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Café Combinne
Nederlands praten in een gezellige, interculturele groep
Anderstaligen vinden het vaak moeilijk om naast of na hun taallessen Nederlands te oefenen. Daarom is er
Café Combinne. Dit intercultureel praatcafé brengt Nederlandstaligen en anderstaligen samen. Het is een
ontmoetingsplaats waar je elkaar beter leert kennen, in een gezellige, informele sfeer.
Ze hebben hun roots in Brussel,
Wallonië, Engeland, Italië, Litouwen,
Turkije, Ecuador, … en wonen nu bij
ons. Elke vrijdag komen ze samen.
Vandaag zijn ze met z’n tienen,
de vaste kern. Anderen komen nu
en dan. Fabienne, Geneviève, Gill,
Hélène, Jolanta, Luigi, Marie-Claire,
Paule en Suzan kijken elke week
naar de bijeenkomsten uit. “Ik
volgde Nederlandse les bij het CVO,
maar dit is de enige plaats waar ik
effectief Nederlands kan spreken”,
zegt Jolanta. “De Hoeilanders
schakelen gemakkelijk over op Frans
of Engels wanneer ze horen dat je
anderstalig bent. Dat is natuurlijk
heel hoffelijk, maar daardoor
krijgen we niet altijd de kans om in
het dagelijks leven Nederlands te
oefenen en te onderhouden”, vult
Marie-Claire aan.
Voor Paule staat het vast: “Café
Combinne leert je dat je niet
bang hoeft te zijn om Nederlands
te spreken. Het Café maakt je
zelfzekerder. Ik spreek met mijn
buren alleen nog Nederlands.”
Linda Opdebeeck begeleidt de
groep al meer dan negen jaar.
“Om te benadrukken dat het een
ongedwongen bijeenkomst is,
spreken we gewoon af op café. In
een rustig hoekje zitten we hier op
ons gemak. We spreken uitsluitend
Nederlands. Het is helemaal niet
de bedoeling dat er les wordt
gegeven, we praten gewoon met
elkaar.” Conversatiethema’s dienen
zich vanzelf aan: de actualiteit,

“Bij Café Combinne kan en durf je Nederlands spreken zonder barrière.”
de familie, belevenissen van de
voorbije week, een mooie film,
een boeiende reis, de gezondheid,
… het komt allemaal, en met veel
humor, aan bod.
Linda zorgt ervoor dat de
conversaties en bijeenkomsten
niet stilvallen. Samen naar de
bakker gaan, een boswandeling,
een druivenserre bezoeken, een
uitstap, een wegwijsbezoek aan
het UZ Leuven, … ze zet met
haar groep ook graag een ‘stapje
in de wereld’. “Linda is een
supercoach”, zegt Suzan, en alle
deelnemers beamen dat. “Haar
enthousiasme werkt aanstekelijk.”

“We hebben nooit het gevoel
in een les te zitten. Ik heb hier
echt een leuke vriendengroep
gevonden. Buiten de
bijeenkomsten bellen we soms
naar elkaar, en we kunnen op
elkaar rekenen wanneer er
problemen zijn”, zegt Gill nog.
Naast Linda, is Edward de enige
Nederlandstalige in de groep. “Ik
vind het fantastisch dat deze mensen
hun best doen om Nederlands te
leren. Ik heb daar veel respect voor
en wil hen daarbij helpen. Voor
mezelf vind ik de contacten met
anderstaligen en andere culturen
enorm verrijkend. Deze groep was
een revelatie voor mij.”

Café Combinne
Elke vrijdag, van 14 tot 16 uur, in het Nerocafé.
De gemeente trakteert op een gratis kopje koffie of thee.
Vooraf inschrijven hoeft niet. Ga gerust eens langs.
Coach: Linda Opdebeeck.
Café Combinne is een initiatief van Archeduc Vormingplus HalleVilvoorde en wordt ondersteund door de gemeente.
INFO: tel. 02 454 54 01, info@archeduc.be
www.archeduc.be/cafecombinne

3

Op stap met met de
Dag van de

Motorrijder

Zondag 31 maart 2019, van 9 tot 13 uur, Meeuwenlaan Overijse
Bij de eerste zonnestralen halen heel wat motorrijders
hun motor weer van onder het stof. Politiezone
Druivenstreek helpt hen veilig de weg op te gaan.
Op de Dag van de Motorrijder staan de verkeersdienst
van de Politiezone en een aantal professionele
instructeurs klaar om motorrijders te trainen op trage
maneuvers en om hun motorbeheersing te testen.
Ze geven ook praktische tips om de motors technisch
rijklaar te maken.

EILIGHEID

DEELNEMEN
Breng je rijbewijs mee om actief aan deze opfrissing
deel te nemen. Je motorfiets moet uiteraard geldig
verzekerd, ingeschreven en volledig volgens de
wetgeving uitgerust te zijn.

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

Hou de website www.politiedruivenstreek.be
in het oog voor meer informatie over de organisatie
van deze dag.
De Politiezone Druivenstreek is op zoek
naar inspecteurs met PIT!
Meer info bij de lokale rekruteringsdienst:
tel: 02 769 69 30,
e-mail: rekrutering@politiedruivenstreek.be.
Solliciteren kan via www.jobpol.be.

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

Jaarvergadering van de buurtpreventiegroep
Buurtpreventiegroep Hoeilaart nodigt alle geïnteresseerden op zijn jaarvergadering uit.
Wanneer? Donderdag 28 maart, om 20 uur.
Waar? GC Felix Sohie, zaal Bakenbos.
Gastsprekers: Sébastien Verbeke, korpschef Politiezone Druivenstreek en
Thierry Gillis, inspecteur-generaal bij de Algemene Inspectie (AIG).
Agenda: jaarverslag, misdaadstatistieken Hoeilaart, evaluatie, aanpak politie
Druivenstreek in het kader van woninginbraken, cybercrime/cybersecurity en meer.
Toegang gratis.
INFO: Jan Montreuil, coördinator - gsm 0472 56 42 46 - jan.montreuil@telenet.be
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Proefproject tegen

sluipverkeer
Het gemeentebestuur wil het sluipverkeer door Hoeilaart aanpakken. In een eerste stap start de gemeente vanaf
12 maart met een proefproject om het verkeer tegen te gaan dat vanuit de Terhulpsesteenweg via de IJzerstraat en
de G. Huynenstraat of Vosdellestraat een snellere weg zoekt naar Groenendaal en Brussel.
MAATREGELEN
Aan de hand van verkeerstellingen
liet de Vlaamse overheid de
sluipverkeersstromen in en rond de
Vlaamse Rand in kaart brengen. Op
basis van deze vaststellingen voert
de gemeente vanaf 12 maart
een aantal maatregelen op proef in.
• De verbinding tussen de
Terhulpsesteenweg en de
IJzerstraat wordt afgesloten met
betonblokken.
• Tussen 6.30 en 9 uur (enkel
dan) mag men de IJzerstraat
niet inrijden vanuit de
A. Vanlaethemstraat.
• De Vosdellestraat kan men
niet inrijden vanuit de
C. Coppensstraat (doorlopend).
• Men kan de IJzerstraat en de
Vosdellestraat wel in beide
richtingen uitrijden.
De politie zal in eerste instantie
sensibiliseren en toezien op

het naleven van de gewijzigde
verkeersregels door de
bestuurders. In een latere fase
zullen er bij overtredingen boetes
worden uitgeschreven van 174
euro.
EVALUATIE
Tijdens de proefweken zullen
verschillende verkeerstellingen
gehouden worden.
In april zal de proefopstelling

op een bewonersvergadering
geëvalueerd worden, en waar
nodig bijgestuurd. De
bewoners van de IJzerstraat,
G. Huynenstraat, A. Vanlaethemstraat en Vosdellestraat - de
straten die rechtstreeks bij het
project betrokken zijn - krijgen
hiervoor een uitnodiging in de bus.
De proefopstelling loopt door
tot 31 mei 2019.

