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Gemeente en OCMW Hoeilaart doen 

wat aan hun ecologische voetafdruk 

en drinken water van de kraan. Want 

kraanwater is gezond, milieuvriendelijk 

en goedkoper. Minder plastic flessen 

te sorteren, minder glazen flessen in 

te zamelen, minder gesleur, minder 

transport. Kraanwater wordt bovendien 

streng gecontroleerd en is van 

topkwaliteit. Kom er alles over te weten 

op www.kraanwater.be.

Drink jij ook water van de kraan, thuis en in je sport- of 

jeugdvereniging? Nog niet? Begin er dan aan! Meer info en 

campagnemateriaal vind je op www.drinkraantjeswater.be. In 

2018 ondertekende Hoeilaart het drinKraantjeswatercharter.

Gemeente en OCMW 
drinken van de kraan 

/  BLIKVANGER /  

Op het gemeentehuis,  
in het woonzorgcentrum, 

in de loods … 
rechtstreeks in het glas of 

in herbruikbare  
glazen flessen  

in huisstijl.
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Geen vuurwerk 
zonder vergunning!

Vuurwerk geeft het nieuwe jaar een extra 
feestelijk tintje. Maar vuurwerk maken is niet 
zonder gevaar, en bovendien kunnen buren 
en dieren ervan schrikken. Daarom dien je bij 
de gemeente een vergunning aan te vragen.

/ VEILIG EN WEL / 

 NIET ZONDER VERGUNNING 

Het politiereglement is duidelijk: het is verboden om zonder 
vergunning vuurwerk te maken (artikel 23). 

In de vergunning staan de voorwaarden waaraan je je moet houden. Zo zal je 

bijvoorbeeld geen toelating krijgen om bij de overgang van oud naar nieuw 

vóór middernacht en na 0.30 uur vuurwerk af te steken. Enkel gedurende 
het eerste half uur van het nieuwe jaar (tussen 0 uur en  
0.30 uur) mag je vuurwerk maken. 

Vraag je vergunning ten laatste op maandag 30 december schriftelijk 

aan. Adres: Burgemeester Tim Vandenput, Jan van Ruusbroecpark,  

1560 Hoeilaart, e-mail: onthaal@hoeilaart.be. Vergeet datum, tijdstip en 

plaats niet te vermelden.

 TIPS VOOR VUURWERKMAKERS 

o Verwittig je buren dat je vuurwerk gaat maken. 

o Koop geluidsarm vuurwerk. Geluidsarm vuurwerk is een mens- en 

diervriendelijk alternatief waarbij je kan genieten van het lichtspektakel 

maar niemand geterroriseerd wordt door luide knallen.

 TIPS VOOR BAASJES 

Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd wat veel baasjes al langer 

weten: heel wat dieren zijn verschrikkelijk bang en kunnen helemaal in paniek 

geraken van de lichtflitsen en luide knallen die met vuurwerk gepaard gaan. 

Tips om dieren binnen en buiten voor te bereiden op vuurwerk, vind je op 

www.hoeilaart.be/nieuws/geen-vuurwerk-zonder-vergunning.

Wensballonnen oplaten mag niet in Hoeilaart.
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?      preventie@politiedruivenstreek.be – tel. 02 769 69 30 
www.hoeilaart.be/premie-voor-inbraakbeveiliging

 GRATIS DIEFSTALPREVENTIEADVIES 

Als Hoeilander kan je bij de Politiezone Druivenstreek gratis 

advies vragen over het beveiligen van je woning tegen 

inbraak of diefstal en over inbraakveilig bouwen. Onze 

politiezone heeft een team van opgeleide vrijwilligers die bij 

jou aan huis komen. 

Wist je dat je bovendien van de gemeente een premie 

kan krijgen voor de aankoop en/of installatie van 

technopreventieve middelen zoals sloten, kettingen en 

tralies? De premie bedraagt 25 procent van de gemaakte 

kosten met een maximum van 250 euro.

 ROOKMELDERS 

Om het grote aantal doden door woningbranden naar beneden te krijgen, zijn rookmelders vanaf  

1 januari 2020 wettelijk verplicht in elke woning. En dat is maar goed ook, want rookmelders redden 

levens. Maar welke rookmelders moet je nu kopen, en waar en hoe hang je ze best op?  

Meer info vind je op www.speelnietmetvuur.be/nl/rookmelders.  

Kijk ook eens op  

www.hoeilaart.be/rookmelders.

 INFOSESSIE  
 BUURTPREVENTIE HOEILAART 

Donderdag 28 november, 20 uur,  

GC Felix Sohie (lokaal Bakenbos)

Op de agenda:

o voorstelling van de nieuwe 

wijkinspecteur;

o werking van de WhatsApp-

buurtpreventie aan de hand van 

concrete gevallen.

Iedereen welkom!

Wens je lid te worden van 

Buurtpreventie Hoeilaart?  

Surf dan naar www.hoeilaart.be/

buurtpreventie-hoeilaart.
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 DE WERKEN 

De bouwwerken beginnen op maandag  
18 november. Als de werken verlopen zoals 

gepland, zal het nieuwe kinderdagverblijf 

tegen de zomer van 2021 klaar zijn. De werken 

worden uitgevoerd door aannemer De Brandt uit 

Dendermonde.

Eerst wordt het terrein verder vrijgemaakt en 

worden de bomen gekapt. Aansluitend beginnen 

de funderingswerken, zodat na nieuwjaar de 

eigenlijke ruwbouw aangevat kan worden.

 TOEGANKELIJKHEID 

De werfzone bevindt zich volledig op de site. Op de 

Groenendaalsesteenweg blijft het verkeer normaal 

verlopen en worden er geen parkeerplaatsen 

ingenomen. Wanneer er zich uitzonderlijke 

ontwikkelingen zouden voordoen, zullen die tijdig 

gecommuniceerd worden.

Het woonzorgcentrum en de serviceflats blijven 

bereikbaar en toegankelijk. Dichter tegen het 

woonzorgcentrum aan wordt een weg naar de 

lager gelegen parking en serviceflats aangelegd. 

Een aantal parkeerplaatsen wordt door de werfzone 

ingenomen. Ze worden gecompenseerd door 

de parkeerplaatsen links achteraan naast het 

woonzorgcentrum, die met deze bedoeling recent 

werden aangelegd.

Nieuw kinderdagverblijf  
in de startblokken
Het gemeentelijk kinderdagverblijf in de wijk Solheide is te 
klein, voldoet niet aan de strenger geworden regels van de 
Vlaamse overheid en is energetisch niet meer van deze tijd. 
Daarom komt er een nieuwe crèche met plaats voor  
36 kindjes op de woonzorgsite Den Dumberg. 

/ WERKEN / 

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

Kijk op 
www.hoeilaart.be/

nieuw-kinderdagverblijf
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/ ONDERNEMEN / 

Begin oktober ging Brasserie 

Nerocafé weer open. Jan Didden, 

Laurent Donders en Emmanuel Raja 

Gerard hebben er samen hun schouders 

onder gezet.

