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Jeugdhuis De Serre 
Hoeilaart heeft opnieuw een jeugdhuis! 
De Serre is de ideale plek voor 
jongeren vanaf 15 jaar om elkaar  
te leren kennen.

/  BLIKVANGER /  

Twaalf gemotiveerde jongeren staan aan het 

roer van de nieuwe vzw. Jules Joukes (19) is 

er de voorzitter van. Jules: “We zijn een jong 

en enthousiast team dat elkaar kent vanuit de 

verenigingen en de middelbare school. We willen 

onze leeftijdsgenoten in eigen dorp een toffe plek 

bieden waar we kunnen samenkomen, activiteiten 

op touw zetten, fuiven, een glaasje drinken en 

gezellig bijpraten.”

Volg het jeugdhuis op Facebook om op de hoogte 

te blijven van alle fuiven en activiteiten. Naast de 

vaste openingsuren op vrijdag en zaterdag vanaf 

21 uur, is er nog heel wat te doen!

 WAAR? 

Op de eerste verdieping van SJC Koldam,  

te bereiken via de buitentrap.

Adres: Jeugdhuis De Serre, Koldamstraat 9 a.

??      jeugdhuisdeserre@gmail.com 
www.facebook.com/JeugdhuisDeSerre

 Jarno Lechène, Mathieu Demaerschalk, Jules Joukes, Milan Philips, Freja Lechène,  
 Mattis Philips en Mirte Menu. Niet op de foto: Mathieu Cousin, Wietse Laureys,  
 Josephine De Sutter, Noé Mammerickx en Pieter Bester. 
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/ VEILIG EN WEL / 

 JE GELD OF JE GEGEVENS 

Ransomware of gijzelsoftware haal je meestal binnen 

via een e-mail. Je wordt aangespoord om op een link te 

klikken of een bijlage te openen. Die zien er onschuldig 

uit, maar even later is je hele computer geblokkeerd. Je 

krijgt vervolgens het bericht dat je computer pas wordt 

vrijgegeven als je betaalt. Doe dat niet! De kans dat je je 

gegevens terugkrijgt, is heel klein. 

Vissen naar je geheime bankcode of phishing is een 

andere, veelgebruikte manier om aan je geld te geraken. 

Weet dat een bank nooit bankkaartgegevens via mail of 

telefonisch zal opvragen. Ga ook nooit in op ‘spontane’ 

telefonische aanbiedingen om op je computer een of 

ander programma te installeren. Wees altijd op je hoede 

en vraag naar hun contactgegevens om zelf over het 

aanbod informatie in te winnen.

 NEEM JE VOORZORGEN 

o Denk na voor je ergens op klikt. 

o Installeer een degelijk antivirusprogramma. 

o Maak regelmatig een back-up van je gegevens, op 

een externe harde schijf, die je best van je computer 

loskoppelt, of in de cloud.

 WAT ALS JE TOCH SLACHTOFFER BENT  
 GEWORDEN? 

o Zet je wifi uit, trek je internetkabel uit.

o Koppel alle toestellen, zoals harde schijf of usb-stick, los.

o Laat je toestel opnieuw installeren.

o Betaal nooit!

o Doe aangifte bij de politie. Zo is de kans groter dat de 

daders ingerekend worden en krijgen de politie en de 

overheid een beter zicht op het fenomeen.

POLITIEZONE  
DRUIVENSTREEK
Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g  
3090 Overijse 
Tel. 02 769 69 30  
Open: elke werkdag van 8 tot 20 uur.

Commissariaat Hoeilaart
Gemeenteplein 1  
Tel. 02 657 13 18
Open: maandag, woensdag,  
vrijdag van 9 tot 12 uur; 
dinsdag, donderdag van 17 tot 20 uur.

Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur) 
E-mail: info@politiedruivenstreek.be 
Website: www.politiedruivenstreek.be

??          www.politiedruivenstreek.be  
    (onder Vragen > Misdrijven op het internet) 
www.safeonweb.be

Veilig surfen Veilig surfen 
Samen met het internet deed ook de cybercriminaliteit zijn 
intrede. Hoe kunnen we ons daartegen beschermen? 
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??      communicatiedienst – tel. 02 658 28 48 
communicatie@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be/hoeilaart-app

 NIEUWE GEZICHTEN 

Julie Vanstallen (PRO Hoeilaart) en 

Roby Guns (Open VLD), beiden lid 

van de gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn sinds januari 

2019, hebben omwille van professionele 

redenen hun ontslag ingediend. Zij 

werden respectievelijk door Kenny 

Verbeeck en Marijke Belsack vervangen. 

Kenny Verbeeck (PRO Hoeilaart) 
Steenbergstraat 28

Gsm 0475 33 32 98

E-mail: kenny.verbeeck@hoeilaart.be

Marijke Belsack (Open VLD) 
J.B. Deridderstraat 14

Gsm 0472 23 50 98

E-mail: marijke.belsack@hoeilaart.be

 GEMEENTEBOETIEK 

Hoeilaart mag gezien worden. Aan de balie van het 

GC Felix Sohie zijn hebbedingetjes in onze huisstijl 

te koop:

o bekers – 5 euro 
 Voor een hartverwarmend kopje koffie, 

chocolade of thee (25 cl).

o paraplu’s – 10 euro 

 Handig, sterk en groot genoeg om bij (hevig) 

regenweer met z’n tweetjes onder te schuilen. 

Windproof baleinen, 130 cm diameter.

Praktisch én leuk, ook om iemand cadeau te doen!

 PUSHBERICHTJE VAN DE AFVALKALENDER 

’s Avonds in je zetel een pushberichtje krijgen waarin staat welke afvalfracties 

Interrand ’s anderdaags komt ophalen. Handig en eenvoudig!

Klik in het menu van de Hoeilaart-app op Afvalkalender. Vul je straat en 

huisnummer in, en vink aan dat je een wekelijkse herinnering wil krijgen. Wil 

je geen berichten ontvangen, dan kan je onder dezelfde knop gewoon de 

kalender inkijken.

/ KORT / 
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Voedselhulp Voedselhulp 
Druivenstreek Druivenstreek 
Je zou het misschien niet denken, want 
armoede blijft vaak verborgen, maar ook in de 
Druivenstreek hebben sommige mensen het 
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Bij Voedselhulp Druivenstreek vzw kunnen ze 
het hele jaar door terecht voor voeding, kleding of klein 
huisgerief. Hoeilander Stephan Vos is een van de vrijwilligers 
die dat mogelijk maken.

 MET HOEVEEL VRIJWILLIGERS ZIJN JULLIE EN WAT DOEN JULLIE PRECIES?  

Stephan: We zijn met een veertigtal vrijwilligers en we verzamelen, sorteren en 

verdelen voeding, kleding, klein huisgerief, schoolgerief, babybenodigdheden en 

dierenvoeding. Vorig jaar verdeelden we bijna 34,5 ton droge en diepvriesvoeding 

en minstens 10 ton kleding.

 WIE KOMT BIJ JULLIE AANKLOPPEN VOOR HULP?    

Stephan: Het zijn mensen met financiële problemen die niet 

kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Ze worden naar ons 

gestuurd door de OCMW’s en de CAW’s van Hoeilaart, Overijse, 

Tervuren en Huldenberg. In 2019 hielpen we ongeveer 720 

mensen.

 WAAR HALEN JULLIE DE GOEDEREN EN DE MIDDELEN  
 VANDAAN? 

Stephan: Voeding krijgen we hoofdzakelijk van de Voedselbank 

Brussel-Brabant en van het Fonds voor Europese hulp aan 

de meest behoeftigen, maar ook rechtstreeks van sommige 
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producenten. Zo krijgen we bijvoorbeeld brood van 

de plaatselijke bakkers. We kopen regelmatig ook zelf 

voedsel en verzorgingsproducten aan met het geld dat 

we krijgen via scholen, serviceclubs of van particulieren. 

Kleding, school-, baby- en huisgerief worden ons 

geschonken, en de vier gemeenten van de Druivenstreek, 

waaronder Hoeilaart, steunen ons in de huur van ons 

pand.

