

Klimaatteam, de GROS, de Milieuraad, de vereniging Samen Voor, de 

dienst Vrije Tijd en Welzijn en vele andere lokale groepen en initiatieven. 

De organisatoren willen graag aandacht besteden aan de zeventien 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

Wat staat er dit jaar allemaal 

op het programma?

REPAIR CAFÉ EN 

WERELDMARKT, 10-14 UUR

Wat doe je met een broodrooster 

die niet meer werkt? Of met een 

rokje met een gebroken rits? Of 

een pc die vastzit, een printer 

die niet meer print? Weggooien? 

Mooi niet! 

Repair Cafés zijn bijeenkomsten 

waar je elektrische apparaten 

of andere spullen waaraan iets 

hapert, gratis kan laten herstellen. 

Je gaat er samen aan de slag 

met deskundige vrijwilligers, 

zoals elektriciens, naaisters, IT- 

deskundigen en fietsmakers. Als 

je een gift wil doen, kan je een 

centje in de pot stoppen voor het 

goede doel.

Op het Repair Café kan je ook 

heel gezellig een kopje koffie 

komen drinken en een babbeltje 

doen, en er is ook mogelijkheid 

om te lunchen.

Tegelijkertijd is er in het 

gemeenschapscentrum een 

Duurzame Wereldmarkt waarbij 

lokale organisaties van allerlei 

snit tonen waar duurzame 

ontwikkeling eigenlijk over gaat.

FASHION SWAP - INLEVEREN: 

10.30-11.30 UUR - VERKOOP: 

12-15 UUR

Heb je kleren in je kast hangen 

die je niet meer draagt, maar 

wel in goede staat zijn? Kan je 

ze moeilijk weggeven? Kom je 

kleren dan ruilen voor andere 

‘nieuwe’ kleren op de Fashion 

Swap. Zo doen we samen aan 

‘consuminderen’! 

DUURZAME 

DORPSWANDELING, 14 UUR

Om 14 uur vertrekt er weer 

een Duurzame Dorpswandeling 

aan het GC Felix Sohie, een 

begeleide tocht langs lokale 

voorbeelden en projecten waar 

onze dorpsgenoten inspiratie op 

kunnen doen voor een duurzamer 

leven. Deze activiteit vindt 

plaats onder auspiciën van de 

Milieuraad en wordt uitgezet door 

wandelvereniging ’t Beukenootje. 

LEEF-ETENTJE, 18 UUR

Rond 18 uur zal er een heerlijke 

Liberiaanse maaltijd worden 

geserveerd door de vrijwilligers 

van LEEF, een vzw uit Hoeilaart 

die daarmee geld inzamelt en 

studieboeken verscheept naar 

haar onderwijsproject in dit West-

Afrikaanse land.

 INFO: dienst Vrije Tijd,  
 coördinator Evenementen  
 tel. 02 657 05 04  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Duurzame Doendersdag
Zaterdag 6 oktober 2018, 10-14 uur, GC Felix Sohie
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Twee 
directeurs
We spreken niet langer van een gemeente-

secretaris, een OCMW-secretaris en een ontvanger 

of financieel beheerder. Zoals opgelegd door het 

Decreet Lokaal Bestuur van de Vlaamse regering, 

hebben de gemeente en het OCMW nu samen 

één algemeen directeur en één financieel 

directeur.

Op 26 maart 2018 werd Brecht Van den Bogaert 

aangesteld als financieel directeur. Sinds 1 

augustus is Bram Wouters algemeen directeur van 

gemeente en OCMW Hoeilaart.

Vanaf 1 januari 2019 zullen de gemeentediensten 

en de diensten van het OCMW één organisatie 

vormen. 

Honden aan de leiband!
Op straat, in het park, in het bos, … overal op het 

openbaar domein moeten honden aan de leiband!

Loslopende honden kunnen gevaarlijk zijn, niet 

alleen in het verkeer. Vooral kinderen en oudere 

mensen kunnen behoorlijk schrikken van een 

hond, en omgekeerd kan een hond onvoorspelbare 

reacties hebben, ook naar andere honden en dieren 

toe. Als begeleider ben je verantwoordelijk voor 

je hond en moet je beletten dat hij andere dieren 

of mensen intimideert of lastig valt, voertuigen 

bespringt of private eigendommen betreedt.

Daarom: hou je hond steeds aan de leiband 

als je uit wandelen gaat! Je bent strafbaar 

als je dat niet doet! Ook in het Zoniënwoud 

geldt deze regel. Speel- en sportterreinen zijn voor 

honden sowieso verboden terrein!

Je kan een administratieve boete krijgen die kan 

oplopen tot 350 euro, wanneer je je niet aan deze 

regel houdt.

 INFO: www.hoeilaart.be/politiereglement  
 (artikel 129) 

Bancontact  
voor pasfoto’s
Op de dienst Burgerzaken kan je nu ook in  

de pasfotocabine met bancontact betalen.  

Voor officiële documenten kon je al langer  

je bankkaart gebruiken. Prijs: 6 euro voor  

6 pasfoto’s.

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

Brecht Bram
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Erkenning van je ambacht
Als ambachtsman of ambachtsvrouw kan je een wettelijke erkenning 

aanvragen bij de federale overheid. Deze erkenning bekrachtigt het 

authentieke karakter van je activiteit, het manuele aspect van je werk en je 

knowhow als ambachtsman of -vrouw. Voor je imago is het logo dat je dan 

mag gebruiken, een extra troef.

Al meer dan 1100 ambachtslui kregen deze wettelijke erkenning van de FOD Economie. Ze zijn opgenomen 

in een register dat regelmatig wordt bijgewerkt. Aarzel niet om hen te vervoegen! 

 INFO en aanvraagformulier:  https://economie.fgov.be/nl  
 (Thema’s > Ondernemingen >  Een onderneming beheren en ontwikkelen >  
 Het ambachtsschap erkennen en herwaarderen > Wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw)

Bloedinzameling
Door bloed te doneren 

kan je iemands leven 

redden. Twijfel geen 

seconde en word 

ook donor. Bied je op 

maandag 10 september, tussen 18 en 20.30 

uur, in het GC Felix Sohie bij het Rode Kruis 

aan.

 INFO: www.rodekruis.be 

Cultuur in 1, 2, 3
De nieuwe brochure 1, 2, 3 … Hoeilaart, najaar 2018 is uit! 

Iedereen krijgt een exemplaar in de bus. Ze staat weer boordevol 

voorstellingen, concerten, lezingen en ander cultuurgenot, dicht bij 

huis en voor een prikje. Voor een paar euro’s in eigen dorp genieten 

van een gezellig, ontspannend en verrijkend uitje.

Bestel tickets voor ten minste drie activiteiten en geniet van de 

voordelige abonnementsprijzen. Bovendien kan je ook nog je 

cultuurwaardebons gebruiken en 2,50 euro extra korting krijgen.  