“De muren kregen een warmer kleurtje 

wat het gezelliger maakt, een aantal 

prijzen werden democratischer en 

er zullen wat andere gerechten en 

suggesties op de kaart staan, maar voor 

de rest blijft alles bij het oude”, zegt 

Jan Didden die al vijftien jaar met hart 

en ziel in het Nerocafé werkt.

Dit zijn Dirk Jacquet en Jenny Lankester, 

de uitbaters van Sportbar 1560, de 

cafetaria van het nieuwe Sport- en 

jeugdcentrum Koldam.

“Wij willen er een geanimeerd 

ontmoetingscafé van maken 

waar iedereen welkom is en waar 

sportvrienden en supporters gezellig 

kunnen napraten”, vertelt ons Dirk. 

Met zijn foodtruck Jacky Snack is Dirk al 

vijftien jaar een gevestigde waarde op 

feestjes en events in onze streek. Ook in 

Sportbar 1560 staan er snelle snacks en 

een powerpasta bolognese op de kaart.

Nieuwe uitbaters

?        Albert Biesmanslaan 1 
    Open op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11 tot 23 uur,  
op vrijdag van 10 tot 23 uur. Keuken doorlopend open van 12 tot 21 uur. Maandag gesloten.

?       Koldamstraat 9 a - gsm 0475 65 69 19 - dirk.jacquet@telenet.be 
    Open van maandag tot vrijdag van 16 tot 24 uur, zaterdag van 9 tot 18 uur. Zondag gesloten. 
Mogelijkheid om op zaterdag te huren vanaf 20 uur voor verenigingen en privé-feestjes.
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Snoeihout wordt sinds dit jaar enkel op aanvraag 

opgehaald. Voor kerstbomen zal Interrand dezelfde 

werkwijze toepassen. Dat heeft het grote voordeel 

dat de ophalers niet meer door alle straten moeten 

rijden, maar hun ophaalronde efficiënter kunnen 

inplannen en op kortere tijd uitvoeren.

Op de website van Interrand kan je tot en met 
maandag 13 januari 2020 de ophaling van 

je kerstboom aanvragen. Je vindt de link naar 

het online formulier op de homepage. Je adres 

komt dan automatisch in de lijst van op te halen 

kerstbomen terecht.

Loopt het moeilijk of heb je geen computer, bel 

dan gerust naar Interrand. Een medewerker zal het 

formulier voor jou, en samen met jou, invullen. 

De kerstbomen waarvoor een aanvraag werd 

ingediend, worden in Hoeilaart samen met het 

snoeihout op woensdag 15 januari opgehaald.

 NAAR RECYCLAGEPARK BRENGEN 

Wie de ophaling vergat te reserveren, kan de hele 

maand januari zijn kerstboom gratis naar het 

recyclagepark brengen.

Reserveer je 
kerstboomophaling

Zoniënwoud overschrijdt gewesten

/ GROEN / 

Het Zoniënwoud is ongeveer 5000 hectare groot. 

Zo’n 10 procent daarvan ligt in Wallonië, 35 

procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

55 procent in Vlaanderen, met name in Hoeilaart, 

Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren. De 

Stichting Zoniënwoud gaat voortaan 

de gewestoverschrijdende samenwerking 

versterken. 

De Stichting die deze zomer werd opgericht, is 

het eindpunt van een lang proces, maar tevens 

het begin van gecoördineerde initiatieven 

tussen alle belanghebbenden om dit groene 

erfgoed van Europees topniveau te behouden. 

De Stichting wordt het aanspreekpunt voor 

Zoniënfans, moet partners mobiliseren om 

te investeren in de toekomst van het bos en 

zal de samenwerking tussen de gewesten 

stroomlijnen. Door de gezamenlijke aanpak op 

het vlak van toegankelijkheid en recreatie zal de 

beleving voor de bezoeker nog beter worden. 

De poort Groenendaal wordt de belangrijkste 

toegangspoort voor het publiek, met het 

Bosmuseum als onthaalcentrum. 

Nieuw

?      Interrand  
tel. 02 658 95 41 – www.interrand.be

?       Agentschap voor Natuur en Bos 
   tel. 02 658 24 60 – patrick.huvenne@vlaanderen.be 
www.zonienwoud.be – www.natuurenbos.be
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Kristof, parkwachter op het 
recyclagepark van Hoeilaart, is 
samen met zijn collega Pascal 
verantwoordelijk voor de goede 
werking van het recyclagepark. 

De recyclageparkwachter

 WAT HOUDT JE JOB PRECIES IN? 

Kristof: We zijn de managers van het recyclagepark. We 

adviseren en begeleiden de mensen die niet goed weten waar 

ze naar toe moeten en helpen de bezoekers waar we kunnen. 

We verwelkomen de mensen en bekijken samen wat ze allemaal 

mee hebben. Enkel inwoners van Hoeilaart, Overijse en Tervuren 

mogen in ons recyclagepark afval komen brengen. Aan de inkom 

vragen we hun identiteitskaart en berekenen we de prijs die 

eventueel moet afgerekend worden. Mensen die toch proberen 

afval in de verkeerde container te plaatsen of die bij het 

binnenrijden afval hebben achtergehouden, wijzen we terecht. 

Dat is een van de minder prettige taken. In dat geval proberen 

we zo goed en zo kalm mogelijk uit te leggen wat de regels zijn 

die voor iedereen gelden. 

 WAT DOEN JULLIE WANNEER HET PARK GESLOTEN IS?  

Kristof: Wanneer het park gesloten is voor het publiek, 

hebben we tijd om op te ruimen en schoon te maken. Er valt 

al eens papier of ander afval naast de containers. We kijken na 

of er correct gesorteerd werd en zetten de fracties klaar om 

opgehaald te worden. Wees gerust, hier is altijd wat te doen!

AFVALOPHALERS EN RECYCLAGEPARKWACHTERS 
VERDIENEN RESPECT!  

Toon het met een strik rond je afvalzak. Of laat je kinderen een 

tekening maken. Hang die achter je raam of geef ze aan de 

recyclageparkwachter. Deel een foto van de tekening of de strik 

met #houhetnet.

/ VRAAG EN ANTWOORD / 

Meer info over wat je naar het recyclagepark kan brengen: 

www.interrand.be

Hier Hoeilaart
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Meer genieten  
van sport en spel
Meer mensen, jong en oud, laten genieten van sport en 
spel. Met die bedoeling pakte de gemeente de grondige 
renovatie en modernisering van de Koldamsite aan. De 
inhuldiging van het nieuwe Sport- en jeugdcentrum Koldam, 
op zaterdag 12 oktober, 
rondde de eerste fase van dit 
omvangrijke project af.

/ NIEUW SPORT- EN JEUGDCENTRUM KOLDAM / 

 WAT VOORAF GING 

Om de gemeentelijke sport- en 

jeugdinfrastructuur aan te passen aan de 

hedendaagse behoeften, schreef de gemeente in 

2016 een lastenboek uit om de hele Koldamsite 

onder handen te nemen. Een sportbehoeftestudie 

uit 2011 had al eerder de wensen en noden van 

de sportclubs voor de toekomst aan het licht 

gebracht, en ook vanuit de jeugd kwam al langer 

de vraag naar modernere infrastructuur. Met 

input van en in nauw overleg met gebruikers, 

verenigingen en raden, kreeg het ‘masterplan’ zijn 

definitieve vorm. In juni 2018 gingen de werken 

van start.

