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Strontvervelend! 
De meeste baasjes ruimen hondenpoep netjes op. Toch zijn 
er nog die het normaal vinden om de poep te laten liggen 
waar de hond hem heeft gedropt. Wat is dat toch met hen?

/  BLIKVANGER /  

STRONTVERVELEND!

Niemand heeft graag hondenpoep op zijn stoep.
Niemand trapt graag in poep.
Niets zo vervelend als poep van je schoenen vegen.
Niets zo degoutant als poep aan kinderwagen- en rolstoelwielen.

Met de campagne Strontvervelend! proberen we daar met z’n allen wat aan te doen. 

 HANG DE AFFICHE OP! 

Vind jij hondenpoep ook strontvervelend? Hang de 

affiche dan voor je raam, aan je gevel of buiten in 

de tuin.

Je kan de affiche downloaden van  

www.hoeilaart.be/strontvervelend  

(A3- of A4-formaat), of bestellen via 

communicatie@hoeilaart.be, tel. 02 658 28 40. 

Voor buitengebruik wordt ze geplastificeerd.

BAASJES,  
HOU REKENING  
MET DE ANDEREN!
Gebruik een hondenpoepzakje 
en hou je hond aan de leiband. 
Lees er meer over op blz. 16-17.

??         communicatiedienst  
    tel. 02 658 28 48  
communicatie@hoeilaart.be
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/ VEILIG EN WEL / 

Woonstcontroles worden steeds belangrijker in 

de strijd tegen domiciliefraude. Ze gebeuren op 

vraag van de dienst Burgerzaken en worden – 

uiteraard onaangekondigd – uitgevoerd door de 

wijkinspecteurs van de politiezone.

“De hiermee gepaard gaande administratie 

verliep tot nu toe op papier”, zegt wijkinspecteur 

Axel Haegeman. “De documenten legden fysiek 

de weg af naar de politie, gingen mee naar de na 

te kijken adressen en werden na de afhandeling 

terug aan de gemeente overgemaakt. 

Omslachtig, niet milieuvriendelijk en tijdrovend.”

Daar kwam op 1 mei een einde aan. De 

woonstcontroles gebeuren sinds dan digitaal. 

De wijkagenten beschikken over een tablet en 

sturen de aangiften en vaststellingen in real 

time door naar de dienst Burgerzaken. Nieuwe 

bewoners kunnen ook digitaal tekenen om hun 

aanwezigheid te bevestigen.

POLITIEZONE DRUIVENSTREEK
Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g  
3090 Overijse 
Tel. 02 769 69 30  
Open: enkel op afspraak  
(elke werkdag tussen 8 en 20 uur). 

Commissariaat Hoeilaart
Tel. 02 657 13 18 
Open: enkel op afspraak  
(ma, wo, vr: tussen 9 en 12 uur   
di, do: tussen 17 en 20 uur)

Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur) 
E-mail: info@politiedruivenstreek.be 
Website: www.politiedruivenstreek.be 
Een afspraak maken kan online of telefonisch.

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

Woonstcontroles Woonstcontroles 
gaan digitaal gaan digitaal 
In een gemeente komen wonen, verhuizen binnen een 
gemeente, verhuizen naar elders, dat alles wordt door de 
politie nagekeken.
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??         www.hoeilaart.be/het-bestuur

 NIEUW GEZICHT 

In de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn nam raadslid 

Wim Laureys (CD&V) ontslag. Hij werd 

vervangen door Youri Vandervaeren. 

Youri Vandervaeren (CD&V) 
Baron Jacques de Dixmudestraat 14 a

Gsm 0477 28 15 47

youri.vandervaeren@hoeilaart.be

In het bijzonder comité voor de sociale 

dienst werd Youri op zijn beurt vervangen 

door partijgenote Marie-Paule Bockstal. 

Marijke Belsack (Open VLD), die eerder 

al toetrad tot de gemeenteraad, werd in 

dat comité vervangen door Lydia Hoskens 

(Open VLD).

 OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE JOB? 

Bij gemeente en OCMW Hoeilaart krijg 

je uitgebreide leerkansen en werk je in 

een aangename sfeer, in vertrouwen en 

in dialoog met elkaar. De  aanwervingen 

gebeuren met aandacht voor persoonlijke 

competenties en motivatie. Je vindt de 

vacatures op www.hoeilaart.be/
vacatures-bij-gemeente-en-ocmw.

Op zoek naar een job met pit? Op 

korpsmetpit.be vind je de vacatures bij 

Politiezone Druivenstreek.

 KRIJG 10 EURO KORTING 

Al 60.000 klanten stapten over naar een 

digitale waterfactuur via e-mail, Doccle 

of Zoomit. Ben jij de volgende? Ga naar 

www.dewatergroep.be/digitaal.  
Je krijgt een eenmalige korting van 10 euro 

op je factuur.

Inclusieve jeugdbeweging 
Chiro en Scouts sloegen de handen in elkaar en richtten 

samen Akabe Hoeilaart op. Kinderen en jongeren van 6 tot 

21 jaar met een fysieke of verstandelijke beperking krijgen 

zo de kans om naar een jeugdbeweging te gaan.  

Interesse? Mail akabehoeilaart@hotmail.com.

/ KORT / 
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Genieten Genieten 
dicht bij huisdicht bij huis  
Het gezin van Isabelle en Alain Dragon en hun kinderen 
Sophie, Simon en Sarah beschikt over een comfortabel 
huis en een grote tuin. Dat maakt het uiteraard heel wat 
makkelijker om thuis te blijven tijdens de vakantie. Maar 
ontspannen en met open blik kunnen genieten van de kleine 
dingen om je heen, helpt beslist nog meer. 

Ver weg of dicht bij huis, voor het ultieme 

vakantiegevoel zorg je zelf. Aanvankelijk was 

het gezin van plan om te gaan kamperen in 

Noorwegen, maar dat idee hebben ze snel laten 

vallen omwille van Covid-19. Ze blijven thuis. 

