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Het gezin van 
Romy en Lars
Romy Demol, Lars De Laet, en hun kinderen Yano en Nena

/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  

 HOE ZIET JULLIE LEVEN ER DE LAATSTE  
 WEKEN UIT? 

Ons leven ziet er helemaal anders uit. Wij werken 

thuis en de kinderen gaan niet naar school. 

Aangezien Yano constante zorg en begeleiding 

nodig heeft, wisselen we af voor de opvang 

van de kinderen. Terwijl de ene ouder in de 

voormiddag werkt, zorgt de andere voor de 

kinderen. ‘s Namiddags draaien we de rollen om. 

’s Morgensvroeg en ’s avonds proberen we wat 

werkuren in te halen. 

Zowel in de voormiddag als in de namiddag 

voorzien we een blok waarin we huiswerk en 

taakjes maken. Na een tien- of vieruurtje trekken 

we meestal naar buiten: wandelen, fietsen, 

steppen of een tochtje met de tandemfiets. We 

besteden ook heel wat tijd samen in de keuken: 

cake bakken, pudding maken … en elke avond 

proberen we met de kinderen een lekker receptje 

uit, liefst van Jeroen Meus. 

Yano zit in Ganspoel op school, maar aangezien 

hij nu niet naar school kan, hebben we een 

oplossing moeten bedenken voor zijn kinesessies.

Via de webcam begeleidt de kine ons nu driemaal 

per week, zodat wij de noodzakelijke oefeningen 

met Yano kunnen doen. 

Met familie, vrienden en klasgenoten houden 

we contact via sociale media. En wanneer we 

bij familie of vrienden passeren tijdens onze 

fietstochten en wandelingen, zwaaien we als 

nooit tevoren. Af en toe doen we een korte 

babbel. Daar kikkeren we van op! We letten er 

altijd goed op dat we voldoende afstand houden.

 WAT IS HET EERSTE DAT JE ZAL DOEN ALS  
 DE MAATREGELEN OPGEHEVEN WORDEN? 

We missen de grootouders, ons neefje en 

nichtje, de familie en vrienden heel erg. Als de 

maatregelen opgeheven worden en het opnieuw 

mag, dan zullen we zeker met hen afspreken om 

samen te zijn, samen te aperitieven, samen te 

eten en samen te feesten. 

 WELKE GOEDE GEWOONTE ZULLEN JULLIE  
 AAN DE CRISIS OVERHOUDEN?  

Hoewel we aanvankelijk wat bang waren voor 

het quarantaineleven, lukt het ons aardig om de 

dagen te structureren en een leuke invulling te 

geven voor de kinderen. Het gaat ons eigenlijk 

goed af om aan dit rustigere tempo te leven, 

iets wat voordien amper of niet gebeurde. We 

nemen uit deze crisis zeker mee dat het 

geen kwaad kan om af en toe even 

op de rem te gaan 

staan en het iets 

rustiger aan te 

doen.
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/ VEILIG EN WEL / 

Bij particulieren gaat het enkel over camera’s die (deels) 

het openbaar domein in beeld brengen. Camera’s die 

in de woning geplaatst werden, enkel de binnenkant 

filmen en dienen voor een persoonlijk en huiselijk doel, 

hoef je niet aan te geven.

De aangifte dient te gebeuren voor 24 mei 2020. 

Daarna worden niet aangegeven camera’s als illegaal 

beschouwd en kan je een boete krijgen.

Op de website van Binnenlandse Zaken vind je een 

handleiding waarmee je kan nagaan of de aangifte in 

jouw geval verplicht is en op welke manier de aangifte 

kan gebeuren: 

www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/

bewakingscameras

POLITIEZONE  
DRUIVENSTREEK
Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g  
3090 Overijse 
Tel. 02 769 69 30  
Open: enkel op afspraak (elke werkdag 
tussen 8 tot 17 uur).

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

??        camerawet@ibz.fgov.be of  
   info@politiedruivenstreek.be.

Verplichte aangifte van 

bewakingscamera’s
Wie een of meer bewakingscamera’s heeft hangen, dient die 
via www.aangiftecamera.be bij Binnenlandse Zaken aan te 
geven. Sinds 25 mei 2018 is dat door de camerawet verplicht.

Snelheidscontrole 
aanvragen
Als je opmerkt dat in een straat de maximaal 

toegelaten snelheid overschreden wordt, kan je 

dat melden aan de politie en een snelheidscontrole 

aanvragen. 

De politie zal ter plaatse bekijken of het mogelijk 

is om er een flitscamera te plaatsen en die op een 

doeltreffende manier in te zetten.

Zo’n controle aanvragen kan eenvoudigweg op  

www.politiedruivenstreek.be (onder Verkeer).
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De dokterspraktijk
Herman Docx, huisarts

/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  

 HOE GAAN JULLIE MET EVENTUEEL BESMETTE  
 PATIËNTEN OM? 

We kregen de richtlijn om patiënten die mogelijk besmet 

zouden zijn met COVID-19, zoveel mogelijk te scheiden 

van patiënten van wie we redelijkerwijs kunnen verwachten 

dat ze geen risico hebben. Optimaal was natuurlijk 

onze consultaties op twee verschillende locaties te laten 

doorgaan. Dat maakt het gemakkelijker om COVID-vrije 

patiënten zonder risico op consultatie te laten komen, en is 

eenvoudiger om de risicovollere consultatieruimtes extra te 

kunnen beveiligen en ontsmetten. Dankzij de ruimtes die 

de gemeente ons hiervoor ter beschikking heeft gesteld in 

de kasteelhoeve, is dat mogelijk. Niet alle huisartsenkringen 

kunnen op dergelijke constructieve samenwerking met hun 

gemeente rekenen.

Daarnaast werken we met pre-triage. Het systeem om op 

onze website online een afspraak te maken, werd tijdelijk 

uitgeschakeld, zodat alle patiënten eerst telefonisch 

moeten contact opnemen. Afhankelijk van de beschreven 

symptomen wordt dan een afspraak gegeven in de praktijk 

of worden de patiënten later opgebeld door een arts, die 

na overleg kan beslissen of de patiënt zich in de praktijk of 

in de kasteelhoeve kan aanmelden.

 WAT DOEN JULLIE OM JEZELF TE BESCHERMEN? 

Door deze pre-triage en het werken op verschillende 

locaties, is er een betere bescherming mogelijk, zowel 

voor de patiënten als voor de artsen. In de kasteelhoeve 

zijn ook extra beschermingspakken aanwezig en 

wordt er extra ontsmet, bovenop de reeds rigoureuze 

maatregelen die genomen worden voor de minder 

risicovolle consultaties, in de dokterspraktijk. 

 HOE STAAN WE ER MOMENTEEL (i.e. 24 APRIL 2020)  
 IN HOEILAART VOOR? 

De Hoeilanders werken erg goed mee en mede 

daardoor valt alles nogal mee. Er worden wel mensen 

doorverwezen naar de klinieken en er werden ook 

enkele patiënten opgenomen op intensieve zorgen met 

beademing. Voorlopig heb ik echter nog geen weet van 

Hoeilanders die door COVID-19 zouden gestorven zijn. 

Over het aantal besmette personen kunnen we niets 

zeggen omdat wij niet iedereen mochten testen die we 

wensten te testen. 

Ook in het woonzorgcentrum volgt dr. Depraetere 

alles zeer goed op en lukt ze erin om het risico zoveel 

mogelijk te beperken.

 ZIEN JULLIE MINDER ANDERE PATIËNTEN? 

We zien veel minder mensen op consultatie, maar krijgen 

ontzettend veel telefoons van mensen die bezorgd zijn 

en met allerhande vragen zitten.

Een goede raad: blijf ook naar de dokter komen met 

niet-corona gerelateerde klachten en vragen. Vermits 

we patiënten, met eventuele coronasymptomen, strikt 

gescheiden houden van andere patiënten, is er geen 

reden om bang te zijn en een doktersbezoek uit te 

stellen. Als je twijfelt, kan je ook telefonisch overleggen 

of een consultatie aangewezen is.