 HOE KUNNEN DE HOEILANDERS JULLIE  
 STEUNEN? 

Stephan: Door vrijwilliger te worden, een bedrag 

op onze bankrekening te storten of zelf goederen te 

schenken. Zo zijn droge voeding, verzorgingsproducten, 

speelgoed, kleding of schoolgerei zeer welkom. We 

vragen wel om deze zaken aan te bieden tijdens de 

openingsuren op donderdag en zaterdag.

/ WELZIJN / 

??        tel. 02 658 09 91  
   marc.vanthuyne@ocmw.hoeilaart.be 
www.hoeilaart.be/vrijwilliger-bij-het-contactteam

Voedselhulp Druivenstreek vzw

Brusselsesteenweg 330, 3090 Overijse
Gsm 0477 41 40 69
info@voedselhulp-druivenstreek.be
www.voedselhulp-druivenstreek.be
Bankrekening: BE50 9730 4028 2518
Open elke eerste, tweede, derde en eventuele 
vijfde donderdag van de maand (12-16 uur),  
en elke vierde zaterdag (9-12 uur).

Gezellig bezoek 
In onze gemeente is er een Contactteam actief: een aantal 
vrijwilligers die een bezoekje brengen aan mensen die graag 
eens een babbel doen maar daar niet altijd de kans toe krijgen.

Tv-programma’s, de actualiteit, een mooi boek, 

persoonlijke ervaringen of herinneringen ... er is 

veel stof voor een goede babbel. De vrijwilliger 

kan ook polsen hoe het gaat, ingaan op vragen 

en informatie geven over thuishulp of andere 

ondersteuning als daar nood aan is. 

Heb je zin om het team te versterken en 
heb je wat tijd? Neem dan contact op met 

de verantwoordelijke van het Contactteam, Marc 

Vanthuyne.
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 WAT VIND JE LEUK AAN JE JOB? 

Sun-Hee: Ik hou vooral van de vele sociale contacten. Je bouwt een 

band op met de bewoners en hun familie, en je vormt een team met je 

collega’s. Het gevoel iets te betekenen voor andere mensen geeft me 

telkens weer een boost. 

Het is ook een heel gevarieerde en actieve job. Je bent constant op de 

been en in de weer om de bewoners te verzorgen en het naar hun zin te 

maken. Gelukkig maar, want een zittende job is niets voor mij.

 WAT HOUDT JE JOB PRECIES IN? 

Sun-Hee: Samen met een verpleegkundige sta ik als zorgkundige 

in voor de hygiënische verzorging van een aantal bewoners en voor 

verpleegkundige hulp zoals het verzorgen van een kleine wonde en het 

nemen van de temperatuur. Tussendoor maak ik graag tijd voor een 

babbeltje en een luisterend oor, en help ik bij de animatieactiviteiten. 

Ik probeer er als zorgkundige voor te zorgen dat onze bewoners zich 

goed voelen in hun vel. De ene verblijft liever op zijn kamer, de andere 

wordt graag naar de zithoek of de cafetaria gebracht. We kennen elkaar 

intussen zo goed dat ik bijna niet meer hoef te vragen wat ze willen.

 HOE VERZEKEREN JULLIE EEN PERMANENTE ZORG? 

Sun-Hee: We werken in voltijdse en deeltijdse shiften. Ikzelf werk 

voltijds. Mijn vroege shift begint meestal om 7 uur, soms om 6.30 

uur. Dan kan ik om 15.20 uur of 14.50 uur naar huis. De late voltijdse 

shift loopt van 13 uur tot 21.20 uur. We hebben een beurtrol voor 

weekendwerk, wat ons daarna recht geeft op een dag recup in de week. 

 IS JE JOB EEN AANRADER? 

Sun-Hee: Een job in de zorg is niet te onderschatten maar geeft 

veel voldoening. Er is nochtans een groot tekort aan zorg- en 

verpleegkundigen en met de vergrijzing van de bevolking zal de vraag 

naar deze jobs zeker niet afnemen. Mocht ik werkzoekende zijn, ik zou 

me onmiddellijk informeren over opleidingen voor een job in de zorg. 

Werkzekerheid gegarandeerd!

Een job met toekomstEen job met toekomst
Gesprek met Sun-Hee Michiels,  
zorgkundige in het woonzorgcentrum

/ VRAAG EN ANTWOORD / 

INTERESSE VOOR EEN JOB OP DE WOONZORGSITE? 
Kijk op www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw of bel 02 658 28 47.
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Naar school  Naar school  
in Hoeilaartin Hoeilaart
Eerst aanmelden, dan inschrijven
Gedaan met kamperen en aanschuiven aan de school! Je kind 
aanmelden in een Hoeilaartse basisschool verloopt voortaan 
digitaal. Pas daarna kan je inschrijven. De nieuwe procedure 
zorgt er ook voor dat elk kind een gelijke kans krijgt.

Gaat je kind in september 2020 voor het eerst 

naar school? Of verandert het van school? 

Aanmelden en inschrijven in basisschool Het 

Groene Dal of in de Vrije Sint-Clemensschool 

verloopt nu in vier stappen. Wil je zeker zijn van 

een plaats, dan is het van het allergrootste belang 

dat je je kind aanmeldt voor 31 maart.

o Stap 1 - Digitaal aanmelden  
op hoeilaart.aanmelden.in

 Van 2 maart (9 uur) tot en met  
31 maart (12 uur)

 Het systeem houdt rekening met de 

schoolvoorkeur(en), eventuele broers en 

zussen op school en de afstand tot de school. 

Of je nu de eerste of de laatste dag van de 

aanmeldperiode aanmeldt, elk kind heeft 

dezelfde kans op de school van hoogste 

voorkeur.

o Stap 2 – Ticket krijgen via e-mail
 Tussen 23 en 30 april
 Je krijgt een ticket voor de hoogste 

voorkeurschool waar plaats is.

o Stap 3 – Inschrijven na afspraak
 Tussen 4 en 27 mei

o Stap 4 – Vrije inschrijvingen
 Vanaf 29 mei

Alle informatie over de nieuwe 

inschrijvingsprocedure vind je op  

hoeilaart.aanmelden.in.

??        coördinator Onderwijs  
tel. 02 658 28 42 – onderwijs@hoeilaart.be

/ ONDERWIJS / 
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ZwerfvuilopruimdagZwerfvuilopruimdag
/ GROTE SCHOONMAAK / 

Steek de handen uit de mouwen en neem deel aan de 

jaarlijkse Zwerfvuilopruimactie, die de gemeente, de 

milieuraad en de werkgroep Afval organiseren. Alle 

deelnemers worden beloond met een kleine attentie.

 HOE DEELNEMEN? 

o Bij de milieudienst kan je vanaf nu witte 

zwerfvuilzakken krijgen. Met die zakken kan je in je 

buurt, op weg naar de bakker of tijdens een wandeling, 

al zwerfvuil beginnen te verzamelen. Veel of weinig, 

het maakt niet uit. Alle beetjes helpen.

o Op de Zwerfvuilopruimdag breng je je 

zwerfvuilzak(ken) naar de centrale verzamelplaats op 

het voorpleintje van het GC Felix Sohie. De milieudienst 

deelt ook daar zwerfvuilzakken uit. De dag zelf kan je 

dus ook nog zwerfvuil inzamelen.

o Interrand komt rond 14 uur de zwerfvuilzakken 

ophalen. Iedereen kan dan zijn of haar zak in de 

huisvuilwagen gooien. 

Wil je deelnemen in groepsverband, met je vereniging, 

wijk of vriendenkring? Op de Zwerfvuilopruimdag zelf of 

ervoor? Duid een coördinator aan en neem contact op 

met de milieudienst. Dan kunnen de nodige praktische 

afspraken gemaakt worden.

In het GC Felix Sohie worden op 7 maart door de vereniging SamenVoor 
ook een Repair Café en een Fashion Swap georganiseerd.