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

Bijkomende ritten op lijn 395
De Lijn ontving meldingen van reizigers over capaciteitsproblemen op lijn 395
(Leuven-Hoeilaart). Vanaf maandag 11 maart 2019 worden er daarom extra ritten
voorzien.
• Op weekdagen is er een extra vertrek om 7.11 uur en om 17.15 uur vanuit
Groenendaal naar Leuven, en om 16.00 uur vanuit Leuven naar Groenendaal.
• Op woensdag is er daarbovenop een extra vertrek om 10.41 uur vanuit
Groenendaal naar Leuven en om 12.19 uur vanuit Leuven naar Groenendaal.
Je kan de aangepaste dienstregeling terugvinden op de website van De Lijn.
INFO: De Lijn - tel. 070 220 200 (0,30 euro/minuut) of www.delijn.be
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Het nieuwe

gemeentebestuur
Op maandag 7 januari legden de nieuwe gemeenteraadsleden van Hoeilaart de eed af. Ze zijn opnieuw met
eenentwintig. Nieuw is dat ze vanaf nu ook de OCMW-raad vormen en dat ze vergaderen in het GC Felix Sohie.
DE ZETELVERDELING

12
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Open VLD (12 zetels), CD&V (5
zetels), PRO Hoeilaart (4 zetels).
Open VLD behaalde opnieuw een
absolute meerderheid en koos er
ook voor om de coalitie met PRO
Hoeilaart verder te zetten.
GEMEENTERAAD
EN OCMW-RAAD

BELEID

Wie?
De gemeenteraad en de OCMWraad tellen 21 (dezelfde) leden:
15 raadsleden plus de 6 leden van
het college en het vast bureau. Zij
werden op 14 oktober rechtstreeks
verkozen voor zes jaar.
Wat?
De gemeenteraad is het
wetgevende orgaan van de
gemeente. De raad dient
alles te regelen wat van
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gemeentelijk belang is en heeft
belangrijke bevoegdheden. Hij
kan bijvoorbeeld schepenen
aanduiden, het organogram
van het gemeentepersoneel
goedkeuren, reglementen
opstellen, de begroting en de
rekeningen van de gemeente,
alsook dossiers van het college en
van de ambtenaren controleren en
goedkeuren. De raad kan een deel
van zijn bevoegdheden toewijzen
aan de burgemeester of het
schepencollege.
De raad voor maatschappelijk
welzijn is het hoogste
bestuursorgaan van het OCMW
waar de belangrijkste beslissingen
worden genomen.
Wanneer?
De vergaderingen van de
gemeenteraad en de OCMW-raad
vinden op dezelfde dag en meteen
na elkaar plaats. Dat gebeurt
meestal op de laatste maandag
van de maand, vanaf 19.30 uur.
De data kan je vinden op:
www.hoeilaart.be/gemeenteraad
en www.hoeilaart.be/ocmw-raad.
Eerstvolgende bijeenkomst:
25 maart 2019.

Integratie gemeente en OCMW

Het decreet Lokaal Bestuur, dat
de integratie van gemeente en
OCMW regelt en sinds 1 januari
2019 van kracht is, bepaalt dat
de leden van de gemeenteraad
nu ook de OCMW-raad of
raad voor maatschappelijk
welzijn vormen. De voorzitter
van de gemeenteraad is tevens
voorzitter van de OCMW-raad.
Ook het college van
burgemeester en schepenen en
het vast bureau van het OCMW
zijn voortaan samengesteld
uit dezelfde personen. De
burgemeester is voorzitter van
het college én van het vast
bureau.
Waar?
Opdat de zittingen voor iedereen
toegankelijk zouden zijn, vinden
de raadsvergaderingen voortaan
plaats in zaal Bakenbos van het
GC Felix Sohie.
De raden hebben een openbare en
een geheime zitting. De openbare
zittingen mogen door het publiek
bijgewoond worden.

De raadsleden
Steven Coppens, voorzitter
Open VLD
Overijsesteenweg 4
Gsm 0495 77 99 99
steven.coppens@hoeilaart.be

Julie Bollue
CD&V
Steenbergstraat 15 a
Gsm 0496 75 11 15
julie.bollue@hoeilaart.be

Alain Borreman
CD&V
F. Sohiestraat 14
Gsm 0477 53 76 75
alain.borreman@hoeilaart.be

Julie Delwick
Open VLD
Krekelheide 22
Gsm 0486 28 84 32
julie.delwick@hoeilaart.be

Patrick Demaerschalk
CD&V
Boomgaardlaan 22
Gsm 0475 97 47 14 - Tel. 02 657 68 46
patrick.demaerschalk@hoeilaart.be

Veronique Desmet
Open VLD
J.B. Blommaertstraat 19
Gsm 0475 41 90 20
veronique.desmet@hoeilaart.be

Sylvie Gahy
PRO Hoeilaart
Baron Jacques de Dixmudestraat 44
Gsm 0496 45 86 09
sylvie.gahy@hoeilaart.be

Roby Guns
Open VLD

Caroline Lagrange
Open VLD
Willem Matstraat 9
Gsm 0476 79 10 56
caroline.lagrange@hoeilaart.be

Wim Laureys
CD&V
Jules Delcordestraat 4 a
Gsm 0475 24 26 41 - Tel. 02 657 20 31
wim.laureys@hoeilaart.be

Luc Meganck
Open VLD
Jan Lindtsstraat 4
Gsm 0475 33 29 54 - Tel. 02 657 54 79
luc.meganck@hoeilaart.be

Jo Portois
CD&V
Jezus-Eiksesteenweg 41
Gsm 0478 33 97 17
jo.portois@hoeilaart.be

Timothy Rowies
PRO Hoeilaart
Borreweg 8 bus 23
timothy.rowies@hoeilaart.be

Joy Sergeys
Open VLD
Kasteelstraat 18
Gsm 0492 98 78 38
joy.sergeys@hoeilaart.be

Julie Vanstallen
PRO Hoeilaart
Désiré Vandervaerenstraat 14
Gsm 0497 14 08 29
julie.vanstallen@hoeilaart.be

roby.guns@hoeilaart.be

Meer info over de bestuursorganen van de gemeente:
www.hoeilaart.be/gemeentebestuur
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COLLEGE EN VAST BUREAU
Het schepencollege en het vast bureau, de uitvoerende organen van respectievelijk gemeente en OCMW, vergaderen
wekelijks op het gemeentehuis.
Tim Vandenput
Eva De Bleeker
Open VLD - Burgemeester
Open VLD - Eerste schepen
Veldstraat 5
Albert I-laan 10
Gsm 0499 52 96 89 - Tel. 02 658 28 40
Gsm 0499 39 29 79 - Tel. 02 640 47 81
(gemeentehuis)
eva.debleeker@hoeilaart.be
tim.vandenput@hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Bevoegdheden:
Sport, Onderwijs, Kinderopvang
Veiligheid (politie & brandweer), Financiën & Begroting
& Gezin, Inclusie & Gelijke Kansen, Vlaams Karakter,
& AGB, Ruimtelijke Planning, Burgerzaken, Personeel
Klimaat, Afval & Milieu, Zorgsite Den Dumberg
Joris Pijpen
Open VLD - Tweede schepen
Sintelweg 4
Gsm 0476 21 87 41
joris.pijpen@hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Lokale Economie, Toerisme,
Marketing, Communicatie, ICT & Digitalisering,
Dierenwelzijn

Marc Vanderlinden
Open VLD - Derde schepen
Jan Lindtsstraat 30
Gsm 0499 51 41 09 - Tel. 02 657 99 53
marc.vanderlinden@hoeilaart.be
Bevoegdheden:
Wonen, Infrastructuurprojecten,
Patrimonium, Begraafplaatsen

ELEID

Pieter Muyldermans
Annelies Vanderlinden
PRO Hoeilaart - Vierde schepen
Open VLD - Vijfde schepen
Brusselsesteenweg 55
Voorzitter van het Bijzonder Comité
Gsm 0499 18 61 03
van de Sociale Dienst
pieter.muyldermans@hoeilaart.be
Jan Lindtsstraat 32
Bevoegdheden:
Gsm 0476 55 91 11 - Tel. 02 657 02 67
Mobiliteit, Jeugd, Cultuur,
annelies.vanderlinden@hoeilaart.be
Feestelijkheden, Erfgoed, Participatie
Andere bevoegdheden: Welzijn & Sociale Zaken,
Seniorenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST (BCSD)
Nieuw in het decreet Lokaal Bestuur is ook de verplichte oprichting van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Dit comité buigt zich over alle individuele hulpvragen en geeft advies aan de OCMW-raad. De leden van het comité
werden op 7 januari door de OCMW-raad aangesteld.
Voorzitter: Annelies Vanderlinden (Open VLD).
Leden: Marijke Belsack (Open VLD), Sylvia Brinkhof (Open VLD), Joachim Riedel (Open VLD), Indie Vandenbrouck
(Open VLD), Youri Vandervaeren (CD&V), Agnes Van Hulle (PRO Hoeilaart).
POLITIERAAD
Werden door de gemeenteraad verkozen om Hoeilaart te vertegenwoordigen in de politieraad van de Politiezone
Druivenstreek: Julie Delwick (Open VLD), Patrick Demaerschalk (CD&V), Roby Guns (Open VLD), Luc Meganck
(Open VLD), Julie Vanstallen (PRO Hoeilaart). De burgemeester maakt sowieso deel uit van de politieraad en het
politiecollege.
INFO: Bram Wouters, algemeen directeur - tel. 02 658 28 40 - bram.wouters@hoeilaart.be
8
13