OP DOKTERSBEZOEK,  
MET OF ZONDER CORONA
Bel voor alle consultaties eerst het nummer  

02 657 00 13 van de dokterspraktijk. 
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Doenders  Doenders  
kopen lokaalkopen lokaal
Binnenkort mogen de winkels weer open.  
Cafés en restaurants blijven nog even dicht.
Waar en hoe kan je veilig gaan winkelen?  
Bij welke horecazaken kan je bestellen en ophalen?  
Wie levert aan huis?

• Kijk voor de vaste gegevens op  

www.hoeilaart.be/coronavirus-handel-en-horeca.

• Hou de facebookpagina ‘Koop in Hoeilaart’ in de  

gaten voor nieuwtjes, acties en filmpjes.

• Een cadeaubon? Bestellen op  

www.winkeleninhoeilaart.be.

Je favoriete winkels en horecazaken in Hoeilaart 

kunnen je steun nu goed gebruiken.

/ LOKALE ECONOMIE / 
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Doe mee aan de wedstrijd  
en win!
 HOE? 

• Gebruik de nieuwe badge ‘Ik koop in Hoeilaart’ die je onlangs in de brievenbus 

ontving, samen met een flyer van de raad voor lokale economie.

• Ga naar de facebookpagina ‘Koop in Hoeilaart’.

• Plaats een mooie foto van jezelf met de badge.

• Like en deel de wedstrijd tot 15 mei.

• Lees op 18 mei op de facebookpagina of je gewonnen hebt.
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Twee 70-plussers
Roger en Suzanne Van dycke

/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  

 HOE GAAN JULLIE MET DE SITUATIE OM? 

Dat is heel simpel: wij nemen geen enkel risico, wij 

blijven binnen. Sinds het begin van de crisis tot nu, zijn 

we hooguit één keer boodschappen gaan doen en dat 

was dan naar de apotheker. 

We maken wel regelmatig, met z’n tweeën, een 

wandeling in de buurt. We zorgen ervoor dat we in 

beweging blijven. We nemen elke dag ‘Beweeg in uw 

kot’ de dagelijkse work-out van Saartje Vandendriessche 

op Eén op. We doen die oefeningen dan wanneer 

het ons past. Toffe oefeningen, toffe muziek en een 

sympathieke madam!

 WIE DOET JULLIE BOODSCHAPPEN DAN? 

We hebben twee zonen en vier kleinzonen, van wie 

de jongste al 15 en de oudste 25 is. Zij brengen onze 

boodschappen aan huis. We hebben ook al besteld bij 

plaatselijke handelaars die leveren aan huis. We zijn 

heel tevreden over hun service. En onze poetsvrouw, die 

rechtover woont, heeft ook al boodschappen voor ons 

meegebracht. 

Pas op, wij laten niemand binnen. Alle bezoekers, 

ook onze zonen, blijven buiten staan en zetten de 

boodschappen aan de deur. We betalen niet met cash 

geld en nemen de boodschappen ook niet onmiddellijk 

binnen. Bij onze poetsvrouw steken we dan achteraf het 

geld in een omslag in haar brievenbus.

 DUREN DE DAGEN NIET TE LANG? 

Neen, dat valt best mee. Wij stonden in het onderwijs 

en zijn al 20 jaar met pensioen. Wij kunnen ons 

goed bezighouden. We missen natuurlijk heel erg 

de sociale contacten, maar we telefoneren, mailen 

en facetimen regelmatig met de kinderen en met 

vrienden. Gelukkig zijn we goed mee met de moderne 

communicatiemiddelen. Met een pc in huis verveelt een 

mens zich eigenlijk nooit.

De buren zwaaien als ze passeren, en we doen ook 

babbeltjes vanuit de tuin. We hebben goede buren, we 

voelen ons hier goed omgeven.

 HOE ZIEN JULLIE DE ZOMER TEGEMOET? 

Wat er ook gebeurt, het staat nu al vast: we blijven deze 

zomer thuis, ook al hadden we een reis naar Spanje 

geboekt. Wij kunnen ook genieten van een kopje koffie 

of een glaasje wijn in het zonnetje op ons terras. Neen, 

wij klagen niet. Er zijn veel mensen die het moeilijker 

hebben dan wij.
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Nieuws van Nieuws van 
Den DumbergDen Dumberg
Op de woonzorgsite doen de bewoners en het personeel hun 
uiterste best om het er samen zo aangenaam mogelijk te houden. 
Familieleden en vrijwilligers kijken bewonderend toe. We laten hen 
allen graag aan het woord.

 PASCALE DEMEERSMAN, ZORGKUNDIGE 

Wat we anders als normaal beschouwen, is nu niet 

meer zo vanzelfsprekend. Op het werk afstand houden 

is moeilijk. Onze bewoners een knuffel of een zoen 

geven, iets wat anders zo normaal lijkt, kan 

nu niet meer. Maar ook thuis valt het 

sociale contact met de buitenwereld 

(familie, vrienden …) voor een 

groot deel weg. Iets wat voor 

mij persoonlijk, moeilijk is. Ik 

ben een heel sociaal iemand, 

en ben graag omringd door 

mijn familie en vrienden. 

Ik werk al 25 jaar op Den 

Dumberg, sinds 10 jaar in het 

dagverzorgingscentrum dat we 

helaas door corona moesten sluiten. Ik 

werk nu tijdelijk op verschillende afdelingen in de zorg. 

Ik houd me vooral bezig met de dagelijkse verzorging 

van de bewoners in het woonzorgcentrum. Maar 

ook een wekelijks bezoekje aan de bewoners van de 

serviceflats en een telefoontje naar onze mensen van het 

dagverzorgingscentrum om te horen of alles goed met 

hen gaat, behoort nu tot mijn takkenpakket. 

Door heel deze situatie, ben ik nog meer gaan houden 

van onze bewoners. Het raakt mij om te zien hoe 

kwetsbaar en alleen ze zijn zonder hun dierbaren. Ze zijn 

erg dankbaar naar ons toe, voor alles wat we voor hen 

doen. We krijgen veel liefde en appreciatie. Alleen al de 

lach op hun gezicht als ze ons zien, doet deugd.

We bevinden ons momenteel niet in een leuke situatie, 

maar ik probeer altijd positief te blijven. Ik sta open voor 

alle taken die ze mij aanbieden, zolang ik kan helpen, 

voel ik me goed. Onder de collega’s is er een groot 

samenhorigheidsgevoel en veel collegialiteit. 

Bovendien worden we hier toch wel in de watten 

gelegd. Manden vol koekjes, lekkers gemaakt door 

familie van onze bewoners. Het is fijn om te weten 

dat wat we doen, geapprecieerd wordt door 

iedereen. Waarvoor dank!

 HENRI GEERS, BEWONER 

Ik voel me niet goed bij deze 

situatie, ik voel me opgesloten. 

Gelukkig krijg ik veel telefoon van 

‘de meisjes’, de dochters van mijn 

zus. Om aan de eenzaamheid te 

ontsnappen hou ik me bezig met 

de twee kippen die ik met Nieuwjaar 

kreeg en waar ik dagelijks met veel liefde 

voor zorg. Ook tv kijken staat op mijn dagelijks 

programma. Voor de rest sla ik graag een praatje met mijn 

medebewoners. Elke avond help ik de tafels afruimen, zo 

draag ik mijn steentje bij. Was plooien en crea behoren 

ook tot mijn vaste bezigheden.

Wat ik het meeste mis, is de vrijheid om eens buiten te 

gaan wandelen of een babbeltje te slaan met mensen 

van buitenaf. Ik ben nogal een gekend figuur in 

Hoeilaart, ik heb heel wat mensen geholpen en daardoor 

ken ik er ook veel. Ik ben nu nog meer van de mensen 

gaan houden. 

/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  
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/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  

 VERA VERSTAPPEN, FAMILIELID 

Als familielid kan ik niets anders zeggen dan dat 

iedereen in het woonzorgcentrum zijn uiterste best 

doet om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te 

maken. Wij hebben het niet gemakkelijk, maar voor de 

bewoners is het nog erger. Zij moeten al verschillende 

weken de kinderen en kleinkinderen missen.