Laat die kans niet liggen! 

Je vindt de brochure ook op www.hoeilaart.be en www.felixsohie.be. 

 INFO: dienst Vrije Tijd – tel. 02 657 05 04 – vrijetijd@hoeilaart.be 

Luisterend oor
Meer dan 70 procent van de jongeren die 

telefonische hulp zoeken, komen terecht bij Awel, 

de Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en 

jongeren in België. Maar de lijn is zo drukbezocht 

dat nog heel wat kinderen en jongeren met hun 

verhaal blijven zitten.

Awel zoekt extra vrijwilligers. Word een luisterend 

oor. Surf naar www.awel.be.

www.barbaradex.be

najaar 2018

HOEI_123hoeilaart_AUG018.indd   1 08/08/2018   12:18
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DE NIEUWBOUW

Begin volgend jaar wordt op 

de woonzorgsite Den Dumberg 

het oude, leegstaande rusthuis 

(‘het hospice’) afgebroken. 

Op de vrijgekomen zone 

plant de gemeente een nieuw 

kinderdagverblijf met plaats voor 

36 kindjes. 

Het wordt een langgerekte 

laagbouw, waarin de 

twee leeftijdsgroepen elk 

hun eigen slaap-, leef- en 

verzorgingsruimten, sanitair en 

berging hebben. Tussen de twee 

groepen in komen de keuken, de 

linnenkamer, de afvalkamer, de 

technische kamer, de administratie 

en de ruimten voor het personeel. 

Verder wordt er in het gebouw 

ook een polyvalente ruimte 

voorzien die uitgeeft op een 

buitenspeelruimte. En bij mooi 

weer kunnen de kinderen gebruik 

maken van een tuintje en een 

overdekt terras.

1 SITE VOOR JONG EN OUD

Het woonzorgcentrum en 

het nieuwe kinderdagverblijf 

hebben een gemeenschappelijke 

toegangsweg en geven 

beide uit op een centraal 

pleintje. De senioren kunnen 

vanuit het woonzorgcentrum 

de kinderen zien spelen 

in de buitenspeelruimte. 

In de polyvalente zaal zijn 

gemeenschappelijke activiteiten 

mogelijk.

ENERGIEZUINIG

De ontwerpers, Eiland 7 

Architecten, besteedden 

veel aandacht aan de 

energievriendelijkheid van het 

gebouw. Voorbeelden zijn 

de driedubbele beglazing, 

hoogwaardige isolatie, 

energiezuinige toestellen, 

kranen en detectoren, … en het 

groendak dat hergebruik van 

regenwater mogelijk maakt.

Voor verwarming en koeling 

wordt een grondwarmtepomp 

geïnstalleerd. In alle lokalen is er 

vloerverwarming.

KOSTPRIJS EN SUBSIDIES

Op 27 augustus keurde de 

gemeenteraad het lastenboek 

goed voor de afbraak van het 

oude rusthuis en de bouw van 

het nieuwe kinderdagverblijf. De 

kostprijs van deze werken wordt 

geraamd op 2,27 miljoen euro 

(incl. btw). 

De gemeente kan hiervoor 

rekenen op een subsidie van 

154.682,15 euro van het 

Vlabinvest-Agentschap voor 

Woon- en Zorginfrastructuurbeleid 

voor Vlaams-Brabant.

Ook bij het Vlaams 

Infrastructuurfonds 

voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden (VIPA) werd 

een subsidieaanvraag ingediend. 

De gemeente krijgt van VIPA een 

tussenkomst van 574.830,40 

euro.

De inrichting van de omgeving, 

het aanpassen van de inkom van 

het woonzorgcentrum en de 

aanleg van extra parkeerplaatsen 

op de site, worden in een volgend 

stadium aanbesteed.

PLANNING

• Najaar 2018: nutswerken,  

onder meer het verplaatsen 

van de gasleiding die anders 

onder de nieuwe kinderkribbe 

zou komen te liggen. 

• Begin 2019: afbraak van het 

oude rusthuis.

• Maart-april 2019: start van 

de nieuwbouwwerken.

• September 2020: einde van 

de nieuwbouwwerken.

 INFO: technische dienst  
 tel. 02 658 28 70  
 technischedienst@hoeilaart.be 

Nieuw kinderdagverblijf
Het gemeentelijk kinderdagverblijf in de wijk Solheide is te klein, voldoet niet aan de strenger  

geworden regels van de Vlaamse overheid en is energetisch niet meer van deze tijd.  

Daarom komt er een nieuwe crèche op de woonzorgsite Den Dumberg.
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In de eerste fase wordt de bestaande grote zaal 

van de sporthal vijf meter uitgebreid en wordt een 

hockeybestendige vloer aangebracht. Er komen ook 

een aantal nieuwe ruimten: een gevechtssportzaal 

met twee tatami’s, twee danszalen en drie 

polyvalente ruimtes voor dans, aerobic, yoga en 

speelpleinwerking. Ook het nieuwe jeugdhuis krijgt 

een plaats. Als alles volgens plan verloopt, loopt de 

eerste fase af in juni 2019. In 2021 zal in de tweede 

fase de tennishal uitgebreid worden met een extra 

overdekt terrein.

De gemeente Hoeilaart ging voor deze twee 

fases in op de jaarlijkse oproep van de Vlaamse 

overheid om een subsidieaanvraag voor 

bovenlokale sportinfrastructuur in te dienen. 

De beoordelingscommissie beoordeelde het 

aanvraagdossier op vijf criteria: behoefte, bereik, 

samenwerking, toegankelijkheid en innovatie.

Hoeilaart kreeg voor alle criteria goede punten. Het 

dossier scoorde sterk op behoefte en bereik doordat 

de sportparticipatiegraad in Hoeilaart hoger ligt dan 

het gemiddelde in Vlaamse gemeenten. Met de 

renovatie wordt het sportaanbod nog vergroot en 

zullen de clubs die nu een ledenstop moeten inlassen, 

hun werking nog kunnen uitbreiden. Op vlak van 

innovatie werd goed gescoord door te kiezen voor 

een hockeybestendige sportvloer, wat uitzonderlijk is 

in Vlaanderen.

Het totale sportgerelateerde investeringsbedrag 

dat de gemeente voor deze twee fases voorzag is 

3.987.451 euro, waarvoor ze nu meer dan 900.000 

euro subsidie ontvangt. 

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

Subsidie voor renovatie  

sportinfrastructuur
Begin mei zijn de werken op de Koldamsite gestart. De sporthal wordt verbouwd tot een nieuw sport- en 

jeugdcentrum. De Vlaamse overheid ondersteunt de sportgerelateerde werken voor de eerste en 

tweede fase van de renovatiewerken met een subsidie van 909.139 euro.

