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De gemeente heeft op Kelleveld negen 

serres. 3Wplus leidt er een project dat sociale 

tewerkstelling, natuursensibilisering en 

instandhouding van ons serreverleden combineert. 

Projectverantwoordelijke is Rudy Van Pee.

Een deel van de serres wordt bewerkt en 

onderhouden door mensen die moeilijk op de 

arbeidsmarkt terecht kunnen. Een ander deel wordt 

per hele of halve serre verhuurd aan hobbytuinders 

die er druiven, fruit en groenten kweken. 

Een van die huurders is Daniel Heirwegh. Hij is 

door de serremicrobe gebeten. Al jaren verzamelt 

hij voorwerpen en materialen die gebruikt werden 

door de serristen of verband houden met de 

druiventeelt, gaande van mastiek om de ruiten 

te hechten tot strikjes en lintjes om de druiven te 

verpakken. Uren kan hij vertellen over het werk in 

de serres in de verschillende seizoenen. Groepen 

die de site willen bezoeken, leidt hij graag rond. 

Maak een afspraak via de dienst Vrije Tijd (tel. 02 

657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be).

Je kan het Kelleveldproject steunen door voor  

25 euro per jaar een druivelaar te adopteren. Op de 

jaarlijkse opendeurdag krijg je dan een tros druiven 

cadeau. Rekeningnummer BE40 7765 9415 0763 

van 3Wplus Werk, met vermelding ‘naam adoptant 

druivelaar Kelleveld 2019’.

 OPENDEUR 

Op zondag 6 oktober is het weer zover: van 11 tot 14 uur zijn alle huurders, 

adoptanten en andere betrokkenen en belangstellenden welkom op Kelleveld om samen 

te toosten op de nieuwe druivenoogst en de serres te bezoeken. Adres: Kelleveldsite, 

Kelleveldweg (zijweg van de Tenboslaan).

Erfgoed onder glas 

?        Rudy Van Pee, projectverantwoordelijke  
     kelleveld@3wplus.be – 3wplus.be/werken 
hoeilaart.be/kelleveldproject

/  BLIKVANGER /  
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 Laeticia, animator op speelplein Boemerang 

“Super dat we nu met alle groepen en animatoren op dezelfde locatie 

zitten. Gedaan met over en weer lopen. Onze nieuwe lokalen zien er 

ook echt prachtig uit. Ze zijn ruim en licht, en heel handig ingedeeld, 

helemaal op maat van de jeugdactiviteiten. Twee polyvalente ruimten, 

eentje beneden voor de groten en eentje boven voor de kleinsten, een 

knutselruimte, een terras, een grote berging, een jeugdhuis met eigen 

ingang en keuken, een vergaderlokaal, … aan alles werd gedacht. Er 

zijn zelfs snoesruimten waar de kleinsten een dutje kunnen doen.”

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

Eindsprint ingezet
Speelplein Boemerang palmde deze zomer al een aantal 
lokalen van het nieuwe sport- en jeugdcentrum in. En 
vanaf september mogen de sportverenigingen hun nieuwe 
infrastructuur in gebruik nemen. De aannemer en de vaklui 
hebben alles op alles gezet om de afwerking tijdig rond te 
krijgen. De eerste indrukken zijn alvast veelbelovend.

/ NIEUW SPORT- EN JEUGDCENTRUM / 

 Rutger, voorzitter Nero’s Badmintonclub 

“De werken zijn nog niet volledig klaar, maar met onze 

badmintonclub kunnen wij alleen maar toejuichen dat we van 

negen naar twaalf velden gaan. Bovendien zal de sporthal nu drie 

volwaardige units hebben, wat alle sportclubs meer mogelijkheden zal 

bieden. Het blijft natuurlijk een beetje afwachten of de infrastructuur 

voor alle clubs even perfect zal zijn, maar de douches werden alvast 

door onze spelers getest en positief onthaald!”
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 Dries, werkleider aannemer Pellikaan 

“Dit is de vierde sporthal waarvan 

ik de bouw opvolgde. Anders 

dan bij de vorige, moesten we in 

Hoeilaart de werken zó plannen 

dat de sportclubs zolang mogelijk 

in de sporthal konden blijven 

sporten. Vooral op vlak van 

veiligheid kwam daar wat extra 

plan- en denkwerk aan te pas. 

De uitbreiding van de bestaande sporthal waarbij een 

spant voor de nieuwe dakconstructie moest gestoken 

worden, was de meest delicate fase. Alles is gelukkig goed 

verlopen. We zijn tevreden over het resultaat.”

Hiervoor roept de dienst Vrije Tijd alle clubs 

en individuele sporters op om te laten weten 

wie er tijdens het voorbije sportseizoen een 

kampioenstitel behaalde of een uitzonderlijke 

prestatie leverde. 

Ook namen voor de titel van ‘Sportman of 

Sportvrouw van Hoeilaart’ en voor de prijs van 

‘Uitzonderlijke verdienste’ mogen ingestuurd 

worden. Met deze laatste trofee zet de Sportraad 

twee vrijwilligers, trainers of bestuursleden in de 

bloemetjes voor hun bijdrage aan het Hoeilaartse 

sportleven.

 INSTUREN 

Tot 15 september kunnen namen van 

kampioenen en kandidaten per mail ingestuurd 

worden aan de hand van het excel-formulier op 

hoeilaart.be/nieuws/wie-zijn-onze-kampioenen.

Wie zijn onze kampioenen?
Tijdens de opening van het nieuwe sport- en jeugdcentrum, 
op zaterdag 12 oktober, zal Hoeilaart ook zijn kampioenen van 
het voorbije sportseizoen 2018-2019 in de bloemetjes zetten.

?     dienst Vrije Tijd, coördinator Sport en Gezondheid  
tel. 02 894 54 26 – sport@hoeilaart.be

Feestelijke opening  
Feest van de Sport 

Zaterdag 
12 oktober 
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Iedereen mocht suggesties insturen en een vijftigtal 

mensen deed dat. Vertegenwoordigers van de sportraad, 

jeugdraad en seniorenraad maakten een eerste selectie 

waaruit het gemeentebestuur vier namen aan heel 

Hoeilaart voorlegt:

o Sport- en jeugdcentrum ’t Speelveld 

‘Speel’: verwijst naar spel en sport(spel). ‘Veld’: verwijst 

naar de site. 

o Sport- en jeugdcentrum Den Doender 

Het nieuwe centrum is een plaats van actie, van 

spel en sport, waar een ‘doender’ zich kan uitleven. 

De naam verwijst ook naar de bijnaam van de 

Hoeilanders, de Doenders.

o Sport- en jeugdcentrum De Sprint 

Jeugd en sporters trekken er de sprint, sportief en 

toekomstgericht.

o Sport- en jeugdcentrum Koldam 

Koldam is de naam van het ‘oude’ jeugdcentrum en 

hoort bij de geschiedenis van deze plek. We weten dat 

er zich in de 14de eeuw 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.

Stem via het online formulier op hoeilaart.be/naam-kiezen 

of via de Hoeilaart-app. Papieren stemformuliertjes zijn 

te vinden aan de balies van de gemeentediensten en het 

woonzorgcentrum. Benieuwd wat het wordt!

Jij kiest de naam!
Een naam die de Hoeilanders leuk vinden, die goed bekt en 
handig gebruikt kan worden voor de hele site. Zo’n naam 
moet het nieuwe sport- en jeugdcentrum krijgen. Tot en 
met 8 september kan je meestemmen.

/ NIEUW SPORT- EN JEUGDCENTRUM / 
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Wil jij je stem laten doorwegen op het 

mobiliteitsdebat? Surf dan naar de bevraging op  

vvsg.be/bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt. 