Gelukkig wordt er door de 

animatieploeg regelmatig via 

de telefoon contact gelegd 

tussen bewoners en hun 

familie, zodat we elkaar 

kunnen horen en zien. 

Waar we ook heel erg 

naar uitkijken is het 

wekelijkse zwaaimoment. 

Het is zo hartverwarmend 

om elkaar van dichtbij te zien, 

weliswaar achter glas, maar toch, 

het doet zo’n deugd! Een grote 'DANK 

U WEL' aan alle personeelsleden en de animatieploeg die 

dit mogelijk maken!

Thuis zijn de klusjes die op de to-do-lijst stonden, al ver 

gevorderd. Bij het opruimen vinden we oude foto’s terug 

die we met meer aandacht dan vroeger bekijken en die 

mooie herinneringen oproepen. We schrijven kaartjes 

naar familie en vrienden die er alleen voor staan, om 

hen moed te geven en te laten weten dat we aan hen 

denken. Via de sociale media nemen we contact met 

oude bekenden en we telefoneren meer dan voordien 

met vrienden. We nemen ook, dankzij het mooie 

lenteweer de tijd om te gaan wandelen, ons mooie dorp 

te ontdekken en te wuiven naar kinderen, kleinkinderen 

en ouders.

 BERNARD WATTS EN MARTINE VANDEPUT,  
 VRIJWILLIGERS 

In 2011, bij de opname van Martine haar mama, 

maakten wij voor het eerst kennis met het 

woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. Een paar 

maanden later sloten we ons aan bij de vrijwilligersgroep, 

en nog wat later bij de werkgroep die samen met 

de dienst Animatie de jaarlijkse activiteiten plant en 

uitwerkt. 

Samen met de andere vrijwilligers – ondertussen 

vrienden – helpen we tijdens de activiteiten de bewoners 

begeleiden en bedienen. Uitstappen, de restaurantdag, 

het ijssalon, de kaas- en wijnavond … door de lockdown 

van het woonzorgcentrum is dat tijdelijk allemaal 

weggevallen. Waar wij vroeger een volle agenda hadden, 

zien we nu lege pagina's.

Gelukkig is de zon van de partij en kunnen we in 

Hoeilaart mooie wandelingen maken. De grote 

schoonmaak is gedaan, de kasten zijn nog nooit zo 

proper en op orde geweest. Ons geplande weekje 

Nederland ging niet door, in de plaats daarvan hebben 

we geschilderd. We missen wel de bewoners van 

Den Dumberg. Gelukkig is er op het moment van dit 

interviewtje nog geen corona in ons woonzorgcentrum. 

Laat ons hopen dat het zo blijft.

We zijn nog meer respect gaan voelen voor de 

mensen in de zorg. We wensen het personeel van het 

woonzorgcentrum, alle mensen die in de zorg werken, 

degene die de warenhuizen open houden, de postbodes, 

de mannen die onze vuilnis komen ophalen, kortom 

iedereen die ervoor zorgt dat we in deze moeilijke tijden 

toch niets te kort komen, een dikke 'dank u wel’.

Voor meer nieuws en  
foto’s van Den Dumberg: 

zie https://www.hoeilaart.be/nieuws/
nieuws-van-den-dumberg
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/ BLIJVEN BEWEGEN /  

Op Op wandelwandel  
in Hoeilaartin Hoeilaart
Blijf in beweging en ga op stap in Hoeilaart. Zorg voor een fijne 
ontspanning in eigen dorp. Wandelkaarten en wegwijzers houden je 
op het goede pad.  
Print de kaarten van www.hoeilaart.be/wandelingen.

Arboretumwandelingen
 Van wetenschap tot ontspanning 

In het Arboretum van Groenendaal staan ruim 

vierhonderd verschillende inheemse en uitheemse 

bomen en struiken. Je kan er kennismaken 

met de Japanse koekjesboom, reusachtige 

mammoetbomen en uitzonderlijke soorten 

esdoorn en eik. Een leuke uitstap voor leergierige 

kinderen van 0 tot 77 jaar. 

• Paddenstoelenpad (1 km), Spinnenpad (1,75 

km) en Fruticetumwandeling

• Wegwijzers en infopanelen, naamplaatjes op 

de bomen, aangepaste panelen voor mensen 

met een visuele beperking

• www.hoeilaart.be/arboretumwandelingen

Hazendalwandeling
 Kruiden en vijvers in het Zoniënwoud 

Vanuit het station van Groenendaal leiden 

wegwijzers je door het Zoniënwoud naar het 

Hazendal. Wilde kruiden en veldbloemen bloeien 

hier welig. Van ridderzuring tot gele dovenetel en 

wilde kamperfoelie. Het aantal soorten is enorm. 

In het Hazendal, al bewoond in de prehistorie, 

wandel je langs de Koningsvijvers. Een prima 

wandeling voor natuurliefhebbers, maar 

ongeschikt voor kinderwagens. 

• 3,5 km, gebruik de wandelkaart

• Vertrek: station Groenendaal

• www.hoeilaart.be/hazendalwandeling
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??        dienst Vrije Tijd 
tel. 02 657 05 04 – vrijetijd@hoeilaart.be

/  BLIJVEN BEWEGEN /  

Koedalboswandeling
 Vanuit het dorp naar het Koedalbos 

Wat hebben tv-gezichten Rob Vanoudenhoven 

en Veerle Baetens te maken met het Koedalbos? 

Antwoord: ze zijn peter en meter van dit bos. De 

wandeling flirt met de grens van Overijse. Je komt 

langs holle wegen, velden en het mooie natuurplekje 

Bemdekensveld. Ben je met de kinderwagen? Er zijn 

alternatieven voorzien voor de iets moeilijkere wegjes.

• 4,5 km, gebruik de wandelkaart

• Vertrek: Gemeenteplein aan de kerk

• www.hoeilaart.be/koedalboswandeling

Nero’s natuurleerpad
 Jan van Ruusbroecpark anders bekeken 

In het Jan van Ruusbroecpark voelen planten, insecten 

en vogels zich in hun nopjes. Laat je meenemen door 

Nero. De stripfiguur geeft onderweg uitleg over de flora 

en fauna, de geschiedenis en het beheer van het park. 

Is een bloemenweide goed voor de biodiversiteit? Hoe 

kan je een oever ecologisch beheren? Een educatieve 

en ultrakorte wandeling voor iedereen.

• 1 km, infopanelen

• Vertrek: in het park, rechtover de Joseph Jolystraat

• www.hoeilaart.be/neros-natuurleerpad

Steegjeswandeling
 Het dorp van vroeger 

Ontdek het Hoeilaart van weleer. De uitvalsbasis is 

ons statige gemeentehuis. Langs kronkelende steegjes 

en trage wegen kom je voorbij het geboortehuis van 

Felix Sohie, oude residentiële wijken, kasteeltjes en 

serristenvilla’s. Een stevig klimmetje af en toe hoort 

er bij. De inspanning wordt beloond met prachtige 

vergezichten over de IJsevallei. 

• 12 km, op te splitsen in drie delen van 4 à 6 km, 

gebruik de wandelkaart

• Vertrek: Jan van Ruusbroecpark

• www.hoeilaart.be/steegjeswandeling

WAAROM WANDELEN GOED IS
• Je beweegt en blijft gezond.

• Je ontspant in de natuur.

• Het kost niets.

• Je leert iets bij over de omgeving.

• Je kan het alleen, met twee vaste 

wandelpartners die voldoende afstand 

houden en met je gezin. Zo mag het 

momenteel ook in coronatijden.

 I 11 Hier Hoeilaart
MEI / JUNI 2020



/ BLIJVEN BEWEGEN /  

Zitbanken Zitbanken spottenspotten
Het bestuur wil de zitbanken in Hoeilaart in kaart te brengen om onze oudere 
inwoners een ‘bankenwandeling’ aan te bieden.

De beweegbank
Met de Ipitup-bank in de tuin van GC Felix Sohie kan 
je conditie, kracht en stabiliteit trainen. 