Hoe ver staan de werken?
Na het bouwverlof, in augustus, werd de 

paalfundering uitgevoerd zodat er kon gestart 

worden met de eigenlijke bouwwerken van  

fase 1: funderingsbalken, betonnen vloerplaat, 

prefab kolommen, dakstructuur …

Het nieuwe jeugdcentrum komt op de plaats 

waar zich het rondpunt en de vroegere inkomhal 

en cafetaria bevonden.
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Crescendo Centrum voor 
Volwassenenonderwijs
Vanaf 1 september maakt CVO Tervuren-Hoeilaart 

deel uit van Crescendo CVO, het centrum voor 

volwassenenonderwijs dat actief is in de regio 

Mechelen, Lier, Heist-op-den-Berg, Zaventem en 

Tervuren. De campus Tervuren-Hoeilaart biedt een 

ruime waaier aan opleidingen aan.

Ben je ten minste 16 jaar of ben je 15 jaar en heb je 

de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair 

onderwijs gevolgd, dan kan je bij Crescendo 

CVO voor uiteenlopende opleidingen terecht. 

Informatica, Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Nederlands 

voor anderstaligen, gebarentaal, koken, mode, 

maar ook leraar, loodgieter, monteur centrale 

verwarming, stukadoor, meubelmaker, boekhouden, 

gelaatsverzorging, … Crescendo CVO biedt het, 

verspreid over verschillende campussen, allemaal aan.

Een overzicht van alle campussen en opleidingen vind 

je op http://www.cvo-crescendo.be/opleidingen.

LESSEN IN HOEILAART

In het GC Felix Sohie kan je tijdens het schooljaar 

2018-2019 volgende lessen volgen:

• Nederlands voor anderstaligen

• Spaans niveau 1 en 3

• Internet 2 en de nieuwe media

• PC Word en Excel

Vanaf 23 augustus kan je hiervoor inschrijven op het 

secretariaat van de campus Tervuren-Hoeilaart.

• Adres: Pater Dupierreuxlaan 1 b, 3080 Tervuren.

• Tijdens het schooljaar open op maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 

18 tot 21 uur. 

Inschrijven per telefoon, post of e-mail kan niet.

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

Levenslang (bij)leren
Studeren houdt niet op na je schoolloopbaan. Meer dan ooit dien je in je persoonlijke en professionele leven 

flexibel te zijn en voortdurend bij te leren. Bijleren houdt je jong!

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.

 INFO: financiële dienst - tel. 02 658 28 60  
 financien@hoeilaart.be 
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Wie in Hoeilaart start met een crèche en daarbij 

tarieven hanteert die rekening houden met het 

inkomen van de ouders, kan momenteel rekenen op 

een subsidie van Kind & Gezin.

Ook wie al groepsopvang organiseert en nu 

overschakelt op dergelijke ‘inkomenstarieven’, 

kan een subsidie krijgen. Een groepsopvang of 

crèche is een grotere opvang met minstens negen 

opvangplaatsen en meerdere kinderbegeleiders.

HOE AANVRAGEN?

• De aanvragen moeten voor 10 september 2018 

ingediend worden bij Kind & Gezin én gemeld 

worden aan het gemeentebestuur.

• De aanvraagformulieren zijn te vinden op de 

website van Kind & Gezin (Kinderopvang > Sector 

baby’s en peuters > Snelinfo’s oproepen verslagen 

> Oproepen en beslissingen > Oproepen >  

Oproep 2) en kunnen enkel ingediend worden via 

e-mail uitbreiding.kinderopvang@kindengezin.be.

• Melden aan het gemeentebestuur kan door 

een kopie van deze aanvraag te versturen naar 

welzijn@hoeilaart.be.

• Kind & Gezin vraagt advies aan het 

gemeentebestuur. De manier waarop de 

gemeente, in overleg met het Lokaal Overleg 

Kinderopvang (LOK), advies uitbrengt, 

wordt beschreven op www.hoeilaart.be/

uitbreidingsronde-kind-gezin.

 INFO: dienst Welzijn – tel. 02 658 28 42  
 welzijn@hoeilaart.be 

Subsidies voor 

kinderopvang
De Vlaamse regering maakt voor de tweede keer dit jaar extra middelen vrij om te voldoen aan de toenemende 

vraag naar kinderopvang. Nieuwe en bestaande Hoeilaartse crèches komen voor de subsidies in aanmerking.

Centrum voor Basiseducatie, 
Open School Halle-Vilvoorde
Volwassenen die vroeger minder kansen kregen om 

te studeren, kunnen terecht bij het Centrum voor 

Basiseducatie. Daar krijgen ze les in kleine groepen 

en dienen ze enkel een kleine bijdrage te betalen 

voor het lesmateriaal. 

Er worden in de hele regio Halle-Vilvoorde cursussen 

georganiseerd. Sommige cursussen lopen het hele 

schooljaar door, andere cursussen bestaan uit kortere 

modules van een bepaald aantal lessen. Informeer je!

LESSEN IN HOEILAART

Cursussen 2018-2019 in GC Felix Sohie:

Fris je taal op - Starten met de computer - Starten 

met een tablet - Mee met de smartphone - Doe meer 

met je foto’s op computer - Sociale media - Kopen en 

verkopen - Rijbewijs opfrissen

 INFO en inschrijven: Open School Halle-Vilvoorde  
 tel. 02 252 51 50 – www.cbehalle-vilvoorde.be  
 lesinfo.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be 
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INLOOPMOMENTEN

De inloopmomenten van Kind en Gezin 

geven jonge ouders de kans om hun 

vragen over zwangerschap, bevallen, 

opvoeden, ... rechtstreeks te stellen aan 

een medewerker van Kind en Gezin. 

Elke eerste dinsdag van de maand, van 11 

tot 12 uur, kan je daarvoor terecht in het 

Sociaal Huis. 

INFOSESSIES

Een aantal prenatale infosessies bereiden je 

beter voor op de bevalling en de komst van 

je kindje.

Alle sessies vinden plaats in GC De Bosuil 

(Jezus-Eik), telkens van 18.30 tot 20 uur, 

en kunnen gratis bijgewoond worden door 

wie meer dan drie maanden zwanger is.

• 3 september: Zwanger zijn en 

lichamelijke veranderingen

• 1 oktober: Van partnerschap naar 

(positief) ouderschap

• 5 november: De arbeid en de bevalling

• 3 december: Voeding en verzorging van 

je baby

• 7 januari: Voorstelling Huis van het 

Kind en zijn partners

Inschrijven voor de sessies is niet verplicht, 

maar wordt aanbevolen en kan via  

www.huisvanhetkinddruivenstreek.be.