Net als vorige zomer. Isabelle: “We kamperen 

gewoon in onze eigen tuin. Dat doen we al een 

aantal zomers na elkaar. We zetten de tent en 

een deel van het gezin slaapt in de tent. Omringd 

door onze eigen katten, de vossen en egels die 

ons ’s nachts een bezoekje brengen. ’s Avonds 

een kampvuur met marshmallows. Naar de 

sterrenhemel kijken. Vrienden die voorbij lopen en 

slaapwel roepen. In slaap vallen met de vochtige 

avondlucht. ’s Morgens wakker worden met de 

vogels. Heerlijk.”
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In Hoeilaart vind je zeven pleintjes, verspreid over 

het centrum en de wijken. Elk speelpleintje is anders. 

Het ene heeft een duikelrek en speelrotsen, het andere 

een touwenparcours … maar ook de klassieke schommel en 

glijbaan ontbreken niet. 

Speelterrein Park
Naast de kasteelhoeve in het Jan van 

Ruusbroecpark

Speelterrein Het Leen
Ter hoogte van de Knipsterweg

Speelterrein Krekelheide
In de wijk Krekelheide

Speelterrein Molenhuisje
Langs de J.B. Charlierlaan, bij het Molenhuisje, 

schuin over jeugdlokalen Joengele

Speelterrein Sloesveld
In de Welvaartlaan

Speelterrein Solheide
In de Stijn Streuvelslaan  

(naast het kinderdagverblijf)

Speelterrein Ten Trappen
Ter hoogte van de Parklaan

Wat de dag brengt, hangt af van het weer. 

Activiteiten en mogelijkheden genoeg. “Werken 

in de tuin of de serre. Oogsten wat de moestuin 

voortbrengt. Een boek lezen, als ontspanning of 

om iets bij te leren. Gezelschapspellen spelen. Met 

de kaarten spelen. Pokeren. Kubben. We hebben 

nog een pingpongtafel staan die zeker 30 jaar 

oud is. Een partijtje petanque in het gras”, zo kan 

Isabelle nog uren doorgaan.

“Een fietstocht naar het park van Tervuren en 

daar een picknick houden. Een wandeltocht in 

het Zoniënwoud. Mogelijkheden zat die niets 

kosten”, vult Alain aan. “We hopen ook op mooi 

weer en zwoele zomeravonden om die te kunnen 

doorbrengen met vrienden en familie. Want die 

hebben we tijdens de quarantaine wel gemist.”

En wat staat er nog op het programma? Meer 

bewegen! Calorieën wegwerken! Want van thuis 

uit werken betekende geen fietstocht meer naar 

het werk, minder trappen en geloop, en heel wat 

niet zo gezonde tussendoortjes.

/ VAKANTIE IN HOEILAART / 

??        dienst Vrije Tijd, coördinator Jeugd en Gezin     
    tel. 02 657 98 38 – jeugd@hoeilaart.be

Speelpleintjes 
verkennen 
Elke dag van de week 
een ander speelpleintje 
verkennen. Het kan! 

Welk speelpleintje vinden jij en jouw kinderen het leukst? 
Laat het weten aan jeugd@hoeilaart.be en stuur een foto van de kinderen op het pleintje mee.  

De mooiste foto wordt in volgend nummer van Hier Hoeilaart gepubliceerd.
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Tot en met 17 juli werken de gemeente- 

en OCMW-diensten in het gemeentehuis, de 

kasteelhoeve en GC Felix Sohie uitsluitend op 

afspraak. 

Vanaf 20 juli worden de maatregelen 

versoepeld en kan je opnieuw zonder afspraak 

terecht tijdens de normale openingsuren, maar 

een afspraak blijft ten stelligste aangeraden.  

De meeste diensten zijn open van 8.15 tot  

12 uur. Je vindt alle openingsuren op  

www.hoeilaart.be/diensten.

 BEST OP AFSPRAAK 

Voor je eigen veiligheid en die van de 

medewerkers, maak je best een afspraak. Door 

op afspraak te werken blijven wachtrijen en 

wachttijden beperkt en word je vlotter geholpen. 

Voorzichtig, stap voor stap, om medewerkers en bezoekers 
te beschermen. Zo schakelen gemeente en OCMW Hoeilaart 
weer over naar hun normale manier van werken.

Weer Weer naar normaalnaar normaal

 TIJDELIJKE OPENINGSUREN 

o De balie van GC Felix Sohie is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot  

12 uur. Zomersluiting van 13 tot en met 31 juli.

o De bib is open op maandag en donderdag van 17 tot 20 uur, op dinsdag, woensdag 

en vrijdag van 9 tot 12 uur.

Je komt onmiddellijk bij de juiste medewerker 

terecht die zich al kan voorbereiden op je vraag. 

o Je kan een afspraak maken per telefoon of per 

mail (tel. 02 658 28 40, afspraak@hoeilaart.be).

o Vermeld duidelijk je naam en contactgegevens, 

en leg meteen ook uit waarvoor je wil 

langsgaan. 

o Wanneer je een afspraak aanvraagt per mail, 

krijg je uiterlijk binnen één werkdag antwoord.

 HYGIËNEMAATREGELEN 

Bezoekers krijgen de raad een mondmasker te 

dragen en voldoende afstand te houden. Op een 

aantal cruciale diensten werden plexischermen 

geplaatst. Hou je ook in de wachtrijen aan de 

sociale afstand van 1,5 meter.
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/ DIENSTVERLENING IN CORONATIJDEN / 

o In de omgeving van basisschool Het 

Groene Dal richtten ze fietsstraten in, en 

in de A. Biesmanslaan, ter hoogte van de 

Borchvijverweg, hebben ze een bushokje en 

een overdekte fietsenstalling geplaatst. Ook 

op het Dumbergplein kunnen busreizigers 

voortaan schuilen in een bushokje.

o In de Academie voor Podiumkunsten 

werden schilderwerken uitgevoerd. 

o Op het Gemeenteplein en in het park 

verlaagden ze hier en daar de boordstenen. 

Rolstoelgebruikers en wandelaars met 

kinderwagens kunnen het plein en het 

grasveld nu vlotter oprijden. 

o In de J. Kumpsstraat werden de riooldeksels 

vernieuwd, en op heel wat plaatsen werden 

nieuwe huisaansluitingen op de riolering 

uitgevoerd.

Niet stilgezeten!
Voor de medewerkers van de technische dienst waren 
de verkeersluwte en de quarantaine ideaal om door te  
werken. Een kleine greep uit hun werkzaamheden.