Klusjes?
Wijk-werken kan je helpen
Een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een werkomgeving dicht bij huis.
Dat is in een notendop Wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem.
Particulieren kunnen voor heel wat klusjes op een wijk-werker beroep doen.
OPSTAP NAAR WERK
Wijk-werken is een
begeleidingssysteem voor
uitkeringsgerechtigde personen
die tijdelijk werkervaring moeten
opdoen om op termijn terecht
te kunnen op de reguliere
arbeidsmarkt. Ondertussen
verdienen ze iets bij, doen ze
ervaring op en krijgen ze de kans
om hun competenties aan te
sterken.
Wijk-werkers doen klusjes bij een
gebruiker en verdienen daarmee
4,10 euro per uur. Hun prestaties
worden wel beperkt tot maximum
60 uren per maand over 12
maanden. Na die 12 maanden
gaan ze effectief aan de slag op
de gewone arbeidsmarkt of gaan
ze over naar een ander begeleid
traject bij VDAB of OCMW.
Wijk-werkers kunnen zichzelf
niet aanbieden. Het zijn hun
begeleiders bij de VDAB en/of
het OCMW die uitmaken of
ze al dan niet in aanmerking
komen. Wie in aanmerking komt,
wordt doorgestuurd naar een
bemiddelaar Wijk-werken in een
bepaalde gemeente. Het is die
bemiddelaar die wijk-werker en
gebruiker samenbrengt.

gemeenten. Zij schrijven zich in
bij de bemiddelaar Wijk-werken,
betalen 7,50 euro jaarlijks
inschrijvingsgeld en kopen wijkwerkcheques aan van 7,45 euro.
Voor elk begonnen uur geven
ze de wijk-werker een cheque.
Voor particulieren zijn de cheques
fiscaal aftrekbaar.
Een wijk-werker is er niet
alleen voor tuinonderhoud. De
lijst van mogelijke activiteiten
gaat veel verder dan dat.
Kinderbegeleiding, ruimen van
sneeuw en bladeren, logistieke
hulp, kleine herstellingswerken
en dierenoppas zijn enkele van de
vele voorbeelden. De volledige lijst
met activiteiten waar men bij Wijkwerken Haviland voor terecht kan,
is te vinden via www.vdab.be/
wijk-werken/gebruik.
VRAAG EN AANBOD
Het is mogelijk dat de bemiddelaar
je als klant niet onmiddellijk zal
kunnen verder helpen. Wanneer
de vraag groter is dan het aantal

Koepel Haviland
Sinds Wijk-werken op 1 januari 2018 van
start ging, kent Vlaanderen verschillende
organisatoren die elk een aantal
gemeenten aansturen. Intercommunale
Haviland is er een van. Onder de koepel
van Haviland werken 26 gemeenten voor
Wijk-werken samen. Het zijn Affligem,
Asse. Bever, Drogenbos, Galmaarden,
Gooik, Herne, Kampenhout, Kapelle-opden-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke,
Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk,
Pepingen, Roosdaal, Sint-GenesiusRode, Steenokkerzeel, Ternat, Wemmel,
Wezembeek-Oppem, Zemst, Overijse én
Hoeilaart.

beschikbare wijk-werkers, zal je op
een wachtlijst komen.
De bemiddelaar houdt ook
rekening met de competenties en
ervaring van de wijk-werkers om
te bepalen wie welke klus doet.
BEMIDDELAAR VOOR
HOEILAART
Wil je beroep doen op een wijkwerker? Heb je vragen? Neem
dan contact op met Femke Gryp,
de bemiddelaar voor Hoeilaart. Zij
houdt elke vrijdag, van 9 tot 12
uur, zitdag in het Sociaal Huis in
de kasteelhoeve.
Je kan Femke ook telefonisch
bereiken van maandag tot vrijdag,
tussen 8.30 en 16 uur, op het
nummer 0491 35 31 76, of via
e-mail femke.gryp@vdab.be.

NIET ENKEL GRAS AFRIJDEN
Gebruikers zijn particulieren,
niet-commerciële instanties, vzw’s,
onderwijsinstellingen, land- en
tuinbouwbedrijven, OCMW’s en
9

Groeipakket
de nieuwe kinderbijslag

Sinds 1 januari 2019 is de kinderbijslag een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Elk kind dat in Vlaanderen
woont, krijgt nu een Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag.
OP MAAT
Het Groeipakket bestaat uit een pakket van
gezinsbijslagen en nieuwe toeslagen op maat van
het kind. Het bedrag kan dus verschillen van kind tot
kind.
• Kinderen geboren vanaf 2019 ontvangen een
Groeipakket met de nieuwe bedragen.
• Kinderen geboren vóór 2019 behouden in hun
Groeipakket de bedragen van hun huidige
kinderbijslag. Wel kunnen ze recht hebben op een
nieuwe toeslag van het Groeipakket.

Zitdagen in het Sociaal Huis
Dienst

Info

Dag

Uur

Inloopmoment Over zwangerschap, bevallen,
Kind & Gezin
opvoeden, …

Elke eerste
dinsdag

11-12 uur

FONS

Elke tweede
dinsdag

9-12 uur

Over Groeipakket

FOD
Personen met
een handicap

Over tegemoetkomingen

Elke derde
dinsdag

13.30-14.30
uur

Wijk-werken

Over hulp bij
klusjes

Elke vrijdag

9-12 uur

INFO: Sociaal Huis - tel. 02 658 28 68 - sociaalhuis@hoeilaart.be

Bloed geven
Het Rode Kruis verwacht de bloedgevers op
dinsdag 23 april tussen 18 uur en 20.30
uur in het GC Felix Sohie.
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SPREEKUUR
Wil je weten wat dit concreet betekent voor je gezin?
Kom dan naar het spreekuur van FONS in het Huis
van het Kind Druivenstreek. FONS is de Vlaamse
overheidsdienst die het Groeipakket uitbetaalt. Ook
professionals kunnen hier terecht met al hun vragen
over de kinderbijslag en het Groeipakket.
• Elke tweede dinsdag van de maand, van 9 tot 12
uur in het Sociaal Huis (kasteelhoeve).
• Elke vierde woensdag van de maand, van 13 tot 16
uur in De Vuurmolen, Begijnhof 17 te Overijse.
INFO: www.fons.be en www.groeipakket.be

Gratis huisvuilzakken
voor IGO-senioren
Senioren die genieten van een inkomensgarantie
voor ouderen (IGO) krijgen ook in 2019 een aantal
gratis huisvuilzakken van de gemeente: twee rollen
grote of vier rollen kleine restafvalzakken.
WAT MOET JE DOEN?
Meld je met je IGO-attest 2019 aan bij het Sociaal
Huis, waar je de zakken dadelijk krijgt. Dat attest
stuurt de Federale Pensioendienst je in de loop van
het voorjaar op.
Enkel op vertoon van dat specifieke attest kan
je gratis huisvuilzakken krijgen. Andere attesten
gelden niet.

Een brug
tussen kind en school

Sinds drie jaar zijn in de lagere scholen van Hoeilaart en
Overijse brugfiguren actief. Dat zijn vrijwilligers die zich
engageren om een schooljaar lang een maatschappelijk
kwetsbaar kind te ondersteunen. Marc De Witte is zo’n
brugfiguur. Hij helpt vijf kinderen.