Hoe verplaats jij je meestal? Wat is er in jouw buurt 

nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen 

waarop Autodelen.net en KVLV een antwoord 

willen, om verder na te denken over de mobiliteit 

van morgen.

De bevraging loopt van begin september tot eind 

november. Onder de deelnemers worden tien 

bonnen ter waarde van 50 euro verloot.

Iedereen die over wat vrije tijd beschikt, zich 

vrijwillig wil inzetten en minstens 18 jaar oud is, kan 

gemachtigd opzichter worden.

 GRATIS OPLEIDING 

In onze regio kan je binnenkort op twee plaatsen 

een opleiding volgen:

o 2 oktober 2019, 13.30-16.30 uur, Provinciehuis, 

Provincieplein 1, 3010 Leuven;

o 15 oktober 2019, 9-12 uur, The British School of 

Brussels, Pater Dupierreuxlaan 1, 3080 Tervuren.

De provincie zorgt gratis voor het theoretische deel 

van de opleiding en je uitrusting (hesje, stopbord 

en driekleurige armband). Het praktische gedeelte 

wordt georganiseerd in samenwerking met de lokale 

politie. 

/ MOBILITEIT EN VERKEER / 

Enquête lokale mobiliteit
Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit (16-22 
september) kan je deelnemen aan een bevraging over 
mobiliteit in je buurt.

Gezocht: 
gemachtigd opzichters
Interesse om je in te zetten voor de verkeersveiligheid rond 
de scholen? Als gemachtigd opzichter help je de kinderen 
veilig de straat oversteken en geef je jonge fietsers en 
voetgangers de kans om zelfstandiger naar school te gaan.

Interesse? Reageer dan vlug. Vooraf inschrijven  

is verplicht en kan enkel online via  

www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdopzichter.

?      hulp bij inschrijving: dienst Welzijn  
tel. 02 658 28 42 - welzijn@hoeilaart.be
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Maak kennis met onze 

veiligheidsdiensten en bezoek 

de vele infostanden, het 

indrukwekkende voertuigenpark, 

de interactieve spelen en 

spectaculaire demonstraties 

(drugtesten, rondritjes met 

politie- en bosbrandweerwagens, 

vingerafdrukken nemen, 

frietketelbrand blussen, 

tekenwedstrijd, springkasteel, …)

Locatie: Brusselsesteenweg 145 g  

en Schavei 77 in Overijse. Kom 

met de fiets!

Opendeur 
brandweer-politie
Op zondag 6 oktober 2019, van 10 tot 17 uur, organiseren 
de Politiezone Druivenstreek en brandweer Overijse een 
opendeurdag.

/ VEILIG EN WEL / 

Snoei ze weg! 
Verkeersborden en straatlampen zitten verstopt, voetgangers moeten op straat lopen, tegenliggers zijn 

niet goed zichtbaar in de bocht, … Dat soort gevaarlijke situaties krijg je wanneer je de takken van je 

bomen en hagen aan de straatkant niet snoeit.

Het politiereglement (artikel 12) is duidelijk. Takken 

mogen boven de rijweg niet lager hangen dan 4,50 meter 

en boven het voetpad of de berm niet lager dan 2,50 

meter. En in bochten, op kruispunten of andere plaatsen 

waar het nodig is voor het verkeer, mag je de haag niet 

hoger laten worden dan 1 meter.

Wie zich niet aan deze regels houdt, kan een boete 

krijgen die kan oplopen tot 350 euro.
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Lynn Delva is haar naam. Vanaf 
1 september is zij de derde 
wijkinspecteur van Hoeilaart. 

Met z'n drieën

Naast Axel Haegeman en Luc De Bruycker, die respectievelijk 

Hoeilaart Centrum en Hoeilaart Zuid voor hun rekening nemen, 

is zij verantwoordelijk voor Hoeilaart Noord. Het dorpscentrum 

wordt dus niet langer over twee wijkinspecteurs verdeeld.

o Hoeilaart Centrum: Axel Haegeman, gsm 0496 57 46 22

o Hoeilaart Zuid: Luc De Bruycker, gsm 0473 86 84 15

o Hoeilaart Noord: Lynn Delva, gsm 0478 52 44 49

E-mail: wijk@politiedruivenstreek.be. Tel. 02 769 69 30.

Wie is jouw wijkinspecteur? Op basis van je adres kan je hem 

of haar terugvinden op www.politie.be/5402/contact/je-wijk.

 INSPECTEUR INTERVENTIE WORDEN BIJ POLITIEZONE DRUIVENSTREEK?  

Dit najaar kan je deelnemen aan een versnelde selectieprocedure. Als je geschikt bevonden 

wordt, start je op 2 december aan de politieschool. Na één jaar (betaalde) opleiding kan je lid 

worden van ons lokaal korps! Alle info te vinden op www.korpsmetpit.be.

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

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

Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur) 
E-mail: info@politiedruivenstreek.be 
Website: www.politiedruivenstreek.be
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Bij Crescendo CVO campus Tervuren-Hoeilaart kan 

je uiteenlopende opleidingen volgen: Nederlands 

voor anderstaligen, Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Spaans, ICT-opleidingen, Mode en Koken. 

Op cvo-crescendo.be/opleidingen vind je meer 

informatie en kan je je keuze maken.

 INSCHRIJVEN 

o Elke werkdag behalve vrijdag van 8.30 tot  

12 uur en van 18.30 tot 21 uur

o Secretariaat: Pater Dupierreuxlaan 1 b, 3080 

Tervuren

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

Volwassenen die vroeger minder kansen kregen 

om te studeren, kunnen terecht bij het Centrum 

voor Basiseducatie. 

Er worden in de regio Halle-Vilvoorde heel wat 

cursussen georganiseerd. Sommige cursussen 

lopen het hele schooljaar door, andere cursussen 

bestaan uit kortere modules. Informeer je!

 LESSEN IN HOEILAART 

Cursussen 2019-2020 in GC Felix Sohie:
Computer startcursus • Tablet startcursus • Slim 

mobiel bellen • Op pad met je smartphone • Doe 

meer met je foto’s op pc • Voorbereiding theorie 

examen rijbewijs B • Fris je taal en spelling op

/ LEVENSLANG LEREN / 

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Centrum voor Basiseducatie, 
Open School Halle-Vilvoorde

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

?      Open School Halle-Vilvoorde – tel. 02 252 51 50  
cbehalle-vilvoorde.be – lesinfo.vilvoorde@cbehalle-vilvoorde.be
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?      balie GC Felix Sohie - tel. 02 657 05 04  
cultuur@hoeilaart.be – felixsohie.be

/ ZEKER DOEN! / 

 FIETSEN MERKEN 

Door je rijksregisternummer erop aan te brengen, wordt je 

fiets beter opspoorbaar en schrik je potentiële fietsdieven af. 

Op maandag 16 september (tijdens de jaarmarkt) en 

op woensdag 9 oktober (14-16 uur) kan je op het 

Gemeenteplein je fiets gratis door de politie laten merken. 

Breng je identiteitskaart mee.

 1, 2, 3 … HOEILAART 

De brochure met het cultuur- en 

vormingsaanbod van september 

tot december 2019 niet in de 

bus gekregen? Download ze van 

felixsohie.be of vraag ernaar aan 

de balie van het GC Felix Sohie.

De dienst Vrije Tijd, de bib en 

de verenigingen hebben weer 

gezorgd voor een gevarieerd 

aanbod van theater, film, 

voordrachten, concerten, festiviteiten en vormingen. Bestel 

tickets voor ten minste drie activiteiten en je geniet van de 

voordelige abonnementsprijzen. 