Klaar voor de zomer!
De zomer van 2020 wordt extra boeiend en bijzonder in 
Hoeilaart. Dit is het team dat daarvoor zorgt.

??       dienst Vrije Tijd – tel. 02 657 05 04 – vrijetijd@hoeilaart.be 
Bib Hoeilaart – 02 657 17 44 – bib@hoeilaart.be

Corona was voor hen een fameuze spelbreker. Een 

hele reeks geplande activiteiten en evenementen 

viel in het water. Maar ze bleven niet bij de pakken 

zitten en trekken het Hoeilaartse gemeenschaps- 

en handelsleven stap voor stap weer op gang. 

Mondmaskers verdelen, vrijwilligers coachen, een 

alternatief Druivenfestival uitwerken, speelpleinen 

op poten zetten, de vrijdagmarkt in goede banen 

leiden, horeca en handel ondersteunen, de 

binnenmuren van SJC Koldam schilderen, … en 

een gevarieerd zomerprogramma samenstellen, ze 

doen het allemaal. 

Maak kennis met wat Hoeilaart deze zomer te 

bieden heeft: de folder Hoeilaart Zomert valt 

binnenkort in de bus. 
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Op ontdekking met de fietsOp ontdekking met de fiets

/ VAKANTIE OP DE FIETS / 

 DE GRENSROUTE 

Deze route, die je ook kan wandelen, volgt 

zoveel mogelijk de gemeentegrenzen van 

Hoeilaart, wat neerkomt op zo’n 26 km. Je 

ontdekt verschillende mooie plekjes in ons 

dorp en maakt een ruime tocht door het 

Zoniënwoud. De route kwam er op initiatief 

van de plaatselijke VTB-VAB afdeling.

Volg de route op de kaart die je vindt op  

www.hoeilaart.be/grensroute en vanaf  

3 augustus kan krijgen aan de balie van het  

GC Felix Sohie.

 DE DRUIVENROUTE 

In Hoeilaart kan je vertrekken bij het 

gemeentehuis of langs de Overijsesteenweg 

(fietsknooppunten 41 en 42). Je fietst door de 

dreven van het Zoniënwoud via Jezus-Eik naar 

het Warandepark in Tervuren. Over Vossem, 

Duisburg, Huldenberg, Overijse en Maleizen 

bereik je na 40 km weer je vertrekpunt.

Er zijn afkortingen tot 24 of 28 km mogelijk. 

De trajecten lopen over heuvelende, 

gedeeltelijk onverharde wegen.

Volg onderweg de fietsknooppunten. Je vindt 

de kaart met traject en knooppunten op  

www.toerismevlaamsbrabant.be/
catalogus/fietsroutes en vanaf 3 augustus 

aan de balie van het GC Felix Sohie.

In Hoeilaart en omstreken 
kan je heerlijk fietsen. Van 
uitgestrekte velden en 
heuvelruggen naar koele 
bossen, vanuit de IJsevallei 
de hellingen op en af.
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 DE ZONIËNWOUDROUTE 

Ontdek op deze route onze koesterburen, de 

dieren en planten die in het Zoniënwoud leven. 

Breng onderweg een bezoekje aan een van de 

bezoekerscentra: De Warandepoort in Tervuren, 

Dru!f in Overijse of het Bosmuseum Jan van 

Ruusbroec in Groenendaal.

Afstand 42 km, over een glooiend terrein. 

Vertrekpunten in Hoeilaart: bij het gemeentehuis 

en langs de Overijsesteenweg (fietsknooppunten 

41 en 42).

Volg onderweg de fietsknooppunten. Je vindt 

de kaart met traject en knooppunten op www.
toerismevlaamsbrabant.be/catalogus/
fietsroutes en vanaf 3 augustus aan de balie van 

het GC Felix Sohie.

Stap eens af  bij Werken aan de Ring 

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

Deze zomer kan je ook drie heerlijke fietstochten 

maken waarbij je niet alleen de groene Vlaamse 

Rand ontdekt maar ook fietst langs plaatsen waar 

belangrijke projecten van Werken aan de Ring 

op stapel staan. Infopanelen vertellen je meer 

over de aanleg van fietssnelwegen, de grote 

infrastructuurwerken en wist-je-datjes over het 

openbaar vervoer en het groen in de Vlaamse 

Rand.

De uitgestippelde fietsroutes volgen voor 

een groot deel de knooppunten van het 

fietsroutenetwerk van de provincie Vlaams-

Brabant. Je hebt bij elke fietstocht de keuze uit 

een korte (30 km) of een lange (60 km) route. Je 

kiest dus zelf wanneer je fietst en hoe ver. Een 

van de vertrekpunten bevindt zich in het Jan van 

Ruusbroecpark.

Smeer alvast je kuiten in en ontdek deze zomer de 

Werken aan de Ring met je fiets. Surf naar  

www.werkenaandering.be/nl/doe-mee, download 

de fietsroutes of kijk in de online agenda voor een 

begeleide fietstocht. 

Live infosessies
Voor live infosessies over de plannen van Werken aan de Ring kan je terecht op: 
www.werkenaandering.be/nl/doe-mee/agenda.

??    www.werkenaandering.be

Vlaams-Brabant biedt je maar liefst 2000 kilometer fietsplezier. Kijk op:

o www.toerismevlaamsbrabant.be/catalogus/fietsroutes;

o www.toerismevlaamsbrabant.be/info/routeplanner/fietsrouteplanner.

De Fietskaart Vlaams-Brabant (7 euro) is te koop op www.toerismevlaams-brabant.be/
publicaties en vanaf 3 augustus aan de balie van het GC Felix Sohie.
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Mee op fietstochtMee op fietstocht
Corona stak even stokken in de wielen, maar nu zijn de leden van WTC 

Hoeilaart echt vertrokken. Tot oktober hebben ze wekelijks drie ritten 

gepland, van verschillende moeilijkheidsgraad en afstand. Man of 

vrouw, jong of minder jong, onder het motto ‘samen uit, samen 

thuis’ mag iedereen met hen mee.