Brugfiguren gevraagd
Er zijn momenteel 25 brugfiguren actief. Zij begeleiden
43 kinderen. Maar er zijn nog veel meer wachtende
kinderen. Zin om het voorbeeld van Marc te volgen?
Neem dan contact op met Monique Vandenput op
0475 68 65 22 of monique.vandenput@gmail.com.

THUIS OF OP SCHOOL
Marc De Witte, recent gepensioneerd, komt uit de
basisschool gestapt. Hij heeft net een leerling van
het tweede leerjaar een uurtje begeleid. Het gaat
wat moeilijker op school en de thuissituatie is niet
optimaal. Dat deed een belletje rinkelen bij de leer- en
zorgleerkrachten om beroep te doen op een brugfiguur.

BRUGFIGUUR?
• Is een vrijwilliger, een man of vrouw die graag
kinderen ziet en sociaal voelend is.
• Ondersteunt maatschappelijk kwetsbare kinderen
één of meer uren per week gedurende het hele
schooljaar.
• Biedt hulp bij het maken van het huiswerk.
• Bouwt een vertrouwensrelatie uit met de kinderen,
en eventueel met hun ouders. Houdt nauw contact
met de leerkracht.
• Kan als voorbereiding een cursus volgen bij het Rode
Kruis.
• Kan bij de andere brugfiguren terecht om ervaringen
te delen.

Marc: “Bij de meeste kinderen ga ik aan huis. Dat
heeft het voordeel dat ik de ouders ontmoet en hen
kan betrekken bij het opvolgen van het huiswerk. Ik
maak meestal een afspraak voor een uur, maar vaak
loopt het wat uit. Ik blijf soms wat langer om nog een
gezelschapsspel te spelen of een boekje te lezen.”
Op die manier kan er een goede band ontstaan
tussen het kind, de ouders en de brugfiguur, en dat
is erg belangrijk. Ook het contact met de leerkracht
is cruciaal. Want het is hij of zij die bepaalt waarop er
ingezet moet worden. Dat contact verloopt eenvoudiger
als Marc de coaching op school voorziet.
STIMULERENDE RESULTATEN
Marc is nu drie maanden als brugfiguur actief
en kan al enthousiast vertellen over een eerste
succeservaring. “Ik ga wekelijks op bezoek bij een
jongen die zeer chaotisch is. Hij werkt intussen al
zijn agenda bij, en zijn boek ligt klaar wanneer ik
binnenkom. Ik merk dat de jongen gemotiveerd is om
aan zijn schoolwerk te beginnen.”

Brugfiguren is een project van Rode Kruis Hoeilaart en
Overijse dat kan rekenen op de steun van Huis van het
Kind Druivenstreek.
Op woensdagnamiddag gaat Marc van het ene
naar het andere gezin. “Om 17 uur ga ik moe maar
gelukkig naar huis. Het geeft me veel voldoening dat
ik voor deze kinderen iets kan betekenen. Je ziet hun
enthousiasme van week tot week groeien, en dat
stimuleert me enorm.”

Eén overheidsportaal voor al je gezondheidsgegevens
Voortaan kan je terecht op de website Mijngezondheid
om gegevens te raadplegen over jouw gezondheid.
Dit nieuwe online portaal biedt een overzicht van
alle gezondheidsgegevens – medische maar ook
administratieve – die digitaal beschikbaar zijn voor jou.
Daardoor ben je beter op de hoogte en kan je een
actievere rol spelen in de zorg voor jouw gezondheid.

Met een eenvoudige muisklik kan je gezondheidsgegevens
inkijken zoals de samenvatting van je dossier bij de
huisarts, rapporten en onderzoeken uit het ziekenhuis,
je registratie als orgaandonor, je voorschriften voor
geneesmiddelen … Elke drie maanden worden de
mogelijkheden van het portaal uitgebreid. Instructievideo’s
helpen je om vlot je weg te vinden op het portaal.
WEBADRES: www.mijngezondheid.belgie.be
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Gezocht: leuke naam voor Koldamsite
Hoeilaart zit vol mensen met briljante ideeën.
De gemeente daagt hen uit om een toffe naam
te vinden voor de Koldamsite, de site tussen de
Koldamstraat en de Kapelstraat waar het nieuwe
sport- en jeugdcomplex gerealiseerd wordt.

krijg jij een mooie verrassing als beloning. Meerdere
suggesties insturen is toegelaten.

MEEDOEN
Tot en met 30 april kan je jouw suggestie insturen
via www.hoeilaart.be/naam-koldamsite of per brief
naar Gemeente Hoeilaart, communicatiedienst,
Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart.

Een werkgroepje, met vertegenwoordigers van de
sportraad, jeugdraad en seniorenraad, zal samen
met het college uit alle inzendingen drie tot vijf
namen selecteren. Deze namen worden in mei
bekendgemaakt.
Vervolgens krijgt heel Hoeilaart de gelegenheid om
via de Hoeilaart-app te stemmen. De naam met de
meeste stemmen wint.

Leg eventueel uit waarom je precies die naam
voorstelt. Vergeet zeker niet je eigen naam,
voornaam en contactgegevens te vermelden.
Misschien wordt jouw suggestie wel gekozen en
V oetbalveld

r ij

se

st

ee

nw

S peeltuin

T ennishal

S peelterrein

S katepark

P arking

eg
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T ennis

K o ld
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T ribune

INFO: communicatiedienst
tel 02 658 28 48
communicatie@hoeilaart.be

C entrale parking

T urnhal

S porthal

Jeugdcentrum

Landschapspark

Naar school in Hoeilaart
Kinderen geboren in 2017 of vroeger kunnen zich binnenkort inschrijven
in een Hoeilaartse basisschool. De directies maakten hierover afspraken
waardoor de inschrijvingen in beide scholen op dezelfde dagen starten:
• De zussen en broers van kinderen die hier al op school zitten, krijgen
voorrang. Voor hen starten de inschrijvingen op vrijdag 1 maart.
• Vanaf vrijdag 22 maart komen ook nieuwe kinderen aan de beurt.
Noteer deze data met stip, want inschrijven kan enkel zolang er vrije
plaatsen zijn. Neem gerust contact op met de school voor meer informatie.
• GO! Basisschool Het Groene Dal
www.hetgroenedal.be/inschrijvingen – tel. 02 657 42 98 – bsho.dir@sgr10.be
• Vrije Sint-Clemensschool
www.vrijesint-clemensschool.be/inschrijvingen
tel. 02 657 01 40 – secretariaat@vrijesint-clemensschool.be
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Inschrijven voor het
middelbaar onderwijs
Van 11 tot 22 maart organiseren alle zeven secundaire scholen
van de onderwijsregio Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en
Zaventem het aanmelden voor het eerste jaar van het secundair
onderwijs netoverschrijdend en digitaal. Dat is een unicum
voor onze streek en is vooral bedoeld om in een aantal scholen
kamperende ouders te vermijden en iedereen dezelfde kansen te
bieden.

Afvalkalender
op Hoeilaart-app
In het steeds langer wordende rijtje
functies op de Hoeilaart-app, vind je
nu ook de Afvalkalender.
Vul je straat en huisnummer in.
De volgende keer dat je op de
knop Afvalkalender drukt, zie je
onmiddellijk welke fracties de
eerstkomende weken in jouw straat
worden opgehaald.

Aanmelden kan via http://aanmelden.school. Het systeem
houdt rekening met de schoolvoorkeur(en) en eventuele broers
en zussen op school. Daarnaast speelt ook de toevalsfactor een
rol. Of je je nu de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode
aanmeldt, elk kind heeft dezelfde kans op de school van hoogste
voorkeur. Door digitaal aan te melden worden de beschikbare
plaatsen op een objectieve en transparante manier verdeeld.
De aanmeldperiode loopt van maandag 11 maart tot en met
vrijdag 22 maart. De communicatie van de toewijzingen is gepland
op woensdag 3 april. De effectieve inschrijving op school van de
toegewezen leerlingen volgt dan tussen woensdag 24 april en
vrijdag 17 mei. De vrije inschrijvingen starten op maandag 20 mei.

