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Veilige dienstverlening
Denk eraan: het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer je bij de gemeentediensten 
of bij het OCMW moet zijn. Zonder mondmasker mag je niet binnen.
Vooraf een afspraak maken blijft aanbevolen. Maak een afspraak per telefoon of per mail, 
en laat ook weten waarvoor je wil langskomen. Dan kunnen de medewerkers zich alvast 
voorbereiden. Tel. 02 658 28 40 - afspraak@hoeilaart.be. 
Kijk ook eens op www.hoeilaart.be. Je vindt er heel wat informatie en online 
aanvraagformulieren. Alvast bedankt voor je medewerking!



Wie volgt haar op?Wie volgt haar op?
Rode Kruis Hoeilaart zoekt een nieuwe 

afdelingsvoorzitter. Na acht jaar zit de 

termijn van Lea Vandervoort erop.

Als voorzitter leidde en coördineerde Lea 

een team van een twintigtal gemotiveerde 

vrijwilligers. Je kent hen beslist van de 

hulpdienst, de bloedinzamelingen, de EHBO-

cursussen, het niet-dringende ziekenvervoer 

en de brugfiguren die bij kwetsbare 

kinderen de kloof tussen thuis en school 

helpen dichten. Op grotere evenementen 

zoals wielerwedstrijden, voetbalwedstrijden 

en het Druivenfestival zijn ze steevast stand-

by om de eerste medische zorgen toe te 

dienen wanneer zich noodsituaties zouden 

voordoen.

Op www.hoeilaart.be/rode-kruis-zoekt-

vrijwilligers en www.rodekruis.be/

afdeling/hoeilaart (‘Word vrijwilliger’) 

vind je informatie over wat van een 

afdelingsvoorzitter precies verwacht wordt.  

Trekt die taak je aan? Neem dan contact 

op via info@hoeilaart.rodekruis.be voor 

meer uitleg en om je kandidaat te stellen.
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 SOCIALE HUISVESTING 

Woon je in een 

huis of flat van 

de Gewestelijke 

Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMVH) 

en zit je met vragen of wil je problemen 

aankaarten? Ben je op zoek naar een 

betaalbare woning en wil je meer uitleg krijgen 

over de voorwaarden om voor een sociale 

woning in aanmerking te komen? 

Dan kan je op 19 mei en 23 juni tussen 

10 en 12 uur terecht op het spreekuur van 

de Gewestelijke Maatschappij in de wijk 

Sloesveld, Welvaartlaan 7. Het dragen van een 

mondmasker is verplicht.

/ VARIA / 

Tot uw dienst
Onthaal gemeentehuis
02 658 28 40

onthaal@hoeilaart.be

gemeente@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur  

en van 13.15 tot 16 uur.

Sociaal Huis
02 658 28 68

sociaalhuis@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur.

Burgerzaken
02 658 28 50

burgerzaken@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 8.15 tot 12 uur.  

Donderdag ook van 16 tot 19.30 uur.

Vrijetijdsbalie
GC Felix Sohie

02 657 05 04

vrijetijd@hoeilaart.be

Open: van maandag tot vrijdag,  

van 9 tot 12 uur.

 MATRASSEN GRATIS 

Zit je met een oude matras? Sinds dit jaar kan 

je ze gratis naar het recyclagepark brengen.

Net als afgedankte elektrische en elektronische 

apparaten worden matrassen voortaan 

onbeperkt gratis aangenomen.

 GRATIS ANTI-DIEFSTALLABEL OP JE FIETS  

Op woensdag 26 mei (14-16 uur) en vrijdag 

18 juni (9-11 uur) kan je in Hoeilaart op 

afspraak je fiets laten merken door de politie.  

Mail voor een afspraak naar: 

preventie@politiedruivenstreek.be.

Door op je fiets je rijksregisternummer aan 

te brengen, is hij beter beveiligd en kan hij 

gemakkelijker terugbezorgd worden wanneer de 

politie hem na een diefstal vindt.

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

??         GMVH – tel. 02 371 03 30  
     info@volkshuisvesting.be  
 www.volkshuisvesting.be

??          
www.politiedruivenstreek.be
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 VOLWASSENENONDERWIJS 

Crescendo CVO biedt op de campus Tervuren-

Hoeilaart vanaf september 2021 volgende lessen 

aan: Nederlands voor anderstaligen, Frans, 

Engels, Duits, Spaans, ICT, Mode en Koken.

Van 25 mei tot en met 30 juni 2021 kan 

je je voor deze cursussen inschrijven op 

het secretariaat van de campus in de Pater 

Dupierreuxlaan 1, bus B, 3080 Tervuren: op 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 

9 tot 12 en van 18 tot 21 uur.

Wil je weten welke cursussen precies in Hoeilaart 

plaatsvinden? Of ben je ook benieuwd naar 

het cursusaanbod in het nabije Sint-Genesius-

Rode op campus GLTT Rode? Het volledige 

cursusaanbod 2021-2022 staat vanaf 17 mei 

online op www.crescendo-cvo.be. Ook de 

financiële en andere voordelen die je als cursist 

in het volwassenonderwijs geniet, vind je daar 

terug. 

Digitale infodagen
Op 25, 26 en 27 mei organiseert Crescendo 

CVO digitale infodagen over het nieuwe 

cursusaanbod. Op www.crescendo-cvo.be wordt 

uitgelegd hoe je kan deelnemen.

/ VARIAVARIA / 

 GEEN SPREEKUUR VAN DE BELASTINGEN 

Omwille van de coronacrisis biedt de FOD 

Financiën enkel telefonische hulp aan bij het 

invullen van je belastingaangifte. De kantoren 

blijven gesloten en er worden dit jaar ook geen 

zitdagen georganiseerd in het GC Felix Sohie.