 ONLINE FIETSKALENDER 

“De club rijdt elke zondag uit”, legt voorzitter 

Paul Segers uit. “In de kalender op onze 

website krijg je alle routes van niveau A, B en 

C te zien, met vermelding van afstand, aantal 

hoogtemeters en vertrekuur. Ben je lid van WTC, 

dan kan je de routes downloaden op je fiets-gps. 

Dat is superhandig.”

Er wordt bij WTC Hoeilaart gereden in gemengde 

groepen, ingedeeld op basis van het sportieve 

niveau. De C-groep (vooral gericht op dames) 

rijdt ritten van ongeveer 50 à 70 km, de B-groep 

richt zich op een afstand van ca. 90 à 100 km 

tegen gemiddeld 28 km/uur en de A-groep laat 

zich gaan aan 30 km/uur of (soms) meer op 

een parcours van zo’n 100 à 120 km. “Schrikt 

het niveau je misschien af? Dan is dat totaal 

ongegrond want wij bouwen week na week 

geleidelijk de afstand en de snelheid op”, stelt 

Paul gerust.

 VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 

Voor elke rit is er een wegkapitein aangeduid. 

Die staat in voor 

de voorbereiding 

en het goede 

verloop van de rit, al wordt van elk lid dezelfde 

betrokkenheid verwacht. 

Paul Segers: “Hoffelijkheid in het verkeer is 

cruciaal want de baan is niet van ons alleen. 

Ook letten we erop dat er geen papiertjes van 

sportkoeken of gels op de grond belanden. Ons 

afval van onderweg nemen we mee. In deze 

coronatijden kijken de wegkapiteins er ook op 

toe dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt 

en alert blijft op vlak van social distancing, 

handhygiëne, het uitlenen van bidons en 

dergelijke.”

 IEDEREEN WELKOM! 

“Je hoeft zeker niet de duurste fiets te kopen, 

een gewone, degelijke koersfiets is meer dan 

voldoende om mee te kunnen”, verzekert Paul. 

“Dankzij sponsoring kunnen onze leden hun 

cluboutfit aan verminderde prijs aankopen. 

Daarnaast kunnen ze ook korting verdienen op 

het lidgeld door mee te helpen aan evenementen 

   www.wtchoeilaart.be    
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Nieuw binnen WTC dit seizoen is de C-ploeg, 

waar de dames het voortouw nemen. Ze 

zijn momenteel met een achttal maar willen 

graag meer dames zoeken en vinden.

Niets leuker dan samen de berg op te  

(st)rijden en weer af te glijden, even weg 

van de drukte thuis, en te genieten van het 

landschap. 

Momenteel rijden ze zo’n 20-22 km/uur. Is dat te traag of te snel? Stap één is contact nemen en dan 

bolt de rest vanzelf. Niet aarzelen. Voldoening gegarandeerd.

Bij interesse: bel Paul Segers (www.wtchoeilaart.be/bestuur-en-contact). Hij brengt je in 

contact met de dames.

zoals onze jaarlijkse fietsbeurs op het Druivenfestival.”

“Er is een toffe sfeer in de club, zowel onderweg als bij de 

nabesprekingen in ons stamcafé. We zijn niet elitair. Iedereen 

is welkom. Wens je aan te sluiten, mail dan of vul meteen het 

inschrijvingsformulier in op onze website en dan zien we elkaar snel 

op de fiets”, zo sluit Paul af.

Wielervrouwen gezocht!

Rij met de fiets naar Groenendaal en neem 

daar de trein naar je werk in Brussel. 

De NMBS heeft onder de spoorwegbrug 

fietsstallingen geplaatst. Daar blijft je fiets 

altijd lekker droog.

Met de fiets  
naar het station

??       www.wtchoeilaart.be 
fietsclubwtchoeilaart@gmail.com

/ OP DE FIETS / 

Het inschrijvingsformulier is te vinden op 

www.wtchoeilaart.be/documenten.

   www.wtchoeilaart.be    

Hier Hoeilaart
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/ OP DE FIETS / 

De heropening van de scholen op 15 mei was meteen 

ook het startschot van het actieplan Verkeersveilige 

schoolomgeving. Stap voor stap wil Hoeilaart de 

schoolomgeving verkeersveiliger en kindvriendelijker 

maken. Zo werden vorige maand de straten in de 

omgeving van basisschool Het Groene Dal als fietsstraat 

ingericht.

 FIETSSTRAAT? 

In een fietsstraat 

zijn auto’s ‘te gast’. 

Verkeersborden en 

pictogrammen op de 

weg geven aan dat de 

auto er ondergeschikt 

is aan de fiets, en dat 

fietsers er meer dan 

welkom zijn. 

Concreet gaat het 

om volgende straten: 

de Weemstraat (te beginnen op de hoek van de 

Kellenborrestraat), de Willem Matstraat (tot de Sint-

Annastraat), de Sint-Annastaat, de J.B. Denayerstraat 

(tussen de Sint-Annastraat en de Waversesteenweg) en 

de A. Mousinstraat.

Het concept fietsstraat is opgenomen in de wegcode. 

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar 

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

Fietsers moeten zich in de fietsstraten uiteraard ook 

houden aan de regels. Ze mogen er de rechter helft van 

het wegdek gebruiken en dienen de andere helft vrij te 

laten voor gemotoriseerd verkeer of fietsers die uit de 

andere richting mogen komen.

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

Fietsers eerst!Fietsers eerst!
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/ BLIJVEN BEWEGEN / 

Tennis en hockey kunnen weer
Er wordt weer gehockeyd en getennist bij HTC Isca. Ondanks 
de maatregelen van social distancing waren de leden dolblij om 
elkaar weer te zien en samen te kunnen sporten.

 NIEUWE LEDEN WELKOM 

Door het coronavirus viel de opendeurdag van de club 

in het water. Maar iedereen die interesse heeft, mag een 

kijkje gaan nemen in de Jozef Kumpsstraat 83 en nieuwe 

leden kunnen nog inschrijven. Voor hockey kan je gratis 

proeflessen volgen en ook de zomerkampen voor de jeugd 

gaan door. 

Naast de jeugdhockeyteams heeft HTC Isca heren-, dames-, 

gents- en ladiesteams, competitief en recreatief. In het 

najaar wil de club voor de 18- tot en met 25-jarigen een 

studententeam lanceren dat deelneemt aan de College 

League.