Je kan ook aanvinken om een
wekelijkse herinnering te krijgen.
INFO:
communicatiedienst
tel 02 658 28 48
communicatie@hoeilaart.be

Hulp bij het invullen van je belastingaangifte
Heb je vragen over je aangifte voor de
personenbelasting (aanslagjaar 2019, inkomsten
2018) of wil je gewoon geholpen worden bij het
invullen ervan? Dan kan je hiervoor terecht op
de spreekuren die de Federale Overheidsdienst
Financiën houdt in Hoeilaart:
vrijdag 17 mei en woensdag 5 juni 2019,
telkens van 9 tot 14 uur,
in lokaal Sloesveld op het gelijkvloers
van het GC Felix Sohie.
Breng mee: je identiteitskaart (want
rijksregisternummer nodig), fiches en

alle documenten waarmee je eventueel
belastingverminderingen kan krijgen (lening,
kinderopvang, …).
Kom je voor iemand anders? Breng dan een kopie
van zijn of haar identiteitskaart mee, en een
volmacht.
Heb je het papieren aangifteformulier (‘bruine
omslag’) nog niet ontvangen? Niet erg! Dat heb je
niet nodig. De aangifte gebeurt er online via Tax-onWeb.
INFO: communicatiedienst – tel. 02 658 28 48
communicatie@hoeilaart.be
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Zwerfvuilopruimdag

Zaterdag 23 maart 2019, van 10 tot 14 uur, GC Felix Sohie
Voor de twaalfde keer op rij
organiseren de gemeente
en de milieuraad een
zwerfvuilopruimactie. Met
deze actie willen ze iedereen
sensibiliseren om geen klein afval
op straat achter te laten. Weg
met rondslingerende blikjes,
sigarettenpeuken, snoeppapiertjes
en kauwgom!
HOE DEELNEMEN?
• Bij de milieudienst kan je vanaf
nu witte zwerfvuilzakken
krijgen. Met die zakken kan
je in je buurt, op weg naar de
bakker of tijdens een wandeling,
al zwerfvuil beginnen te

verzamelen. Veel of weinig,
het maakt niet uit. Alle beetjes
helpen.
• Op de Zwerfvuilopruimdag breng
je je zwerfvuilzak(ken) naar de
centrale verzamelplaats op het
voorpleintje van GC Felix Sohie.
De milieudienst deelt ook daar
zwerfvuilzakken uit. Interrand
komt maandag in de loop van
de dag de volle zakken ophalen.
• Wil je deelnemen in
groepsverband, met
je vereniging, wijk of
vriendenkring?
Op de Zwerfvuilopruimdag zelf
of ervoor? Duid een coördinator

INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75 - milieu@hoeilaart.be

aan en neem contact op met
de milieudienst. Dan kunnen
de nodige praktische afspraken
gemaakt worden.
Alle deelnemers krijgen een kleine
attentie.
De cafetaria van het GC Felix
Sohie wordt die dag uitgebaat
door de vereniging SamenVoor die
in het centrum een Repair Café en
Fashion Swap organiseert. Meer
info: zie UiT-bladzijden.

Zwerfvuil

ILIEU

heeft een prijs
Wist je dat zwerfvuil vorig jaar de
gemeente 29.315,19 euro heeft
gekost?

Zwerfvuilopruimactie
in Ten Trappen

Ook Natuurpunt Druivenstreek
trekt op zaterdag 23 maart
werkhandschoenen aan. De
vereniging gaat die dag het
zwerfvuil in het natuurgebied Ten
Trappen te lijf.
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Zin om ook daar mee te helpen?
Laat het tijdig weten aan Daan
Verhaeghe (daanverhaeghe@
telenet.be). Je wordt om 9 uur
verwacht aan het kruispunt Joseph
Kumpsstraat-Paardenwater.
Meer info: www.natuurpunt.be.

Tweemaal per week doet een
vierkoppige ploeg van vzw IJsedal
Maatwerkbedrijf in Hoeilaart de
ronde om zwerfvuil in te zamelen.
In 2018 zamelden ze liefst 54 m³
of bijna 5,5 containers van
10 m³ zwerfvuil in.

Nieuw: online meldpunt sluikstort
Sluikstorten is het storten van afvalstoffen op plaatsen
waar het niet mag, of het achterlaten van afval in de
verkeerde recipiënten, zoals bijvoorbeeld niet-officiële
vuilzakken, of op momenten waarop het niet is
toegelaten. Sinds 1 januari 2019 kan je een sluikstort
melden via www.interrand.be/sluikstort.
Interrand vraagt om bij elke melding het formulier zo
volledig mogelijk in te vullen, zodat de opruiming vlot
kan verlopen.

Opgelet: rondslingerend zwerfvuil is geen sluikstort.
Daarvoor kan dit meldpunt niet gebruikt worden.
TELEFONISCH
Bewoners die niet over internet beschikken, kunnen een
sluikstort telefonisch melden op het nummer 02 658 95 41.
INFO: Interrand - tel. 02 658 95 41 - info@interrand.be
www.interrand.be

Word een mooimaker
Zin om Hoeilaart netjes te helpen
houden? Word zwerfvuilvrijwilliger
en ruim zwerfvuil op in je straat
of buurt. Van drankblikjes,
snoeppapiertjes, sigarettenpeuken,
… tot autobanden. Je mag zelf
kiezen waar, wanneer en hoe vaak.
HOE?
• Registreer op http://mooimakers.be/wat-kanjij-doen/individu de plek die je net wil houden.
Claim een adres, een route of een zone.
• Opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje
en witte zwerfvuilzakken) kan je ontlenen bij de
gemeentelijke milieudienst.
• Interrand komt de volle zwerfvuilzakken ophalen. Je
kan de ophaling aanvragen via www.interrand.
be/meldpunt-zwerfvuil.
INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75
milieu@hoeilaart.be

Deponeer je afval
waar het hoort
Interrand staat ook in voor de netheid van de glasbolsites
en het leegmaken van de straatvuilbakken, en vraagt
aan iedereen om zich aan volgende regels te houden.
• Afval achterlaten naast de glasbollen is verboden. Neem
dus de plastic zak of de kartonnen doos waar het glas in
zat, terug mee naar huis.
• Huishoudelijk afval hoort niet thuis in of naast de
straatvuilbakken!
• De verpakking van een koek of broodje, een blikje,
sigarettenpeuken, kauwgomresten of een in de hand
gedrukte flyer gooi je wel in een straatvuilnisbak, en zeker
niet op straat.

Mooimakers is een gezamenlijk initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstort van OVAM, Fost Plus
en VVSG. OVAM is verantwoordelijk voor het
afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid
in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die
verpakte producten op de Belgische markt brengen.
Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de openbare reinheid en zijn verenigd in
de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG).
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Hoeilaart

dooft de lichten

Geen tijd gehad om te gaan betogen? Geen probleem. Je kan het klimaat ook helpen vanuit je zetel. Op 30 maart
vindt de dertiende editie van Earth Hour plaats, niet enkel in Hoeilaart, maar over de hele wereld.
DOE MEE!
De bedoeling is om samen met de rest van de wereld
van 20.30 tot 21.30 uur de lichten te doven.
De gemeente zal de straatverlichting uitschakelen
op het parcours van de lichtstoet, en roept alle
Hoeilanders op om thuis ook de stroom uit te zetten.
Aan de handelaars wordt gevraagd om tijdens Earth
Hour de lichtreclame en etalageverlichting te doven.
Scouts Hoeilaart dragen hun steentje bij en houden
met hun leden een tocht in de duisternis.
Samen vormen de Hoeilanders een klein deel van
de honderden miljoenen mensen in meer dan 100
landen die jaarlijks deelnemen. Er wordt geschat dat
het energieverbruik in dat uur ongeveer 10,2 procent

daalt. Met een uurtje in het duister bereik je dus al
heel wat!
INFO: milieudienst
tel. 02 658 28 75
milieu@hoeilaart.be

Pas op voor

esdoornvergiftiging bij paarden

ILIEU

In de zaden, zaailingen en bladeren van gewone en een aantal andere soorten
esdoorn zit een gif dat een ernstige, vaak fatale spierziekte veroorzaakt bij
paarden, pony’s en ezels. Daarom wordt de ziekte, atypische myopathie, ook
wel ‘esdoornvergiftiging’ genoemd.
Meer dan 75 procent van de aangetaste dieren sterft eraan. Er bestaat
voorlopig geen remedie, maar je kan wel waakzaam en voorzichtig zijn.
OBSERVEREN
Wanneer de esdoornscheuten
boven de grond uitkomen, is
het risico op vergiftiging groter.
Vanaf het voorjaar moet je als
paardenhouder dus extra alert zijn.
Hou je paard nauwlettend in het
oog. In geval van twijfel contacteer
je best de dierenarts. Vooral bij
paarden die veel neerliggen,
moeilijk rechtkomen en zeker
wanneer je rode urine opmerkt,
dien je onmiddellijk in te grijpen.