 BLOED GEVEN 

Bloeddonors worden op 

maandag 9 september 

tussen 18 uur en 20.30 

uur in het GC Felix 

Sohie verwacht. s
 FEEST BIJ DE BERKEN 

De Berken, het dagcentrum van 

de Druivenstreek voor volwassen 

personen met een beperking, zet 

op zaterdag 21 september vanaf 

13.30 uur de deuren wijd open.

o Maak kennis met de ateliers en de 

werking,

o Geniet van een hapje en tapje, het 

winkeltje, een live optreden, …

o Doe mee aan de sneukeltocht, een 

wandeling van 3 km met onderweg 

lekkere hapjes op verrassende 

locaties. Inschrijven voor 15 

september via administratie@

deberken.be of tel. 02 687 57 20.  

Prijs: 6 euro (kinderen 3 euro). 

Vertrek om 13.30 uur en 14.30 uur.

o Om 16 uur kan je mee klinken op 

de opening van de nieuwe keuken.

?       Schavei 70, Overijse  
    tel. 02 687 57 20  
info_berken@deberken.be
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Kleinere huisvuilzak, 
nieuwe gft-zak
De groene zak in bioplastic vervangt sinds deze zomer de 
papieren gft-zak. De beige restafvalzakken werden iets 
kleiner en kenden een lichte tariefwijziging. Je kan de ‘oude’ 
zakken nog gebruiken tot ze op zijn. 

 BEIGE RESTAFVALZAK 

De invoering van de roze zak voor zachte 

plastics heeft ervoor gezorgd dat de meeste 

huishoudelijke verpakkingen, die veel plaats 

innemen maar wel erg licht zijn, uit de 

restafvalzak verdwenen. Daardoor werd de 

gemiddelde restafvalzak zwaarder en werd 

het maximumgewicht van 15 kg per zak vaak 

overschreden. Met de invoering van kleinere 

 GROENE GFT-ZAK 

Interrand heeft op vraag van inwoners en 

scholen ook naar een beter alternatief gezocht 

voor de bruine kraftpapieren gft-zak. De nieuwe 

bioafbreekbare plastic zakken zijn verkrijgbaar 

in drie formaten. Ze zijn sterker, gaan minder 

snel lekken en zijn goedgekeurd door de 

composteerinstallaties. Ze zijn vervaardigd op 

basis van cellulose en zetmeel. 

/ SORTEREN EN RECYCLEREN / 

Inhoud
Prijs  

per stuk
Prijs  

per rol

Kleine zak 30 liter 1 euro 10 euro

Grote zak 50 liter 1,70 euro 17 euro

Inhoud
Prijs  

per stuk
Prijs  

per rol

Kleine zak 20 liter 0,30 euro 3 euro

Middelgrote 
zak

40 liter 0,60 euro 6 euro

Grote zak 60 liter 0,90 euro 9 euro

zakken wil Interrand de werkbelasting voor de 

ophalers binnen de perken houden.

De grote zak wordt kleiner (van 70 naar 50 liter) 

en de prijs daalt van 2 euro naar 1,70 euro. 

Ook de kleine zak wordt iets kleiner (van 35 naar 

30 liter). De prijs wijzigt in dit geval niet. 

De ‘oude’ huisvuilzakken 
mag je blijven gebruiken 
tot ze op zijn. Enkel zakken 
met het logo van de afval-
intercommunale Interrand 
worden meegenomen. 
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 GOED SORTEREN LOONT! 

Gezinnen die gft en pmd sorteren voor recyclage 

worden beloond. De prijs van de nieuwe gft-

zakken wijzigt nauwelijks en is veel voordeliger 

dan de restafvalzak. Gebruik de restafvalzak enkel 

nog voor afval dat niet kan gerecycleerd worden. 

Het formaat en de prijs van de roze zak voor 

zachte plastics (25 cent) en de blauwe pmd-zak 

(12 cent) veranderen niet.

Wat in welke zak hoort, wordt uit de doeken 

gedaan op www.interrand.be/afvalophaling/

afval-thuis-sorteren.

Wie niet veel sorteert 
€ 1,70 + € 1,70 = € 3,40 
2 grote restafvalzakken

Wie wel sorteert 
€ 1 + € 0,25 + € 0,25 = € 1,50 

1 kleine restafvalzak  
+ 2 roze zakken

?  
Interrand – tel. 02 658 95 41 – info@interrand.be – www.interrand.be
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Energiebesparend 
wonen
In september en oktober komt de Klimaatmobiel opnieuw 
naar Hoeilaart. Je kan er terecht bij energiedeskundige Joris 
De Vos om gratis informatie in te winnen over duurzaam 
renoveren en energie besparen, isoleren, zonnepanelen,  
de digitale energiemeter, premies en subsidies, …

/ DUURZAAM / 

Joris De Vos: “Voor slechts 40 euro kan je ook 

een warmtescan aanvragen. Warmtescans 

worden in de winter uitgevoerd. Ik ga daarbij in 

je woning met een warmtebeeldcamera na waar 

er precies warmte, en dus ook geld, verloren 

gaat. Op basis van dat onderzoek maak ik een 

rapport met sprekende beelden en tips.”

En er is meer. Voor wie concrete plannen 

heeft om energierenovaties uit te voeren door 

te BENOveren (‘beter renoveren’), is er het 

BENOvatietraject. Deze grondige screening van 

de woning resulteert in een rapport met een 

overzicht van mogelijk te nemen maatregelen en 

de kostprijs ervan.

De Klimaatmobiel staat van 9 september tot 

18 oktober op het Gemeenteplein en is vrij 

te bezoeken op woensdag van 12 tot 15 uur, 

donderdag van 16 tot 19 uur en vrijdag van 9 tot 

12 uur.

?        
benoveren@3wplus.be - gsm 0499 92 39 29

 De Klimaatmobiel is een initiatief van de gemeente Hoeilaart, 3Wplus en het  
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?       tel. 02 238 96 99 
www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen/spoor-lekken-op

 HEB JE EEN LEK? 

Neem de stand van de watermeter op bij het 

begin van een periode waarin je geen water zal 

verbruiken, bijvoorbeeld net voor je gaat slapen. 

Controleer ‘s morgens de meterstand. Indien er een 

verschil is, wijst dit op een lek.

 WAAR ZIT HET LEK? 

Sommige lekken zijn gemakkelijk te vinden: de 

slecht werkende vlotter in het toilet bijvoorbeeld of 

de badkamerkraan die niet naar behoren afsluit.

Moeilijker zijn verborgen lekken in de grond of in 

de muur of door een 

kapot toestel. Neem bij 

verborgen lekken contact 

op met de Watergroep 

voor een (gratis) 

controleonderzoek. 

 LEK GEVONDEN. WAT NU? 

Heb je een lek in je woning? Herstel het dan zo snel 

mogelijk of bel een loodgieter. 

Merk je een lek op straat, aan je hoofdkraan of 

aan je watermeter? Neem dan contact op met De 

Watergroep!

Kleine lekken, grote gevolgen
Door regelmatig je watermeter na te kijken, kan je lekken 
opsporen en vermijden dat je water verspilt en verrast wordt 
door een torenhoge waterfactuur.

/ TIPS / 

3Wplus en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam 

Bouwen selecteerden een aantal lokale aannemers 

en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een 

correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal. 

Op vlaamsbrabant.be/groepsaankopen kan 

je vrijblijvend intekenen. De aannemer komt dan 

langs, verzamelt de nodige gegevens en maakt een 

individuele offerte op maat.

Heb je nog vragen of nood aan meer informatie? 

Kom naar de infosessie op donderdag 3 oktober, 

om 20 uur, in het GC Felix Sohie. Je krijgt er 

meer uitleg over de aanpak, mogelijke premies 

en leningen, en je kan er kennismaken met de 

geselecteerde aannemers.