??    milieudienst  
tel. 02 658 28 75 – milieu@hoeilaart.be

Zaterdag 7 maart 2020, van  
10 tot 14 uur, GC Felix Sohie
Weg met rondslingerende blikjes, 
sigarettenpeuken, snoeppapiertjes 
en kauwgom! Hoeilaart wil iedereen 
sensibiliseren om geen klein afval op 
straat achter te laten en te helpen 
bij het opruimen ervan. 
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 ZWERFVUIL HEEFT EEN PRIJS 

Wist je dat zwerfvuil vorig jaar de gemeente 

26.349,96 euro heeft gekost?

Tweemaal per week doet een tweekoppige ploeg 

van vzw IJsedal Maatwerkbedrijf in Hoeilaart 

de ronde om zwerfvuil in te zamelen. In 2019 

zamelden ze maar liefst 53,55 m³ of meer dan 
5 containers van 10 m³ zwerfvuil in.

 ZWERFVUILOPRUIMACTIE IN  
 TEN TRAPPEN 

Ook Natuurpunt Druivenstreek trekt op 
zaterdag 7 maart werkhandschoenen 

aan. De vereniging gaat die dag het 

zwerfvuil in het natuurgebied Ten Trappen 

te lijf. 

Zin om ook daar mee te helpen? Laat 

het tijdig weten aan Daan Verhaeghe 

(daanverhaeghe@telenet.be). Je wordt om 

10 uur verwacht aan het kruispunt Joseph 

Kumpsstraat-Paardenwater.

Word een mooimaker 
Zin om Hoeilaart ook voor en na de 

Zwerfvuilopruimactie netjes te helpen houden? 

Word dan zwerfvuilvrijwilliger. Je mag zelf kiezen 

waar, wanneer en hoe vaak je zwerfvuil gaat 

opruimen. 

o Registreer op http://mooimakers.be/wat-kan-

jij-doen/individu de plek die je net wil houden. 

Claim een adres, een route of een zone. Kies 

bijvoorbeeld je eigen straat of je 

buurt.

o Opruimmateriaal (grijper, handschoenen, 

fluovestje en witte zwerfvuilzakken) kan je 

ontlenen bij de gemeentelijke milieudienst. 

o Interrand komt de volle zwerfvuilzakken 

ophalen. Je kan de ophaling aanvragen via 

www.interrand.be/meldpunt-zwerfvuil.

Mooimakers is een gezamenlijk initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort 
van OVAM, Fost Plus en VVSG. OVAM is verantwoordelijk voor het 

afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus 
verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. 

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare reinheid en zijn 
verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

??    milieudienst  
tel. 02 658 28 75 – milieu@hoeilaart.be

??   www.natuurpunt.be/druivenstreek
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Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk 
in het Zoniënwoudin het Zoniënwoud
Het agentschap Natuur en Bos start dit jaar met een 
pilootproject in het Zoniënwoud: één keer per maand worden 
vrijwilligers ingezet bij kleine beheerwerken op het terrein.

/ MILIEU /  

De terreintaken zijn zeer gevarieerd: 

exotenbeheer, controle en onderhoud van het 

recreatieve netwerk, opruimacties van zwerfvuil, 

onderhoud van infrastructuur ...

Geïnteresseerd? Kom naar het infomoment 

op woensdag 25 maart 2020 om 14 uur 

in het regiokantoor Groenendaal, Duboislaan 14.

Stuur voor 20 maart een mailtje naar 

groenendaal.anb@vlaanderen.be om deel 

te nemen.

Hondenpoep? Strontvervelend!
Hondenpoep staat al jaren in de top drie van 
nationale ergernissen. Hoeilaart wil daar 
wat aan doen.

Om een beter zicht te krijgen op dat strontvervelende probleem 

en het gericht aan te pakken, doet het bestuur een oproep om te 

melden op welke plaatsen er veel hondendrollen te vinden zijn. 

Melden kan via hondenpoep@hoeilaart.be.
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??       www.premiezoeker.be  
of wend je tot het Woonloket

Premies Premies 
Heb je recent verbouwd of plannen in die richting? Misschien 
heb je recht op premies.

 VLAAMSE OVERHEID 

Wonen Vlaanderen keert een renovatiepremie 

uit voor verschillende renovatiewerken zoals een 

nieuw dak, funderingen en muren, draagvloeren, 

buitenschrijnwerk, elektrische installatie en centrale 

verwarming.

Om van deze premie te genieten, moet de woning 

minstens 30 jaar oud zijn, mag je geen tweede 

woning bezitten en moet je inkomen onder de 

maximumgrens vallen.

Een renovatiepremie bedraagt 20 tot 30 procent van 

de aanvaarde facturen en kan oplopen tot 10.000 

euro. De premie kan maar één keer in 10 jaar in 

twee aanvragen uitgekeerd worden.

 FLUVIUS 

De netbeheerder Fluvius geeft verschillende 

premies voor energiebesparende 
maatregelen bij verbouwen. Alle werken 

moeten uitgevoerd worden door een aannemer, 

behalve het aanbrengen van dakisolatie.  

De isolatiewaarde is de belangrijkste voorwaarde bij 

deze premies.

Voer je binnen vijf jaar minstens drie verschillende 

maatregelen uit voor je volledige woning, dan 

krijg je een totaalrenovatiebonus. Hier hoef 

je zelf niets voor te doen, bij elke premieregistratie 

wordt automatisch je bonus toegekend wanneer je 

daarvoor aan alle voorwaarden hebt voldaan.

/ WONEN / 

OPENINGSUREN WOONLOKET  

Jan van Ruusbroecpark,  

kasteelhoeve eerste verdieping

Vrijdag 
8.15-12 uur: zonder afspraak 
namiddag: op afspraak

Een afspraak maken kan via  

woonloket.hoeilaart@igo.be of via 0476 96 38 23.
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/ ONDERNEMEN / 

Binnenkort heeft Hoeilaart er een onderneming 

bij. Vanaf 4 april kan je zowel met je computer-, 

laptop- en netwerkproblemen, als voor 

herstellingen van kleine elektro terecht bij 
Bruno Dils en Xavier Thomson.

Doen je stofzuiger of je laptop het niet meer? 

Waarom nieuwe kopen als je ze kan laten 

repareren? Heb je een computer gekocht en 

hulp nodig bij de installatie ervan? Dient er een 

upgrade van je hardware te gebeuren? Heb je 

vragen bij de aankoop van een smart tv of de 

installatie ervan? Heb je een home cinema en 

krijg je hem niet aan de praat?

Voor al deze ‘klussen’ staan Bruno en Xavier 

binnenkort tot je dienst en kan je op hun 

ervaring en deskundig advies rekenen.

 OPEN VANAF 4 APRIL: 

o maandag en woensdag: van 18 tot 20 uur;

o zaterdag: van 10 tot 16 uur;

o dinsdag, donderdag en vrijdag: op afspraak.

Heb je vragen over je aangifte voor de 

personenbelasting (aanslagjaar 2020, inkomsten 

2019) of wil je gewoon geholpen worden bij het 

invullen ervan? Dan kan je hiervoor terecht op 

de spreekuren die de Federale Overheidsdienst 

Financiën houdt in Hoeilaart:

op woensdag 27 mei en op vrijdag  
29 mei 2020, telkens van 9 tot 14 uur,
in lokaal Sloesveld op het gelijkvloers 
van het GC Felix Sohie.

Je hoeft geen afspraak te maken, je kan gewoon 

je beurt afwachten.

Breng mee: je identiteitskaart (want 

rijksregisternummer nodig), fiches en 

alle documenten waarmee je eventueel 

belastingverminderingen kan krijgen (lening, 

kinderopvang …).

Kom je voor iemand anders? Breng dan een 

kopie van zijn of haar identiteitskaart mee, en 

een volmacht.

Heb je het papieren aangifteformulier (‘bruine 

omslag’) nog niet ontvangen? Niet erg! Dat heb 

je niet nodig. De aangifte gebeurt er online via 

Tax-on-Web.