16

VOORKOMEN
Het is belangrijk dat je probeert
te verhinderen dat paarden de
esdoornzaden, zaailingen of
bladeren opeten.

wordt alleen aangeraden als
er zich één of een paar grote
exemplaren in de weide zelf
bevinden. Maart is de geschikte
maand om dat te doen.

• Controleer of je in de weide
zaden en zaailingen vindt, en
verwijder ze.
• De zekerste maatregel is de
paarden op te stallen of te
verplaatsen naar een esdoornvrije weide.
• Een andere maatregel is het
kappen van de esdoorns. Dat

Je mag niet zomaar een boom
vellen! Neem altijd eerst contact
op met de milieudienst.
INFO: milieudienst
tel. 02 658 28 75
milieu@hoeilaart.be

De bib

blijft hip

Zeg dat de gebruikers het gezegd hebben. 217 namen deel aan het grote Gebruikersonderzoek BIB2018 en deden
hun zegje over wat ze van de bib verwachten, wat ze er zoeken en (niet) vinden, hoe tevreden ze zijn … en wat blijkt?
EEN UITNODIGENDE PLEK
85 procent gaat naar de bib
omdat het een aangename
omgeving is, om wat rond te
kijken en iets te lezen, om af te
spreken. De bib is in de eerste
plaats een ontmoetingsplek
geworden, en daarnaast een
nog steeds belangrijke bron van
informatie en materialen om te
lezen, te kijken, te luisteren …
DE COLLECTIE BLIJFT DE SPIL
Met dit resultaat wijkt onze bib
niet af van de Vlaamse tendens.
Ondanks de digitale media en
streamingdiensten gaan bezoekers
frequenter naar de bib, blijven ze
langer en draait alles nog altijd
rond de collectie. Vooral boeken
blijven populair: 99,50 procent
ontleent ze! Bijna de helft van de
gebruikers ontleent wel eens een
dvd. En 36 procent maakt gebruik
van de kranten en tijdschriften.
Strips doen het bijzonder goed in
deze Nero-gemeente. En de nog
jonge e-boekencollectie wordt
ontleend door 13 procent van de
gebruikers die meewerkten aan
het onderzoek.
Wat de populairste genres
betreft, sluit de smaak van
de lezers eerder aan bij het
Vlaamse gemiddelde dan bij dat
van gelijkaardige (dus kleine)
bibliotheken: thrillers (42 procent),
literaire werken (21 procent) en
romantische verhalen (21 procent)
doen het heel goed. Bij de nonfictie scoren vooral reisgidsen (22
procent), doe-boeken (17 procent)
en kunst, cultuur & geschiedenis
(15 procent). Opvallend zijn de

scores voor anderstalige boeken
(13 procent in Hoeilaart tegenover
4,8 procent in gelijkaardige bibliotheken)
en materiaal om Nederlands te leren
(2,7 procent tegenover 0,4 procent).
Die verraden dat een deel van de
anderstalige Hoeilanders zijn weg naar
de bib vindt, en dat blijvend hierop moet
ingezet worden.
PRIMA RAPPORT, MAAR …
Onze bib krijgt hele goede punten voor de collectie (86 procent), de
dienstverlening (94 procent) en het gebouw (99 procent). Maar toch zijn
er belangrijke verbeterpunten. 20 procent van de gebruikers (tegenover
11 procent in gelijkaardige bibliotheken) is niet tevreden met de
openingstijden. Hieraan zal dus iets
moeten gedaan worden.
Bib Hoeilaart
GC Felix Sohie,
Ook over de uitleentermijn is de
Gemeenteplein 39
tevredenheid minder groot. Dit zal
tel. 02 657 17 44,
aangepakt worden binnen twee
bib@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be/bib
jaar, wanneer de bib overstapt naar
een nieuw bibliotheeksysteem. Uit
het rapport blijkt ten slotte ook dat
meer zal moeten ingezet worden op
de ondersteuning van de mensen
die hulp nodig hebben bij computer
en digitale media.
Meer resultaten op
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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IN HOEILAART
editie maart 2019

Van di 05-03 tot za 18-05-19
Cursus Start to Run
Loop je fit in 10 weken
Met de medewerking van de sportdiensten van Overijse en Hoeilaart
organiseert het Zoniën Athletics Team voor de vijftiende keer een
loopcursus voor beginners. Aan een rustig en aangepast tempo
worden de basistechnieken van het joggen aangeleerd.
Opvolging door ervaren begeleiders op dinsdag in het gemeentepark
van Hoeilaart en op donderdag op de nieuwe atletiekpiste in Overijse,
telkens om 20 uur. Looptest en brevet over de
vijf kilometer op zaterdag 18 mei, tijdens de
officiële opening van het nieuwe atletiekpark in
Overijse.
Org. Zoniën Athletics Team i.s.m. gemeente
55 euro (sportverzekering, begeleiding en T-shirt inbegrepen).
INFO en INSCHRIJVEN: recreatie@zateam.be, www.zateam.be

Do 07-03-19
Theater Spoor 6: nnNIAUWww
Familievoorstelling
Een piloot landt voor je neus. Hij vertelt de passagiers leuke vliegtuigverhalen en
zingt en danst met hen op vrolijke liedjes. Een luchtige voorstelling voor iedereen
die meevliegt. Je zal in de wolken zijn! Deze voorstelling wordt georganiseerd in
het kader van de Grabbelpaswerking, maar ook families zijn meer dan welkom!
Org. dienst Vrije Tijd
14 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6 euro. VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons worden
aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be
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Vr 01 en za 02-03-19
Reintje Jeugd:
Armandus de Zoveelste
Regie: Peter Decoodt
Koning Armandus de Zoveelste
wil geen koning meer zijn omdat
zijn vrouw, koningin Mariola, op
sterven ligt. Prins Eduardus de
Zoveelste wil geen koning worden
in een land waar koningen niets
te zeggen hebben. Prinses Bellatrix
de Zoveelste kan geen koning
worden: ze is namelijk een meisje
en te jong. De eerste minister weet niet wat hij moet doen.
De dokter weet niet wat hij moet doen. Niemand weet wat
er nu moet gebeuren. Behalve misschien een kabouter,
maar ja, wie gelooft daar nu in? Reintje
creëert een knettergekke voorstelling voor
iedereen van 3 tot 99 jaar!
Org. Toneelgroep Reintje
20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:
6,5 euro. VVK: 7 euro. Kassa: 8 euro.
Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO: Kim
Vanderstraeten, gsm 0476 65 89 16, info@reintje.be
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, www.reintje.be of bij
Mimi’s Optiek.

Za 09-03-19
Fuif voor de jeugd van vroeger
Voor de derde keer organiseert Chiro Hoeilaart de Fuif
voor de jeugd van vroeger. Dit is het uitgelezen moment
voor alle 21-plussers om nog eens te swingen op de
muziek uit de jaren ’80, ’90 en 2000 én de beats van nu.
Je kan uiteraard ook genieten van een fris drankje en een
lekkere snack!
Org. Chiro
Van 21 tot 03 uur, GC Felix Sohie. VVK: 7 euro.
Kassa: 8 euro. INFO en KAARTEN: Chiroleiding.

Zo 10-03-19
Feest van de Vrouw

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. Er wordt deze keer ook een
demonstratie gegeven van de nieuwe bibliotheekwebsite:
opzoeken in de catalogus, verlengen van
de leentermijn, maken van reservaties, …

Het Feest van de
Vrouw begint met een
aperitiefconcert om 11 uur,
aangeboden door de
Cultuurraad. Nele Hofman,
jong talent uit eigen streek,
brengt covers en eigen
nummers. Ze is al van jongs af bezig met muziek en heeft
het voorprogramma van Tom Helsen verzorgd tijdens zijn
theatertour. Om 15 uur word je verwacht in de cafetaria
voor een glaasje bubbels en een gebakje, opgeluisterd
met dans, muziek en zang. De prijs voor Vrouw van
het Jaar en Lifetime worden dan ook uitgereikt en
cadeaubonnen van de sponsors worden verloot. Iedereen
welkom voor een gezellige babbel in leuk
gezelschap!