In een eerste fase werd de sporthal onder handen 

genomen: het gebouw werd tot één groot 

sport- en jeugdcentrum getransformeerd. De 

verschillende ruimten voor sport, ontspanning 

en spel kunnen er autonoom van elkaar gebruikt 

worden, of samen, polyvalent en multifunctioneel 

elkaar versterken. Meer activiteiten kunnen er nu 

tegelijkertijd plaatsvinden.
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 WAT NOG VOLGT 

Voor de volledige afwerking van de site voorziet 

de gemeente nog een termijn van 5 jaar.

o 2020: afbraak van jeugdcentrum Koldam.

o 2021: uitbreiding van de tennishal (fase 2).

o 2022 en 2023: buitensportvelden en 

gemeenschappelijke accommodatie voor 

voetbal en tennis (fases 3 en 4).

o 2024: aanleg van een centrale parking, met 

fietsstallingen en knuffelzone (fase 5).

 EEN BEETJE GESCHIEDENIS 

Waar komt de naam Koldam vandaan? Op 

oude kaarten kan je in het dorpscentrum 

duidelijk een opeenvolging van vijvers zien. In 

de 14de eeuw weten we dat er zich tussen 

de Molenvijver en de Middenvijver in de IJse 

kolken voordeden. Er werd dan ook een 

dam gebouwd (‘kolkdam’). Op oude kaarten 

wordt de Middenvijver als Col(s)damvijver 

aangeduid.
(Prentkaart A-db-694 Pk EM 063 uit het archief van de Koninklijke 
Heemkundige Kring “Het Glazen Dorp” en kopie uit de Carte 
Figuratief van Hoolaert, uit 1761 door C. Everaert).

Op de prentkaart hieronder zien we nog water in 

de Molenvijver. De kaart dateert van rond 1908. 

Door de massale opvang van het regenwater in de 

reservoirs van de serres (vanaf eind 19de eeuw), 

slibde de vijver geleidelijk dicht. Nu bevindt zich 

hier de sport- en jeugdsite van Hoeilaart.
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Dringende  
hulp nodig?
Brandweerpost Overijse staat voor je klaar!

Staat je frietketel in brand? Heeft je buurman nood aan 
dringende medische hulp? Dan kan je als Hoeilander 
de brandweer- en ambulancemedewerkers van de 
brandweerpost Overijse te hulp roepen. Figuurlijk en ook 
letterlijk gaan ze door het vuur om anderen te helpen. Dat 
verdient respect!

/ HULPVERLENING / 

 GEMENGD KORPS 

Brandweerpost Overijse is een gemengd korps. “Dat 

wil zeggen dat er zowel beroeps als vrijwilligers 

actief zijn”, legt postoverste luitenant Emmanuel 

Goossens uit. “Ons korps heeft 79 medewerkers, 

van wie twee vrouwen: onze administratief 

bediende en een onderofficier. We werken met vier 

ploegen. De ploegoverste verdeelt de taken binnen 

zijn of haar ploeg op basis van een rotatiesysteem, 

zodat iedereen regelmatig alle functies doorloopt.”

 BREED TAKENPAKKET 

De meeste mensen staan er niet bij stil, maar de 

brandweer doet meer dan brand blussen.  

“Een gaslek, een verkeersongeval met geknelden, 

instortingsgevaar, een dier in nood, een lading die 

terecht kwam op de openbare weg, een wespennest …  

we krijgen te maken met heel uiteenlopende 

oproepen, gaande van kleine tot grote noodsituaties. 

Van de 3481 brandweerinterventies die we 

vorig jaar uitvoerden, was het 236 keer voor brand, 

1151 keer voor wespen en 2094 keer voor andere 

opdrachten”, verduidelijkt luitenant Goossens. 

Brandweerpost Overijse heeft verder ook drie 

ziekenwagens die door de Noodcentrale 112 

aangestuurd worden. In 2018 werden maar liefst 

2163 ziekenwageninterventies uitgevoerd. 
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Met gemiddeld 9,5 brandweerinterventies en 6 

ziekenwageninterventies per dag (cijfers 2018), is het 

altijd behoorlijk druk in de brandweerpost. “En ook 

tijdens de wachtdienst is er werk aan de winkel”, 

vertelt de postoverste nog. “Naast het onderhoud 

van de kazerne, controleren, inventariseren en 

onderhouden we doorlopend onze voertuigen, 

autoladders, spuitslangen en ander materieel. Verder 

volgen we ook oefeningen en vormingen om bij te 

blijven en nieuwe kennis en technieken op te doen. 

Kortom, we zijn constant in de weer en stellen alles 

in het werk om op ieder moment bij noodsituaties 

daadkrachtig en efficiënt op te treden.”

 VAKKENNIS EN PASSIE 

Emmanuel Goossens: “Je wordt niet zomaar 

brandweerman of brandweervrouw. Om te 

kunnen beginnen dien je, ook als vrijwilliger, 

een basisopleiding te volgen en het Federaal 

Geschiktheidsattest te behalen. Verder moet je 

stressbestendig zijn en een goede conditie hebben 

om dag en nacht op elk moment te kunnen ingrijpen. 

Bovendien kan niet iedereen overweg met het leed 

waar we maar al te vaak mee geconfronteerd worden. 

Dat moet je kunnen plaatsen, anders hou je deze job 

niet vol.”

Het studeren en oefenen stopt niet na het behalen van 

het brevet. “Het is belangrijk dat we ons voortdurend 

bijscholen, blijven trainen en verder specialiseren, 

dat we groeien in ons vak. Samen met de kennis en 

ervaring groeit ook de passie voor dit vak, dat merk ik 

bij alle korpsleden”, sluit luitenant Goossens nog af.

De Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 

is een van de 35 Belgische en een van de twee 

Vlaams-Brabantse hulpverleningszones. De 

zone ging officieel van start op 1 januari 2015 

en verzorgt vanuit acht brandweerposten de 

brandweerzorg en medische hulpverlening 

in de oostelijke helft van de provincie 

Vlaams-Brabant. Een van deze posten is de 

brandweerpost Overijse.

Brandweerpost Overijse

o Dringende interventies: 112 (24/24)

o brandweerpost.overijse@hvzoost.be

o oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be

o Schavei 77, 3090 Overijse

o Administratief telefoonnummer:  

02 687 73 63 (24/24)

Interesse om bij het korps aan te sluiten? Meer 

info vind je op ikwordbrandweer.be.