Daarnaast kan je in mei en juni ook terecht in 

de belastingkantoren van de FOD Financiën in 

Leuven (Philipssite 3 a - bus 1, 3001 Leuven):

o in mei: van maandag tot vrijdag  

van 9 tot 12 uur;

o in juni: van maandag tot vrijdag  

van 9 tot 15 uur.

??      Joseph Denayerstraat 13 
tel. 02 309 41 33 – elektro-fix-it@telenet.be

??      gemeentesecretariaat  
tel. 02 658 28 76 – secretariaat@hoeilaart.be

Elektro-fix-itElektro-fix-it
Herstelling en ondersteuning  
van elektronica en kleine elektro

Hulp bij het invullen van je belastingaangifte

NIEUWNIEUW
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/ ONDERNEMEN / 

Spaarkaartactie op de marktSpaarkaartactie op de markt
Op 17 april geeft de paashaas de aftrap van de jaarlijkse  
spaarkaartactie op de markt. De actie sluit af met de Dag van 
de Markt op 22 mei.

 SPAARKAARTACTIE 

Van vrijdag 17 april tot en met vrijdag 
15 mei (12 uur)
Vijf weken lang kan je op de vrijdagmarkt 

opnieuw stempels sparen. De marktkramers 

delen spaarkaarten uit en zetten er per 

aankoopschijf van 5 euro een stempel op. Met 

10 stempels is je kaart vol, en met een volle kaart 

maak je kans op een mooie prijs.

Uit alle ingeleverde spaarkaarten worden drie 

hoofdwinnaars getrokken. De hoofdprijzen 

zijn boodschappentrolleys, gevuld door de 

marktkramers en gesponsord door de gemeente. 

Daarnaast zijn er nog aankoopbonnen te 

winnen, geschonken door de marktkramers. 

Het reglement van de actie vind je op  

www.hoeilaart.be/dag-van-de-markt.

??      dienst Lokale Economie  
tel. 02 658 28 57 – lokaleeconomie@hoeilaart.be

 BEZOEK VAN DE PAASHAAS 

Vrijdag 17 april mag je zeker 

niet missen. Dan wordt het 

startschot van de actie gegeven 

en komt de paashaas eitjes 

uitdelen. Samen met de kids op 

de markt kuieren, ondertussen je 

boodschappen doen én stempels 

beginnen te vergaren, dat is het 

aangename aan het nuttige paren!

 DAG VAN DE MARKT 

De winnaars van de 

spaarkaartactie worden vooraf 

verwittigd en uitgenodigd 

om op vrijdag 22 mei 
hun prijzen op de markt in 

ontvangst te nemen. 

De marktkramers zorgen die 

dag ook voor proeverijen 

en heel wat interessante 

kortingen. Met wat muziek 

erbij wordt het echt een 

feestelijke Dag van de Markt!
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 NIEUWE AFSPRAKEN EN TARIEVEN 

Het nieuwe sport- en jeugdcentrum en de tarieven 

in het GC Felix Sohie die nog dateerden uit de tijd 

van het oude centrum, maakten een aanpassing 

van het infrastructuurreglement noodzakelijk. Sinds 

1 januari 2020 is het nieuwe reglement van kracht.

Het reglement streeft eenvormigheid na, zonder 

het specifieke karakter van elk gebouw en zijn 

gebruikers uit het oog te verliezen. Het zet de 

huurders ook aan om de zalen en lokalen op een 

correcte manier te gebruiken. Alle afspraken en 

tarieven vind je op www.hoeilaart.be/zalen.

 HOE RESERVEREN? 

SEIZOENSRESERVATIES VAN VERENIGINGEN 
PROCEDURE VANAF 1 APRIL

1. Aanvragen via formulier
Erkende verenigingen, zowel sport- als cultuur- en 

jeugdverenigingen, kunnen vanaf 1 april tot 
en met 15 mei via het te downloaden formulier 

www.hoeilaart.be/zaalreservaties hun reservaties 

aanvragen voor het seizoen dat loopt van  

1 september 2020 tot 31 augustus 2021.

Toneelverenigingen en andere verenigingen 

die actief kunst beoefenen, kunnen voor twee 

achtereenvolgende seizoenen een aanvraag 

indienen voor het gebruik van de theaterzaal en de 

cafetaria van het GC Felix Sohie.

2. Bevestiging krijgen per mail
De dienst Vrije Tijd brengt alle aanvragen in kaart 

en maakt de globale planning op (welke vereniging 

met welke activiteit in welke zaal). Rond 15 juni 
stuurt de dienst de verenigingen een mail om te 

laten weten welke aangevraagde reservaties ze 

effectief kunnen reserveren.

Reserveer tijdig je zaal!Reserveer tijdig je zaal!
Voor sport, cultuur en andere activiteiten

Het nieuwe infrastructuurreglement stemt de prijzen en 
afspraken om een zaal of lokaal te huren in het Sport- en 
jeugdcentrum Koldam, het Gemeenschapscentrum Felix 
Sohie of het parkpaviljoen, beter op elkaar af. 
Nieuw is ook het digitale reservatiesysteem, waardoor een 
zaal reserveren op dezelfde manier zal verlopen als online 
bestellen bij een webwinkel.

            www.hoeilaart.be/zalen 

            www.hoeilaart.be/zaalreservaties  
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/ VRIJE TIJD / 

Een zaal op ieders maat 
Vergaderingen, optredens, tentoonstellingen, voordrachten, feestjes, 

fuiven, koffietafels, sporttrainingen en -matchen … in Hoeilaart vinden 

verenigingen en inwoners voor al deze activiteiten goed uitgeruste 

zalen en lokalen.

Het Gemeenschapscentrum Felix Sohie beschikt in totaal over 

vijftien zalen (met draadloos internet): zes vergaderlokalen, waarvan 

er twee gebruikt worden als leslokaal, een computerlokaal, een 

muziekatelier, een kunstatelier, twee toneelateliers, een dansatelier, een 

polyvalente zaal, een theaterzaal en een cafetaria. 

In het nieuwe Sport- en jeugdcentrum Koldam verhuurt de 

gemeente polyvalente zalen (met of zonder keuken), een grote 

sportzaal (al dan niet volledig) en een gevechtssportzaal. Voor de meest 

uiteenlopende sporten zijn gepaste uitrusting en materiaal aanwezig. 

Als je het parkpaviljoentje in het Jan van Ruusbroecpark huurt, 

kan je eventueel ook gebruik maken van het grote grasveld en twee 

petanquebanen.

3. Reserveren  
via digitaal reservatiesysteem
Vanaf 1 juli tot en met 31 juli kunnen de 

verenigingen zelf de bevestigde aanvragen via het 

nieuwe, digitale systeem reserveren. Hiervoor maken 

ze in het systeem eerst een account aan op naam 

van de vereniging.

RESERVATIE VAN LOSSE ACTIVITEITEN 
DIGITAAL VANAF 1 AUGUSTUS

Vanaf 1 augustus kunnen verenigingen, andere 

organisaties en individuele huurders gebruik 

maken van het digitale reservatiesysteem om losse 

reservaties te maken. Het systeem toont welke zalen 

op welke data nog vrij zijn.

Een account aanmaken kan zowel op persoonlijke 

naam als op naam van een vereniging of organisatie.??      dienst Vrije tijd,  
tel. 02 657 05 04 – vrijetijd@hoeilaart.be

EEN KEUKEN VAN FORMAAT
Dorpsrestaurant, eetfestijnen, … voortaan één 
adres: de polyvalente zaal op het gelijkvloers van SJC 
Koldam. Die zaal beschikt sinds kort over een grote, 
volledig ingerichte keuken. Het feest kan beginnen!
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Cultuurraad zoekt muzikaal talent
Met of zonder plankenkoorts
Ben je het beu om alleen maar familiefeestjes en kampvuuravonden op 

te vrolijken? Droom je er stiekem van om op een echt podium te staan? 

Maar durf je die stap in je eentje niet wagen? Neem dan contact op met 

de Cultuurraad. De raad geeft je graag een duwtje in de rug.