Org. Seniorenraad

Org. SamenVoor

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

Van 11 tot 18 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3, …
Hoeilaart: 10 euro. VVK: 12 euro. Kassa: 14 euro
(drankje, gebak en lidkaart inbegrepen). INFO en
KAARTEN: www.samenvoor.net. Inschrijven via
samenvoor.be@gmail.com of 0476 56 62 59.

Wo 06-03-19
Computerspreekuur
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Zo 10-03-19
Lezing: Zoniënwoud wordt wildernis?!
Het landschap van het Zoniënwoud wordt beschermd, maar het is ook sterk
veranderd. Er blijven steeds meer dode bomen liggen, er grazen wilde koeien ...
Wordt het bos één grote wildernis? Natuurpunt geeft een inkijk in de plannen
van het beheerplan voor de volgende jaren: hoe ziet het bos eruit aan het eind
van deze eeuw? Gastspreker is Patrick Huvenne. Hij is al 15 jaar verantwoordelijk
voor het dagelijks beheer van het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud.
Wil je deze lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in want de plaatsen zijn beperkt.
Org. Natuurpunt CVN
11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. INFO en INSCHRIJVEN:
www.natuurpunt.be/cvn

Zo 10-03-19

Wo 13-03-19

Natuurwandeling:
Het Zoniënwoud en de klimaatverandering

Filmnamiddag:
Niet schieten

Een gids van Natuurgroepering
Zoniënwoud (NGZ) neemt je mee op deze
themawandeling 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

Do 14-03-19
Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant kan je voor 8 euro
genieten van een heerlijke en gezonde
maaltijd.
Menu:
• Tomatensoep
• Koninginnenhapje met rijst
• Eclair
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 04/03 tot en met dinsdag 12/03 (12 uur). INFO en
INSCHRIJVEN: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be
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Cultuur om 14 uur
Bij de laatste aanslag van de Bende
Van Nijvel op 9 november 1985, in het
Delhaize-warenhuis van Aalst, werden
de ouders en zus van de negenjarige
David Van de Steen voor zijn ogen
neergeschoten. Hijzelf blijft zwaargewond
en verweesd achter. Zijn grootouders
vangen hem op en hebben de loodzware
opdracht om ondanks het grote verlies en
verdriet, en vele onbeantwoorde vragen,
hun kleinzoon een toekomst te bieden.
De film is geschikt voor kijkers vanaf
12 jaar.
Org. dienst Vrije Tijd
14 uur, GC Felix Sohie. VVK: 3 euro.
Kassa: 4 euro. Cultuurwaardebons
worden aanvaard. INFO en KAARTEN:
dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be

Vr 15-03-19
Grote Wijndaalquiz
Voor de twaalfde keer
staat deze gevarieerde,
algemene kennisquiz
garant voor een leuke
en spannende avond,
met een drankje en
hapje tussendoor en mooie prijzen. Bovendien gaat de
integrale opbrengst naar Voedselhulp Druivenstreek.
Vorig jaar werd liefst 1250 euro overgemaakt aan deze
vrijwilligers die al vele jaren de strijd aangaan tegen
verdoken armoede in onze streek (www.voedselhulpoverijse.be).
Org. Dynamo Wijndaal
20 uur, GC Felix Sohie. Deelname: 25 euro per ploeg.
Een ploeg telt minimum 3 en maximum 6 personen.
Vooraf inschrijven is verplicht. INFO en
INSCHRIJVEN: dynamowijndaal@gmail.com,
www.dynamowijndaal.be

Za 16-03-19
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
In het voorjaar organiseert
Gezinsbond Hoeilaart
naar goede gewoonte een
tweedehandsbeurs van kinderkleding, babyuitzet en
speelgoed. Meer dan dertig standhouders geven met
veel plezier hun spullen nog een tweede leven! Ga
zeker eens een kijkje nemen.
Wil je graag zelf een standje bemannen? Mail dan
naar gezinsbondhoeilaart@hotmail.com
(inschrijven als verkoper is verplicht).
Org. Gezinsbond
Van 10 tot 13 uur, GC Felix Sohie (theaterzaal).
Gratis toegang.
INFO: gezinsbondhoeilaart@hotmail.com

Zo 17-03-19
Rhythm & Choir:
Het Ruusbroeckoor gaat ritmisch

Za 16-03-19
Jeugdboekendag
In de bib valt er altijd
wat te beleven, maar
als het Jeugdboekendag
is, nog veel meer.
Thema is dit jaar
Vrienden voor altijd.
Je gaat gezellig retro
vriendschapsbandjes
knutselen (om zelf te
dragen en uit te delen
aan al je vrienden) maar
ook megacoole stapjes
zetten in de virtuele realiteit. Breng maar bff’s mee want
je gaat er alles leren over VR-apps en zelf VR-brillen
maken!

Het Ruusbroeckoor deelt het podium met Percussion on
stage, het jonge percussie-ensemble van Dimitri Dumon,
leraar slagwerk bij APKO Hoeilaart. Het ensemble
brengt voornamelijk melodische werken met marimba
en vibrafoon. Het koor zelf, onder leiding van Johan
Sluys, brengt bekende nummers uit de film en kleinkunst
als The Rhythm of life van Cy Coleman en We zullen
doorgaan van Ramses Shaffy. Ze worden begeleid op
piano, fluit en percussie.
Org. Ruusbroeckoor
15 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:
7,5 euro. VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro.
Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO: ruusbroeckoor@gmail.com. KAARTEN: dienst
Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be

Org. bib
Van 10 tot 13 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: bib,
tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be
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Di 19-03-19
Lezing: Vakmanschap in muziek
Nacht van de Geschiedenis
Het Davidsfonds overtuigde dorpsgenoot Willy Vervloet,
in het dagelijks leven musicoloog aan de KU Leuven en
het conservatorium van Antwerpen, om een avond lang
jouw gids doorheen de muziekgeschiedenis te zijn. Van
de Dies Irae tot de moderne popmuziek, vakmanschap is
overal de drijvende kracht achter de muzieknoten die ons
allen beroeren. Zeil mee op deze ontdekkingsreis door
honderden jaren muziekgeschiedenis.
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. KAARTEN: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s
Optiek.

Za 23-03-19
FashionSwap
Heb je kleren in je
kast hangen die je niet meer draagt, maar die wel nog in
goede staat zijn? Kan je ze moeilijk weggeven? Kom ze
dan ruilen voor andere leuke kleren op de FashionSwap.
Zo doen we samen aan consuminderen!
Hoe werkt het?
• Schrijf je voor 21 maart in via www.samenvoor.net of
fashionswapsv@gmail.com.
• Van 10 tot 11.30 uur kan je je kleren, schoenen,
handtassen … binnen brengen en krijgen je
kledingstukken punten op basis van goede staat,
materiaal, merk, soort item, ... Er worden enkel kleren
aanvaard die in goede staat zijn (miskoopjes, weinig
gedragen kleren, …).
• Om 12 uur begint de ruil en kan je met je punten
andere kleren kopen.
• Als je niets leuk vindt, kan je je eigen kleren terugkopen
of je punten bijhouden voor een volgende editie.
Kleren die overblijven gaan naar een
goed doel.
Org. SamenVoor
Van 10 tot 15 uur, GC Felix Sohie. Gratis.
INFO en INSCHRIJVEN: fashionswapsv@gmail.com,
www.samenvoor.net
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Do 21-03-19
Chrystel Wautier Quintet
Jazz at Felix’
Toen Jazz at Felix´ nog Jazz@Phobos heette, was
de Waalse zangeres Chrystel Wautier een van de
topoptredens. Haar muziek, met sterke latin invloeden,
is dan ook erg toegankelijk en aanstekelijk. Chrystel
herinnerde zich haar passage in Hoeilaart en was
dadelijk bereid om heer succesvolle cd The Stolen Book
bij ons te komen voorstellen.
Line-up: Chrystel Wautier - zang, Cédric Raymond piano, Lorenzo Di Maio - gitaar, Jacques Pili - contrabas,
Jérôme Klein - drums
Org. 5 voor 12
20.30 uur, 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. KAARTEN: dienst Vrije
Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be

Za 23-03-19
Repair Café
Dorpsgenoten helpen elkaar op vrijwillige basis bij het
herstellen van kleding, fietsen, huishoudelijke elektra,
ICT, speelgoed, scharen/messenslijpen, ... Je spaart er
niet alleen je portemonnee mee, maar ook het milieu!
Neem zelf een vervangonderdeel of gebruiksaanwijzing
mee. Gereedschap en materialen staan ter beschikking.
Ook de FashionSwap en de Zwerfvuilopruimdag zullen
die dag plaatsvinden, samen met allerlei
randactiviteiten. Je kan bovendien gezellig
iets eten en drinken in de cafetaria.
Org. SamenVoor
Van 10 tot 14 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Als je toch
een gift voor het goede doel wil doen, kan dit zeker.
INFO: samenvoor.be@gmail.com, www.repaircafe.org

Theater Malpertuis: Olivetti 82
Bernard Van de Wiele weet niet waarom hij zich opeens in een politiekamer
bevindt met een Olivetti 82-typmachine voor z’n neus en twee mannen die
hem aan de tand voelen. Een adembenemende vertelling waarin Bob De Moor
niet alleen de ziel van zijn personage blootlegt, maar ook die van zichzelf.