SAMENSTELLING  
VAN HET KORPS

o 40 beroepsleden (4 ploegen van 10, 

met in iedere ploeg 2 onderofficieren 

aan het hoofd)

o 32 vrijwilligers die de ploegen 

vervoegen wanneer ze opgeroepen 

worden

o 2 mannen van de post Leuven die in 

Overijse aanvullende prestaties leveren

o 1 postoverste, bijgestaan door 3 
officieren, van wie 2 officier-vrijwilligers

o 1 administratief bediende

 Postoverste Emmanuel Goossens:i 
 “We stellen alles in het werk om op ieder i 

 moment bij noodsituaties daadkrachtig i 
 en efficiënt op te treden.” i
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Verkeersveilige 
schoolomgeving
De schoolomgeving verkeersveiliger en kindvriendelijker 
maken. Dat probeert de gemeente met het participatieproject  
Schoolomgeving te bereiken. 

Rond de scholen moeten voetgangers en fietsers 

zich veilig en vrij van en naar school kunnen 

bewegen. Tevens wil de gemeente het autoverkeer 

ontmoedigen om dicht bij de scholen te komen. 

Met deze doelstellingen voor ogen, werd een 

nieuwe verkeersopstelling rond basisschool  

Het Groene Dal uitgewerkt. Deze opstelling 

zal vanaf maandag 4 november (na de 

herfstvakantie) uitgetest worden.

Begin volgend jaar wordt de proefopstelling met 

alle betrokkenen geëvalueerd en waar nodig 

bijgestuurd. Het is de bedoeling om vervolgens de 

inrichting van de schoolomgeving aan te passen in 

functie van de definitieve maatregelen.

/ MOBILITEIT / 
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?    technische dienst – tel. 02 658 28 70 – technischedienst@hoeilaart.be 
www.hoeilaart.be/participatieproject-schoolomgeving

 TIJDENS DE SCHOOLSPITS 

o De A. Mousinstraat en een stukje  

W. Matstraat, vlak voor de school, worden 

afgesloten voor het doorgaand autoverkeer 

en voorbehouden aan voetgangers en fietsers 

(groene zone op luchtfoto). 

o Automobilisten die uit de Weemstraat komen, 

worden verplicht om langs de Sint-Annastraat 

en de J.B. Denayerstraat om te rijden. Zo 

worden ze ontmoedigd om de Weemstraat te 

gebruiken.

o Vanuit de W. Matstraat kan men de 

Weemstraat niet inrijden.

o De kinderen kunnen, zonder te moeten 

oversteken, gebruik maken van 

knuffelzones in de W. Matstraat en in de 

Waversesteenweg.

o De drie parkeervakken in de Waversesteenweg 

ter hoogte van Het Groene Dal worden 

van 7.30 tot 9 uur en van 15.30 tot 17 uur 

voorbehouden als knuffelzone voor de school. 

Parkeren is er verboden.

 BUITEN DE SCHOOLSPITS 

o De W. Matstraat blijft ter hoogte van de  

A. Mousinstraat afgesloten voor het 

autoverkeer richting Koldamstraat. Het 

autoverkeer dat vanuit de W. Matstraat en de 

Weemstraat richting dorpscentrum wil, moet 

omrijden via de A. Mousinstraat.

o In de W. Matstraat is tussen de A. Mousin-

straat en de inrit van Bouwbedrijf Jonné 

eenrichtingsverkeer van kracht (bergop). Tussen 

de Koldamstraat en de inrit van Bouwbedrijf 

Jonné blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.

 PERMANENT 

o In de Waversesteenweg, iets hoger dan de 

Sint-Clemensschool verdwijnen twee 

parkeervakken om een veilige doorgang te 

garanderen.

De proefopstelling

DE SCHOOLSPITS  
Op schooldagen:

o ’s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur;

o ’s middags tussen 11.45 en 12.25 uur  

(enkel op woensdag);

o ’s namiddags tussen 15.20 en 16.00  

(niet op woensdag).
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Boeken voor jongeren bestaan al lang, maar 

het young adult-genre, zoals we dat nu 

kennen, is eigenlijk pas opgekomen sinds 

de eeuwwisseling. Reeksen als Harry Potter 

en Twilight boden een hele nieuwe kijk op 

jongerenboeken. Stap voor stap worden ze 

geaccepteerd als volwaardige boeken die vaak 

ook door volwassenen gesmaakt worden. 

Je herkent ze aan de vlotte, directe taal. 

Of ze zich nu afspelen in het verleden of in 

een fantasiewereld ver in de toekomst, de 

personages en hun emoties zijn herkenbaar. 

Actie, spanning en romantiek zijn vaste 

ingrediënten. 

Suzanne Collins, Dirk Bracke, Helen Vreeswijk, 

Gerda van Erkel … zijn vaste waarden, maar 

er duiken veel nieuwe namen op van wie de 

reeksen verslonden worden door de jongeren: 

Julie Kagawa, Sarah J. Maas, Suzanne Young, 

Taran Matharu, Teri Terry, Kate Kriske …

Het Groot Dictee 
Heruitgevonden
Vrijdag 6 december, om 20 uur,  
in AC De Zevenster, Markt 7 a, Tervuren

Je hoeft zeker geen 

spellingkrak te zijn 

om mee te doen. 

Dit dictee is voor 

íedereen die graag 

speelt met letters. 

Het vindt tegelijkertijd 

in meer dan 100 bibs plaats. Hoeilaart gaat voor 

deze editie regionaal. De bibliotheken van Bertem, 

Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren slaan de 

handen in elkaar voor een spellingclash tussen de 

druivengemeenten. Wie levert de winnaar? 

Deelnemen is gratis. Inschrijven kan via de website 

of in de bib. Vermeld of je wenst mee te doen aan 

de carpool van de bib.

Meer ruimte voor jongeren
Ze hebben het druk met van alles. Lezen is voor de meesten 
iets dat ‘moet voor school’. Maar toch was het hard nodig 
om in de bib meer plaats te maken voor de jongerenromans. 
Enerzijds omdat de 14-plussers die graag lezen, véél lezen. 
En anderzijds omdat het keigoede aanbod dit verdient.

/ 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!
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?      Els De Munter, maatschappelijk werker woonzorgsite 
tel. 02 658 01 35 – els.demunter@ocmw.hoeilaart.be

/ KORT / 

 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED HOEILAART 

De Inventaris van het onroerend erfgoed in Vlaanderen 

geeft per gemeente een overzicht van erfgoedobjecten die 

waardevol zijn, maar niet beschermd. 

Bekijk op inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14267 

welke woningen en ander erfgoed voor Hoeilaart werden 

opgenomen. Meer info over hoe je met dit erfgoed moet 

omgaan, vind je op onroerenderfgoed.be/regelgeving.

 INFOSESSIE 

De werking van de wachtlijsten en  
opnamelijsten in het woonzorgcentrum.

Op maandag 2 december 2019 in GC Felix Sohie: 

o om 14 uur in zaal Bakenbos; 

o om 19 uur in de cafetaria.

Alle geïnteresseerden welkom!  

Gratis toegang.

 MAMMOBIEL 

In de eerste helft van november 

komt de mammobiel weer naar 

Hoeilaart. Vrouwen van 50 tot 

en met 69 jaar die in aanmerking 

komen, kregen al een uitnodiging in 

de bus om een gratis borstscreening 

te laten nemen. 