Solo, als duo of in groep, … piano, dwarsfluit, gitaar of zang, … in 

de grote theaterzaal of in de intiemere cafetaria … alles kan met jou 

besproken worden, zodat je zelfverzekerd en ontspannen met je talent 

naar buiten durft komen.

Heb jij al podiumervaring opgedaan? Heb jij geen plankenkoorts (meer)? 

Ook jij bent welkom om samen de uitdaging aan te gaan.

??      coördinator Cultuur en Gemeenschapsvorming  
tel. 02 657 05 05 – cultuur@hoeilaart.be

??     www.hoeilaart.be/wijk-in-de-kijker

Zet je wijk in de kijker!Zet je wijk in de kijker!
Zet je wijk in de kijker, beperk je wijkfeest niet 

tot de buurt maar betrek er alle Hoeilanders 

bij. Met extra steun van de gemeente kan de 

wijk zich dan aan heel Hoeilaart tonen. Dat kan 

bijvoorbeeld met een tentoonstelling over de 

wijk vroeger en nu, een createntoonstelling met 

werk van buurtbewoners, een zoektocht, een 

optreden … 

Wil je graag je wijk in de kijker zetten? 
Laat het vlug weten aan de dienst Vrije Tijd: 

coördinator Cultuur en Gemeenschapsvorming, 

tel. 02 657 05 05, cultuur@hoeilaart.be.

Trommel je buren op en maak er samen iets 

buitengewoons van!
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/ VRIJE TIJD / 

??      INFO en kandidaatstelling: dienst Vrije Tijd – tel. 02 657 05 04 
 vrijetijd@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be/animator-bij-de-vakantiewerking

??      www.jongewingerd.be  
info@jongewingerd.be.

??      gsm 0470 822 407  
info@htc-isca.be – www.htc-isca.be

 EEN ZOMER LANG TENNISSEN 

Op zoek naar een zomerse sportieve uitdaging 

in een gezellige en familiale sfeer? Schrijf je in 

bij Tennisclub De Jonge Wingerd.

Lidgeld

o Eerste volwassene: 130 euro

o Vanaf de tweede, derde … volwassene van 

dezelfde familie: 120 euro

o Studenten: 120 euro

o Kinderen geboren in 2002 tot 2005: 75 euro

o Kinderen geboren in 2006 of 2007: 65 euro

o Kinderen geboren in 2008 tot 2014: 50 euro

o Kinderen geboren in 2015 of later: 20 euro

Het zomerseizoen loopt van begin april tot eind 

september.

 50 JAAR HTC ISCA 

Eind 2019 gaf Hockey- en Tennisclub Isca 

het startschot van het feestjaar voor zijn 

vijftigjarig bestaan.

Tot 2016 droeg de club de naam Oranje. 

De naamsverandering kwam er om de 

verankering met de Druivenstreek te 

benadrukken (Isca is de Latijnse naam van 

de IJse). De club heeft momenteel zo’n 600 

leden van verschillende nationaliteiten.

 ANIMATOREN KRIJGEN BETER LOON 

De gemeenteraad heeft op 27 januari besloten om de lonen van de animatoren 

op het speelplein te verhogen en gelijk te stellen aan de lonen die onze 

buurgemeenten betalen. Animatoren die een attest in het jeugdwerk behalen 

en ervaring hebben, worden extra beloond. Op die manier hoopt het bestuur 

meer animatoren te kunnen aantrekken en een kwalitatieve vakantiewerking te 

garanderen.

Ook de tarieven die de ouders betalen, werden gelijkgesteld met de  

tarieven van de andere gemeenten in de Druivenstreek.
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Wat is kunst?Wat is kunst?
Jeugdboekenmaand
Kunst gaat over meer dan 
alleen maar mooie dingen. 
Het trekt je verbeelding op 
gang en zet iets in beweging. 
Het roept een gevoel op, 
nieuwsgierigheid, vragen, 
fantasie.

In de bib wordt het een kunstige Jeugdboeken-

maand dit jaar. Met grafische ateliers waar 

woorden en beelden elkaar ontmoeten, en waar 

kunstwerken een etalage krijgen en een verhaal 

vormen. Met workshops en boeken en een artistiek 

feest voor iedereen.  

Raadpleeg de UiT-agenda en schrijf je snel in. 

/ BIBNIEUWS / 

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!

Nieuw: spelletjes om Nederlands te leren
Sinds 2016 heeft de bib een Taalpunt Jeugd 

met boekjes die helpen om Nederlands aan te 

leren. Vorig jaar werden deze aangevuld met 

taalspelletjes. En nu is de bib door de provincie 

Vlaams-Brabant gekozen om de gloednieuwe 

taaltassen ter beschikking te stellen: tien tassen 

voor kleuters en lagere schoolkinderen rond 

thema’s zoals dieren, natuur, gevoelens, vrije 

tijd, wereld, identiteit en alfabetisering. In elke 

tas zitten taalspellen, boeken en tips om online 

aan de slag te gaan. Ideaal voor leerkrachten, 

brugfiguren en andere volwassenen die 

kinderen begeleiden in taalontwikkeling en 

leesbevordering.
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Mijn Leestipper tipt boeken naar jouw smaak 

en voorkeur, recht uit de collectie van de bib. Maak 

een profiel aan en je krijgt elke maand 30 titels van 

fictieboeken die op jouw leest geschoeid zijn. Je 

vindt ze op de website, of - als je dat wil - in een 

maandelijkse e-mail.

o Je bent dol op De Zeven zussen en weet niet wat 

lezen in afwachting van de verschijning van het 

volgende boek.

o Je bent gefascineerd door alles wat met 

Bourgondië te maken heeft. Of tijdreizen. Of de 

holocaust.

o Je leest graag een spannende thriller maar 

liever zonder expliciet geweld.

o De Boekendief is je favoriet boek aller 

tijden. Waar vind je nog zo'n meeslepend, 

diepgravend, ontroerend verhaal?

Al deze en nog meer voorkeuren en wensen 

kan je opnemen in je profiel. Mijn Leestipper 

biedt inspiratie voor uren leesplezier!

  Kan je 
me  

Kan je 
me  

eeneen  ''goe
d boekgoed bo

ek ''    
aanbevel

en?
aanbevel

en?

Dat is ongetwijfeld de meest gestelde vraag in de bib. 
Voortaan kan je van thuis uit het antwoord opzoeken, een 
antwoord dat bovendien voor iedereen verschillend is want 
gebaseerd op je leesvoorkeuren en de boeken die je leende in 
de bib. Je vindt het op MijnLeestipper.bibliotheek.be. 
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie maart-april 2020

Het Hele Dorp 2020
Het Hele Dorp is een groot dorpsspel, georganiseerd door een elftal Hoeilaartse jongeren. Teams van verenigingen, 

wijken, vrienden, … nemen het in een aantal behendigheids- en intelligentieproeven tegen elkaar op.  

Welke kinderploeg is dit jaar de sterkste? Wie zal het origineelste spel maken? Gaan de Blauwe Vinken opnieuw met 

de titel lopen?

In deze zestiende editie zullen negen teams strijden  

voor de wisselbeker en de overheerlijke spaghettiavond: 

5 voor 12, De Blauwe Vinken, Chiro, Dynamo Wijndaal, 

Felix Pateekes, Inglorious Kaastaarts, Oud-leiding Chiro, 

Scouts en Voortrekkers.

1. VOORSPEL
Op zaterdag 7 maart rijden de teams de enige echte 

Tour de HHD.

2. QUIZ
Op zaterdag 28 maart worden de bovenkamers aan 

het werk gezet. De winnaars mogen met De Grote Prijs 

Eric Lauwers naar huis.

3. PARKSPEL
Op zondag 26 april is 
het dan zover!

• Van 10 tot 16 uur 

worden de deelnemers 

in het Jan van 

Ruusbroecpark fysiek 

op proef gesteld. Elk team werkt een proef uit, die de 

andere teams moeten uitvoeren.