Verder heeft de club ook drie tennisbanen waar weer druk 

op getennist wordt. Je kan voor deze zomer nog toetreden 

tot de tennisafdeling aan een gereduceerd tarief. 

??      www.htc-isca.be – info@htc-isca.be

 SAMENWERKING 

Frank Koster, voorzitter van HTC Isca, 

is enthousiast over de toekomstige 

samenwerking met tennisclub Panorama. 

“We zullen een beroep kunnen doen op 

hun toptrainers en in de winter beschikken 

over overdekte terreinen.”

Daarnaast hoopt de club ook nog events 

te kunnen opzetten met TC De Jonge 

Wingerd, want beide clubs delen dezelfde 

gezelligheidsfactor.

Wist je dat?

Wist je dat je bij verschillende mutualiteiten een tussenkomst kan krijgen in het 
lidgeld van je sportclub, de kostprijs van sportinitiaties en het inschrijvingsgeld van de 
sportkampen van je kind? Informeer je bij jouw ziekenfonds!

Hier Hoeilaart
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/ OP DE FIETS / 

Strontvervelend! Geen 
hondenpoep op de stoep! Elk 
hondenkakje in een zakje! 
Slogans genoeg om baasjes erop 
te wijzen dat ze hondenpoep 
niet zomaar mogen laten liggen 
op de stoep, in het park en op 
andere openbare plaatsen. En 
toch gebeurt dat nog. 

 HONDENPOEP OPRUIMEN! 

Wie met de hond uit wandelen gaat, moet altijd 

minstens één hondenpoepzakje op zak hebben 

om op te ruimen wat de hond dropt (politiereglement 

art. 130). Meer en meer baasjes doen dat, maar niet 

allemaal. Sommige hondeneigenaars zijn hardleers en 

houden totaal geen rekening met andere mensen. Ze 

kunnen nochtans een administratieve boete krijgen die 

kan oplopen tot 350 euro.

Poepzakjes zijn gratis te verkrijgen aan de poepzakjes-

automaten die je op verschillende plaatsen in het 

centrum vindt. De zakjes zijn ook in de handel te koop.

Gevulde zakjes neem je mee naar huis of gooi je in een 

openbaar vuilbakje. Gooi ze niet in de riool! En laat ze 

ook niet naast de vuilbakjes achter!

Verstopte rioolputjes
Het valt op dat sommige 

hondeneigenaars de 

hondenpoepzakjes in de rioolputjes 

gooien. Dat is ecologisch 

onverantwoord en bij een 

hevige regenbui zijn plaatselijke 

overstromingen niet ondenkbaar. 

De zakjes zijn immers niet biologisch 

afbreekbaar. Bovendien wordt er een 

knoop in het zakje gemaakt waardoor er 

Zo baasje, zo hondZo baasje, zo hond
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/ STRONTVERVELEND / 

wat lucht in komt en ze als ballonnetjes boven 

elkaar drijven. Zo vormen ze een soort dam in het 

afloopmechanisme van de rioleringen. Het zakje 

in de vuilbak gooien of mee naar huis nemen, 

kan dat voorkomen.

 AAN DE LEIBAND! 

Op openbaren plaatsen moet je je hond altijd aan 

de leiband houden (politiereglement art. 129). Als 

begeleider ben je verantwoordelijk voor je hond. 

Je moet beletten dat hij een gevaar vormt voor 

het verkeer en andere dieren of mensen bang 

maakt of lastig valt. Vooral kinderen en oudere 

mensen kunnen behoorlijk schrikken van een 

hond. Speel- en sportterreinen zijn voor honden 

sowieso verboden terrein.

Hou je hond dus steeds aan de leiband wanneer 

je uit wandelen gaat! Je bent strafbaar als je dat 

niet doet en je kan een boete krijgen die kan 

oplopen tot 350 euro.

Ook in het Zoniënwoud!
Elk jaar vinden de boswachters reeën die 

door een loslopende hond zijn gedood. Ook 

broedende vogels en andere dieren ondervinden 

last van rondsnuffelende honden die van de 

paden gaan. 

Wil je dat het bos een veilige thuis blijft voor 

alle dieren, dan moet je als baasje je viervoeter 

ook daar altijd aan de leiband houden. Ook 

andere recreanten stellen dat op prijs. Sommige 

mensen zijn nu eenmaal bang van honden. Ook 

zij hebben recht op een rustige wandeling in de 

natuur.

Hondenlosloopweides
Wil je je hond toch laten loslopen? Ga 

dan naar de hondenlosloopweide in de 

Watertorenstraat, achter het recyclagepark.

Ook in het Zoniënwoud vind je trouwens 

losloopweides. Op www.natuurenbos.be/
zonienwoud vind je (onderaan op de pagina) 

een link naar het kaartje waarop de zeven 

‘hondenzones’ van het Zoniënwoud worden 

aangeduid. In Groenendaal is er een losloopzone 

langs de Tumulidreef, in de buurt van de B&B.

??      milieudienst – tel. 02 658 28 75 – milieudienst@hoeilaart.be 
ANB, Beheerregio Groenendaal – tel. 02 658 24 60 – www.zonienwoud.be – www.natuurenbos.be
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Ouders die op zoek zijn naar kinderopvang kunnen voortaan terecht in één centraal en neutraal 
info- en ondersteuningspunt: het Lokaal Loket Kinderopvang. Ze kunnen online, op eigen houtje 

en van thuis uit, gepaste en beschikbare opvang zoeken én een aanvraag indienen. Wie niet over 

internet en een e-mailadres beschikt, kan terecht bij het Sociaal Huis.

Het digitaal loket Kinderopvang. Hoe werkt het?

1. Registreer je in het loket
 Maak op www.kinderopvanginmijnbuurt.be  

onder 'Aanmelden' een account aan. Eens 

geregistreerd zal je je op deze website 

kunnen aanmelden/afmelden en jouw 

voorkeurlijsten kunnen opslaan.

2. Doorzoek de opvanglocaties
 De opvanglocaties die je aanspreken zet 

je op jouw voorkeurlijst. Je kan selecteren 

op Hoeilaart en, desgevallend, ook op 

opvanglocaties in de buurt.