 GESLOTEN OP FEESTDAGEN 

Alle gemeentediensten zijn gesloten 

op 1, 2 en 11 november en op 25 en 

26 december.

 EINDEJAARSSHOPPING 

o Kerstmarkt op Den Dumberg: 
op 30 november, in het 

woonzorgcentrum (zie blz. 27).

o Kerstmarkt: op 13, 14 en 15 

december, op het Gemeenteplein. 

Meer info volgt in UiT in Hoeilaart, 

editie december.

o Bond zonder Naam: mooie 

kalenders met kunstfoto’s, te 

koop bij Nadine Nicaise, J.B. 

Denayerstraat 6, tel. 02 657 25 19. 

Prijs: 12 euro. Ten bate van mensen 

met een beperking, zigeuners, 

gedetineerden, daklozen en andere 

mensen in sociale, psychische of 

lichamelijke nood.

o En bij onze plaatselijke 
handelaars!

?        
    tel. 0800 60 160  
www.bevolkingsonderzoek.be
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 MAANDAG 11 NOVEMBER 

o Om 10.30 uur: Samenkomst op het 

Gemeenteplein en vertrek naar het kerkhof.

o Rond 10.45 uur: Hulde aan de gesneuvelden 

van beide wereldoorlogen en de Koreaoorlog, 

op het kerkhof.

o Rond 11.15 uur: Hulde aan Albert Rowies 

en Maurice Rowies, op de hoek van de Albert 

Rowiesstraat en de Charles Coppensstraat. 

o Rond 11.45 uur: Herdenking aan het 

monument van de gesneuvelden in het Jan van 

Ruusbroecpark.

MAURICE ROWIES (1920-2002) 

Als lid van de 

verzetsgroep Witte 

Brigade, was 

Maurice Rowies 

tijdens de Tweede 

Wereldoorlog 

gespecialiseerd in 

het vervaardigen 

van valse 

paspoorten. Hij werd verraden en moest 

naar Frankrijk vluchten. Na de landing van de 

geallieerden in Normandië op 6 juni 1944, 

keerde hij naar Hoeilaart terug. Bij de aftocht 

van de Duitsers in september 1944 slaagde 

hij er, samen met Jef Dewals, in om op het 

munitiedepot van Welriekende alle explosieven 

onschadelijk te maken die de Duitsers voor 

hun vertrek onder de barakken hadden 

geplaatst. Zo konden zij een grote ramp voor 

de serrebedrijven van Hoeilaart voorkomen.

ALBERT ROWIES (1915-1940) 

Albert Rowies 

werd geboren in 

Hoeilaart op 15 

november 1915. 

Hij was onder 

meer de broer 

van politieagent 

Jacques Rowies. 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen 

België binnen. Ze staken in Limburg de 

Maas over en vielen de Belgische stellingen 

langs de Belgisch-Nederlandse grens aan. 

Bij een van die aanvallen sneuvelde Albert 

Rowies in Rekem. Hij was 25 jaar.

Herdenking  
Wapenstilstand
Op 11 november herdenkt Hoeilaart zijn oorlogsslachtoffers 
en -helden. Dan wordt er telkens stilgestaan bij een 
persoonlijk verhaal, als het kan in de straat die naar de 
betrokken persoon werd genoemd. Dit jaar brengen 
we hulde aan Maurice Rowies en Albert Rowies, in de 
Albert Rowiesstraat. Iedereen wordt uitgenodigd om de 
plechtigheden bij te wonen. 

/ 11 NOVEMBER / 

Bron: Scheys D. Militaire aanwezigheid in het Zoniënwoud tijdens de 20ste eeuw, Zoniën, pp.167-179, nr. 3, 2011. (ledenblad van de Koninklijke 
Heemkundige Kring Het Glazen Dorp)
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IN HOEILAART
editie november 2019

 Zo 03-11-19
Grote wafelenbak ter ere van Marc Sleen
Deze vierde editie staat helemaal in het teken van De Far West-trilogie, met 

aangepaste randanimatie. Sébi Lee zorgt voor een portie muziek en je kan er 

Neroboeken kopen. Iedereen is welkom om een gratis wafel te eten en chocomelk 

of een Nerobiertje te drinken! Kom jij ook als cowboy of indiaan verkleed?

Org. Nero & Co i.s.m. dienst Vrije Tijd en Stichting Marc Sleen

 Van 14 tot 17.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

 Zo 17-11-19
Kunstendag voor Kinderen
De naam spreekt voor zich. Op deze dag kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar samen met mama’s, papa’s, broers, zussen, 

grootouders, neven, nichten … genieten van een dag vol kunst! Doorlopend kunnen ze zich uitleven in de serre van 

het GC Felix Sohie waar ze knutselen met buttons, raamtekeningen maken, cupcakes versieren en nog veel meer! 

Film Binti (vanaf 8 jaar)
   13.30 uur. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.

Workshop start to dj (6-12 jaar)
Workshop flower power (6-12 jaar)
Workshop creataartjes bakken (6-12 jaar)
Workshop vloggen (10-12 jaar)
Workshop sticker art (10-12 jaar)
   16 tot 18 uur. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro/workshop.

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

 Van 13.30 tot 18 uur, GC Felix Sohie. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be  
 TICKETS: www.felixsohie.be 

KKD_A5_FLYER_POSTKAART.indd   1
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Ma 04-11-19
De Baltische staten 
Beeldreportage door Jean-Pierre  

Demarsin-Opsommer

Reis mee naar Estland, Letland en Litouwen. 

De uitgestrekte velden en bossen, de nationale 

parken en het cultureel erfgoed zijn het 

ontdekken meer dan waard. De zwarte 

bladzijden van de Sovjettijd worden niet uit de 

weg gegaan en ook de tradities van etnische 

minderheden worden belicht.

Org. vtbKultuur 

 20 uur, GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro. VVK: 5 euro.  
 Kassa: 6 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. INFO: Paul Vanloo, tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be.  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd,  tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 06-11-19
Mijn pc in topvorm?!
Infoavond

Vraag je je af of je wel goed bezig bent met je 

computer? En hoe het komt dat het almaar langer 

duurt vooraleer die opgestart geraakt? Alain 

Borreman zet een aantal belangrijke weetjes op een 

rij om je pc gezond en veilig te houden. Achteraf is 

er tijd om vragen te stellen.

Org. bib i.s.m.  

SamenVoor

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

Di 05-11-19
Mild ouderschap
Lezing door Nina Mouton

Opvoeden zonder straffen, in verbinding met je 

kind, weg van de machtsstrijd. Het gaat om mild 

opvoeden, maar verder dan dat gaat het om mild 

ouderschap. Je kan immers maar moeilijk mild 

opvoeden, als de mildheid voor jezelf ver zoek is.

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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Do 07-11-19
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? 

Of heb je advies nodig bij de aankoop 

van een nieuw toestel? Je kan in de bib 

terecht bij een vrijwilliger met expertise. Je 

hoeft geen afspraak te maken. Voel je je 

geroepen om ook ‘digidokter’ te spelen? 

Van harte welkom!