Energie besparen in groep
Als inwoner van de provincie Vlaams-Brabant kan je 
intekenen op een groepsaanbod voor zonnepanelen, dak- 
of muurisolatie, isolerende ramen, warmtepompen of 
warmtepompboiler. 

?       milieudienst – tel. 02 658 28 75  
milieu@hoeilaart.be – vlaamsbrabant.be
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Milk 'n Food Bar
Drie lokale zorgverleners lanceren tijdens het Druivenfestival 
een nieuw initiatief.

Met Milk ’n Food Bar creëren Sanne, Joke en Saskia 

middenin het festival een plaats waar gezinnen 

met jonge kinderen de rust en het comfort vinden 

om hun kindje borstvoeding of een flesje te geven, 

babyvoeding op te warmen en hun kindje te 

verluieren. De mama’s krijgen er een glaasje water 

of een kopje thee, de kinderen een stukje fruit. 

 HOE KWAMEN JULLIE OP HET IDEE? 

Sanne: Vorig jaar werd ik zelf mama en beleefde 

ik het Druivenfestival voor de eerste keer met 

een kindje. Ik merkte toen dat het niet altijd 

evident was om een comfortabel plekje te vinden 

om ons zoontje borstvoeding te geven of hem 

te verluieren. Toen dacht ik: dit kan anders. 

Vervolgens contacteerde ik mijn vroedvrouw Joke 

en huisarts Saskia om een project op poten te 

zetten en zij waren meteen heel enthousiast!

 WAT WILLEN JULLIE ERMEE BEREIKEN? 

Joke: Vele jonge gezinnen trekken zich in de 

eerste levensjaren van hun kinderen wat terug uit 

het sociale gebeuren. Evenementen en festiviteiten 

zijn nog niet voldoende ‘familievriendelijk’ en niet 

uitgerust voor de specifieke zorgen die baby’s en 

kinderen nodig hebben. Daar willen wij verandering 

in brengen. We willen jonge mama’s en papa’s de 

kans geven om met het héle gezin buitenshuis te 

kunnen genieten in de Druivenstreek.

 WAT ZIJN DE TOEKOMSTPLANNEN? 

Saskia: De kick-off van de Milk ’n Food Bar 

wordt gegeven op het Druivenfestival. Het is 

de bedoeling om de Bar verder te integreren in 

meerdere evenementen die plaatsvinden in de 

buurt: de Meifeesten, de Druivenfeesten van 

Overijse ... Via onze Facebookpagina kan iedereen 

alles op de voet volgen!

/ VRAAG EN ANTWOORD / 

 Milk ’n Food Bar is een initiatief van vroedvrouw Joke Muyldermans (praktijk Inteam), huisarts Saskia  

 Depraetere (praktijk De Doenders) en diëtiste Sanne Timmermans (Diëtistenpraktijk Druivenstreek). 

?      gsm 0474 87 21 20 
Facebook: @MilknFoodBar
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/ ERFGOED / 

 EEN UNICUM 

In 1820 verwierf de adellijke familie de Man het 

voormalige kasteel van de heerlijkheid Ter Heyde. 

De kapel en de hoeve bleven bewaard, maar het 

kasteel zelf liet baron Jean de Man d’Attenrode, 

tevens parlementslid en burgemeester van Hoeilaart, 

vervangen door een nieuwbouw.

De opdracht ging naar de Antwerpse architect 

Joseph Claes die een kasteel ontwierp in een 

pittoresk-romantische vroege neogotische stijl, 

ook wel stukadoors- of troubadours-neogotiek 

genoemd. In 1858 werd de eerste steen gelegd. Het 

kasteel van Hoeilaart is een unicum in zijn oeuvre, 

dat bovendien uitzonderlijk gaaf bewaard is.

Het agentschap Onroerend Erfgoed verklaart 

de bescherming verder nog als volgt: “Het 

originele concept, de ruimteverdeling en zeer rijke 

interieurafwerking van het kasteel bleven bewaard, 

met inbegrip van vast en roerend meubilair. De zeer 

hoge mate van authenticiteit maakt van dit kasteel 

een uitzonderlijke en zeldzame getuige van de 

wooncultuur van de sociaal-maatschappelijke elites 

tijdens de tweede helft van de negentiende en het 

begin van de twintigste eeuw. Het gaaf bewaarde 

interieur vormt een totaalkunstwerk in neogotiek 

dat tot in het kleinste detail werd vormgegeven.”

Beschermd monument 
Het kasteel in het Jan van Ruusbroecpark, sinds december 
1919 gemeentehuis van Hoeilaart, is van grote architecturale, 
historische en artistieke waarde. Daarom heeft de Vlaamse 
overheid het op 13 juni 2019 definitief beschermd als monument.

?      
 inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/39785
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 SMART CAFÉ 

Ideaal voor beginnende smartphonegebruikers. 

Geen cursus, maar een gezellige avond waarin 

je al doende de uitgebreide mogelijkheden van 

je toestel ontdekt en ervaringen kan uitwisselen. 

Een ervaren begeleider (Archeduc) geeft uitleg en 

beantwoordt vragen. De bib voorziet dit najaar 

drie sessies die je afzonderlijk kan volgen. 

Telkens staat een ander onderwerp centraal:

o 23/09: Optimaliseer je smartphone (basisinstellingen en onderhoud)

o 21/10: Bellen en chatten via het internet (WhatsApp, Messenger, Facetime, Skype)

o 25/11: Foto’s maken en bewerken met je smartphone

Maandag 23 september, 21 oktober en 25 november, telkens van 19 tot 22 uur in de leeszaal van de 

bibliotheek. Deelnameprijs: 5 euro/avond. Inschrijven kan op www.archeduc.be. 

 DIGIDOKTER 

Zit je vast met je pc of smartphone? Of heb je advies nodig 

bij de aankoop van een nieuw toestel? Dit najaar kan je op 

consultatie gaan in de bib. Dankzij de samenwerking met de 

vereniging SamenVoor kan je terecht bij een vrijwilliger met 

expertise. De Digidokter is een individueel spreekuur voor 

mensen met specifieke vragen rond digitale toestellen. Je 

hoeft geen afspraak te maken. Voel je je geroepen om ook 

‘digidokter’ te spelen? Van harte welkom!

Donderdag 3 oktober, 7 november en 5 december, telkens 

van 16 tot 19 uur in de bibliotheek (balie 1ste verdieping).

Haal meer uit  
die pc of smartphone
Dit najaar kan je in de bib terecht om je computer, tablet 
of smartphone beter te leren kennen. De leeszaal werd 
uitgerust met een projectietoestel en -scherm, en er zijn 
nieuwe publiekspc’s op komst. De bib breide hier een mooi 
programma aan.

/ BIBNIEUWS / 
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De collectie is nog klein maar vormt toch al 

een mooie aanvulling op de meertalige lees- en 

voorleesboekjes van het Taalpunt Jeugd. Ze zijn 

vooral bedoeld voor leerkrachten, brugfiguren 

en andere volwassenen die kinderen en jongeren 

Taalstimulerende spelletjes 
De bib leent voortaan ook gezelschapsspellen uit. Het zijn 
voornamelijk bord- en babbelspelletjes waarmee het Nederlands 
(of een andere taal) op een plezierige manier kan geoefend 
worden, zoals Memory, Domino, Kwartet of Rara, wat ben ik. 

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!

begeleiden in taalontwikkeling. Je vindt het aanbod 

op de website van de bib en je kan de spelletjes ook 

aan de balie gaan bekijken.