3. Verstuur je aanvraag
 Je voorkeurlijst wordt rechtstreeks verzonden 

naar de opvanglocaties die je koos.

4. Je krijgt antwoord
 De opvanginitiatieven van jouw keuze 

bekijken je aanvraag zo snel mogelijk en 

informeren je persoonlijk over de plaatsen die 

al dan niet beschikbaar zijn.

??       Sociaal Huis – tel. 02 658 28 68  
sociaalhuis@hoeilaart.be

Loket Kinderopvang, lokaal en digitaal

 BELLEN OF MAILEN 

Stel je vragen via welzijn@hoeilaart.be of bel 

op maandag of donderdag tussen 9 en 12 uur 

naar 0485 93 32 89.

 ONLINE BABYCAFÉ 

Wil je graag met andere ouders babbelen en 

je ervaringen, zorgen en tips delen, neem dan 

deel aan het online Babycafé op 9 en 23 juli, 

13 en 27 augustus, telkens van 10 tot 11 uur.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 722 6683 6369

Password: 4CX2ha

Opvoeden tijdens corona
Heb je het af en toe moeilijk met die pittige peuter of 
protesterende puber? Voel je je machteloos of ben je 
ongerust? Wens je een gesprek? Huis van het Kind blijft 
voor jou klaarstaan.

/ OPVOEDING / 
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Het kinderdagverblijf op Solheide 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 

met plaats voor 36 kindjes op de woonzorgsite Den Dumberg.

De bouwwerken waren net begonnen, en toen legde corona 

alles stil. Sinds half mei wordt er weer gewerkt en krijgt het 

nieuwe kinderdagverblijf van dag tot dag meer vorm.

De muren worden deels opgetrokken in betonblokken, deels 

in ter plaatse gestort beton. Bovenop de muren komt een 

structuur van houten balken die het dak zal dragen. 

Als alles nu verder verloopt zoals gepland, kan na de 

zomervakantie het dak erop. 

Ruwbouw vordert

40 jaar 40 jaar 
kinderdagverblijf kinderdagverblijf 
Door corona kon het feestje nog niet plaatsvinden, 

maar op 1 juni was het precies 40 jaar geleden 

dat het ‘gemeentelijk kinderdagverblijf Solheide’ 

de deuren opende. Het werd genoemd naar 

de gelijknamige woonwijk waar het in een 

nieuwbouw werd ondergebracht.

Met een capaciteit van 23 bedjes, worden er al die 

jaren kindjes van 0 tot 3 jaar opgevangen en met 

de beste professionele zorgen omringd.

??       kinderdagverblijf Solheide  
tel. 02 657 38 04 – kinderdagverblijf@hoeilaart.be

??      technische dienst – tel. 02 658 28 70 – technischedienst@hoeilaart.be
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Op Den Dumberg genieten de bewoners van het woonzorgcentrum 

volop van het bezoek dat nu weer mogelijk is. Een dagelijkse 

evenwichtsoefening tussen veiligheid en levenskwaliteit, want 

voorzichtigheid blijft geboden.

 GASTENTAFELS 

In de cafetaria staan gastentafels 

klaar waar de bewoners kunnen 

samenzitten met hun bezoek. 

Dat hoeft niet telkens dezelfde 

persoon te zijn en dat mogen ook 

twee bezoekers tegelijk zijn. Een 

plexiglazen scherm houdt het veilig. 

Alle bezoeken worden zorgvuldig 

geregistreerd en de bezoekers worden 

geïnformeerd over de voorzorgen die ze moeten treffen. Zonder 

mondmasker of gelaatsscherm mag niemand binnen. In uitzonderlijke 

situaties wordt de familie toegelaten op de kamer. De wekelijkse 

zwaaimomenten waarbij bezoekers vanachter de ramen van de 

cafetaria contact leggen met de bewoners, vinden ook nog plaats. 

 GENIETEN VAN ELKE DAG 

 De bewoners mogen weer naar buiten. Een 

wandeling op de site doet hen deugd. Of op het 

terras genieten van een ijsje, het kan nu weer. 

Bakken, verjaardagen vieren, spelletjes spelen 

… ook binnen blijft er veel te doen. En het 

winkelkarretje met drankjes, koekjes en ijsjes is 

elke dag weer iets om naar uit te kijken!

Op bezoek in het Op bezoek in het 
woonzorgcentrumwoonzorgcentrum

??       INFO en BEZOEK aanvragen: an.eggerickx@ocmw.hoeilaart.be
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/ SENIOREN / 

o Als je ouder wordt, vermindert je dorstgevoel. 

Bij warm weer is het gevaar op uitdroging 

bovendien groter. Daarom is het heel belangrijk 

dat je minstens 1,5 liter of 8 glazen water per 

dag drinkt. Je kan ook extra vocht halen uit 

soep, verse vruchtensappen, sportdrankjes, ijs 

en water met een extra smaakje.

o Eet gezond en regelmatig. 

o Draag luchtige, lichtgekleurde kleding, liefst 

van katoen of linnen. 

o Zoek de koelte op in huis. Hou gordijnen, 

ramen en deuren gesloten overdag. Als er 

zonwering is, doe die dan bij zonsopgang 

direct naar beneden en bij zonsondergang 

omhoog.

o Zorg voor verkoeling. 

Maak je gezicht, hals 

en polsen regelmatig 

nat met een koel 

washandje of een 

waterspray. Let ook op 

voldoende verkoeling ‘s nachts. Gebruik dunne 

lakens en draag luchtige slaapkleding.

o Neem regelmatig een frisse douche of 

voetbad.

o Houd het rustig op het heetste moment van de 

dag. Dat is tussen 12 en 18 uur. Doe dan geen 

inspannende activiteit.

o Ga je naar buiten, bescherm je dan tegen de 

zon met een hoed, zonnebril en zonnecrème. 

Zoek de schaduw op. 

Bescherm je tegen de hitte
Bij grote hitte vormen vooral ouderen een kwetsbare groep. 
Onderstaande tips kunnen niet alleen hen, maar iedereen 
helpen het hoofd koel te houden tijdens een hittegolf.