Org. bib

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

Do 07-11-19
De aanslagen op Napoleon
Lezing door Daniël Boydens

Napoleon Bonaparte had vele vijanden. Hij overleefde een 

dertigtal aanslagen die zijn levenswijze en beslissingen sterk 

beïnvloed hebben. Spreker Daniël Boydens is lid van de vzw 

Gidsen 1815, die gespecialiseerd is in rondleidingen op de sites 

van de Slag bij Waterloo. 

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 5 euro.  
 VVK: 6 euro. Kassa: 7 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. 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 of bij Mimi’s Optiek. 

Do 07, 14 en 21-11-19
Rouwen, hoe doe je dat? 
Vorming door Olga Snoeks

Rouwen is het proces om je verdriet hanteerbaar te maken en 

het te verweven in je leven. Elk rouwproces is uniek, toch is het 

goed je ervaring met anderen te kunnen delen. Deze cursus biedt 

je de gelegenheid om samen met anderen stil te staan bij jouw 

rouwproces. 

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

 14 uur, GC Felix Sohie. 35 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 454 54 01, www.archeduc.be 
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Vr 08-11-19 
11.11.11-afterworkparty

Voor jong en oud. Met een hapje en een 

drankje.

Org. 11.11.11 Hoeilaart

 17 uur, cafetaria GC Felix Sohie.  
 Toegang gratis, collectebus voor vrije  
 bijdrage. 

Za 09-11-19
11.11.11-quiz
Ploegen van maximum vijf personen kunnen inschrijven voor 

deze leuke quiz, waarvan de opbrengst integraal gaat naar de 

11.11.11-actie. 

Org. 11.11.11 Hoeilaart i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro per persoon.  
 INFO en INSCHRIJVEN: elfelfelfquiz-druivenstreek@outlook.be 

Ma 11-11-19
Wereldlunch
Een Syrisch buffet (sfiha, falafel, hummus, slaatjes, baklava, 

warbat …) klaargemaakt door Our House vzw, een cateringproject 

opgericht door een aantal Syrische vluchtelingen.

Org. 11.11.11 Hoeilaart i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart

 Vanaf 11.30 uur, GC Felix Sohie. INFO en INSCHRIJVEN:  
 beatrijs.dhont@gmail.com of anita.vanthillo@skynet.be 

GIFTEN
Wie 11.11.11 financieel wil steunen, kan een bedrag overschrijven op rekening  

BE30 0000 0000 1111 van 11.11.11 Hoeilaart. Voor giften vanaf 40 euro ontvang  

je begin 2020 een fiscaal attest.

AllemaalMensen

CAFETARIA  

GC FELIX SOHIE
Organisatie: elf elf elfjes en Peter

VU: Sara Gernaey, Brusselsesteenweg 55, 1560 Hoeilaart

#AllemaalMensen

Afterworkparty

Feest tegen  
onrecht en  
voor duurzame  
verandering

VRIJDAG
08.11.19
17u-24u

11_11_11_2019.indd   1 10/10/19   15:36
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Zo 10-11-19
Lezing: Tervuren en het Zoniënwoud 
in de Groote Oorlog ’14-‘18
In België woedde WOI het hevigst in de Westhoek, 

maar tegelijk leed bijna heel België erg onder de Duitse 

bezetting. Tijdens de lezing richt gastspreker Pieter 

Vandenpoel de aandacht op de belevenissen van een aantal 

Tervurenaars tijdens de Groote Oorlog. De voordracht 

wordt geïllustreerd met filmfragmenten, unieke foto’s, 

getuigenissen, woord en muziek. 

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 12-11, 19-11 en 26-11-19
Planeet Aarde,  
een planeet die tot leven kwam
Davidsfonds Academie

Het klimaat verandert en we zien de gevolgen wereldwijd. Het 

is duidelijk dat het robuuste aardse systeem op de proef wordt 

gesteld door de mens. Hoe is het zo ver kunnen komen? En hoe 

moet het nu verder? Een bijzonder actuele cursus die niemand 

onberoerd mag laten.

Org. Davidsfonds

 Telkens van 14 tot 16 uur, GC Felix Sohie. 52 euro. Met de  
 Davidsfonds Cultuurkaart: 46 euro. INFO en INSCHRIJVEN:  
 tel. 016 31 06 70, academie@davidsfonds.be,  
 www.davidsfonds.be/academie 

Ma 11-11-19
Traditionele Wandel-mee-dag
Vergezichten in herfstkleuren

Wandelclub ’t Beukenootje neemt je mee op 

een wandeling van ongeveer 8 kilometer. De 

wandeltocht brengt je langs ’t Lindeke, de 

Molenberg, Welriekende en Den Dumberg. 

Tijdens de rustpauzes worden er heel wat 

anekdotes en wetenswaardigheden verteld.

Iedereen is van harte welkom, maar vergeet  

zeker je stevig schoeisel niet.

Org. WC ’t Beukenootje

 Vertrek: 14 uur, parking gemeentehuis.  
 Gratis. INFO: Jan Vanloo, tel. 02 657 25 19. 

Zo 10-11-19
Wandeling: Oorlogsgebeurtenissen  
en -sporen in het Zoniënwoud na ‘14-’18
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  
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Di 12-11-19
Boekvoorstelling:  
‘De Graffitimoorden’ 

Auteur en Hoeilander 

Wouter Dehairs stelt zijn 

tweede misdaadroman De 

Graffitimoorden (Uitgeverij 

Lannoo) voor. Criticus 

John Vervoort zal Dehairs 

interviewen, terwijl bluesrocker 

Bill Roseman voor de muzikale 

noot zorgt. Het boek zal die 

avond te koop zijn tegen een 

speciale lanceringsprijs.

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

Do 14-11-19
100 jaar gemeentehuis
Lezing door Michel Erkens

In 1919 werd het kasteel 

aangekocht door het 

gemeentebestuur 

en omgevormd tot 

gemeentehuis. We denken 

het gebouw, dat sinds kort 

beschermd is, allemaal te 

kennen, maar toch zijn 

er enkele merkwaardige 

hoekjes! De voorzitter van 

de Heemkundige Kring 

gidst je door de geschiedenis van de aankoop en door de 

wandelgangen van het kasteel.

Org. Willemsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden:  
 3 euro. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro. INFO: André  
 Vandenput, gsm 0495 11 02 09, a.vandenput@skynet.be,  
 www.willemsfondshoeilaart.be. TICKETS: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 14-11-19
Dorpsrestaurant 
In het dorpsrestaurant kan je voor 8 euro genieten 

van een heerlijke en gezonde maaltijd.

Menu: 

• Boschampignonsoep 

• Stoofvlees met knolselderpuree 

• Dame blanche

Org. dienst Welzijn 

 Vanaf 11.30 uur, De Eekhoorn. Prijs: 8 euro  
 (1 drankje en koffie inbegrepen). Op voorhand  
 inschrijven is verplicht en kan vanaf maandag  
 04-11 tot en met dinsdag 12-11 (12 uur).  
 INFO en INSCHRIJVEN: Sociaal Huis,  
 tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be 

Wo 13-11-19
Cd-voorstelling No Wasabi
Jazz at Felix’ extra

Machiel Heremans en Rebekka Van Bockstal, 

kortweg No Wasabi, vormen een experimenteel 

gitaarduo dat via dromerige klanken, echo’s en 

loops de luisteraar meesleept in hun muzikale 

trip. 