 INFO: Sociaal Huis – tel. 02 658 28 68  
 info@huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Traditiegetrouw worden in november onze senioren extra 

verwend. Een eerste blik op het programma:

Maandag 19 november, 14 uur, GC Felix Sohie 

’t Trefpunt Sohie ‘special’: quiz 

Org. Seniorenraad

Dinsdag 20 november, 20 uur, GC Felix Sohie 

Praatcafé Dementie: Ondersteunend 

communiceren met mensen met dementie 

Org. Mozaïek

Woensdag 21 november, 14 uur,  

WZC Hof ten Doenberghe 

Free podium 

Org. dienst Animatie WZC

Woensdag 21 november, 19.30 uur,  

WZC Hof ten Doenberghe 

Infoavond over mantelzorg 

Org. dienst Animatie WZC, Femma, Samana

Donderdag 22 november, 11.30 uur,  

zaal De Eekhoorn 

Dorpsrestaurant 

Org. dienst Welzijn

Donderdag 22 november 14 uur,  

WZC Hof ten Doenberghe 

Muziek met DJ Roland 

Org. dienst Animatie WZC

Maandag 26 november, 14 uur, GC Felix Sohie 

’t Trefpunt Sohie 

Org. Seniorenraad

Donderdag 29 november, 14 uur, GC Felix Sohie 

Cultuur om 14 uur: Dex tot de tweede macht 

Org. dienst Vrije Tijd

 INFO: dienst Welzijn – tel. 02 658 28 42  
 welzijn@hoeilaart.be 

Info voor kersverse  
mama’s en papa’s

Week van de Senior, voorsmaakje

W
E
LZ

IJ
N
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Hoe ben je op het idee gekomen 
om deze winkel te openen?
Charlotte: Ik heb als jobstudente in 
een Leonidaswinkel gewerkt. Ik vond dat 
super. Je kan creatief bezig zijn met het 
maken van pakjes en strikjes én je kan 
mensen blij maken. Na mijn studies kwam 
ik op de boekhouding van een bedrijf 
terecht. Dat lag in de lijn van mijn diploma 
en was best interessant, maar ik wist snel 
dat het mijn droomjob niet was. Ik neem 
graag initiatief en hou liefst het heft in 
eigen handen. 

Van droom naar werkelijkheid, 
hoe is dat gegaan?
Charlotte: Al in oktober van vorig jaar 
nam ik contact op met Leonidas. Leonidas 
heeft me geholpen bij het vinden van 
een locatie en het in orde brengen van 
alle paperassen, ze hebben me uitgelegd 
hoe ik me best kan organiseren en mijn 
inkopen plannen. Ook van Carine, de 
vorige uitbaatster van de Leonidaswinkel 
in Hoeilaart, heb ik veel goede raad 
gekregen. Bij het opstarten van een 
eigen zaak komt echt veel kijken. Ook in 
de toekomst zal ik nog kunnen rekenen 
op opleidingen en ondersteuning van 
Leonidas, zowel op logistiek als op 
verkooptechnisch vlak.
Naast het Leonidasassortiment verkoop 
ik ook snoep in zakjes of potjes, en een 

mooie selectie aan decoratieartikelen die 
je al dan niet met pralines kan laten vullen. 

Waarom koos je voor Hoeilaart?
Charlotte: Ik ben opgegroeid in Overijse 
en ken heel wat Hoeilanders van op de 
middelbare school. Hoeilaart is een heel 
aantrekkelijke gemeente. Toen Leonidas 
me vertelde dat het verkooppunt in 
Hoeilaart vrijkwam, heb ik die buitenkans 
niet laten liggen. Er gebeurt veel in 
Hoeilaart en ik ben van plan om me goed 
in te werken. Tijdens het Druivenfestival 
zal ik al meedoen aan de reclamestoet en 
de jaarmarkt.

Wat verwacht je ervan?
Charlotte: Leonidas is een 
dankbaar merk. De pralines zijn 
superlekker en hebben een zeer goede 
prijskwaliteitverhouding. Het zijn 
kwaliteitsproducten binnen het bereik van 
iedereen. Wie zichzelf wil verwennen, een 
geschenkje nodig heeft of bezoek krijgt, 
kan bij Zoet terecht. Er is keuze genoeg 
uit mooi verpakte pralines, chocolade, 
snoepjes en decoratieartikelen. We zijn 
bovendien open op zon- en feestdagen. Ik 
zie het helemaal zitten!

Hoe ben je op het idee gekomen 
om als zelfstandig graficus aan de 
slag te gaan?
Jan: Van vorming ben ik graficus. De 
eerste jaren van mijn carrière was ik 
gespecialiseerd in het ontwerp van 
logo’s en house styling. Dat bracht mij in 
contact met een privé-videoproductiehuis 
in Brussel. Daar leerde ik het vak van 
producer/regisseur en kreeg mijn carrière 
een andere wending. In 1988 kreeg ik 
de opdracht om het openingsgala van 
VTM te producen. Dat was de start 
om de volgende tien jaar voor VTM 
programma’s te produceren: Tien om te 
Zien, De Soundmixshow, Het Mooiste 
Moment en nog vele andere. In 2000 
maakte ik de overstap naar de VRT waar 
ik als eindredacteur werkte van onder 
meer Ombudsjan. In 2006 kreeg ik de 
kans om documentaires te maken voor 
Canvas: Marathon en Bobslee. Deze beide 
producties werden druk bekeken.
Na jaren voor televisie te hebben gewerkt, 
bleef mijn hart bij het zuivere grafische 
ontwerp. Sinds 2013 heb ik dus het 
potlood weer vastgenomen als zelfstandig 
graficus.

Waar staat The Idea Whisperer 
voor?
Jan: Ik koos de naam The Idea Whisperer, 
omdat het bedenken van ideeën 

centraal staat in mijn werk. Het zoeken 
naar nieuwe ideeën is nog altijd mijn 
voornaamste bezigheid. Niet enkel op 
papier, maar ook met de camera. De 
technieken voor opname en montage 
van beelden sluiten perfect aan bij het 
bedenken en ontwerpen van clips, 
spots of langere videoproducties zoals 
instructiefilms.

Wat heeft The Idea Whisperer al 
gerealiseerd?
Jan: Intussen heb ik het logo en de 
house styling ontworpen voor onder 
meer The Mastercooks of Belgium, The 
Young Masters, We’re Smart World, 
De Ster van de Belgische keuken. Ook 
in Hoeilaart worden een paar logo’s 
gebruikt die ik ontwierp: het nieuwe logo 
van het Druivenfestival, het logo van de 
Kelleveldsite en het logo van de Raad 
voor Lokale Economie. Ook plaatselijke 
handelaars en bedrijven kunnen bij mij 
terecht. 

Is Hoeilaart een goede locatie 
voor het uitoefenen van deze job?
Jan: Als uitvalsbasis is Hoeilaart ideaal 
voor mijn werk. Ons dorp is een rustige en 
groene plek om te werken en ligt toch vlak 
bij de Ring rond Brussel.

Zoet
Gifts & Sweets

Winkel van  
Charlotte van Wachem 
Sinds 31 augustus 2018 
Adres: Gemeenteplein 24 
Tel. 02 478 78 95 
E-mail: info@zoet-hoeilaart.be 
Website: www.zoet-hoeilaart.be

Open: van dinsdag tot vrijdag van 
9.30 tot 18.30 uur, zaterdag van  
10 tot 18 uur en zondag en 
feestdagen van 10 tot 13 uur.