 I 19 Hier Hoeilaart
SEPTEMBER  2019



 CHOCOLAATJES OM VAN TE SNOEPEN 

Wedstrijd om van te snoepen 
Org. Raad voor Lokale Economie

In aanloop naar het festival deelt een aantal 

Hoeilaartse handelaars chocolaatjes uit. Heb je geluk 

en krijg jij een van de vier gouden chocolaatjes? 

Meld je dan met je chocolaatje en de verpakking 

aan bij het onthaal van het gemeentehuis. Daar 

ontvang je een waardebon van 25 euro om te 

besteden bij de lokale handelaars.

dienst Lokale Economie – tel. 02 658 28 57 

lokaleeconomie@hoeilaart.be

Druivenfestival 2019

Om van te snoepen  
 BAK JIJ DE LEKKERSTE KAASTAART? 

Wedstrijd, zondag 8 september,  
GC Felix Sohie

Slaag jij erin om dit 

jaar de lekkerste 

kaastaart te bakken? 

Kan jij de kritische jury 

overtuigen? Wil jij kans 

maken op een bon van 

125 euro, te spenderen 

bij de Hoeilaartse handelaars? Breng je kaastaart 

dan op zondag 8 september tussen 12 en 13.30 

uur naar het GC Felix Sohie. 

Het hoeft geen authentieke Hoeilaartse kaastaart 

te zijn, deelnemen met je eigen originele creatie 

kan ook. Faalangst? Begin er dan aan met een 

groepje familieleden of vrienden, dat mag ook. 

De prijsuitreiking vindt plaats rond 15 uur, tijdens 

Kontrol Picknick.

WEDSTRIJDREGLEMENT:  

druivenfestival.be/nieuws/kaastaartenwedstrijd of 

vragen aan de balie van GC Felix Sohie,  

tel. 02 657 05 04. 

 DRUIVENVERKOOP 

Professionele en hobbyserristen stellen tijdens het Druivenfestival op 

zaterdag en zondag hun overheerlijke druiven tentoon in het kasteel-

gemeentehuis. De tentoongestelde druiven worden na afloop verkocht. 

Er worden loten te koop aangeboden ter waarde van 40 euro, 80 euro of 

125 euro. 

INTERESSE? Laat dat dan vooraf weten op het nummer 02 894 95 34 of 

via info@druivenfestival.be.
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IN HOEILAART
editie september 2019

Zo 08-09-19
Kaastaartenwedstrijd en Kontrol Picknick
Als opwarmer voor het Druivenfestival wordt het voorplein van het 

GC Felix Sohie omgetoverd tot een gezellige volkstuin met zomerse 

drankjes en leuke sfeermuziek. Iedereen brengt zijn eigen picknick 

mee. Vanaf 15 uur kan je proeven van de kaastaarten waarmee 

deelgenomen wordt aan de kaastaartenwedstrijd.

Org. Comité Druivenfestival en Kontrol 

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

Vr 13-09-19
Openingsspektakel: Firebirds
Theater Titanick

Vijf roekeloze piloten nemen het tegen elkaar op. Winnen is hun enige doel. 

Al voor het opstijgen proberen ze met hun team elkaar de loef af te steken. 

De Amerikaanse waaghals met zijn propeller wijkt niet voor de six-wings van 

het Russische team, noch voor de Engelsen met hun rare helikopter, en al 

zeker niet voor de aanvallende Duitsers of de Fransen met hun Groot Wiel. 

Na vele obstakels, tegenwerking, valsspelen en geknoei bereiken ze eindelijk 

de startbaan. Maar het opstijgen eindigt even rampzalig als spectaculair.

Org. Comité Druivenfestival

 21 uur, kruispunt gemeentevijver. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, info@druivenfestival.be, www.druivenfestival.be 
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Za 14-09-19
Nacht van den Doender
Na een Lichtstoet om van 

te snoepen, word je in het 

park verwacht voor de 

prijsuitreiking in de tent. 

Uncle Phil zet de Nacht 

van den Doender in. Mix 

moderne r&b met pop en 

dance en gooi daar een stevige live saus over. Deze 

coverband brengt de ene hit na de andere in een 

overweldigende show. 

Discobaar A Moeder, een ondertussen legendarisch 

Antwerps fenomeen, mag de nacht afsluiten. Met 

hun platenbakken vol 45 toerenplaatjes draaiden ze 

al van in de kleinste bruine cafés tot in de grootste 

sportpaleizen. Ze vegen alle dj-regels aan hun broek, 

zingen soms zelf gezellig mee en spelen liever wat 

het publiek wil dan wat toevallig in een of andere 

hitparade staat. Als geen ander krijgen ze een massa 

aan ‘t dansen! 

Org. Comité Druivenfestival

 22 uur, tent Jan van Ruusbroecpark. Gratis.  
 INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 info@druivenfestival.be, www.druivenfestival.be 

Zo 15-09-19 
Ik was 20 in 70
Dj’s Gust De Coster en Jo (met de banjo) De 

Clercq komen naar Hoeilaart. Ze brengen de beste 

dansnummers uit de seventies mee en zorgen voor 

een onvergetelijke avond met de sfeer van toen. 

Artiesten als Queen, ABBA, The Doors, The Jackson 

5, The Police, Boney M, Roxy Music en Bob Marley 

passeren de revue. Swing, jive of slow nog eens op 

de Bee Gees, The Rolling Stones, David Bowie en 

waarom niet op The Sex Pistols, The Stooges of de 

Ramones! Saturday Night Fever herleeft!

Org. dienst Vrije Tijd

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

Zo 15-09-19
Nerorock
Nerorock pakt ook dit jaar uit met een klepper van een 

affiche:

Adhemarrock
15.00 uur: Kapitein Winokio 

16.25 uur: OT

Nerorock 
17.30 uur: Overweight

18.40 uur: Tessa Dixson

19.50 uur: Jaguar Jaguar

21.10 uur: De Mens

23.10 uur: The Van Jets

Org. Nerorock vzw

 15 uur, tent Jan van Ruusbroecpark.  
 Gratis. INFO: www.nerorock.be 

  Za 14-09-19
On Stage For Kids
Talentenjacht

Kinderen van 6 tot 13 jaar mogen hun talenten tonen 

op het grote podium in de tent! Dansen, een instrument 

bespelen, een sportdemonstratie geven, acteren of je 

beste wetenschapsproefjes tonen, het kan allemaal! De act 

moet minstens twee minuten en mag niet langer dan tien 

minuten duren. Er zijn twee leeftijdscategorieën: van 6 tot 

9 jaar en van 10 tot 13 jaar. Een professionele jury zal de 

winnaar kiezen. Iedereen krijgt een mooie beloning.

Org. Sport en Opleiding vzw

 Van 13 tot 16 uur, tent Jan van Ruusbroecpark. Gratis  
 voor publiek. Deelnemen kost solo 2,5 euro en in  
 groep 5 euro. INFO: info@onstagecompetition.be.  

 INSCHRIJVEN: www.druivenfestival.be (vóór 7 september) 

Je kan het volledige programma terugvinden op www.druivenfestival.be
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Zo 08-09-19
Streekproductenmarkt en Open Serredag
Ter ere van Open Monumentendag zet Druiven Van Camp 

zijn serres open en worden er heel wat vrienden van Straffe 

Streek uitgenodigd. Er zullen meer dan 15 standhouders op de 

streekproductenmarkt aanwezig zijn. Druiven, gin, bieren, kazen, 

wafeltjes, chocolade en nog zo veel meer. Voor iedere lekkerbek 

wat wils! Bovendien kan je deelnemen aan een rondleiding in de 

serre om 11 uur, 12.30 uur, 14 uur of 16 uur. 