Houd tijdens de vakantieperiode 

in je buurt een extra oogje in het 

zeil. Vaak zijn familieleden en 

mantelzorgers dan een tijdje met 

verlof en kunnen je oudere buren 

extra hulp gebruiken.

 Meer tips op www.warmedagen.be 
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 KAART SCANNEN 

Sinds 1 juli is de ‘gemeentekaart’ een elektronische kaart die 

je bij elke op- of overstap scant bij de chauffeur of aan een 

scanner verder op de bus.  

Zoals voorheen moeten zowel de op- als afstaphalte binnen de 

gemeentegrenzen van Hoeilaart liggen. 

Per persoon heb je recht op maximum vier kaarten (van 10 

ritten) per maand. Elke kaart heeft een waarde van 10 euro.

 HOE EN WAAR TE KRIJGEN? 

o Tot 17 juli: op afspraak in het gemeentehuis  

(tel. 02 658 28 40).

o Vanaf 20 juli: aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en 

in het Sociaal Huis. 

o Vanaf 3 augustus: aan de onthaalbalie van het gemeente-

huis, de balie van GC Felix Sohie en in het Sociaal Huis.

Breng mee: je identiteitskaart en je oude magneetkaart(en),  

al dan niet opgebruikt.

De elektronische kaarten kunnen niet herladen worden. 

Opgebruikte kaarten worden omgeruild voor nieuwe kaarten, 

zoals dat ook het geval was bij de magneetkaarten.

Gratis buskaarten Gratis buskaarten 
nu elektronischnu elektronisch
Dankzij een overeenkomst met De Lijn en een bijdrage van het 
lokaal bestuur, kan je in Hoeilaart gebruik maken van gratis 
buskaarten. Tot nu toe waren dat magneetkaarten die je bij 
het opstappen in een ontwaardingstoestel stak. Sinds 1 juli is 
De Lijn volledig overgeschakeld op elektronische kaarten.

/ OPENBAAR VERVOER / 

 WAT MET DE OUDE  
 MAGNEETKAARTEN? 

Is het je niet gelukt om je magneetkaarten 

tegen 30 juni 2020 op te gebruiken? Geen 

nood. De overgebleven magneetkaarten 

kunnen omgeruild worden. 

Wist je dat?

o je op zaterdag voor 2 euro met de bus heen en weer kan naar Leuven?

o je elke vrijdag- en zaterdagnacht tussen 23 en 3 uur gratis kan reizen tussen Leuven en 
Hoeilaart?

o jongeren (tot en met 24 jaar) 20 procent korting krijgen op een Buzzy Pazz dankzij een 
tussenkomst van ons lokaal bestuur?

??       www.delijn.be
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/ DUURZAAMHEID / 

 ENKELE TIPS 

o Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het 

zich na een periode van droogte sneller herstelt 

dan je dacht. Sproei de planten en moestuin met 

regenwater.

o De grond opharken en hakken is even goed als 

tweemaal sproeien. Hierdoor breek je de harde 

laag. Dat houdt de grond luchtig en vochtig. En 

dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is 

mooi meegenomen.

o Begiet je bloemen en planten op de minst warme 

ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg 

of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet 

zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van 

de planten, want de waterdruppels kunnen bij 

zonneschijn als een vergrootglas werken en de 

planten verschroeien.

o Een frisse douche is bij warm weer veel 

doeltreffender dan een lang bad. Een bad 

laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter 

drinkwater, een hoeveelheid waarmee je drie keer 

kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 

vijf keer.

o Laat kranen niet lopen terwijl je je inzeept onder 

de douche, je handen wast, je tanden poetst of 

de vaat doet.

o Start de (vaat)wasmachine pas als ze helemaal 

gevuld is.

o Herstel lekkende leidingen, kranen en stortbakken 

van wc’s zo snel mogelijk.

o Was je auto met regenwater of sla gewoon een 

keertje over.

o Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het 

drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens 

en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je  

's ochtends heerlijk fris leidingwater. 

Op de website van De Watergroep vind je nog meer tips: www.dewatergroep.be/nl-be/
drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen.

Zuinig met drinkwater!
Het is superbelangrijk om in droge periodes zuinig met 
drinkwater om te springen.
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Welkom in de bib, Welkom in de bib, 
ook in coronatijdenook in coronatijden
Op 2 juni ging de bib na 77 dagen weer open, voorlopig 
slechts 15 uur per week, niet op de traditioneel drukste 
momenten, en voornamelijk voor het uitlenen en inleveren 
van materialen.
De veiligheidsmaatregelen worden beetje 

bij beetje versoepeld. Hou de website en de 

facebookpagina van Bib Hoeilaart in de gaten 

voor eventuele wijzigingen. 

o De bib is heringericht zodat de 

noodzakelijke afstand kan gegarandeerd 

worden. Volg de pijltjes en hou afstand.

o Er zijn twee computers ter beschikking 

voor mensen die thuis geen internet 

hebben. 

o De leesruimte kan door maximaal vier 

mensen gebruikt worden. Vraag de krant 

aan de infobalie. 

o Misschien gaat de bib in de loop van 

de zomer terug naar de gewone 

openingstijden.

/ BIBNIEUWS / 

E-boeken à volonté
De bibliotheken van de Druivenstreek en 

omliggende hebben de handen in mekaar 

geslagen en hun e-boeken samengevoegd. Maak 

op onze website je keuze uit meer dan 1250 titels 

en kom langs met je eigen e-reader of leen ze uit 

op één van de toestellen van de bib. 

Tips
Lisa Jewell, De mensen boven ons

Niklas Natt och Dag, 1794

Sue Stuart-Smith, Tuinieren voor de geest

Lucinda Riley, De vlinderkamer

Jelle Hermus, Leven met de wind mee

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

Tijdelijke openingsuren: 
Maandag en donderdag  
van 17 tot 20 uur

Dinsdag, woensdag  
en vrijdag  
van 9 tot 12 uur

 Volg Bib Hoeilaart op Facebook!
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Vakantie- Vakantie- 
koffertjeskoffertjes

Op ontdekking
met een reispas van de bib

Dit zijn de ideale pretpakketten 

voor onderweg. Ze bevatten 

een assortiment van doeboeken, 

spelletjes en cd’s waarmee kinderen 

uuuuuuren bezig kunnen zijn. Ze 

zijn allemaal verschillend en hebben 

een eigen leeftijdsaanduiding.