Org. 5 voor 12 en Jazz Met Pit

 20.30 uur, cafetaria GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 jan.h.lenaerts@skynet.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be 
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 Za 16-11-19
Voorleesaperitiefje

Vlaamse Voorleesweek

Wat is jullie voorleesritueel? Het onze: plaats maken in de bib zodat veel 

kindjes kunnen komen luisteren naar de mooiste verhalen. Ondertussen 

babbelen de mama’s en papa’s bij een drankje.

Org. bib

Vr 15-11-19
Nerorocksessie met Winston Wutu
Of je het nu ziet als een digestief na Nerorock of als een vroeg 

aperitiefje voor de editie van 2020, ook in het najaar pakt de 

organisatie uit met een Nerorocksessie. Na twee geslaagde edities met 

De Laatste Match van Ivan Lendl en YUKO, zijn de caféconcerten een 

vast plekje in je agenda waard. Kwaliteit gegarandeerd!

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

Za 16-11-19 
Winterconcert Nero’s Muzikanten

Een uurtje lang kan je genieten van bekende filmmuziek en 

daarna is er nog genoeg tijd voor een drankje, een hapje en 

natuurlijk een praatje. De muzikanten onder leiding van hun 

dirigente Chantal Derongé staan te popelen om dit thema 

aan jullie voor te stellen! 

Org. Nero’s Muzikanten

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7 euro.  
 VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons  
 worden aanvaard. INFO: info@nerosmuzikanten.be,  
 www.nerosmuzikanten.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 20-11-19 
Gezond ouder worden
Infoavond met diëtiste An Lovato

De welvaartsziekten (diabetes, hart- en 

vaatziekten, hoge bloeddruk,  

osteoporose …) loeren om de hoek bij heel 

wat 60-plussers. Gezond ouder worden 

doe je ook door aandacht te hebben 

voor gezonde voeding. Wat verstaan we 

hieronder en hoe passen we de nieuwe 

voedingsdriehoek toe? Hoe moeten we 

etiketten interpreteren? Dat en veel meer 

kom je op deze infoavond te weten!

Org. dienst Welzijn en WZS Den Dumberg  
i.s.m. Femma en Samana

 19.30 uur, cafetaria woonzorgcentrum.  
 Gratis. INFO: WZS Den Dumberg,  
 tel. 02 657 02 78,  
 hof.ten.doenberghe@ocmw.hoeilaart.be 

 Van 10.30 tot 12 uur, bib. Gratis. INFO: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

 21 uur, cafetaria GC Felix Sohie. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Vr 22, za 23 en zo 24-11-19
Komedie: Waarom? Daarom! 
Niks of niemand wordt gespaard: de Kerk, de 

maatschappij, de media, de seksuele revolutie, de 

politiek … Lachen geblazen gedurende anderhalf  

uur dankzij een veertigtal medewerkers van De 

Jonge Druivelaar.

Org. Koninklijke Toneelkring  
De Jonge Druivelaar

 Vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag om  
 15 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 9,5 euro. VVK: 10 euro. Kassa: 12 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 INFO: Roger Vanhellemont, tel. 02 657 25 02,  
 roger.vanhellemont@telenet.be. TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 21-11-19
Kersverse ouders:  
waar kan ik terecht?
Je kan bij verschillende organisaties terecht 

met vragen en bezorgdheden. In deze sessie 

wordt duidelijk wat Kind & Gezin, Huis van het 

Kind, de huisarts, kraamhulp, de vroedvrouw 

en de pediater doen. Wat is het groeipakket en 

hoe begin je hieraan? 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve (zaal Pangaert).  
 Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN:  
 info@huisvanhetkinddruivenstreek.be,  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Do 21-11-19
OLEO Trio
Jazz at Felix’

Het trio ontstond door twee werelden samen te brengen 

tot een perfect huwelijk: flamenco en jazz. De drie 

muzikanten van verschillende muzikale oorsprong en 

invloed, verdiepen hun muzikale dialoog tot thema’s 

waarvan flamenco en improvisatie de basiselementen zijn. 

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

 20.30 uur, cafetaria GC Felix Sohie.  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro. VVK: 9 euro.  
 Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 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      

Za 23-11 t.e.m. ma 02-12-19
Felix, de tentoonstelling
De musical rond het verhaal 

van Felix Sohie vormt de ideale 

gelegenheid om de familie Sohie 

in de kijker te plaatsen en om een 

selectie te tonen uit het materiaal 

dat overvloedig aanwezig is in het 

archief op het gemeentehuis. Naar 

aanleiding van het toegankelijk 

maken van het archief, 40 jaar 

geleden, kan je het archieflokaal op zaterdag 23 en 

zondag 24 november vrij bezoeken. 

Org. Koninklijke Heemkundige Kring ‘Het Glazen Dorp’ vzw

 Van 14 tot 18 uur, gemeentehuis. Gratis.  
 INFO: tel. 02 657 15 96, gsm 0477 42 52 22,  
 glazendorp@live.be, www.heemkundehoeilaart.be 
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Zo 24-11-19
Zoniënwoudwandeltocht
Unieke kans om een herfstwandeltocht te maken 

door het Zoniënwoud. Vanaf 12 km wandel je 

door dit prachtig beukenwoud. 

Afstanden: 4, 6, 12, 18, 24 of 30 km.

Org. IJsetrippers vzw

 Start van 7.30 tot 15 uur, GO! Basisschool  
 Het Groene Dal. Basistarief: 1,5 euro. Leden  
 van wandelfederatie: 1,1 euro. Kinderen  
 onder 12 jaar: gratis. INFO: tel. 02 687 42 94,  
 ijsetrippers@hotmail.com, www.ijsetrippers.be 

Za 30-11-19
Kerstmarkt op Den Dumberg

Om originele handgemaakte 

kerstcadeautjes zoals kaarsen, hippe 

juwelen, kaartjes en kerstversiering te 

kopen, moet je op de kerstmarkt van 

woonzorgsite Den Dumberg zijn. Ga 

de kerstsfeer opsnuiven!

Org. WZS Den Dumberg

 Van 12 tot 17 uur, WZC Hof ten Doenberghe. Gratis  
 toegang. INFO: WZS Den Dumberg, tel. 02 657 02 78,  
 hof.ten.doenberghe@ocmw.hoeilaart.be 

Wo 27-11-19
Rugklachten
Lezing door Dirk Devroey 

Wanneer moeten we ons zorgen maken om 

rugpijn? Wat kunnen we er tegen doen? Hoe 

kunnen we het voorkomen? Moeten we rusten 

of net bewegen? Dokter Dirk Devroey, prof aan 

de VUB en dokter van De Madammen op  

Radio 2, geeft je alle antwoorden.