Org. dienst Vrije Tijd

 Van 10 tot 17 uur, Druiven Van Camp, Joseph Kumpsstraat 33.  
 Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

ANB wil de toegangspoort Groenendaal uitbouwen tot 

het centrale punt voor toeristen die het Zoniënwoud 

bezoeken. Het huidige bosmuseum, gehuisvest in 

de historische priorijhoeve, zal grondig gerenoveerd 

worden tot een hedendaags belevingscentrum. Ter 

gelegenheid van Open Monumentendag krijgt het 

publiek de kans om het oude bosmuseum nog eens 

te bezoeken. Afgesloten ruimten zullen uitzonderlijk 

toegankelijk zijn, zoals de voormalige woonruimten van 

de boswachters met imposante schoorsteenmantels en 

de zolderverdiepingen met authentieke dakgebinten.

Een tijdelijke tentoonstelling leert je alles over de 

bouwhistorische context van de vierkantshoeve en geeft 

een voorstelling van de verbouwingsplannen. Ook het 

bakhuis zal die dag uitzonderlijk opengesteld worden. 

Org. ANB en Natuurpunt CVN

 Van 10 tot 17 uur, bosmuseum, Groenendaal.  
 Gratis. INFO: info@ngz.be, www.ngz.be 

Zo 08-09-19
Openstelling bosmuseum met  
toegang achter de schermen

Groenendaal
Tijdens Open Monumentendag staan in Groenendaal het bosmuseum Jan van Ruusbroec en het oude bakhuis in 

de belangstelling. Het bakhuis, daterend van 1778, bevindt zich tegenover het bosmuseum. Het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) heeft besloten het bakhuis een tweede leven te geven. In de loop van 2020 wordt gestart met 

de aanbouw van een nieuwe bakoven die de oorspronkelijke, afgebroken oven dient te vervangen. Zo zal het bakhuis 

de komende jaren een belangrijke rol spelen in de natuur-, milieu-educatieve en publiekswerking van het museum.
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Vlaanderen telt duizenden oude 

bakovens. Ze zijn getuigen van een 

recent verleden waarin ieder gezin 

zijn eigen brood bakte. Tijdens deze 

lezing kom je alles te weten over 

de geschiedenis van bakovens en 

over hoe je zo’n vervallen bakoven 

weer tot leven wekt. Gastspreker 

is Dirk Lembrechts, bouwkundig 

monumentenwachter en werkzaam 

bij de dienst Erfgoed van de 

provincie Vlaams-Brabant. Dirk is 

gepassioneerd door bakovens en is 

medeauteur van het boek Bouwen 

om te bakken, een boek over de 

bouw, het gebruik en de restauratie 

van bakovens. Aansluitend geeft 

ANB een korte toelichting bij de 

toekomstplannen rond het bakhuis. 

Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je 

dan snel in, de plaatsen zijn beperkt 

tot 30 personen.

Org. Natuurpunt CVN

Zo 08-09-19
Themawandeling: Landschappen en erfgoed
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt je 

mee op deze themawandeltocht van zo’n zeven kilometer 

door het Zoniënwoud. Een boeiende wandeling in de 

omgeving van het bosmuseum met bijzondere aandacht voor 

de landschappelijke beheersingrepen (beheer van bosranden, 

open plekken en maaibeheer). Honden zijn niet toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

Zo 08-09-19
Lezing: Geschiedenis en werking van bakovens
Een nieuwe toekomst voor het bakhuis in Groenendaal 

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Graag vooraf inschrijven.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 
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Vr 06-09-19
The Folklands
Begin jaren ’70 werd 

Hoeilaart de bakermat 

van de folkmuziek in België en een begrip in de internationale 

folkwereld. Vele beroemde muzikanten waren ooit in de 

Mallemolen te gast. Nu komt John Gillard, de eerste Britse 

folkmuzikant die ooit in Hoeilaart optrad, terug. Vergezeld door zijn 

vaste band, maar ook door een aantal friends. Wie dat zijn, weet 

John Gillard zelf niet. Het wordt een verrassend weerzien!

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur Hoeilaart en Linx+

 17 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 9 euro.  
 VVK/Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

 Zo 01-09-19
Royal Hippo Village
Een aantal Hoeilaartse paardenliefhebbers sloegen de handen in elkaar om, met 

de steun van de gemeente, de paardensport en de inwoners dichter bij elkaar 

te brengen. Door gratis een dag van demonstraties aan te bieden, aangevuld 

met verkoopstanden en diverse randactiviteiten, maakt jong en oud kennis met 

de wereld van het paard. Op het programma: jumping, horseball, standendorp, 

linedancing, kinderanimatie, ponyritjes, demonstraties van een hoefsmid, 

voorstelling van IJslandse paarden en nog veel meer!

Org. werkgroep Royal Hippo Village i.s.m. gemeente Hoeilaart

 Van 11 tot 17 uur, J.B. Blommaertstraat. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.royalhippovillage.be 

Wo 11-09-19
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 

Do 19-09-19
Gezond zwanger zijn
Diëtiste Sanne Timmermans vertelt wat gezonde voeding is. Waar moet je op letten? 

Zijn er extra voorzorgen nodig tijdens je zwangerschap? Kinesiste Jessy Defrenne 

focust op een goeie houding, rughygiëne en het belang van core stability.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, zaal Pangaert, kasteelhoeve. Gratis.  
 Inschrijven verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 
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Vr 20-09-19
Gegidste natuurwandeling
Alleen al voor de plaatsnamen zou je deze mooie 

wandeling maken: van het Bemdekensveld naar de 

Koedaalstraat, met een 

welverdiende tussenstop 

bij Druiven Mia Michiels. 

Org. dienst Vrije Tijd

 14 uur, vertrek GC Felix  
 Sohie. Gratis. Inschrijven   
 verplicht. INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Di 24-09-19
Omgaan met anderstaligheid in de kleuterschool
Trefmoment voor leerkrachten, ouders en iedereen die opvoeden ondersteunt

Tijdens het Trefmoment brengt Huis van het Kind Druivenstreek zo veel mogelijk 

partners samen rond een bepaald thema. In onze diverse maatschappij praten kleuters 

en ouders niet altijd voldoende Nederlands om alles uit het schoolleven te halen 

wat er uit te halen valt. Jan Royackers van Schoolmakers bekijkt hoe taalverwerving 

stapsgewijs verloopt, waarna je via een doorschuifsysteem plaatsneemt aan zes praattafels.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 16.15 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek: 8 euro. VVK: 10 euro.  
 Kassa: 12 euro. INFO en TICKETS: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Za 21-09-19
Busreis naar Namen  
en de Naamse Ardennen
Wandelclub ‘t Beukenootje gaat op busreis. Op 

het programma staan onder meer een gegidst 

bezoek aan de historische kern van de stad 

Namen, een bustocht doorheen de Maasstreek 

(Namen, Mozet, Thon, Samson ...), een bezoek 

aan de citadel en een lekker avondmaal. 

Org. Wandelclub ’t Beukenootje

 Vertrek om 8.15 uur aan het gemeentehuis.  
 Rond 20.15 uur terug in Hoeilaart. 60 euro.  
 Snel telefonisch inschrijven, want de plaatsen  
 zijn beperkt! INFO en INSCHRIJVEN: Jan  
 Vanloo, tel. 02 657 25 19 

Za 21-09 en zo 22-09-19
Felix Tour

Gegidste wandeling

Erik Plastria neemt jullie, ter voorbereiding van de musical in november, mee naar het 

Hoeilaart ten tijde van Felix Sohie. Op een tiental stopplaatsen worden de start, de groei en 

de uitbouw van het imperium van de gebroeders Sohie uit de doeken gedaan. Je bezoekt de 

achterkoer van het geboortehuis van Felix, beklimt Solheide via het steegje (opgelet, stevige 

klim) dat zelfs het toenmalige koningshuis nam, ontdekt de plek waar ooit de driewoonst 

van de Sohies stond en aanschouwt het enige gebouw van de gebroeders dat er nu nog 

staat. Dit alles ondersteund met het nodige beeldmateriaal van hoe het er vroeger uitzag.