The Idea 
Whisperer
Sinds 2013 
Jan Vanderstraeten 
Gemeenteplein 29 
1560 Hoeilaart 
Tel. 0475 47 57 87 
E-mail: the.idea.whisperer@gmail.com
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En ze badmintonnen verder 
Nero’s Badmintonclub Hoeilaart vzw blijft ook tijdens de verbouwing van de sporthal recreatieve en competitieve 

badminton aanbieden. De club verhuist tijdelijk naar andere sporthallen in de streek en/of past hier en daar haar 

uren aan. Alle actuele info hierover is terug te vinden op www.nerobc.be. 

De jongsten (5-8j) spelen volgens 

de multimove- en minibad-

principes. Aan de hand van 

twaalf cruciale basisbewegingen 

wordt hun beweegvaardigheid 

bijgeschaafd. Op een verkleind 

speelveld met een verlaagd net 

leren ze badmintonnen. 

De jeugd (8j+) krijgt training 

volgens het KUY-principe. Op 

een speelse manier bekwamen 

deze jongeren zich in het 

badmintonspel, met aandacht voor 

de totale motorische ontwikkeling, 

techniek en tactiek.

Bij de volwassenen gaat alle 

aandacht naar het vrije recreatieve 

spel. Ze badmintonnen gezellig 

onder elkaar, op wisselend niveau, 

zonder verplichte tornooien of 

intensieve trainingen.

Jeugd en volwassenen die er niet 

genoeg van krijgen, hebben de 

mogelijkheid om extra trainingen 

te volgen, tornooien te spelen of 

zich aan te sluiten bij een van de 

vier competitieploegen.

De senioren (50j+) kunnen 

sportelen: gezellig en gezond 

sporten, tijd maken om op adem 

te komen, een grapje te maken en 

bij te praten met vrienden.

Volwassenen met een 

verstandelijke beperking, die 

vergezeld zijn van een persoonlijke 

begeleider, kunnen mits 

voorinschrijving G-badminton 

volgen: badminton op hun maat, 

om er met z’n allen plezier te 

beleven.

Jeugdontmoetingen, clubtor-

nooien, een sinterklaasfeest, een 

smulfestijn, de sportkampen of 

een barbecue, … er valt voort-

durend wat te beleven in de club.

Interesse? Kijk vlug op  

www.nerobc.be en meld je aan als 

kandidaat-lid via de homepagina 

om de nodige info te krijgen én 

om gratis deel te nemen aan de 

eerste drie sessies. Wees er snel bij 

want de plaatsen zijn beperkt!

S
P
O

R
T

jeugd 5-6 jaar maandag 17 – 18 u multimove

jeugd 7-8 jaar dinsdag 16.30 – 18.30 u minibad

jeugd +8 jaar donderdag 17.30 – 19 u training

jeugd +13 jaar maandag 18.30 – 20 u training

volwassenen dinsdag 20 – 23 u vrij spel

volwassenen en jeugd zaterdag 

zondag

15 – 16.30 u 

10 – 12 u

vrij spel

senioren +50 jaar donderdag 

zaterdag

15.30 – 17 u 

15 – 16.30 u

vrij spel

G-badminton +18 jaar maandag 15.45 – 16.45 u begeleiding
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Lees mee met KJV
Ben je tussen 6 en 16 jaar en hou je van boeken? Dan is de KJV (Kinder- 

& Jeugdjury Vlaanderen) zeker iets voor jou. KJV is een boekenclub voor 

kinderen en jongeren die heel graag en graag veel lezen.

B
IB

Bib Hoeilaart
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!

Als KJV-er hoor je bij een 

leesgroep. Die komt vijf keer per 

jaar samen om te praten over 

boeken. Je krijgt een lijst met 

acht boeken om te lezen. Bij elke 

samenkomst worden er één of 

twee besproken. Samen kiezen 

jullie het mooiste boek. Als KJV-er 

ben je immers lid van de jury die 

de beste kinder- en jeugdboeken in 

Vlaanderen bekroont.

VIJF LEESGROEPEN

Er zijn vijf leesgroepen: +6, +8, 

+10, +12 en +14. Elke groep komt 

drie keer samen met de begeleider 

om de boeken te bespreken. 

Dat kan in Hoeilaart zijn, maar 

bij te weinig deelnemers in een 

leesgroep, is het mogelijk dat de 

groep samengevoegd wordt met 

een andere in een buurgemeente. 

Op het einde van het seizoen 

bekroont elke groep zijn favoriete 

boeken en sluit je af met een 

feestje. Nadien worden alle 

stemmen van heel Vlaanderen 

verzameld en geteld.

WIL JE GRAAG MEELEZEN?

Schrijf je dan in voor 20 

september. 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. Benieuwd naar 

de titels of kan je niet wachten om 

te beginnen?  

• Info en inschrijvingen in de bib.

• Deelname aan het KJV-seizoen is 

gratis.

• Met steun van de Vlaamse 

Gemeenschap.

• In samenwerking met Bibregio 

Druivenstreek.

Luisteren naar boeiende proffen
Nieuw in de bib: een groot aanbod aan informatieve 

luisterboeken. Het gaat om lezingen gegeven door 

professoren die op een eenvoudige, enthousiaste en 

vaak humoristische wijze de meest uiteenlopende 

onderwerpen boeiend uitleggen aan een ruim 

publiek. De lezingen variëren qua tijd van 3 tot 10 

uur en kunnen gaan over bijvoorbeeld de grote 

componisten, sterrenkunde, migratie, Darwin, de 

geschiedenis van het christendom, …

Je kan ze downloaden op je pc, tablet of 

smartphone en beluisteren waar en wanneer 

je maar wil. Regelmatig wordt het aanbod 

aangevuld met nieuwe lezingen. Vraag in de 

bib de code aan om ze gratis te downloaden.
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Verlicht je voortuin of gevel
Wedstrijd, van 3 tot 11 september

Het Druivenfestival roept alle creatieve talenten op om het mooiste 

theelichtpotje te ontwerpen.

Breng jouw theelichtpotje binnen tijdens de kaastaartenwedstrijd op 

zondag 9 september tussen 15 en 16 uur in de cafetaria van het 

GC Felix Sohie. 

De maker van het mooiste potje ontvangt een streekproductenmand 

en twee tickets voor een voorstelling naar keuze in het GC Felix 

Sohie. Alle potjes worden tentoongesteld op 15 en 16 september in 

het kasteel-gemeentehuis.

 Het wedstrijdreglement staat op www.druivenfestival.be. 

Helemaal in de lijn van het festivalthema, roepen 

de organisatoren je op om je voortuin, voorgevel, 

raam of balkon zo sfeervol mogelijk te verlichten met 

energiezuinige verlichting. De mooist verlichte voortuin 

of voorgevel wint een viparrangement.