• Om 16 uur nemen de teams het tegen elkaar op in 

een groot eindspel.  

Wie zich de eindspelen van vorige jaren herinnert, 

weet dat de organisatoren origineel en spectaculair 

uit de hoek kunnen komen: camiontrekken, 

bootjesrace, hakkenrace, cactusbowling … Wat het 

dit jaar wordt, blijft nog geheim.

• Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats.

Ga gerust eens langs en geniet van de sfeer. Misschien 

krijg je wel zin om volgend jaar mee te doen.

 Meer info en foto’s:  
 www.facebook.com/HetHeleDorp/ 
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 Wo 04-03-20
Workshop: Over letters en beelden
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Woorden die beelden worden? Het kan. En jij kan het ook. We dompelen ons 

onder in de beeldende woorden. Aan de hand van een beeldend boek en met 

de hulp van een echte kunstenaar, Flor Maesen, maken we er kunst van.

Org. bib i.s.m. BKO Kunstschool

 14 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.  
 INFO en INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.be/bib 

Zo 01-03-20
Feest van de Vrouw
Je wordt verwelkomd met een glaasje bubbels en 

een gebakje op een namiddag waar dans en muziek 

elkaar afwisselen en waar cadeaubonnen van de 

vele sponsors worden verloot. Ook wordt de Prijs 

van de Vrouw van het Jaar en de Lifetime uitgereikt.

Org. SamenVoor

 15 uur, GC Felix Sohie. 14 euro incl. drankje,  
 gebak en lidkaart. INFO en INSCHRIJVEN:  
 samenvoor.be@gmail.com 

Di 03-03-20
Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek
Psychologe Sara Mahieu belicht het rouwproces.

Org. Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: Chris Coppin, gsm 0496 06 22 77,  
 mozaiek.druivenstreek@gmail.com 

Ma 02-03-20
Ierland
Beeldreportage door Jean-Pierre en Mieke Demarsin

Het groene, mythische Ierland staat centraal in deze 

beeldreportage. Het landschap, de geschiedenis en de 

tradities komen aan bod.

Org. vtbKultuur

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro.  
 INFO: Paul Vanloo, tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 
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Wo 04-03-20
Computerspreekuur
Maandelijks spreekuur voor senioren met vragen bij het gebruik 

van de computer. Vrijwilligers van de Seniorenraad met meer 

informatica-ervaring helpen hen graag verder. 

Org. Seniorenraad

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

Do 05-03-20
Skagen: De Vloed
Een verliefd paar woont in een huis aan zee. Ze hebben hun 

leven mooi ingericht: een prachtige omgeving, tijd voor elkaar, 

tijd voor zichzelf. Maar op een dag liggen er aangespoelde 

lichamen op het strand.

Org. dienst Vrije Tijd

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 12 euro. Kassa: 14 euro. 
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Za 07-03-20
Repair Café
Dorpsgenoten helpen elkaar op vrijwillige basis bij het gratis 

herstellen van kleding, fietsen, huishoudelijke elektra, ICT, 

speelgoed, kopjes lijmen, radio/tv, scharen-/messenslijpen ... 

Neem zelf een vervangonderdeel of gebruiksaanwijzing mee. 

Org. SamenVoor

 Van 10 tot 15 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Je kan een gift  
 doen voor het goede doel. INFO: samenvoor.be@gmail.com 

Do 05-03-20
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? Of 

heb je advies nodig bij de aankoop van een 

toestel? Je kan in de bib terecht bij een 

vrijwilliger met expertise. 

Org. bib

 Van 16 tot 19 uur, bib (1ste verdieping).  
 Gratis. Je hoeft geen afspraak te maken.  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be 

Za 07-03-20
Workshop: Kamerplanten  
verzorgen en vermeerderen

Een hele maand 

lang kan je in de 

bib terecht voor een 

kamerplantenruil. 

Het startschot wordt 

gegeven met een 

workshop onder 

begeleiding van Alex 

Decadt, die zal tonen hoe je planten gezond 

kan houden en vermeerderen. Breng je 

planten mee waarvan je vindt dat ze te groot 

zijn geworden.

Org. bib

 10.30 uur, bib. Gratis. Zelf het nodige  
 materiaal meebrengen (bloempotjes,  
 potgrond, schepje …).  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib 

24 I Hier Hoeilaart
MAART / APRIL 2020



Za 07-03-20
FashionSwap 
In de gedachten van ecologie, duurzaamheid en consuminderen, 

is dit dé kans om jouw kleren nieuw leven in te blazen. In plaats 

van dat leuke kledingstuk dat je toch niet draagt te vervangen 

door iets nieuws uit de winkel, kan je het hier ruilen! 

Org. SamenVoor

 10 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO en INSCHRIJVEN:  
 fashionswapsv@gmail.com 

Di 10-03-20
Nacht van de Geschiedenis:  
Carnotstraat 17, huis van de buren
Film en dialoog

De Vlaamse 

documentairemaakster 

Klara Van Es laat zonder 

vals sentiment zien hoe 

migranten in Europa hun 

levens weer trachten op te bouwen. 

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro.  
 INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,  
 davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be. TICKETS: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

Ma 09-03-20
SCHNTZL: try-out Catwalk tour
Jazz at Felix’ EXTRA 

Hendrik Lasure (piano) 

en Casper Van De Velde 

(drums) komen zich in 

Hoeilaart klaarstomen 

voor de promotietour van hun nieuwe album 

Catwalk. Die tour zal hen o.a. leiden naar de AB, de 

Handelsbeurs, de Roma, La Conserve en C-Mine!

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeente  

Hoeilaart en Jazz Met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be 

Zo 08-03-20
Natuurwandeling: Biodiversiteit in de lente
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n 

zeven kilometer. Honden zijn niet toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Zo 08-03-20
Lezing: Is biodiversiteit hot?  
Wat klimaatverandering doet met de natuur 

In deze interactieve lezing van Elsie Premereur 

maak je kennis met de belangrijkste feiten over 

de huidige biodiversiteits- en klimaatcrisis. Ben 

jij nieuwsgierig naar hoe het met onze planeet 

gesteld is en wat je er zelf aan kan doen? 

Schrijf je dan snel in!

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 Graag vooraf inschrijven. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. INFO: info@ngz.be, www.ngz.be 
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Di 17-03-20Di 17-03-20
Qu’est-ce qu’on attend?
Film

Deze documentaire 

toont een dorpje in de 

Elzas waar inwoners 

zelf wat doen aan 

energie en klimaat. Het 

bewijst dat burgers 

samen bergen kunnen 

verzetten, zonder dat de lokale belastingen omhoog 

hoeven. 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. energiecoöperatie Druifkracht

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

 Wo 11-03-20Wo 11-03-20
Kunst maken & drukken
Workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Je ontwerpt met Inkscape een kunstwerk en gaat 

aan de slag met vinylsnijder en warmtepers om je 

eigen T-shirt (*) of tote bag te bedrukken. 

Org. Bib

 14 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Het aantal  
 plaatsen is beperkt. INFO en INSCHRIJVEN:  
 bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.be/bib 

Do 19-03-20
Bram Weijters & Chad McCullough
Jazz at Felix’

Dit duo toert in het voorjaar door België met hun nieuwe album 

Pendulum. Ze laten zich inspireren door en ze improviseren op de 

Goldbergvariaties van ene J.S. Bach. Ingetogen, warm, kleurrijk 

muzikaal fluweel.

Line-up: Bram Weijters: piano en keyboards;  

Chad McCullough: trompet.

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeente Hoeilaart en Jazz Met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 9 euro. Kassa: 10 euro. INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Za 21-03 en 28-03 en zo 22-03 en 29-03-20
Lentesalon & 50 jaar Kunstkring

Twee weekends lang stellen de leden van Kunstkring Hoeilaart hun nieuwste 

werken tentoon. De vereniging bestaat 50 jaar en dat gaat niet ongemerkt 

voorbij. In afwachting van de titel ‘Koninklijke’, stellen ze voor die gelegenheid 

ook foto’s, documenten, affiches … uit het rijke verleden van de Kunstkring 

tentoon.