Org. Hoeilaart Weleer i.s.m. dienst Vrije Tijd

 14 uur, GC Felix Sohie. 8 euro. Er kunnen maximum 30 personen mee per dag, dus schrijf je snel in!  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 0476 95 15 23, erik.plastria@telenet.be 
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 Vr 27-09-19
Badaboem met Nic Balthazar

Muzikale familievoorstelling (6+)

Badaboem is een roffelende ode aan alle vormen van 

percussie. Van trommelkorpsen over rockbands tot techno. 

Het is ook een poëtisch verhaal over een hopeloos verliefde 

trommelaar en een prachtige drumster. Dat alles in een 

knetterende tekst vol humor, maar ook met een diepere 

grondlaag: de strijd tegen je eigen kritische stem. Jong en 

oud gaan naar buiten met een brede smile op de lippen en 

de swingende Badaboem-meezingers in de kop. Er worden 

achteraf lekkere pannenkoeken voorzien! 

Org. dienst Vrije Tijd

 19 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro.  
 VVK: 10 euro. Kassa: 12 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 25-09-19
100 jaar kasteel-gemeentehuis
Gegidste wandeling

Deze gegidste wandeling staat helemaal in het teken van 100 jaar kasteel-

gemeentehuis. Je verkent onder leiding van een gids het Jan van Ruusbroecpark 

en herontdekt het kasteel Houlay, sinds 1919 in het bezit van de gemeente. 

Org. Gidsenbond Dijleland

 14 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: www.gidsenbond-dijleland.be 

Za 28-09 en zo 29-09-19
Vers Geperst
Davidsfonds Cultuurweekend

Jaarlijkse boekenbeurs rond het nieuwe boekenpakket. Wie geïnteresseerd is in 

geschiedenis, kunst, de culinaire wereld, fictie en een uitzonderlijk gevarieerd 

assortiment voor kinderen en jeugd, kan zijn hartje ophalen. 

Org. Davidsfonds

 Zaterdag vanaf 18 uur, zondag vanaf 10 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be 
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Zo 29-09-19
Astrid Callens: Si & la, over het leven en omstreken
Davidsfonds Cultuurweekend

Astrid, grootgebracht op Solheide en tegenwoordig actief over heel 

Vlaanderen, bracht vorig jaar haar eerste comedyshow ‘t Is allemaal de 

schuld van mijn ouders. Het Davidsfonds organiseert nu de première 

van haar tweede muzikale conference Si & la, over het leven en 

omstreken. De bedoeling van Astrid is dat ze alle hoeken van je brein 

verrukt. Ze bedacht en schreef alles voor volwassenen (M/V/X) met 

nenukaf. Wellicht verlaat je de zaal na afloop niet slimmer dan je nu 

al bent, maar je zal dan tenminste weten dat het leven ook omstreken 

heeft. En dat Nederlands een wereldtaal is. 

Org. Davidsfonds

Za 28-09-19
Peruviaanse avond 
Davidsfonds Cultuurweekend

Na het succes van de Portugese avond vorig jaar, 

staat dit jaar het Zuid-Amerikaanse Peru in de 

kijker. Muziek, dans, eten en drinken: de ideale 

combinatie voor een gezellige avond. 

Org. Davidsfonds

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

Zo 29-09-19 
De wereld van Felix Sohie 
Davidsfonds Cultuurweekend

Michel Erkens, Mark 

Pieters en Jan Van Assche 

brengen in een boeiend 

panelgesprek de nieuwste 

inzichten over deze 

pionier en zijn familie. 

Nooit eerder werd zoveel 

nieuw materiaal over Felix 

Sohie samengebracht. 

De lezing vormt de ideale 

voorbereiding op Felix, de 

musical die in november in 

première gaat.

Org. Davidsfonds

 11 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 4 euro. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO:  
 Mia Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

 15 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 11 euro. VVK: 12 euro. Kassa: 15 euro. Cultuurwaardebons  
 worden aanvaard. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Start Nero’s Badmintonclub
Recreatief of competitief, initiatielessen, trainingen, tornooien of competities … bij Nero’s 

Badmintonclub kan iedereen, jong of oud, sport beoefenen op zijn eigen niveau. Ook volwassenen 

vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking zijn er welkom. Het nieuwe seizoen start op  

2 september.

GRAAG EENS PROEVEN?

• maandag 15.45-16.45 uur: G-badminton

• maandag 17-18 uur: Jeugd 5+ (Multimove)

• maandag 18.30-20 uur: Jeugd 12+

• dinsdag 20-23 uur: Volwassenen

• donderdag 15.30-17 uur: Sportelaars 50+

• donderdag 17.30-19 uur: Jeugd 8+

 INFO en INSCHRIJVEN: nerobc.be 

Yoga tegen stress
Hatha yoga helpt je te onthaasten en stress tegen te gaan. Het heeft 

bovendien een gunstig effect op belangrijke organen en houdt het 

lichaam soepel. Beginneling, matig gevorderde of gevorderde, bij Yoga 

Druivenstreek vind je zeker een lessenreeks die bij je past. 

De reeksen starten in Hoeilaart op 2 september, in de turnzaal van de 

Sint-Clemensschool. Het jaarlijkse inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro. Laat 

je overtuigen door een (gratis) kennismakingsles! En vergeet niet: op yoga 

staat geen leeftijd!

 INFO: yogadruivenstreek.be – Philippe Ghekiere, gsm 0496 23 52 84 – Mireille Platton,  
 tel. 02 657 05 16 – Greta Daemen, tel. 02 687 53 04 
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Zo 22-09-19
Serreconcert met Toine Thys  
en Quentin Liégeois
De aftrap van 40 jaar Jazz Hoeilaart wordt gegeven met 

een serreconcert bij Mia Michiels, de dochter van Albert 

Michiels. Op het programma staan twee klasbakken van 

de Belgische jazz: Toine Thys (sax) en Quentin Liégeois 

(gitaar).

 11 uur, Druiven Mia Michiels (Hoeilaart). 5 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Za 28-09-19
Serreconcert met Hendrik  
Vanattenhoven en Roeland Celis
Streekgenoot Hendrik Vanattenhoven (contrabas) en 

Roeland Celis (gitaar) brengen het tweede serreconcert. 

Twee jonge, talentvolle wolven uit de Belgische jazz!

 20 uur, Druiven Michel Dekerk (Roelandsheide 6,  
 Duisburg). 5 euro. INFO en TICKETS:  
 CC De Warandepoort, tel. 02 766 52 03,  
 ccdewarandepoort@tervuren.be 

Za 05-10-19
Jazz Met Pit: Het Festival
De oudste jazzwedstrijd ter wereld zit al op tram 4. 

Jazz Met Pit gaf daarom aan de kleinzoon van Albert 

Michiels, Peter Schneider, de opdracht om een passend 

programma voor Het Festival in mekaar te knutselen. 

De allereerste laureaat van Jazz Hoeilaart, Milkshake 

Banana 2.0, opent de avond. Sam Vloemans met Cargo 

Mas, waarin Peter Schneider zelf zal meespelen, neemt 

vervolgens het podium over. Philip Catherine, goede 

vriend van Albert, al decennialang trouwe supporter 

van de jazzwedstrijd en sinds de doorstart in 2015 peter 

van B-Jazz, sluit met het wereldbefaamde Catherine 

Morello Faller Trio de avond af.