Stuur tussen 3 en 11 september een foto van je voortuin 

of voorgevel in via info@druivenfestival.be of geef hem 

af aan de balie van het GC Felix Sohie. 

Tot woensdag 12 september kan er op de 

facebookpagina van het Druivenfestival gestemd 

worden op de mooiste foto. Daarna kiest de jury uit de 

tien foto’s met de meeste likes de winnaar.

 Je vindt het volledige wedstrijdreglement op  
 www.druivenfestival.be. 

Ontwerp het mooiste theelichtpotje 
Wedstrijd, zondag 9 september, GC Felix Sohie

LICHT AAN! DRUIVENFESTIVAL 2018
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Slaag jij erin om dit jaar de lekkerste kaastaart te 

bakken? Kan jij de kritische jury overtuigen? Wil jij 

kans maken op een bon van 125 euro, te spenderen 

bij de Hoeilaartse handelaars? Breng dan je kaastaart 

op zondag 9 september tussen 12 en 13.30 uur naar 

het GC Felix Sohie. 

Het hoeft geen authentieke Hoeilaartse kaastaart te 

zijn, deelnemen met je eigen originele creatie kan 

ook. Faalangst? Begin er dan aan met een groepje 

familieleden of vrienden, dat mag ook. Meer uitleg 

over de authentieke Hoeilaartse kaastaart vind je 

alvast op www.hoeilaart.be/kaastaart.

Het volledige reglement van de wedstrijd staat op 

www.hoeilaart.be/reglement-kaastaartenwedstrijd. 

Je kan het ook vragen aan de balie van het GC Felix 

Sohie (tel. 02 657 05 04). De prijsuitreiking vindt 

plaats op zondag 9 september, vanaf 15 uur. A*Blend 

zorgt voor de muzikale noot en je mag zelf ook een 

stukje kaastaart proeven.

 INFO:  
 www.druivenfestival.be  
 tel. 02 657 05 04  
 info@druivenfestival.be 

Professionele en hobbyserristen stellen op zaterdag 

en zondag hun overheerlijke druiven tentoon in het 

kasteel-gemeentehuis. 

De tentoongestelde druiven worden na afloop 

verkocht. Er worden loten te koop aangeboden ter 

waarde van 40 euro, 80 euro of 125 euro. 

 Interesse?  
 Laat dat dan vooraf weten op het nummer  
 02 657 05 04 of via vrijetijd@hoeilaart.be. 

Bak jij de lekkerste kaastaart?
Wedstrijd, zondag 9 september, GC Felix Sohie

Druivenverkoop
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IN HOEILAART
editie september 2018

LICHT AAN!
DRUIVENFESTIVAL 2018

Zo 09-09-18
Prijsuitreiking  
kaastaartenwedstrijd

Vr 14-09-18
Openingsspektakel: Licht aan! 

Vr 14-09-18
Intiem Klassiek 4

Je bent welkom om een stukje 

kaastaart te proeven en de 

prijsuitreiking bij te wonen van de 

kaastaartenwedstrijd, het officieuze 

startschot van het Druivenfestival. Het duo A*Blend zorgt 

voor de muzikale noot. Van de jaren ’70 tot vandaag. 

Van rock tot pop. Twee stemmen, een gitaar en een 

occasionele mondharmonica. Meer moet dat niet zijn! 

Org. Comité Druivenfestival

 15 uur, cafetaria GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 info@druivenfestival.be, www.druivenfestival.be 

Dit jaar steken alle festivalgangers samen het LICHT AAN! 

voor de start van het Druivenfestival. Bij het invallen van 

de duisternis vertelt Pedaleando Hacia el Cielo over een 

liefdesverhaal, over samenzijn in donkere dagen, over engelen 

die balanceren tussen hemel en aarde. Liefdesverklaringen 

worden in deze luchtvoorstelling herschreven door beweging, 

ademhaling, een woord, een lied. 

Org. Comité Druivenfestival

 21 uur, kruispunt gemeentevijver.  
 Gratis.  
 INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 info@druivenfestival.be, www.druivenfestival.be

Ook dit jaar kan je het Druivenfestival inzetten met 

een kwaliteitsvol klassiek concert. Het Hoeilaartse 

professionele pianistenduo, Peter Vanhove en Jan Vande 

Weghe, nodigt twee talentrijke collega’s uit voor een 

intiem en gezellig concert: Liesbeth Schepers (sopraan) en 

Theo Vanhove (klarinet). Op het programma staat muziek 

van onder meer Mozart, Schubert, Benoit, Ravel … 

Zonder meer een cultureel hoogtepunt! Aansluitend kan 

je naar het openingsspektakel op het kruispunt.

Org. Davidsfonds i.s.m. Rodenbachfonds en 5 voor 12

 19 uur, GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 11 euro. VVK: 12 euro. Kassa:  
 14 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 info@druivenfestival.be of bij Mimi’s Optiek
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Za 15-09-18
De STEAMachine  
komt naar Hoeilaart

Zo 16-09-18
Nerorock
Nerorock pakt ook dit jaar uit met een klepper van een 

affiche:

15.00 uur: Josephine 

16.10 uur: Laura Tesoro 

17.55 uur: The Fabulous Moonrakers  

19.30 uur: Portland 

20.40 uur: Chackie Jam  

22.00 uur: Coely 

23.15 uur: Discobar Galaxie 

Org. Nerorock vzw

 Tent Jan van Ruusbroecpark.  
 Gratis.  
 INFO: www.nerorock.be 

Ma 17-09-18
Udo: Over Prinsen, Over draken
Cultuur om 14 uur

Udo komt met een reeks emotionele 

liedjes die de deur van je hart 

openen. Een live set waar de 

warmste stem van het land maar al 

te graag een blik intimistische songs 

opentrekt, maar waar er ook ruimte 

is voor ambiance.

Org. dienst Vrije Tijd

Goed nieuws voor makers, hackers en STEAM-fans. De 

gloednieuwe STEAMachine van de Fablab Factory komt 

naar het Druivenfestival. Laat je verrassen door de reuze 

micro:bit en makeymakey. Of probeer de lasercutter, 

3D-printers, CNC-freesmachine, arduino’s, sensoren en 

actuatoren, SAM-labs, naaimachine, vinyl snijder … uit. 

Wedden dat je gefascineerd geraakt! 

Org. dienst Vrije Tijd en Welzijn

 Van 10 tot 17 uur, achterkant GC Felix Sohie.  
 Gratis.  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

© Selina De Maeyer

 15 uur, GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro. VVK: 12 euro. Kassa:  
 14 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 info@druivenfestival.be, www.druivenfestival.be 
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Za 08-09-18
Druivenstreek 2025:  
Wat brengt de toekomst?
Infoavond

Een nieuwe legislatuur op gemeentelijk vlak, 

klimaatverandering en betonstop zijn uitdagingen die ons 

de komende jaren te wachten staan. Dat zijn meteen ook 

de thema’s die op deze infoavond uit de doeken worden 

gedaan door experten ter zake. Een avond voor wie op 

een geïnformeerde wijze aan zijn/haar burgerplicht wil voldoen en met kennis van zaken het toekomstige beleid in de 

druivengemeenten richting wil geven. Nadien kan er nog worden nagekaart in het praatcafé.