 IN KAART BRENGEN 

Een warme oproep aan al wie regelmatig geniet van 

het mooie weer tijdens een wandeling: neem een 

fototoestel of smartphone met camera mee en maak 

een foto van de zitbanken die je onderweg 

tegenkomt.

Stuur de foto door via seniorenraad@hoeilaart.be 

en vermeld erbij waar de bank staat. Uiteraard mag je 

ook laten weten of de bank in kwestie eventueel aan 

herstelling toe is.

Opgelet: hou je tijdens de wandeling aan de 

coronamaatregel die zegt dat enkel ouderen, zwangere 

vrouwen of minder mobiele personen (die voldoende 

afstand houden) op een bank mogen gaan zitten.

 BANKENWANDELING 

Eens alle banken gekend zijn, kan de dienst Vrije Tijd 

aan het werk om een wandeling uit te stippelen. 

Wandelen van bank tot bank, op tijd een rustpauze 

nemen en toch voldoende in beweging blijven, dat is de 

bedoeling.

De bank met de bizarre naam en 

vorm is een beweegbank, een alles-

in-één-toestel waarop je op korte tijd 

een volledige work-out kan doen. 

Iedereen die meer wil of moet 

bewegen, kan met de bank aan 

de slag, ongeacht zijn of haar 

niveau. Het infopaneel op de bank 

introduceert allerlei laagdrempelige 

oefeningen.

Wil je een ruimer aanbod, download 

dan de bijhorende app voor een 

beweegprogramma op jouw maat. 

Deze gratis virtuele coach is te vinden 

op www.ipitup.be.

??        dienst Vrije Tijd 
tel. 02 657 05 04 
vrijetijd@hoeilaart.be
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Gezond  Gezond  
en sterk blijvenen sterk blijven!!
Het coronavirus heeft ons leven tijdelijk op pauze gezet en ons ritme volledig 
omgegooid. Blijven bewegen en gezonde voeding zijn - nu meer dan ooit - 
belangrijk om gezond en sterk te blijven. Maar hoe doe je dat? Enkele tips.

/ BLIJVEN BEWEGEN /  

 THUISWERKEN? BLIJF ER NIET BIJ ZITTEN! 

Sta om de 30 minuten eens recht en haal bijvoorbeeld 

een glas water, wandel tijdens het bellen wat rond of 

typ dat ene verslag eens al staande aan het aanrecht. 

 WANDEL EN FIETS 

Het is lente, de natuur bloeit open. Trek er in je eentje 

of met een gezinslid op uit, ga fietsen of wandelen, 

dat is goed voor je lijf en voor je hoofd! Hou je daarbij 

wel strikt aan de huidige maatregelen. Ga zeker niet 

sporten als je je niet goed voelt. 

 OOK IN 'UW KOT' KAN JE BEWEGEN! 

Het is het ideale moment om die loopband of 

hometrainer van onder het stof te halen. Langzaam 

opbouwen is de boodschap! 

Maar ook oefeningen met je eigen lichaamsgewicht, 

waarbij je enkel een matje of heel simpel materiaal zoals 

een bal of flesjes water nodig hebt, kunnen perfect 

binnen. De kinderen kunnen perfect meedoen! Zoek je 

inspiratie, neem dan een kijkje op www.blijfsporten.be 

waar je allerlei video’s en tips terugvindt. 

 TIJD VOOR DE LENTESCHOONMAAK?! 

Ook dat is bewegen! Maak de tuin en het terras alvast 

lente- en zomerklaar. Je krijgt er gelijk ook je dagelijkse 

dosis vitamine D bij, goed voor je weerstand.

 NIET PENDELEN = MEER TIJD 

En waarom niet die tijd gebruiken om nieuwe gezonde 

tussendoortjes of lekkere recepten te zoeken en uit te 

proberen? Check dan eens www.zekergezond.be.

 KIES VOOR GEZONDE TUSSENDOORTJES 

Heb je een hongertje, kies dan voor een stuk fruit, een 

handvol noten of hapklare groentesnacks. Maak de 

gezonde keuze de makkelijkste keuze: zet gezonde 

tussendoortjes waar ze in het oog springen en zet de 

koekjes achteraan in de kast. Meer informatie vind je op 

www.gezondleven.be.

 DRINK VOLDOENDE WATER! 

Wist je dat je best 1,5 liter water per dag drinkt? Zet de 

fles water dus voor je neus! Wil je wat variatie? Pimp 

het water door er bijvoorbeeld munt en limoen aan toe 

te voegen voor een frisse smaak, je kan er eindeloos 

mee experimenteren.

 BLIJF POSITIEF! 

Maar het allerbelangrijkste is positief blijven. We zitten 

allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten er allemaal 

door, en samen zal dat lukken!

© één

??        dienst Vrije Tijd 
tel. 02 657 05 04 – vrijetijd@hoeilaart.be
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Geweld en spanningen Geweld en spanningen 
in het gezin? in het gezin? 
De coronacrisis zet ons noodgedwongen allemaal thuis. Werk, 
school en vrije tijd spelen zich plots onder hetzelfde dak af. Dat 
brengt extra stress met zich mee, bovenop de onzekerheid en 
verwarring door het virus.

 BEN JIJ EEN VOLWASSENE BIJ WIE DE SPANNINGEN THUIS EXTRA HOOG OPLOPEN?  
 BEN JIJ EEN JONGERE EN HEB JE HET GEVOEL DAT HET THUIS ECHT NIET MEER GAAT?  
 BEN JIJ EEN BUURMAN, VRIEND OF KENNIS DIE ZICH ZORGEN MAAKT, GRAAG WIL HELPEN  
 MAAR NIET GOED WEET HOE? 

Spreek erover! Met iemand over je zorgen spreken is vaak een eerste 

belangrijke stap naar hulp. Kan dat niet met een vertrouwenspersoon 

in je omgeving? Weet dan dat er diensten zijn die je gratis en anoniem 

verder kunnen helpen. 

Een hulpverlener luistert naar je verhaal, je vragen en bezorgdheden, 

en zoekt samen met jou naar wat er moet gebeuren om het geweld of 

misbruik te doen stoppen. Na het gesprek kan je opnieuw verder OF hij 

verwijst je door naar een toegankelijke 

dienst OF hij geeft je bezorgdheid 

door aan een dienst die aan de 

slag gaat met jouw zorgen.

Nupraatikerover.be
Voor wie? Voor kinderen en jongeren 

die vragen hebben of zich zorgen 

maken over seksueel misbruik of 

mishandeling.

Hoe gratis en anoniem contacteren?

• Chatten: www.nupraatikerover.be 

(ma, di, wo, do: 14-17 en 19-22 uur / 

vr: 14-17 uur)

1712
Voor wie? Voor iedereen die slachtoffer is, getuige is of zich 
zorgen maakt over geweldsituaties: kinderen en jongeren, 
ouders, familie, buren …

Hoe gratis en anoniem contacteren? 
• Bellen op nummer 1712 (ma, di, wo, do, vr: 9-17 uur)
• Chatten via www.1712.be/chat (ma, di, wo, do: 13-20 uur)
• Mailen via www.1712.be/mail (24/7)
• Via jouw apotheker. Vraag bij de apotheker naar een 

‘masker 19’. Hij/zij zal antwoorden dat dit type masker 
besteld moet worden en vraagt je contactgegevens op.  
Op die manier kan de apotheker via het nummer 1712  
de hulpverlening inschakelen. Meer info:  
www.vlaamsapothekersnetwerk.be.

/ WELZIJN / 
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Het kinderdagverblijfHet kinderdagverblijf
Melanie De Roeck, verantwoordelijke en  
Liza Beneux, pedagogisch ondersteuner

 JULLIE WERDEN NIET VERPLICHT TE SLUITEN? 

Inderdaad, de kinderopvang 

mocht open blijven. 

De gevolgen van het 

coronavirus zijn voor 

kinderen veel beperkter: 

ze zijn minder 

ziek en genezen 

vlotter.  Door sluiting 

zouden kinderen meer 

contact hebben met 

kwetsbare groepen, zoals 

de grootouders bijvoorbeeld, 

en dat is net wat de overheid met de 

maatregelen wou vermijden. 