 17 uur, GC De Bosuil (Jezus-Eik).  
 Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 18 euro. VVK: 20 euro.  
 Kassa: 22 euro. INFO en TICKETS: GC De Bosuil,  
 tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be 

Do 03-10-19
Serreconcert met Pierre Anckaert 
en Evi Roelen
Evi Roelen (zang) en Pierre Anckaert (gitaar) brengen 

deze keer hun eigen songs. Verwacht je aan 

Engelstalige liedjes die dansen tussen jazz en pop. 

Dagdromend en oprecht, intiem en lyrisch met de 

nodige ruimte om jezelf in te verliezen.

 14 uur, Wijnkelders Soniën (Brusselsesteenweg 538,   
 Overijse). 5 euro. INFO en TICKETS: GC De Bosuil,  
 tel. 02 657 31 79, info@debosuil.be 

Jazz Met Pit viert 40 jaar Jazz Hoeilaart!
In 1979 organiseerde Albert Michiels de eerste jazzwedstrijd voor jonge muzikanten. Jazz Hoeilaart International 

Contest zou algauw uitgroeien tot een evenement met internationale weerklank. Om organisatorische redenen 

werd in 1986 uitgeweken naar GC De Bosuil, waar de wedstrijd zich verder zou ontwikkelen. Bezieler Albert bleef 

tot op hoge leeftijd betrokken bij de wedstrijd en zou net de dertigste editie niet meer meemaken. Jazzmozaïek had 

ondertussen de organisatie overgenomen en verhuisde in 2015 met de wedstrijd onder de naam B-Jazz naar OPEK in 

Leuven. De hoofdprijs heet nog steeds De Grote Prijs Albert Michiels, een passend eerbetoon aan de founding father 

van de wedstrijd. 

De Druivenstreek bleef een beetje verweesd achter, maar Albert had heel wat streekgenoten besmet met de 

jazzmicrobe en onder de naam Jazz Met Pit bloeien tegenwoordig allerlei jazzevenementen in Tervuren, Overijse en 

Hoeilaart, mede dankzij de steun van de gemeenten en vzw De Rand.

Jazz Met Pit organiseert in het teken van 40 jaar Jazz Hoeilaart een aantal concerten. De apotheose is het 

tweejaarlijkse Jazz Met Pit: Het Festival op 5 oktober.
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VU: College van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe (algemeen directeur) en Inge Lenseclaes (burgemeester), Begĳnhof 17, 3090 Overĳse

Perinatale zorgverleners van de Druivenstreek
Kasteelhoeve, Jan van Ruusbroecpark, Hoeilaart

Van 19.30 tot 21.30 uur
Gratis, maar inschrĳven op www.huisvanhetkinddruivenstreek.be

Gezond zwanger zĳn:  19 september

Praktische voorbereiding op ouderschap:  17 oktober

Kersverse ouders: waar kan ik terecht?:  21 november

Van partnerschap naar ouderschap:  12 december

     Infosessiesnajaar 2019 Kasteelhoeve Hoeilaart

Perinatale sessies 
Infosessies voor ouders die een 

kindje verwachten
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De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van oktober 2019 in voor woensdag 4 september. 
         Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

September 2019
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Zo 01 11-17 uur J.B. Blommaertstraat   Royal Hippo Village
Werkgroep Royal Hippo Village 
i.s.m. gemeente Hoeilaart

Di 03 11-12 uur Sociaal Huis Permanentie Kind & Gezin
Kind & Gezin i.s.m. Huis van het 
Kind Druivenstreek

Do 05 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Vr 06 17 uur GC F. Sohie The Folklands
5 voor 12 i.s.m. gemeente-
bestuur Hoeilaart en Linx+

Zo 08 10-17 uur Druiven Van Camp
Open Monumentendag:  
Streekproductenmarkt en Open Serredag

Dienst Vrije Tijd

Zo 08 10-17 uur Bosmuseum
Open Monumentendag: Openstelling bosmuseum 
met toegang achter de schermen

ANB en Natuurpunt CVN

Zo 08 11 uur Bosmuseum Lezing: Geschiedenis en werking van bakovens Natuurpunt CVN

Zo 08 12 uur GC F. Sohie
Druivenfestival: Kaastaartenwedstrijd en Kontrol 
Picknick

Comité Druivenfestival en 
Kontrol

Zo 08 14 uur Bosmuseum Themawandeling: Landschappen en erfgoed Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

9 september t.e.m. 15 oktober: Klimaatmobiel op het Gemeenteplein

Ma 09 18-20.30 uur GC F. Sohie Bloedinzameling Rode Kruis

Di 10 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Wo 11 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

  13 t.e.m. 16 september: Druivenfestival en Druivenkermis

Vr 13 21 uur
Kruispunt 
gemeentevijver

Druivenfestival: Openingsspektakel: Firebirds Comité Druivenfestival

Za 14 13-16 uur
Jan van 
Ruusbroecpark   Druivenfestival: Talentenjacht: On Stage For Kids Sport en Opleiding vzw

Za 14 22 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Druivenfestival: Nacht van den Doender Comité Druivenfestival

Zo 15 15 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Druivenfestival: Nerorock Nerorock vzw

Zo 15 20 uur GC F. Sohie Druivenfestival: Ik was 20 in 70 Dienst Vrije Tijd

Ma 16 8-14 uur Gemeenteplein Fietsgraveren tijdens Jaarmarkt Politiezone Druivenstreek

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

Do 19 19.30 uur Kasteelhoeve Gezond zwanger zijn Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 20 14 uur GC F. Sohie Gegidste natuurwandeling Dienst Vrije Tijd

Za 21 8.15 uur Gemeentehuis Busreis naar Namen en Naamse Ardennen WC ‘t Beukenootje

Za 21 en zo 22 14 uur GC F. Sohie Gegidste wandeling: Felix Tour
Hoeilaart Weleer i.s.m. dienst 
Vrije Tijd

Zo 22 11 uur Druiven Mia Michiels
40 jaar Jazz Hoeilaart: Serreconcert  met Toine Thys 
en Quentin Liégeois

Jazz Met Pit i.s.m. dienst Vrije 
Tijd

Ma 23 19 uur Bibliotheek Smart Café: Optimaliseer je smartphone Dienst Vrije Tijd i.s.m. Archeduc

Di 24 16.15 uur GC F. Sohie
Trefmoment: Omgaan met anderstaligheid in de 
kleuterschool

Huis van het Kind Druivenstreek

Wo 25 14 uur GC F. Sohie Gegidste wandeling: 100 jaar kasteel-gemeentehuis Gidsenbond Dijleland

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

Vr 27 Bezoek AfricaMuseum Tervuren Femma

Vr 27 19 uur GC F. Sohie   Badaboem met Nic Balthazar Dienst Vrije Tijd

Za 28 18 uur GC F. Sohie Davidsfonds Cultuurweekend: Vers Geperst Davidsfonds

Za 28 19 uur GC F. Sohie Davidsfonds Cultuurweekend: Peruviaanse avond Davidsfonds

Zo 29 10 uur GC F. Sohie Davidsfonds Cultuurweekend: Vers Geperst Davidsfonds

Zo 29 11 uur GC F. Sohie
Davidsfonds Cultuurweekend: De wereld van Felix 
Sohie

Davidsfonds

Zo 29 15 uur GC F. Sohie Davidsfonds Cultuurweekend: Astrid Callens Davidsfonds

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

(cafetaria) ‘t Trefpunt Sohie Seniorenraad

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

(Groenendaal) Workshop aquarel Vrij Kunstatelier  
Vosdelle

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

(Groenendaal) Workshop olieverf Vrij Kunstatelier  
Vosdelle

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

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie

Elke vrijdag 
(uitz. schoolvakanties) 14-16 uur GC F. Sohie Café Combinne Archeduc