Org. Natuurpunt Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-druivenstreek 

Zo 09-09-18
Erfgoedwandeling in Groenendaal
Open Monumentendag

Het Zoniënwoud is met zijn beukenkathedralen en fijn 

uitgesneden dellen op zich al een eeuwenoud open 

monument. Maar naast dit natuurlijke erfgoed herbergt het 

woud ook een schat aan menselijke erfgoedelementen. Op 

deze gegidste wandeling van zeven kilometer herbeleef je 

de geschiedenis van de Priorij van Groenendaal.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 Start om 9.30 of om 14.30 uur,  
 bosmuseum, Groenendaal.  
 Gratis.  
 INFO: info@ngz.be, www.ngz.be 

Zo 02-09-18
Serreconcert  
met Ruben Machtelinckx
Een atypisch concert op een atypische locatie. 

Hedendaags, maar niet-alledaags. Zo kan je de 

serreconcerten het best omschrijven. Begin je zondag 

met een verrassend optreden tussen de druivenserres 

en geniet achteraf nog na met een streekbiertje of 

druivensap. Voor deze editie nodigen we Ruben 

Machtelinckx uit. Deze conservatoriumgeschoolde 

virtuoos heeft met Aspen Edities een pareltje van een 

label uit de grond gestampt! Vorig jaar viel hij nog met 

zijn duo Linus te bewonderen op Jazz Middelheim. 

Plaatsen zijn beperkt!

Org. dienst Vrije Tijd

 11 uur, Kelleveld.  
 Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVING: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Zo 09-09-18
Skandalkonzert:  
De Altenberglieder van Alban Berg
Lezing door Johan Sluys 

De eerste uitvoering vond plaats 

in 1913. Een Weense krant 

sprak van “Tumult im grossen 

Musikvereinssaale”. Dat begon al 

bij de eerste twee nummers. Het 

tumult werd zo groot dat de politie 

de zaal moest ontruimen en er 

mensen werden aangehouden. De 

26-jarige componist was zwaar aangeslagen en heeft 

het werk nooit meer op de planken gebracht. Toch 

getuigen de liederen van een buitengewone muzikale en 

intellectuele capaciteit, die uit de doeken gedaan wordt 

door Johan Sluys. 

Org. Ruusbroeckoor

 20 uur, GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart en VVK: 2 euro. Kassa: 4 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be  
 INFO: ruusbroeckoor@gmail.com 

Wo 19-09-18
Nero-wandeling: van Druif naar Wafel
Stripfiguur Nero kreeg niet voor niets een standbeeld voor het 

oude tramstation, sinds het album ‘De verschrikkelijke tweeling’ 

woonde hij er ook. Hoeilander en tekenaar Marc Sleen vond 

inspiratie in zijn thuisdorp. Tijdens deze wandeling verken je zijn 

woonomgeving en ontdek je waar hij zijn ideeën haalde. 

Org. dienst Vrije Tijd

 14 uur, vertrek GC Felix Sohie. Gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVING: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Zo 09-09-18
Natuurwandeling: Bos en Poëzie
Natuurgroepering Zoniënwoud trekt er opnieuw op 

uit. Om 14 uur staat een wandeling in het prachtige 

Zoniënwoud op het programma met als rode draad ‘Bos 

en Poëzie’. De tocht is ongeveer zeven kilometer lang.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal.  
 Gratis.  
 INFO: info@ngz.be, www.ngz.be 

Wo 12-09-18
Historische wandeling  
langs serristenvilla’s
De gids ontrafelt de geschiedenis van de druiventeelt 

en de mooie serristenvilla’s tijdens een korte wandeling 

door Hoeilaart. Druiventeler Mia Michiels nodigt je 

nadien uit voor een kijkje in haar serres.

Org. dienst Vrije Tijd

 14 uur, vertrek GC Felix Sohie.  
 Gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVING: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

© Lander Loeckx
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Do 20-09-18
Zelfbeeld en een ingewikkelde relatie 
met voeding
Vele mensen hebben een moeilijke verhouding met 

voeding. Dat start vaak al heel vroeg. Problemen kunnen 

vermeden worden als je als ouder op tijd de signalen 

opvangt en daar iets mee doet. Wanneer is er aangetast 

voedingsgedrag? Hoe weet je of jouw tiener een probleem 

heeft met zijn zelfbeeld en/of voeding? Hoe kan je je kind 

helpen een beter zelfbeeld te creëren en een ontspannen 

relatie met voeding te ontwikkelen? Wanneer betrek je 

experten? Op al deze vragen formuleert Claudia Kaiser van 

Metabolance een antwoord. 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

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

Do 27-09-18
Martijn Vanbuel - Mike Tseng  
Quartet
Jazz at Felix’

Martijn speelde vorig 

seizoen in Jazz at Felix’ 

aan de zijde van Ewout 

Pierreux. Deze keer komt 

hij met Mike Tseng, een 

Taiwanese jazzpianist 

met wie hij musiceerde 

tijdens zijn verblijf in 

Taiwan. De gitaar van 

het kwartet is in handen 

van Tim Finoulst, ook al 

eerder te gast bij Jazz at 

Felix’. 

Org. 5 voor 12

 20.30 uur, GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro. VVK: 9 euro. Kassa:  
 10 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be  
 INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be   

Zo 23-09-18
Serreconcert met  
Hendrik Vanattenhoven
Begin je zondag met 

een verrassend optreden 

tussen de druivenserres 

en geniet achteraf nog na 

met een streekbiertje of 

druivensap. Voor dit derde 

en laatste serreconcert van 

het seizoen brengt Hendrik 

Vanattenhoven (bassist) 

drummer Tom Callens en 

gitariste Mimi Verderame mee. Plaatsen zijn beperkt!

Org. dienst Vrije Tijd

 11 uur, Druiven Mia Michiels.  
 Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVING: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 27-09-18
Infoavond:  
Bewegen in je dagelijks leven
Gezonder leven? Dat is toch simpel: minder stilzitten 

en meer bewegen! Die theorie valt overal te horen en 

te lezen, maar toch lukt het weinigen om dat in de 

praktijk om te zetten. Tijd dus voor actie en praktische 

tips! Deze infosessie gaat dieper in op de vier 

beweegmomenten: thuis, woon-werk, vrije tijd en op 

het werk. Lesgever is Hoeilander Diederik Joukes. 