 KOMEN ER VEEL KINDJES? 

Van de 23 kindjes die we normaal hebben, komen er 

momenteel een achttal naar de opvang. Hun ouders 

werken in de zorgsector en andere essentiële sectoren. 

Omdat er minder kindjes zijn, helpen twee collega’s 

momenteel mee in het woonzorgcentrum. 

 GAAN JULLIE NU ANDERS MET DE  
 KINDEREN OM? 

We blijven in feite op dezelfde manier met de kinderen 

omgaan. We nemen de tijd om de kindjes aandacht te 

geven en te knuffelen, zoals voordien. Sociale afstand is 

heel moeilijk bij kinderen. 

We hebben nu wel meer tijd om één op één te werken 

en nog meer te focussen op de noden van het kind. 

We kunnen ook activiteiten plannen die moeilijker uit 

te voeren zijn met een grote groep en experimenteren 

met creatieve activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld 

al geverfd met afwasborstels en maakten we afdrukken 

met een citroen. We kunnen volop genieten van het 

mooie lenteweer door dagelijks buiten te spelen, en we 

zijn ook al een paar keer gaan wandelen in de wijk.

We respecteren wel strikt de sociale afstand naar de 

ouders toe. Alleen zij mogen hun kindjes komen brengen 

en ophalen. Ze blijven dan buiten of in de gang, en gaan 

één voor één binnen. De ouders hebben alle begrip voor 

de maatregelen en passen ze zonder problemen toe.

We volgen ook heel gedisciplineerd de opgelegde 

hygiënische maatregelen. Die komen in feite grotendeels 

overeen met onze dagdagelijkse hygiëneregels. Wij 

wassen sowieso regelmatig de handen en letten er altijd 

op om de kinderen niet te besmetten. We doen nu 

natuurlijk extra ons best. Onze 

halftijdse poetsmedewerker 

werkt momenteel voltijds 

en is voortdurend in 

de weer om alles 

schoon te maken en 

te ontsmetten.

/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  
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/ ONDERNEMEN / 

Eind vorig jaar kon iedereen meestemmen voor de ‘ondernemer 

van het jaar’. De inzendingen leverden vijf laureaten op, van wie 

Mimi’s Optiek in de tweede ronde als winnaar uit de bus kwam.

Mimi’s Optiek, Gemeenteplein 29 te Hoeilaart, is het levenswerk 

van Mimi Dekock. Al 48 jaar staat ze voor haar klanten klaar, sinds 2011 samen met dochter Kim Vanderstraeten.

Mimi en Kim bieden een uitgebreid assortiment aan modieuze monturen aan. Ook helpen ze jou bij het aanpassen 

van lenzen. Je kan er terecht voor een oogonderzoek of de aanschaf van een hoorapparaat. Tijdens de verplichte 

coronasluiting van de winkels, kan je er terecht op afspraak (tel. 02 657 19 72).

De vier andere finalisten waren Eethuis De Commerce, drukkerij De Serrist, brouwerij Viridis Vallis en Reynaert 

Elektrotechniek. Een dikke proficiat aan Mimi en Kim, en aan alle finalisten!

Ondernemer Ondernemer 
van het jaar 2019van het jaar 2019

Dyzo is een vzw die zelfstandige ondernemers in 

moeilijkheden ondersteunt en daarvoor op de steun 

van de Vlaamse overheid kan rekenen. Een team van 

gespecialiseerde beroepskrachten helpt je kosteloos 

en in alle discretie verder op economisch, juridisch en 

psychologisch vlak.  

Meer details vind je op www.dyzo.be.

 OVEREENKOMST 

Het college van burgemeester en schepenen besloot 

Dyzo vanaf dit jaar een jaarlijkse werkingstoelage en 

een gespreksruimte in Hoeilaart toe te kennen.

Daardoor krijgen hulpvragen uit Hoeilaart extra 

aandacht en kunnen Hoeilaartse zelfstandigen voor 

hun afspraak terecht in een ruimte van de sociale dienst 

wanneer ze zich niet naar Dyzo kunnen verplaatsen of 

thuis geen medewerker van Dyzo kunnen ontvangen.

Voor hun werk rond de problematiek van zelfstandigen 

en ex-zelfstandigen, kunnen de dienst Lokale Economie 

en de sociale dienst zelf ook op Dyzo rekenen.

 CONCREET 

Heeft je zaak het moeilijk of dreigt het moeilijk te 

worden? Neem tijdig contact op met de dienst Lokale 

Economie. De dienst maakt voor jou een afspraak met 

Dyzo. Zolang de coronamaatregelen gelden, vindt de 

afspraak telefonisch of online plaats.

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

In financieel woelig water?
Blijf niet zitten met financiële problemen in je onderneming. Stap 
tijdig naar professionele hulp. Lokaal bestuur Hoeilaart en Dyzo 
kunnen je helpen om het tij te keren.
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/  HOEILANDERS IN CORONATIJDEN /  

De wereldwinkelDe wereldwinkel
Het vrijwilligersteam

 SINDS WANNEER IS DE WERELDWINKEL  
 GESLOTEN DOOR DE CORONACRISIS? 

Wij hebben het weekend van 14 en 15 maart de winkel 

nog opengehouden en veel verkocht. Het was alsof 

de klanten zich al voorbereidden op een sluiting. Op 

maandagavond 16 maart hebben we dan beslist om 

vanaf 17 maart te sluiten. Wij zijn een groep van een 

twintigtal vrijwilligers van wie een aantal 65-plussers. 

Wij wilden dus absoluut geen risico’s nemen. Op 17 

maart heeft Oxfam-Wereldwinkels Gent beslist om alle 

winkels te sluiten vanaf 18 maart.

 KUNNEN HOEILANDERS OP EEN ANDERE  
 MANIER BIJ JULLIE TERECHT VOOR HUN  
 AANKOPEN? 

Gelukkig zijn er een aantal klanten die ook in deze 

moeilijke periode producten uit eerlijke handel willen 

blijven kopen, en op die manier de partners van Oxfam 

uit het Zuiden en uit het Noorden willen helpen. Via de 

webshop kan je online bestellen. Om er zeker van te zijn 

dat de producten die je wil bestellen nog in voorraad 

zijn bij ons, verkiezen we dat je via hoeilaart@oww.be  

je bestelling plaatst. We spreken dan met de klant af 

wanneer we de bestelling aan huis kunnen leveren. 

Eigenlijk verkopen we meer dan we verwacht hadden.

 ZIJN JULLIE NOG OP ANDERE VLAKKEN  
 ACTIEF VOOR DE WERELDWINKEL NU DE  
 WINKEL ZELF GESLOTEN IS? 

Wij blijven actief, want werken voor de Wereldwinkel is 

niet alleen de winkel open houden. De webshop moet 

opgevolgd worden, bestellingen worden geleverd, de 

facebookpagina Hoeilaart FairTradeGemeente wordt 

onderhouden, digitale nieuwsbrieven worden verspreid, 

de winkel zelf wordt af en toe gepoetst, facturen 

moeten betaald worden ... Kortom, er is nog veel werk 

te doen. En we blijven aan het post-coronatijdperk 

denken. Hopelijk kunnen we vlug opnieuw de winkel 

open houden en deelnemen aan activiteiten. Dat is 

immers de sterkte van onze ploeg. Wij komen graag 

naar buiten op manifestaties zoals de Meifeesten, Dag 

van de Markt en de jaarmarkt. 

 HEBBEN JULLIE NIEUWS VAN JULLIE  
 HANDELSPARTNERS? 

Momenteel krijgen we daarover weinig nieuws. Oxfam 

waarschuwt wel voor de grote gevolgen van de 

crisis wereldwijd. De economische gevolgen van het 

coronavirus kunnen een half miljard mensen extra in 

armoede duwen, tenzij er dringend actie ondernomen 

wordt om de ontwikkelingslanden te redden, zegt Oxfam.

??      www.oxfamwereldwinkels.be 
Bestellen: hoeilaart@oww.be
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Wat als je huiskat ouder is dan vijf maanden? 