© Sofie Debackere

Za 23-03-19

Org. dienst Vrije Tijd
20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro. VVK: 12 euro. Kassa: 14 euro. Cultuurwaardebons
worden aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be

Do 28, vr 29 en za 30-03-19
Toneelgroep Reintje: Prooi
Tekst en regie: Joris en Wouter Dergez
Prooi is een psychologisch drama
over vier mensen die ervaren hoe
het is om de prooi te zijn van hun
verleden, heden en toekomst.
Dankzij een blik onder de
hersenpan van deze psychiatrische patiënten, wordt het
publiek gegidst doorheen de meest tekenende momenten
van hun leven. Bovendien genieten de
toeschouwers van humor, drama en romantiek
van de bovenste plank.
Org. Toneelgroep Reintje

Za 30-03-19
Voorleesaperitiefje:
Vrienden voor altijd
Wist je dat de bib welgeteld 2536 prentenboeken
heeft? En dat de mooiste over vriendschap gaan?
Ter afsluiting van de Jeugdboekenmaand worden de
allermooiste voorgelezen. Alle kleuters welkom om te
komen luisteren. Papa en mama kunnen ondertussen
even bijbabbelen bij de Koffiestop die ten voordele van
Broederlijk Delen wordt georganiseerd.
Org. bib
Van 10.30 tot 12 uur, bib. Gratis.
INFO: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be

20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro.
VVK: 8 euro. Kassa: 9 euro. Cultuurwaardebons worden
aanvaard. INFO: Kim Vanderstraeten, gsm 0476 65 89 16,
info@reintje.be. KAARTEN: dienst Vrije Tijd,
tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.reintje.be
of bij Mimi’s Optiek.

Za 30-03-19
Maak van je tuin een duurzame plek
Lezing door Louis De Jaeger
Eco-entrepreneur Louis De Jaeger heeft vijf jaar lang de wereld rondgereisd en geraakte
gepassioneerd door permacultuur en duurzaam landschapsontwerp, een passie die hij wil delen.
Hij adviseert particulieren, bedrijven en overheden om van hun gebouwen en tuinen duurzamere
en aangenamere plekken te maken. Louis schrijft regelmatig artikels over duurzaam tuinieren en
heeft in november 2018 een verzoekschrift tegen het gazon in het Vlaams Parlement ingediend.
Org. Rodenbachfonds
13 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
INFO: Danny De Rudder, tel. 02 657 43 33, danny.derudder@telenet.be, www.rodenbachfondshoeilaart.vlaanderen
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be
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Maart 2019
Datum

Uur

Plaats/Vertrek

Vr 01 en za 02

20 uur

GC F. Sohie

Activiteit

Organisator

Reintje Jeugd: Armandus de Zoveelste

Toneelgroep Reintje

Ma 04 t.e.m. vr 08: Grabbelpas Krokusvakantie
Di 05 maart t.e.m. za 18 mei: Cursus Start to Run ZA-Team
Wo 06

9.45-11.45 uur

GC F. Sohie

Do 07

14 uur

GC F. Sohie

Computerspreekuur

Seniorenraad

Theater Spoor 6: nnNIAUWww

Dienst Vrije Tijd

Do 07 en vr 08: TIENERS Krokusvakantie
Za 09

21 uur

GC F. Sohie

Fuif voor de jeugd van vroeger

Chiro

Zo 10

11 uur

GC F. Sohie

Aperitiefconcert: Nele Hofman

Cultuurraad

Zo 10

11 uur

Bosmuseum

Natuurpunt CVN

Zo 10

14 uur

Bosmuseum

Zo 10

15 uur

GC F. Sohie

Lezing: Zoniënwoud wordt wildernis?!
Natuurwandeling: Het Zoniënwoud en de
klimaatverandering
Feest van de Vrouw

Wo 13

14 uur

GC F. Sohie

Filmnamiddag: Niet schieten

Dienst Vrije Tijd

Do 14

11.30 uur

De Eekhoorn

Dorpsrestaurant (inschrijven van 04/03 tot 12/03, 12 uur)

Dienst Welzijn

Do 14

14-16 uur

GC F. Sohie

Creanamiddag

Crea Hoeilaart

Vr 15

20 uur

GC F. Sohie

Grote Wijndaalquiz

Dynamo Wijndaal

Za 16

10-13 uur

GC F. Sohie

Za 16

10-13 uur

GC F. Sohie

Tweedehandsbeurs Gezinsbond

Zo 17

8.30 uur

Parking gemeentehuis

Uitstap naar Alden Biesen en feestmaaltijd

WC ‘t Beukenootje

Zo 17

15 uur

GC F. Sohie

Rhythm & Choir: Het Ruusbroeckoor gaat ritmisch

Ruusbroeckoor

Di 19

14.30 uur

Gemeenteplein

Aquagym

Femma

Di 19

20 uur

GC F. Sohie

Lezing: Vakmanschap in muziek

Davidsfonds

Wo 20

19.30 uur

GC F. Sohie

Spreker: Leren nee zeggen

Femma

Do 21

20.30 uur

GC F. Sohie

Jazz at Felix’: Chrystel Wautier Quintet

Vr 22

8-12 uur

Markt

Koffiestop

Za 23

10-14 uur

GC F. Sohie

Zwerfvuilopruimdag

5 voor 12
Broederlijk Delen i.s.m. bib,
GROS en Wereldwinkel
Milieudienst

Za 23

10-14 uur

GC F. Sohie

Repair Café

SamenVoor

Za 23

10-15 uur

GC F. Sohie

FashionSwap

SamenVoor

Za 23

20.30 uur

GC F. Sohie

Theater Malpertuis: Olivetti 82

Dienst Vrije Tijd

Za 23

21 uur

JC Koldam

Fuif: Jin den Disco

Scouts (Jins)

Do 28

14-16 uur

GC F. Sohie

Creanamiddag

Crea Hoeilaart

Do 28

20 uur

GC F. Sohie

Jaarvergadering Buurtpreventiegroep Hoeilaart

BIN

Do 28

20 uur

GC F. Sohie

Toneelgroep Reintje

Vr 29

13.30-15.30 uur

GC F. Sohie

Vr 29

20 uur

GC F. Sohie

Toneelgroep Reintje: Prooi
Creatieve namiddag: Kleedjes naaien voor het goede
doel en gezelschapsspelen
Toneelgroep Reintje: Prooi

Za 30

10-13 uur

Bibliotheek

Koffiestop

Za 30

10.30-12 uur

Bibliotheek

Voorleesaperitiefje: Vrienden voor altijd

Za 30

13 uur

GC F. Sohie

Lezing: Maak van je tuin een duurzame plek

Rodenbachfonds

Za 30

20 uur

GC F. Sohie

Toneelgroep Reintje: Prooi

Toneelgroep Reintje

Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
SamenVoor

Bib

Jeugdboekendag

Gezinsbond

Femma
Toneelgroep Reintje
Broederlijk Delen i.s.m. bib,
GROS en Wereldwinkel
Bib

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

Elke vrijdag

8-13 uur

Gemeenteplein

Markt

Dienst Lokale Economie

Elke vrijdag
(uitz. schoolvakanties)

14-16 uur

Nerocafé

Café Combinne

Archeduc

In de vertelzetel

Bib Hoeilaart

De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
24

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 april 2019 in voor maandag 4 maart.
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