Org. Kunstkring Hoeilaart

 Van 14 tot 18 uur, GC Felix Sohie (Molenberg). Vernissage op vrijdag 20 maart, om 19 uur. Gratis.  
 INFO: Jos Daemen, tel. 02 657 19 36, jos.daemen@telenet.be 

(*) Breng een effen katoenen T-shirt mee!
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Do 26-03-20
Babycafé
Pas mama of papa geworden? Wil je graag andere ouders leren 

kennen en praten over de nieuwe ervaringen of samen met de 

kindjes spelen? Spring zeker eens binnen! 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 Van 9 tot 12 uur, elke laatste donderdag van de maand,  
 GC Felix Sohie. Gratis. INFO: tel. 02 658 01 40,  
 welzijn@hoeilaart.be, www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Za 21-03-20
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
In het voorjaar organiseert Gezinsbond Hoeilaart 

naar goede gewoonte een tweedehandsbeurs van 

kinderkleding, babyuitzet en speelgoed. Meer dan 

30 standhouders geven met veel plezier 

hun spullen nog een tweede leven! 

Org. Gezinsbond

 Van 10 tot 13 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: gezinsbondhoeilaart@hotmail.com 

Zo 29-03-20
Kerkhofblommenstraat  
(van auteur Lara Taveirne)
De leesclub bespreekt

Er wordt met de 

leesclub op een 

gezellige wijze 

gejongleerd met literaire 

kennis, gediscussieerd 

over de schoonheid van 

taal, gedebatteerd over 

het wel en wee van 

personages, verteld over 

eigen ervaringen en gefantaseerd.

Org. bib 

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

 Za 21-03-20
Jeugdboekendag
Als hoogtepunt van de kunstige Jeugdboekenmaand viert  

de bib feest. Met kunstwerken die een etalage krijgen 

en een verhaal vormen, een schminkhoek, een 

voorleesaperitiefje, een artistiek fablab om zelf kunst op je 

T-shirt(*) te zetten, allerhande verrassingen en natuurlijk heel 

veel boeken.

(*) Breng een effen katoenen T-shirt mee!

Org. bib

 Van 10 tot 13 uur, bib. Gratis. INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib 
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Wo 15-04-20
Meditatie, goed voor je brein

Lezing door Steven Laureys

Professor Steven Laureys licht 

onder andere toe hoe meditatie 

een positieve invloed kan 

hebben op ons welbehagen, 

hoe ze ons kan helpen om beter 

om te gaan met stress, hoe ze 

kan bijdragen tot een betere 

nachtrust, en veel meer! 

Org. Yoga Druivenstreek

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

Do 02-04-20
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? Of heb je advies nodig bij 

de aankoop van een toestel? Je kan in de bib terecht bij een 

vrijwilliger met expertise. 

Org. bib

 Van 16 tot 19 uur, bib (1ste verdieping). Gratis.  
 Je hoeft geen afspraak te maken. INFO: bib,  
 tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

Vanaf wo 01-04-20
Initiatiereeksen op de beweegbank
In 2019 werd de beweegbank (IPitup) in de tuin van het GC Felix Sohie 

ingehuldigd. Je kan er in april en mei initiatiereeksen volgen waarbij 

conditie, kracht, mobiliteit en stabiliteit getraind worden onder begeleiding 

van gediplomeerde trainers Dylan en Andreas.

Er worden wekelijks sessies georganiseerd op woensdag (voor senioren) 

en op zaterdag (voor alle leeftijden). De sessies op woensdag lopen 

van 1 april tot 20 mei (niet op 8 april) en worden aangevuld met een 

gezondheidswandeling. De sessies op zaterdag lopen van 4 april tot 23 mei. 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt!

Org. dienst Vrije Tijd

 Tuin GC Felix Sohie, op woensdag voor senioren, op zaterdag voor alle leeftijden, telkens van 10 tot 11 uur.  
 Opgelet: bij regenweer gaan de lessen niet door! Gratis. INFO en INSCHRIJVEN: vooraf inschrijven voor de  
 hele reeks is verplicht via sportdienst@hoeilaart.be of tel. 02 894 54 26.

Do 02-04, vr 03-04  
en za 04-04-20 
Reintje speelt:  
King Kongs dochters 
Auteur: Theresia Walser  

Regisseur: Peter Decoodt

Drie 

bejaardenverzorgsters 

zijn hun job beu 

in het rusthuis vol 

demente mensen. Om 

te ontsnappen aan de 

realiteit, ensceneren ze 

de dood als een spel: 

ze tutten de bejaarden 

op als grote sterren om ze vervolgens met 

stijl het hoekje om te laten gaan. 

Doodgaan was nog nooit zo een 

feest. 

Org. Toneelgroep Reintje

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 8 euro.  
 Kassa: 9 euro. INFO en TICKETS: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be of  
 www.reintjehoeilaart.wordpress.com 

YOGA

DRUIVENSTRE

EK
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Zo 19-04-20
Literaire wandeling:  
devotie en destructie
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van 

zo’n zeven kilometer. Honden zijn niet 

toegelaten. 

Org. Natuurgroepering  
Zoniënwoud vzw

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

Vr 17-04 en za 18-04-20
45 jaar Scouts Hoeilaart
Naar aanleiding van hun 45-jarig bestaan organiseren de 

scouts tijdens het laatste weekend van de paasvakantie een 

Scoutsdorp op de vertrouwde plek. Dat wil je niet missen!

Programma:
Vrijdag: zangstonde voor de oud-scouts 

Zaterdag: eetfestijn, kinderanimatie  

en slotfuif voor iedereen

Org. Scouts en Gidsen Hoeilaart

 Jan van Ruusbroecpark. Gratis.  
 INFO: www.scoutshoeilaart.be 

Zo 19-04-20
Lezing: Jan van Ruusbroec, gouddelver van de ziel
Over natuur en mystiek in het Zoniënwoud 

Mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381) leefde teruggetrokken in het 

Zoniënwoud. Je wandelt in gedachten door het woud en denkt na over de waarde 

en de eigenheid van spiritualiteit, contemplatie en religie, en verdiept je met 

gastspreker Joris Capenberghs in Ruusbroecs natuurmystiek.

Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je dan in, want de plaatsen zijn beperkt tot  

30 personen.

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Graag vooraf inschrijven.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

Wo 22-04-20
Infoavond: Faalangst
Alle kinderen hebben wel eens schrik voor een toets of een spreekbeurt. 

Maar bij sommige kinderen neemt deze angst de bovenhand. 

Orthopedagoge Laura Jacobs legt uit wat je als ouder kan doen, zodat 

je kind uitdagingen met meer vertrouwen tegemoet gaat. 

Voor ouders van kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Org. Huis van het  
Kind Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: info@huisvanhetkinddruivenstreek.be,  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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Di 28-04-20
Google apps: workshop voor  
pc- en smartphonegebruikers
Google is veel meer dan een zoekmachine. Je leert tijdens deze 

workshop met handige apps zoals Google Foto, Google Docs, 

Google Drive ... werken. 

Org. SamenVoor en bib

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro. INFO en TICKETS: bib,  
 tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

Do 30-04-20
De Frivole Framboos: Wachten op Do Groot
Reizend door het verleden zoeken Peter Hens en Bart Van 

Caenegem het antwoord op vragen als: zou Mozart zich hebben 

laten inspireren door Stromae? Zou James Last van invloed zijn 

geweest op Wagner? En hoe zouden Bach en Beethoven hebben 

geklonken als Wagner eerder had geleefd dan zij?

Org. dienst Vrije Tijd

Wo 22-04-20
De mens van morgen is smart en  
komt naar je toe
Lezing door Christiaan Thoen

Een gigantisch internet van miljarden 

apparaten en entiteiten brengt ons 

een verbazingwekkende toekomst. 

Help mee de kloof te dichten tussen 

wetenschap en maatschappij. Deze 

lezing zal je op weg helpen!