Ook die moet je steriliseren. Alleen voor katers 

en kattinnen die geboren zijn voor 31 augustus 

2014 geldt er een uitzondering. Deze dieren 

moet je alleen steriliseren of castreren als je ze 

verkoopt of weggeeft, anders niet.

 ELKE KAT GESTERILISEERD?  
 ZAL DE HUISKAT DAN NIET  
 UITSTERVEN? 

Zo’n vaart loopt het helemaal niet. De 

dierenasielen worden overspoeld met katten uit 

ongewenste nestjes. Soms worden de diertjes 

gewoon gedumpt langs de kant van de weg. 

Niet alle katten vinden een thuis. Het aantal 

katten wordt nauwlettend opgevolgd. Wanneer 

de zwerfkattenpopulatie niet meer stijgt, kan 

het beleid worden aangepast. Maar tot dan 

geldt er dus een duidelijke verplichting.

 OCHARME, DIE DIEREN? 

Neen, hoor. Een sterilisatie bespaart een kattin 

flink wat ongemakken. Niet alleen hebben 

ze minder kans op baarmoederontstekingen 

en melkkliertumoren, ze vechten ook veel 

minder met andere katten. Dus lopen ze 

minder wonden en overdraagbare ziektes zoals 

kattenaids op. Gesteriliseerde kattinnen leven 

dan ook langer dan niet-gesteriliseerde katten.

Dat geldt ook voor gecastreerde katers. De 

dieren gaan niet langer op zoek naar krolse 

kattinnen, vechten minder en worden minder 

vaak aangereden door auto’s. Ze krijgen een 

rustigere aard en een tragere vetverbranding, 

wat hun kans op overgewicht vergroot. Wat 

minder voer geven, helpt daarbij.

Opgelet, ook na de castratie blijft een kater nog 

enkele weken vruchtbaar door het sperma in de 

zaadleider.

/ DIERENWELZIJN / 

??        www.dierenwelzijn.vlaanderen.be

Een nest kittens?Een nest kittens?
Heb je een nest kittens in huis? Dan moet je de diertjes 
castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud zijn, 
zegt de wet. Ook wanneer je ze eerder weggeeft, sta je 
in voor de castratie of sterilisatie. De maatregel moet de 
overbevolking aanpakken, want de dierenasielen kunnen de 
toevloed aan zwerfkatten niet aan.
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 HET VLIEGEND HERT 

Mascotte van het project is het vliegend hert, de 

grootste kever van Europa en thuis in onze regio. 

Hij heeft dan wel een 'gewei' dat tot de verbeelding 

spreekt, een vliegkampioen is het niet. Om te kunnen 

uitbreiden heeft hij een aaneengesloten leefgebied 

nodig, precies wat Plan Vliegend Hert wil bereiken. 

Als de reuzenkever zorgeloos van Tervuren naar Sint-

Genesius-Rode kan fladderen via bossen, boomgaarden 

en brede hagen, is het project geslaagd! Het is natuurlijk 

niet de enige diersoort die binnen Plan Vliegend Hert 

de aandacht verdient. Er wordt ook ingezet op de 

vroedmeesterpad, vleermuizen, vlinders ...

Vliegend hert (© Els Branderhorst, Buiten-beeld)

 GROTE PUZZEL 

De organisatie zal de komende jaren de bestaande 

stukken natuur met elkaar verbinden door te werken 

aan meer bos, nieuwe verbindingen tussen open 

ruimte en natuur, een stapsgewijze omvorming van 

het tussengebied tot bos- en natuurgebied, en het 

introduceren van nieuwe landschapselementen zoals 

hagen en bomenrijen. Bekijk het als een grote puzzel 

waar her en der stukjes ontbreken. Dat plaatje wordt de 

komende jaren vervolledigd.

 OOK JIJ KAN HELPEN! 

Jouw tuin kan deel worden van die nieuwe 

natuurverbindingen. Plan Vliegend Hert helpt je 

met inspirerende tips, concreet advies, praktische 

tuincursussen en, onder bepaalde voorwaarden, met 

subsidies om je tuin een natuurlijke make-over te geven.

Plan Vliegend HertPlan Vliegend Hert
Wie de Zoniëngemeenten vanuit de lucht bekijkt, ziet veel groen, 
maar ook een erg versnipperde natuur. Plan Vliegend Hert wil daar 
verandering in brengen. Doel is om de bestaande stukken groen 
rond het Zoniënwoud met elkaar te verbinden. Zo ontstaat dicht 
bij huis een aaneengesloten natuurgebied dat barst van het leven. 
De ultieme droom is om zo op termijn de drie Brabantse wouden, 
Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud, met elkaar te verbinden.

MEER WETEN? Of wil je zelf mee helpen 

bouwen aan deze natuurverbindingen? Surf 

dan naar www.planvliegendhert.be of neem 

contact op met Andreas Baele van het Regionaal 

Landschap Dijleland (andreas.baele@rld.be).

Het project ‘Plan Vliegend Hert’ is een samenwerking tussen de 
gemeenten Hoeilaart, Linkebeek, Overijse, Sint-Genesius-Rode en 
Tervuren, Natuurpunt Druivenstreek, Natuurpunt Rode, Natuurpunt 
CVN, transitiegroep Tomorr(h)ode, Natuurgroepering Zoniënwoud, 
Natuurgidsen Zuidwest-Brabant, Natuurstudiegroep Dijleland, Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek, provincie Vlaams-Brabant, Agentschap 
voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Dijleland en Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei. Financiering is in handen van 
Agentschap Natuur en bos en de Provincie Vlaams-Brabant.

/  MILIEU /  
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Meer info? Meer info? 
Hulp nodig?Hulp nodig?
De federale belastingdienst heeft de spreekuren die eind mei in 
Hoeilaart gepland waren, noodgedwongen geannuleerd. De dienst 
helpt je graag telefonisch en online verder bij het invullen van je 
aangifte 2020 (inkomsten 2019).

 VRAGEN? 

• Raadpleeg de website van de FOD Financiën: 

financien.belgium.be/nl/particulieren

• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag 

van 8.30 tot 17 uur).

 HULP NODIG? 

Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD 

Financiën.

• Bel naar het nummer dat op de omslag van je 

aangifteformulier staat.

• Neem een afspraak om je aangifte te laten invullen 

per telefoon.

• Na het invullen per telefoon, ontvang je met de 

post een document met de meegedeelde gegevens. 

Onderteken dat document en stuur het terug. Je zal 

het indienen van je aangifte ook kunnen afronden via 

Tax-on-web (myminfin.be).

Digitaal  
gaat sneller
 ONLINE AANGIFTE 

Je grotendeels al vooraf ingevulde aangifte of je 

voorstel van vereenvoudigde aangifte is vanaf begin 

mei beschikbaar in Tax-on-web (myminfin.be).

Ga naar myminfin.be en meld je aan met itsme®, of 

met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer. 

 DIGITALE BRIEVENBUS 

Ontvang de documenten van de FOD Financiën digitaal 

via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van 

de (federale) overheid.

Activeer je eBox op doemaardigitaal.be. Je krijgt 

een melding (bijvoorbeeld een e-mail) wanneer er een 

nieuw document beschikbaar is.

/  BELASTINGAANGIFTE 2020 /  
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/  WONEN /  

Dakisolatie of Dakisolatie of 
zoldervloerisolatie verplicht!zoldervloerisolatie verplicht!
Het dak van een woning is verantwoordelijk voor 20 à 30 procent van 
alle warmteverlies in huis. Dakisolatie is dan ook een must als je je 
verwarmingskosten en CO2-uitstoot wil verminderen. Daken die niet aan de 
norm voldoen, moeten verplicht geïsoleerd worden.

 ISOLATIENORM 

Sinds januari 2020 moeten alle daken van 

privéwoningen én huurwoningen die voor 1 januari 

2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen 

aan de dakisolatienorm.

Als minimumnorm wordt een warmteweerstand (Rd-

waarde) van 0.75 m²K/W vastgelegd. Deze waarde 

geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een 

bepaalde dikte isoleert.