Al lezend kom je in de verste en wonderlijkste werelden. 

De bib daagt lezers van 3 tot 18 jaar uit om deze zomer zes 

boeken te lezen die hen doen reizen in hun hoofd. Deze 

boekenbingo brengt je op beeldsafari, tijdreis, bibbertrip, 

tot in wonderland. Ideaal dus voor lezers die op zoek zijn 

naar inspiratie. 

Haal in de bib je reispas. 

Daarin staan zes trips waar 

telkens een genre bijhoort, 

bijvoorbeeld historische 

boeken, spannende of 

dierenverhalen. Voor elk 

genre kies je een boek. Met 

de hulp van de thematafels 

in de bib en Boekenzoeker.

be doe je vast ontdekkingen. 

Lees deze zomer dus 

(minstens) zes boeken. Voor elk boek krijg je een stempel in 

je reispas. Als je de volle reispas in de bib inlevert voor eind 

augustus, maak je kans op mooie prijzen. Goede reis!

Literatuur in pocketformaat
De compacte Dwarsliggers zijn al goed ingeburgerd, maar er is ook de 

Colibri-serie, kleine, mooi uitgegeven zakboekjes met prachtige literaire 

verhalen. De collectie is veelzijdig, zowel klassiekers als onbekende 

pareltjes. Steek er zeker eentje in je rugzak voor onderweg.

Tips
James M. Cain, De postbode belt altijd tweemaal

Alice Munro, De liefde van een goede vrouw

Carol Shields, De stenen dagboeken

De hele zomer voor 
alle uitleningen een 
termijn van 4 weken
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie zomer 2020

Tot 01-09-20
Druivenzoektocht 2020
Op zoek naar een uitstap waarbij je spel, mysterie, beweging en cultuur 

combineert? Dan hebben we goed nieuws! Het Rodenbachfonds 

organiseert deze zomer opnieuw een educatieve en toeristische 

zoektocht. Toffe en verrassende vragen doen je Hoeilaart met heel andere 

ogen bekijken. Zo bezoek je onder meer de overblijfselen van de priorij 

van Groenendaal. Bovendien maak je kans op een prachtige prijs!

Deelnemingsformulieren koop je voor 8 euro:

• aan de balie van het GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39;

• bij Café Sportecho, Gemeenteplein 38;

• bij Mimi’s Optiek, Gemeenteplein 29.

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

 Prijsuitreiking: zondag 27 september, 15 uur, GC Felix Sohie. INFO: toerisme@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.be/druivenzoektocht 

Za 08-08-20
Op zoek naar wilde bijen in natuurgebied Ten Trappen

Samen met een begeleider ga je op zoek naar wilde bijen in natuurgebied Ten Trappen. 

Je maakt er kennis met de verschillende groepen binnen de wilde bijen, de planten die ze 

bestuiven en waar je ze kan vinden in het landschap. Een basiskennis over insecten is handig.

Org. Aculea i.s.m. Natuurpunt Druivenstreek

 14 uur, Paardenwater. Gratis, maar inschrijven verplicht. Meebrengen: vlindernet, insectenpotje, veldgids,  
 fototoestel. INFO en INSCHRIJVEN: samuel.de.rycke@outlook.com,  
 www.natuurpunt.be/agenda/op-zoek-naar-wilde-bijen-natuurgebied-ten-trappen 
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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 september en oktober 2020 in voor maandag 3 augustus. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Zomer 2020Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be  
of informeer je bij de organisatoren.

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

T.e.m. di 01/09: Druivenzoektocht Rodenbachfonds

Wo 03/06 t.e.m. vr 10/07: Klimaatmobiel (Gemeenteplein)

  Wo 01/07 t.e.m. vr 31/07: Tennis zomerstage (HTC ISCA)

  Ma 06/07 t.e.m. vr 24/07: Speelplein Boemerang (SJC Koldam)

Do 09/07 10-11 uur Online Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 12/07 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: De IJse in Zoniën
Natuurgroepering  
Zoniënwoud vzw

Do 23/07 10-11 uur Online Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

  Ma 27/07 t.e.m. vr 31/07: Dansstage X-Plosion Dance (SJC Koldam)

  Ma 27/07 t.e.m. vr 31/07: Kleuterstage Sport en Opleiding (SJC Koldam)

Za 08/08 14 uur Paardenwater
Op zoek naar wilde bijen in natuurgebied  

Ten Trappen

Aculea i.s.m. Natuurpunt 

Druivenstreek

  Ma 10/08 t.e.m. vr 28/08: Speelplein Boemerang (SJC Koldam)

Zo 09/08 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling in het Zoniënwoud
Natuurgroepering  
Zoniënwoud vzw

Do 13/08 10-11 uur Online Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

  Ma 17/08 t.e.m. vr 21/08: Crea- en bewegingkamp ERCH (5 tot 12 jaar)

Do 27/08 10-11 uur Online Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Meer activiteiten: zie folder Hoeilaart Zomert die in alle bussen wordt verdeeld.

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zomersluiting GC Felix Sohie:  Zomersluiting GC Felix Sohie:  
van maandag 13 juli tot en met vrijdag 31 juli 
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11.463 keer 11.463 keer 
bedankt!bedankt!

Bedankt vrijwilligers, voor de zelfgemaakte  

mondmaskers en de huis-aan-huis bedeling,  

voor de hulp die andere Hoeilanders van jullie kregen!

Bedankt huisartsen, zorgverleners en personeelsleden  

van de woonzorgsite, om dag in dag uit het beste van  

jezelf te geven en de Hoeilanders met jullie  

goede zorgen te omringen!

Bedankt Politiezone Druivenstreek, 

om op een menselijke manier toe te kijken op het 

respecteren van de maatregelen en iedereen  

veilig te houden!

Bedankt horeca en handelaars, 

voor jullie aanpassingsvermogen, jullie begrip en geduld!

Bedankt apothekers, 

om mondmaskers en filters te verdelen en iedereen bij te 

staan met goede raad!

Bedankt Hoeilanders, 
om de coronamaatregelen 
gedisciplineerd na te leven!