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro.  
 INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Do 23-04-20
Peer Baierleins  
South Quartet 
Jazz at Felix’

De leden van het Peer Baierleins South 

Quartet hebben al heel wat muzikale 

kilometers op de teller en hun muziek 

knoopt aan bij de rijke jazztraditie, maar ze 

verkennen ook nieuwe paden waar ze hun 

creativiteit ten volle uitspelen.

Line-up: Peer Baierlein: trompet en bugel; 

Ull Möck: piano; Jan Dittmann: contrabas; 

Matthias Daneck: drums. 

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur  
Hoeilaart en Jazz Met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie.  
 VVK: 9 euro. Kassa: 10 euro.  
 INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be. TICKETS:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be  

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 17 euro. Kassa: 18 euro. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 
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Maart 2020
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Zo 01/03 15 uur GC F. Sohie Feest van de Vrouw SamenVoor

Ma 02/03 20 uur GC F. Sohie Beeldreportage: Ierland vtbKultuur

Di 03/03 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Het rouwproces
Mozaïek Praatcafé Dementie 
Druivenstreek

Wo 04/03 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Wo 04/03 14 uur GC F. Sohie   Workshop: Over letters en beelden Bib i.s.m. BKO Kunstschool

Do 05/03 16-19 uur Bib Digidokter Bib

Do 05/03 20.30 uur GC F. Sohie Skagen: De Vloed Dienst Vrije Tijd

Van 07/03 tot 18/04: Plantenswap in de bib

Za 07/03 10-14 uur GC F. Sohie Zwerfvuildag Milieudienst

Za 07/03 10-15 uur GC F. Sohie Repair Café SamenVoor

Za 07/03 10 uur GC F. Sohie FashionSwap SamenVoor

Za 07/03 10.30 uur Bib
Workshop: Kamerplanten verzorgen en 
vermeerderen

Bib

Zo 08/03 11 uur Bosmuseum Lezing: Is biodiversiteit hot? Natuurpunt CVN

Zo 08/03 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Biodiversiteit in de lente Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Ma 09/03 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’ EXTRA: SCHNTZL
5 voor 12 i.s.m. gemeente en Jazz 
Met Pit

Di 10/03 9-12 uur Sociaal Huis
Spreekuur FONS  
(Vlaamse uitbetaler Groeipakket)

Huis van het Kind Druivenstreek

Di 10/03 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 10/03 20 uur GC F. Sohie Nacht van de Geschiedenis Davidsfonds

Wo 11/03 14 uur Bib  Workshop: Kunst maken & drukken Bib

Do 12/03 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 12/03 14 uur Sint-Clemenskerk
Natuurwandeling: Hoeilaart, groen en vol 
geschiedenis

Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Vr 13/03 8-12 uur Vrijdagmarkt Koffiestop Broederlijk Delen

Zo 15/03 8 uur
Parking 
gemeentehuis

Uitstap naar de mergelgrotten van Kanne en 
feestmaaltijd

WC ‘t Beukenootje

Ma 16/03 19 uur Bib Smart Café: Apps voor onderweg VOLZET Bib i.s.m. Archeduc

Di 17/03 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 17/03 / / Bezoek museum Hallepoort Brussel Femma

Di 17/03 14 uur GC F. Sohie Cultuur om 14 uur - Film: Stan en Ollie Dienst Vrije Tijd

Di 17/03 20 uur GC F. Sohie Film: Qu’est-ce qu’on attend? Dienst Vrije Tijd i.s.m. Druifkracht

Do 19/03 11.30 uur SJC Koldam Dorpsrestaurant Dienst Welzijn

Do 19/03 14 uur
Parking station 
Groenendaal

Natuurwandeling: De dieren van het 
Zoniënwoud

Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Do 19/03 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Bram Weijters & Chad McCullough
5 voor 12 i.s.m. gemeente en Jazz 
Met Pit

Za 21 en 
zo 22/03

14-18 uur
GC F. Sohie 
(Molenberg)

Lentesalon, met tentoonstelling 50 jaar 
Kunstkring

Kunstkring Hoeilaart

Za 21/03 10-13 uur GC F. Sohie   Jeugdboekendag: Boekenfeest Bib

Za 21/03 10-13 uur GC F. Sohie Tweedehandsbeurs Gezinsbond Gezinsbond

Di 24/03 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 25/03 14 uur
Regiokantoor 
Groenendaal

Infosessie vrijwilligerswerk in het Zoniënwoud ANB

Do 26/03 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Do 26/03 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Vr 27/03 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Crea en gezelschapspelen Femma

Za 28  
en zo 29/03

14-18 uur
GC F. Sohie 
(Molenberg)

Lentesalon, met tentoonstelling 50 jaar 
Kunstkring

Kunstkring Hoeilaart

Zo 29/03 10-12 uur Bib De leesclub bespreekt: Kerkhofblommenstraat Bib

Di 31/03 8 uur GC F. Sohie Sporteldag in Rotselaar Dienst Vrije Tijd
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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 mei en juni 2020 in voor woensdag 1 april. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

April 2020

Elke maandag (uitz. feestdagen) 14 uur GC F. Sohie (cafetaria) ’t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke maandag (uitz. schoolvakanties) 15-16 uur Sporthal (mattenzaal) Seniorengym De Gympies

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 donderdag (uitz. schoolvakanties) 19-20 uur Sporthal (danszaal) Senioren Total Body Gym De Gympies

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

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Wo 01/04
9.45-11.45 
uur

GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Vanaf 
01/04

10-11 uur Tuin GC F. Sohie Initiatiereeksen op de beweegbank Dienst Vrije Tijd

Do 02/04 16-19 uur Bib Digidokter Bib

Do 02,  
vr 03 en  
za 04/04

20 uur GC F. Sohie Reintje speelt: King Kongs dochters Toneelgroep Reintje

Zo 05/04 12 uur Sint-Clemensschool Solidaire maaltijd Broederlijk Delen

Do 09/04 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Di 14/04 9-12 uur Sociaal Huis
Spreekuur FONS  
(Vlaamse uitbetaler Groeipakket)

Huis van het Kind Druivenstreek

Wo 15/04 20 uur GC F. Sohie Lezing: Meditatie, goed voor je brein Yoga Druivenstreek

Vr 17 en  
za 18/04

Scoutsdorp 
Ruusbroecpark

45 jaar Scouts Hoeilaart Scouts & Gidsen Hoeilaart

Zo 19/04 11 uur Bosmuseum
Lezing: Jan van Ruusbroec,  
gouddelver van de ziel

Natuurpunt CVN

Zo 19/04 14 uur Bosmuseum Literaire wandeling: devotie en destructie Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Di 21/04 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 21/04 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 21/04 18-20.30 uur GC F. Sohie Bloedinzameling Rode Kruis

Wo 22/04 GC F. Sohie Ruilbeurs Femma

Wo 22/04 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Faalangst Huis van het Kind Druivenstreek

Wo 22/04 20 uur GC F. Sohie
Lezing: De mens van morgen is smart en komt 
naar je toe

Davidsfonds

Do 23/04 11.30 uur SJC Koldam Dorpsrestaurant Dienst Welzijn

Do 23/04 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 23/04 19.30 uur GC F. Sohie Workshop: Handlettering VOLZET
Dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en 
Archeduc

Do 23/04 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Peer Baierleins South Quartet
5 voor 12 i.s.m. gemeente  
en Jazz Met Pit

Vr 24/04 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Crea en gezelschapspelen Femma

Zo 26/04 10-17 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Het Hele Dorp Het Hele Dorp 

Di 28/04 / / Sporteldag in Overijse Dienst Vrije Tijd

Di 28/04 20 uur GC F. Sohie
Google apps: workshop voor pc- en 
smartphonegebruikers

SamenVoor en bib

Do 30/04 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé Huis van het Kind Druivenstreek

Do 30/04 20.30 uur GC F. Sohie De Frivole Framboos: Wachten op Do Groot Dienst Vrije Tijd