• Een geïsoleerde zoldervloer bij een onverwarmde en 

onbewoonde zolder geldt als een geïsoleerd dak.

• Plafondisolatie komt enkel in aanmerking op 

voorwaarde dat de isolatie het gehele plafond 

beslaat. Plafondisolatie (het zogenaamde ‘koude 

dak’) houdt mogelijk wel een risico in voor 

condensatieproblemen.

• Men kan ook aan de dakisolatienorm voldoen als 

de energiescore van de woning, vastgesteld in 

een EPC (energieprestatiecertificaat), lager ligt dan 

de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft 

vastgesteld.

 STRAFPUNTEN 

Als de woning niet voldoet aan bovenstaande norm, 

kunnen er bij een woningonderzoek (meestal op 

aanvraag van een huurder) strafpunten toegekend 

worden. Naargelang de grootte van het dak worden 

9 tot 15 strafpunten toegekend. Vanaf 15 strafpunten 

kan de overheid een woning ongeschikt verklaren. 

Dat betekent dat je als eigenaar werken zal moeten 

uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen 

evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, 

dus niet enkel de appartementen die onder het dak 

gelegen zijn.

 PREMIES 

Bij het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie kan je in 

aanmerking komen voor premies van de netbeheerder 

Fluvius. Daarvoor moet je het beter doen dan 

bovenstaande norm. De totale Rd-waarde moet groter 

of gelijk zijn aan 4,5 m²K/W.

??       Woonloket  
 woonloket.hoeilaart@igo.be – gsm 0476 96 38 23 
facebookpagina IGO Wonen
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Hoeilaart HelptHoeilaart Helpt
Het platform Hoeilaart Helpt brengt mensen die hulp nodig 
hebben en mensen die willen helpen, samen. Zo kunnen we 
tijdens deze coronacrisis goed voor elkaar zorgen.

 WIL JE HELPEN? 
• Help eerst de mensen in je directe omgeving (familie, 

vrienden, buren ...). Je kan op  

www.hoeilaart.be/hoeilaart-helpt 

een briefje downloaden. Steek dat bij je buren in de 

bus om je hulp aan te bieden. 

• Wil je meer doen? Geef je dan op als vrijwilliger en 

laat weten welke hulp je wil bieden. Ook dat kan via 

www.hoeilaart.be/hoeilaart-helpt. 

Verzeker je met de gratis vrijwilligersverzekering 

(meer info op: www.vlaanderenvrijwilligt.be).

 HULP NODIG? 

Boodschappen nodig? Nood aan een babbeltje? En 

niemand in je directe omgeving die je kan helpen? Laat 

het weten via:

• Online op www.hoeilaart.be/hoeilaart-helpt.

• E-mail: hoeilaarthelpt@hoeilaart.be

• Tel. 02 658 28 40 (bereikbaar van maandag tot 

vrijdag, tussen 9 en 12 uur)

Medewerkers van de gemeente en het OCMW bekijken 

alle vragen en contacteren je wanneer ze een geschikte 

vrijwilliger gevonden hebben. Ze behandelen alle 

vragen strikt vertrouwelijk. 

De diensten zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens 

de werkuren achter gesloten deuren aan het werk.

/ WELZIJN / 

Zelf mondmaskers maken
Mondmaskers spelen een cruciale rol in de afbouw van de 
coronamaatregelen, zoveel is intussen duidelijk.
Zelf een herbruikbaar mondmasker maken is relatief eenvoudig, 

enkel de plooitjes erin vouwen vergt enige handigheid. Ook de 

materialen zijn makkelijk te vinden. Je hebt wel een naaimachine 

nodig.

Werkwijze, patroon en richtlijnen voor het gebruik zijn te 

vinden op www.maakjemondmasker.be. Deze website wordt 

aanbevolen door de FOD Volksgezondheid.
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De afhaalbibDe afhaalbib
Bibdames Annemie, Hilde, Leen en Sabine

 HOE KWAM DE AANVANKELIJKE  
 BESLISSING OM OOK DE BIBLIOTHEKEN  
 TE SLUITEN BIJ JULLIE AAN? 

Vrijdag 13 maart, de 

laatste dag dat de bib nog 

even open kon blijven 

vooraleer we met zijn allen 

in quarantaine gingen, 

hadden we te maken 

met een echte stormloop 

op onze rekken. “Ik kom 

snel hier een voorraadje 

boeken halen voor de 

kinderen, voor ik naar 

de winkel ga om eten 

te kopen.” Ja, er werd 

gehamsterd in de bib, want ze moest wekenlang dicht. 

Geen uitleningen, geen activiteiten … Dat leek ons 

ondenkbaar. Net nu de mensen tijd hadden om te lezen, 

konden wij onze rol niet vervullen.

Leners reageerden begripvol, maar soms ook onthutst 

op onze mail over de sluiting: “Wij begrijpen de 

maatregel alhoewel nu juist een goed boek welkom 

zou zijn.” En “We zijn een beetje hopeloos want drie 

weken zonder boeken (zeker voor de kinderen), zal 

de lockdown heel moeilijk maken. Ik hoop dat u een 

manier zal vinden om lezers in nood te helpen.”

 DE OVERHEDEN KWAMEN DE  
 BIBLIOTHEKEN EN HUN LEZERS  
 TEGEMOET EN JULLIE MOCHTEN EEN  
 AFHAALBIB ORGANISEREN. HOE GING  
 EN GAAT DAT IN ZIJN WERK? 

Ja, de maatregelen 

voor de bibliotheken 

werden gelukkig snel 

iets teruggeschroefd en 

we kregen groen licht 

om met een afhaaldienst te 

beginnen. Dat was intensief 

werken, onze telefoonlijn 

stond elke ochtend roodgloeiend, maar het was zo 

hartverwarmend om mensen aan de lijn te krijgen die je 

kan gelukkig maken met een stapel boeken.

We moesten onze werkprocessen goed overdenken 

zodat we de leners en onszelf niet in gevaar brachten. 

Het sas voor de bib werd afhaalpunt, met elke lener 

werd een tijdslot afgesproken voor de afhaling, 

ingeleverde boeken plaatsten we in quarantaine 

vooraleer ze weer op het rek konden, handgel, 

handschoentjes … 

Elke voormiddag zetten 

we 15 à 25 pakketten 

klaar voor een heel divers 

publiek: trouwe fans die 

goed weten wat ze willen en 

gelegenheidslezers die kozen 

voor een verrassingspakket, 

kinderen die hun strips en 

hun favoriete reeksen niet 

kunnen missen, mensen 

die van het thuis zijn 

gebruik maken om zich te verdiepen in de Griekse 

mythologieën, hun rijbewijs willen voorbereiden, een 

nieuwe taal oefenen, leren breien … 

We zijn zo blij dat de overheden ons naderhand gelijk 

gaven: ”De bibliotheken worden beschouwd als 

openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd 

openblijven in afhaalfunctie met respect voor de sociale 

afstand.” De bib is inderdaad onmisbaar ☺.

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

Volg op www.hoeilaart.be/bib  
of Facebook Bib Hoeilaart om te  
weten wanneer de bib weer  
opengaat.

/ HOEILANDERS IN CORONATIJDEN / 
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/ DRUIVENFESTIVAL 18, 19, 20 EN 21 SEPTEMBER 2020 / 

Glunder en genietGlunder en geniet
Het derde weekend van september zal Hoeilaart zich weer van zijn 
beste kant laten zien. Met als thema ‘Glunder en geniet’ draait dit 
jaar alles rond gezelligheid.

Het Druivenfestival is puur genieten van gezelligheid 

met familie, vrienden en dorpsgenoten, samen rond het 

kampvuur, aan de toog of op een terrasje ...  Hopelijik 

kan iedereen in september op een of andere manier 

glunderen en genieten van dè feesten, in welke vorm 

dan ook. 

Het organiserende Druivencomité heeft voor de 

gelegenheid zijn gezelligheidsgraad opgedreven. Het 

team telt intussen twaalf enthousiaste medewerkers, 

waarvan vijf nieuwkomers: Naast Sam Vanderstraeten 

(evenementencoördinator) en Renny Rombouts 

(technische dienst) zijn dat volgende vrijwilligers: Leen 

De Rudder, Marijke De Rudder, Sven Devis, Leen Gijbels, 

Lotte Laureys, Sarah Leroy, Sam Massa, Pieter Rowies, 

Kim Van Calster en Gert-Jan Vander Borght.