Org. Willemsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/  
 leden: 3 euro. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.  
 INFO: André Vandenput, gsm 0495 11 02 09,  
 a.vandenput@skynet.be,  
 www.willemsfondshoeilaart.be. TICKETS:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Vr 29-11, za 30-11, zo 01-12-19
Felix, de musical
Dromen, durven, denken, doen! 

In 1866 legde Felix Sohie in 

Hoeilaart de basis voor de 

druiventeelt onder glas. We 

bevinden ons te midden van 

de industriële revolutie waarin 

het ‘dromen waarmaken’ 

geen remmen kent. Perziken, 

aardbeien, abrikozen, meloenen en vooral druiven 

aanbieden buiten het seizoen en van een superieure 

kwaliteit, dat is de ambitie. Het hele familiekapitaal wordt 

ingezet om de droom van broer Felix te realiseren. In 

amper een decennium groeit het bedrijf Sohies Frères  

uit tot een miljoenenbusiness. Schatrijk worden ze 

en talloze Hoeilanders en streekgenoten volgen hun 

voorbeeld!

Dit unieke verhaal van ondernemingszin, hard werken 

en dromen waarmaken, vormt de basis van Felix, de 

musical, een massaspektakel met meer dan 300 acteurs, 

figuranten, zangers, dansers en medewerkers voor 

en achter de schermen. Verenigingen uit Hoeilaart, 

Overijse, Huldenberg en Tervuren staan borg voor een 

onvergetelijke belevenis. 

 Vrijdag om 20 uur, zaterdag om 15 en om 20 uur,  
 zondag om 14 en om 19 uur, sport- en jeugdcentrum  
 Koldam. Basistarief: 19 euro. Zilver: 27 euro. Goud:  
 34 euro. INFO en TICKETS: www.felixdemusical.be 
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De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van december 2019 in voor maandag 4 november. 
         Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

November 2019
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Zo 03 14-17.30 uur GC F. Sohie   Grote wafelenbak ter ere van Marc Sleen
Nero & Co i.s.m. dienst Vrije Tijd en 
Stichting Marc Sleen

Ma 04 20 uur GC F. Sohie Beeldreportage: De Baltische staten vtbKultuur

Di 05 11-12 uur Sociaal Huis Permanentie Kind & Gezin Kind & Gezin i.s.m. Huis van het 
Kind Druivenstreek

Di 05 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 05 20 uur GC F. Sohie Lezing: Mild ouderschap Huis van het Kind Druivenstreek

Wo 06 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Wo 06 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Mijn pc in topvorm?! Bib i.s.m. SamenVoor

Do 07 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 07, 14, 21 14 uur GC F. Sohie Vorming: Rouwen, hoe doe je dat? Dienst Vrije Tijd i.s.m. Archeduc

Do 07 16-19 uur Bib Digidokter Bib

Do 07 20 uur GC F. Sohie Lezing: De aanslagen op Napoleon Davidsfonds

Vr 08 17 uur GC F. Sohie 11.11.11-afterworkparty 11.11.11 Hoeilaart

Za 09 20 uur GC F. Sohie 11.11.11-quiz 11.11.11 Hoeilaart i.s.m. 
Wereldwinkel Hoeilaart

Zo 10 11 uur Bosmuseum Lezing: Tervuren en het Zoniënwoud in de Groote 
Oorlog ’14-‘18 Natuurpunt CVN

Zo 10 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Oorlogsgebeurtenissen en -sporen in 
het Zoniënwoud na ’14-‘18 Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Ma 11 10.30 uur Gemeenteplein Officiële herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand Gemeente Hoeilaart

Ma 11 11.30 uur GC F. Sohie Wereldlunch 11.11.11 Hoeilaart i.s.m. 
Wereldwinkel Hoeilaart

Ma 11 14 uur Gemeentehuis Traditionele Wandel-mee-dag WC ‘t Beukenootje

Di 12 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Di 12, 19, 26 14 uur GC F. Sohie Davidsfonds Academie: Planeet Aarde, een planeet 
die tot leven kwam Davidsfonds

Di 12 20 uur GC F. Sohie Boekvoorstelling: ‘De Graffitimoorden’

Wo 13 19.30 uur GC F. Sohie Praatcafé en ruilactiviteit accessoires Femma

Wo 13 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’ extra: Cd-voorstelling No Wasabi 5 voor 12 en Jazz Met Pit

Do 14 11.30 uur De Eekhoorn Dorpsrestaurant (inschrijven van 04-11 tot 12-11, 12 uur) Dienst Welzijn

Do 14 20 uur GC F. Sohie Lezing: 100 jaar gemeentehuis Willemsfonds

  Vr 15 t.e.m. zo 24: Winterkermis (Gemeenteplein)

Vr 15 21 uur GC F. Sohie Nerorocksessie met Winston Wutu Dienst Vrije Tijd i.s.m. Nerorock vzw

Za 16 10.30-12 uur Bib   Voorleesaperitiefje Bib

Za 16 20 uur GC F. Sohie Winterconcert Nero’s Muzikanten Nero’s Muzikanten

Zo 17 t.e.m. zo 24: Week van de Senior

Zo 17 13.30-18 uur GC F. Sohie   Kunstendag voor Kinderen Dienst Vrije Tijd i.s.m. Gezinsbond

Di 19 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 19 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 20 19.30 uur Cafetaria WZC Infoavond: Gezond ouder worden Dienst Welzijn en WZS Den 
Dumberg i.s.m. Femma en Samana

Do 21 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 21 19.30 uur Kasteelhoeve Infosessie: Kersverse ouders: waar kan ik terecht? Huis van het Kind Druivenstreek

Do 21 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: OLEO Trio 5 voor 12 i.s.m. gemeente 
Hoeilaart en Jazz Met Pit

Vr 22, za 23 20 uur GC F. Sohie Komedie: Waarom? Daarom! Koninklijke Toneelkring De Jonge 
Druivelaar

Za 23-11 t.e.m. ma 02-12: Felix, de tentoonstelling (gemeentehuis)

Zo 24 7.30-15 uur GO! Basisschool  
Het Groene Dal Zoniënwoudwandeltocht IJsetrippers vzw

Zo 24 15 uur GC F. Sohie Komedie: Waarom? Daarom! Koninklijke Toneelkring De Jonge 
Druivelaar

Ma 25 19 uur GC F. Sohie Smart Café: Foto’s maken VOLZET Bib i.s.m. Archeduc

Wo 27 20 uur GC F. Sohie Lezing: Rugklachten Willemsfonds

Vr 29 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag Femma

Vr 29-11 t.e.m. zo 01-12: Felix, de musical (sporthal)

Za 30 12-17 uur WZC Hof ten 
Doenberghe Kerstmarkt op Den Dumberg WZS Den Dumberg

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

(cafetaria) ‘t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke maandag en donderdag   
(uitz. schoolvakanties) 13.30-16 uur GC F. Sohie

(Groenendaal) Workshop aquarel Vrij Kunstatelier  
Vosdelle

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

(Groenendaal) Workshop olieverf Vrij Kunstatelier  
Vosdelle

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

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie

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