Org. dienst Vrije Tijd

 20 uur, zaal ’t Lindeke, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVING: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 894 54 26, sport@hoeilaart.be of  
 www.hoeilaart.be/inschrijven-voor-de-infoavond-  
 bewegen-je-dagelijks-leven 
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Za 29-09-18
Portugese avond
Cultuurweekend Davidsfonds

Mooie landen verdienen wat extra aandacht. Een 

combinatie van muziek, dans, wijnen en proevertjes 

… dat mag je verwachten van deze eerste Portugese 

avond ter gelegenheid van het cultuurweekend van 

het Davidsfonds. Kom mee genieten van zoveel zonnig 

zuiders. Het programma is nog in de maak, maar bij 

deze alvast een warme uitnodiging om de avond vrij te 

houden.

Org. Davidsfonds

 19 uur, GC Felix Sohie.  
 Prijsinformatie volgt later.  
 INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,  
 davidsfonds@hoeilaart.be 

Za 29-09 en zo 30-09-18
Cultuurweekend Davidsfonds
Jaarlijkse boekenbeurs rond het nieuwe boekenpakket: cultuur, 

geschiedenis, romans, jeugdboeken … Fototentoonstelling Dans 

in de Druivenstreek met de 60 mooiste foto’s uit de optredens van 

Soulstep Dance Crew, Deadline Dance, X-Plosion Dance en APKO.

Org. Davidsfonds

Zo 30-09-18
Aperitiefconcert: Ik  musical
Cultuurweekend Davidsfonds

Musicals zijn magisch. Denk maar aan The Sound of 

Music, West Side Story, Les Misérables, The Phantom 

of the Opera, The Wizard of Oz, My Fair Lady … De 

lijst is eindeloos, de liedjes onvergetelijk. Joris Bosman 

(tenor) en Kristien Vercammen (sopraan) brengen een 

zalig aperitiefconcert met de mooiste liedjes uit de 

beste musicals. Aperitief aangeboden!

Org. Davidsfonds

 11 uur, GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 9 euro. VVK: 10 euro.  
 Kassa: 11 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard.  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s Optiek  
 INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,  
 davidsfonds@hoeilaart.be 

 Zaterdag vanaf 17 uur, zondag van 10 tot 17 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be 
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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 oktober 2018 in voor maandag 3 september. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

September 2018
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

2 juni t.e.m. 16 september: Zomerzoektocht van het Davidsfonds
Zo 02 11 uur Kelleveld Serreconcert met Ruben Machtelinckx Dienst Vrije Tijd

Zo 02 13.30 uur R. Lauwersstraat   Wijk in de kijker: Molenweem Wijkcomité Molenweem

3 september t.e.m. 5 oktober: Klimaatmobiel op het Gemeenteplein 

Di 04 11-12 uur Sociaal Huis Spreekuur over zwangerschap, bevalling, opvoeding, …
Kind & Gezin i.s.m. Huis van 
het Kind Druivenstreek

Wo 05 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 06 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Vr 07 17 uur GC F. Sohie Vief! Afterwork Vief

Za 08 20 uur GC F. Sohie Druivenstreek 2025: Wat brengt de toekomst? Natuurpunt Druivenstreek

Zo 09
9.30 en  
14.30 uur

Bosmuseum Open Monumentendag: Erfgoedwandeling in Groenendaal
Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Zo 09 11 uur GC F. Sohie Debat over mobiliteit voor fietsers en voetgangers Fietsersbond Druivenstreek

Zo 09 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Bos en Poëzie
Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Zo 09 15 uur GC F. Sohie Druivenfestival: Prijsuitreiking Kaastaartenwedstrijd Comité Druivenfestival

Zo 09 20 uur GC F. Sohie Lezing: Skandalkonzert: De Altenberglieder van Alban Berg Ruusbroeckoor

Ma 10 Bedevaart naar Banneux Femma

Ma 10 18-20.30 uur GC F. Sohie Bloedinzameling Rode Kruis

Wo 12 14 uur GC F. Sohie Historische wandeling langs serristenvilla’s Dienst Vrije Tijd

 14 t.e.m. 17 september: Druivenfestival en Druivenkermis

Vr 14 19 uur GC F. Sohie Druivenfestival: Intiem Klassiek 4
Davidsfonds i.s.m. 
Rodenbachfonds en 5 voor 12

Vr 14 21 uur
Kruispunt 
gemeentevijver

Druivenfestival: Openingsspektakel: Licht aan! Comité Druivenfestival

Za 15 10-17 uur
Achterkant  
GC F. Sohie

Druivenfestival: De STEAMachine komt naar Hoeilaart Dienst Vrije Tijd en Welzijn

Zo 16 15 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Druivenfestival: Nerorock Nerorock vzw

Ma 17 15 uur GC F. Sohie Druivenfestival: Udo: Over Prinsen, Over Draken Dienst Vrije Tijd

Di 18 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 18 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 19 14 uur GC F. Sohie Nero-wandeling: van Druif naar Wafel Dienst Vrije Tijd

Do 20 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 20 20 uur GC F. Sohie
Infoavond: Zelfbeeld en een ingewikkelde relatie met 
voeding

Huis van het Kind 
Druivenstreek

Za 22 7.30 uur Gemeentehuis Busreis naar Roeselare en Diksmuide WC ‘t Beukenootje

Zo 23 11 uur Druiven Mia Michiels Serreconcert met Hendrik Vanattenhoven Dienst Vrije Tijd

Wo 26 Uitwaaitocht Femma

Do 27 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Bewegen in je dagelijks leven Dienst Vrije Tijd

Do 27 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Martijn Vanbuel - Mike Tseng Quartet 5 voor 12

Vr 28 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag voor de kerstmarkt Femma

Vr 28
18.30 uur 
20 uur

GC F. Sohie
Feest van de Sport: huldiging -12-jarigen 
Feest van de Sport: huldiging volwassenen kampioenen

Dienst Vrije Tijd

Za 29 17 uur GC F. Sohie Cultuurweekend Davidsfonds Davidsfonds

Za 29 19 uur GC F. Sohie Portugese avond Davidsfonds

Zo 30 10-17 uur GC F. Sohie Cultuurweekend Davidsfonds Davidsfonds

Zo 30 11 uur GC F. Sohie Aperitiefconcert: Ik  musical Davidsfonds

Elke maandag  
(uitz. feestdagen) 14 uur GC F. Sohie  

(cafetaria) ’t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke maandag en donderdag  
(uitz. schoolvakanties)

13.30-16 
uur

GC F. Sohie 
(Groenendaal) Workshop aquarel Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke dinsdag en woensdag  
(uitz. schoolvakanties) 13-16 uur GC F. Sohie 

(Groenendaal) Workshop olieverf Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke woensdag  
(uitz. schoolvakanties) 15.30-16 uur Bib  In de vertelzetel Bib Hoeilaart

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie

Elke vrijdag 
 (uitz. schoolvakanties) 14-16 uur Nerocafé Café Combinne Archeduc
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