De organisatoren willen langs deze weg Mehdi Mandil 

en Erwin Gysens bedanken die het comité dit jaar 

verlieten. Erwin was voorzitter sinds 2007.

ROMMELMARKT
Inschrijven voor de rommelmarkt zal 
ten vroegste vanaf juni kunnen. Meer 
info volgt nog via andere kanalen.

De vereniging die toehapt om dat klusje op zich te 

nemen, heeft recht op de volledige opbrengst van 

de drankenverkoop. Voorwaarde om dat te mogen 

doen, is wel dat de vereniging een wagen bouwt en 

deelneemt aan de lichtstoet.

Voelt jouw vereniging zich geroepen om de polonaise 

van drank te voorzien én de lichtstoet op te fleuren? 

Stuur jullie kandidatuur in via info@druivenfestival.be.

??      www.druivenfestival.be  
 info@druivenfestival.be

Gezocht: 
tooguitbaters voor schlagernamiddag
Op zaterdag 19 september staat er in de tent van het Jan van Ruusbroecpark een 
heuse schlagernamiddag gepland. Het Druivencomité zoekt een vereniging om 
daar de toog uit te baten.
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editie mei-juni 2020 ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Wo 03-06-20
Computerspreekuur
Maandelijks spreekuur voor senioren met 

problemen en vragen bij het gebruik van de 

computer. Vrijwilligers van de Seniorenraad 

met meer informatica-ervaring helpen hen 

graag verder. Een adressenbestand maken, 

foto’s bewerken, surfen op het internet, 

mailen … het komt allemaal aan bod. 

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 

Een aantal activiteiten die stonden ingepland voor maart, april en mei 
werden vanwege het coronavirus verzet naar een latere datum.  
Meer info volgt nog.

Do 04-06-20
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. 

Voel je je geroepen om ook ‘digidokter’ te spelen, van 

harte welkom!

Org. bib i.s.m. SamenVoor

 Van 16 tot 19 uur, bib (1ste verdieping)  
 Gratis. Je hoeft geen afspraak te maken.  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be 
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Zo 14-06-20
Lezing: Biodiversiteit
Gastspreker Bart Van Camp geeft een woordje uitleg 

over de biodiversiteit en de invloeden van onze 

menselijke activiteit op het landschap door de tijd. Wil 

je de lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in, 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 

Di 09-06-20
Apps voor onderweg
Workshop voor smartphonegebruikers

Met de smartphone op zak heb je geen tickets, 

stratenplannen of wandelgidsen meer nodig. Maak 

kennis met de apps van De Lijn, NMBS, autodelen 

... en ontdek leuke apps om op stap te gaan! 

Org. SamenVoor en bib

Vr 12-06 t.e.m. zo 14-06-20
Zomerkermis
Veertien dagen na Pinksteren vindt traditiegetrouw 

de zomerkermis plaats. Een lunapark, kindermolen, 

schietkramen, eetkramen … bieden op het 

Gemeenteplein een weekend lang heel wat plezier voor 

jong en oud! 

Org. dienst Lokale Economie

 INFO: dienst Lokale Economie, tel. 02 658 28 57,  
 lokaleeconomie@hoeilaart.be 

Vr 05-06-20
Afterwork Nerorock
Het plein en de serre van het GC Felix Sohie worden omgetoverd tot een 

hippe verzamelplaats, perfect om de dagelijkse beslommeringen weg te 

dansen. Leuke omgeving, mooi weer, top-dj’s, lekker eten, en uiteraard de 

befaamde gin-tonics en mocktails maken van deze afterwork de place to 

be om de zomer in te zetten!

Org. Nerorock vzw

 Vanaf 17 uur, GC Felix Sohie. Gratis  INFO: www.nerorock.be 

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

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Zo 14-06-20
Natuurwandeling: Schone Eikwandeling
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt je mee 

op deze themawandeltocht van zo’n zeven kilometer doorheen 

het Zoniënwoud. Honden zijn niet toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

Vr 26-06 en za 27-06-20
24 uur Tennismarathon
Tennisclub De Jonge Wingerd organiseert voor het eerst een 24 uur 

Tennismarathon. Een groot feest met heel wat tennisactiviteiten, randanimatie 

voor jong en oud, lekker eten en drinken en muziek. De opbrengst gaat naar 

het goede doel: Centrum Ganspoel in Huldenberg.

Org. TC De Jonge Wingerd

 Tennisvelden SJC Koldam. INFO: www.jongewingerd.be 

Vr 19-06-20
Folkland Sessie met Bruno De Neckere & Nils De Caster
5 voor 12 heet iedereen welkom op een geweldige 

muzikale avond met Bruno De Neckere & Nils De 

Caster. I’m so lonesome, I could cry, het lijkt gisteren 

geschreven. Al wie het intussen met veel emotie 

gezongen en gespeeld heeft, heeft dat niet speciaal 

voor Hank Williams gedaan. Voor hem was slechts 

een kort en gekweld artiestenbestaan weggelegd: hij 

overleed op Nieuwjaarsdag 1953. Als geen ander bleek 

hij in staat om het moeizame leven van de werkende 

man in woord en muziek uit te beelden. 

En dit sociaal inlevingsvermogen was ook dat van 

Kris Kristofferson, Townes Van Zandt, Willie Nelson 

en Merle Haggard. Deze onrustige en bewogen 

Southernscene uit de jaren '60 en '70 wordt door 

Bruno De Neckere & Nils De Caster opnieuw tot leven gebracht. Eerder in de AB Brussel, weldra in Hoeilaart.

Org. 5 voor 12

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 9 euro. Kassa: 10 euro.  
 INFO en TICKETS: info@5voor12hoeilaart.be, www.5voor12hoeilaart.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Meifeesten 2020
“Het vele voorbereidende werk om er weer een 

topeditie van te maken, verdween door de coronacrisis 

noodgedwongen in de koelkast tot volgend jaar. 

Bijzonder jammer, maar de gezondheid van ons allemaal 

is het enige wat telt op dit moment. Wij hopen op snelle 

beterschap en wensen iedereen veel goede moed in deze 

bijzondere tijden!”

Maarten, Lorre, Bram, Justine en Diederik 

Doendervolk vzw, organisatoren van de Meifeesten

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 juli en augustus 2020 in voor dinsdag 2 juni. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

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

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Di 02/06 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 03/06
9.45-11.45 

uur
GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

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

Do 04/06 16-19 uur Bib Digidokter Bib i.s.m. SamenVoor

Vr 05/06 17 uur GC F. Sohie Afterwork Nerorock Nerorock vzw

Di 09/06 9-12 uur Sociaal Huis
Spreekuur FONS  

(Vlaamse uitbetaler Groeipakket)

Huis van het Kind 

Druivenstreek

Di 09/06 20 uur GC F. Sohie Workshop: Apps voor onderweg SamenVoor en bib

Do 11/06 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

  Vr 12/06 t.e.m. zo 14/06 Zomerkermis (Gemeenteplein)

Zo 14/06 11 uur Bosmuseum Lezing: Biodiversiteit Natuurpunt CVN

Zo 14/06 14 uur Bosmuseum
Natuurwandeling:  

Schone Eikwandeling

Natuurgroepering 

Zoniënwoud vzw

Di 16/06
13.30-

14.30 uur
Sociaal Huis

Spreekuur DG Personen met een 

handicap
Dienst Welzijn

Di 16/06 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Vr 19/06 20.30 uur GC F. Sohie
Folkland Sessie met  

Bruno De Neckere & Nils De Caster
5 voor 12

Do 25/06 9-12 uur GC F. Sohie Babycafé
Huis van het Kind 

Druivenstreek

Do 25/06 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Vr 26/06 en 

za 27/06

Tennisvelden 

SJC Koldam
24 uur Tennismarathon TC De Jonge Wingerd
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