Heb je hulp nodig?

o Neem dan zelf contact op via het nummer dat 

op je aangiftedocument staat en maak een 

afspraak voor telefonische hulp.

o Heb je vorig jaar je belastingaangifte laten 

invullen door een medewerker van de 

belastingdienst (FOD Financiën) en beschikt 

die over jouw telefoonnummer? Dan is het 

mogelijk dat die medewerker je opbelt om zijn 

of haar hulp aan te bieden.

Wees voorzichtig als je door de belastingen 

opgebeld wordt, want sommige mensen met 

slechte bedoelingen kunnen deze oproepen 

imiteren.

??        financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte
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Online opgelichtOnline opgelicht
Cybercriminaliteit of oplichting via het internet blijft 
toenemen. Ook de Druivenstreek en de coronavaccinaties 
ontsnappen er niet aan.

De eerste drie maanden van 2021 deden in 

onze politiezone 42 slachtoffers aangifte van 

oplichting via internet, wat neerkomt op een 

totaalbedrag van 156.078 euro of gemiddeld 

2645 euro per dag. “Uit ervaring weten we 

dat veel slachtoffers zich de moeite besparen 

om aangifte te doen en dat het werkelijk aantal 

gedupeerden ongetwijfeld nog een stuk hoger 

ligt”, zegt Sébastien Verbeke, korpschef van de 

Politiezone Druivenstreek. 

 PHISHING 

Meestal gaat het over phishing. Criminelen 

proberen dan te ‘vissen’ naar gevoelige 

gegevens, zoals persoonlijke informatie, 

wachtwoorden, bank- of kredietkaartgegevens 

en je geheime bankcode. Je wordt per mail, sms 

of telefoon gecontacteerd, zogezegd door een 

betrouwbare instantie zoals je bank, bpost, de 

belastingen, ... meestal met de melding dat je 

snel iets in orde moet brengen. 

Sébastien: “Je rekening is geblokkeerd, je 

moet een nieuwe bankkaart aanvragen, je 

trekt geld terug van de belastingen, je hebt 

een beveiligingsprobleem op je computer,  ... 

de verhalen waarmee je wordt gecontacteerd 

zijn talrijk en worden steeds geloofwaardiger. 

Je wordt gevraagd om op een link te klikken. 

De pagina waarop je dan terecht komt lijkt 

echt, maar is het niet. Uiteindelijk geef je 

nietsvermoedend je gegevens in. Zo kunnen de 

oplichters jouw codes achterhalen of je dingen 

laten doen waardoor je onbewust geld stort op 

een vreemde rekening.”

Wouter Vandendael, sinds 2017 de cyberflik 

van onze politiezone, is niet verwonderd dat er 

nu ook valse uitnodigingen voor de vaccinaties 

de ronde doen. “Cybercriminelen grijpen elke 

actualiteit aan om de internetgebruiker in de val 

te lokken. Het was dan ook te verwachten dat 

ze vroeg of laat dergelijke valse uitnodigingen 

zouden uitsturen.”

/ VEILIG EN WEL / 
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 VALSE BERICHTEN HERKENNEN 

“Word je gevraagd om handelingen uit te voeren 

met de kaartlezer van de bank na een mail of 

bericht? Stop dan! De kans is groot dat je wordt 

opgelicht”, waarschuwt Wouter. “De codes die de 

kaartlezer genereren hebben dezelfde waarde als 

een pincode van je bankkaart. Geef deze dus niet 

zomaar door. Vraag eerst advies aan je bank door 

ze zelf te contacteren op het nummer dat jij kent. 

Niet op het nummer van de mail, dan kom je vaak 

bij de oplichter zelf uit.”

En hoe herken je een valse uitnodiging om je te 

laten vaccineren? “Iedereen krijgt in principe een 

uitnodiging per brief, waarop jouw naam duidelijk 

wordt vermeld. Als je enkel een uitnodiging 

ontvangt per e-mail of sms, dan is dat verdacht. Je 

krijgt ook nooit een uitnodiging van je gemeente 

of van een vaccinproducent (Pfizer, Moderna, 

Camera’s houden oogje in het zeil
Ook een veilige gemeente als Hoeilaart, krijgt te kampen met 
druggebruik, dealen, illegale wapendracht, geluidshinder en 
sluikstorten. Om deze overlast beter in kaart te brengen en aan 
te pakken, heeft het bestuur mobiele camera’s geplaatst.

 VERPLAATSBAAR 

Vooral rond de Mariënparking, 

het SJC Koldam en het Jan van 

Ruusbroecpark komen jongeren, 

van Hoeilaart en daarbuiten, graag 

samen. Helaas vinden ook personen 

met slechte bedoelingen de weg 

naar deze locaties. Voor de veiligheid 

van inwoners en bezoekers werden 

op de Mariënparking en bij SJC 

Koldam camera’s geplaatst. Het zijn 

mobiele camera’s die ook ingezet 

kunnen worden op andere locaties 

wanneer zich daar overlast zou 

voordoen. Ze werden alvast tot eind 

2021 gehuurd.

 BEWIJSLAST IN RECHTBANK 

Dankzij de camerabeelden kan 

de politie overlast, vandalisme en 

andere strafbare fenomenen in kaart 

brengen en daders identificeren. 

Ze kunnen ook gebruikt worden 

als bewijslast tegen de daders in de 

rechtbank. Alleen de politie kan de 

beelden raadplegen.

??        www.politiedruivenstreek.be

Verdachte berichten?
Stuur ze door naar verdacht@safeonweb.be

Slachtoffer van internetcriminelen? 
Doe dan aangifte bij de politie via  

www.politiedruivenstreek.be. Zo is de kans 

groter dat de daders ingerekend worden en 

krijgen de politie en de overheid een beter 

zicht op het fenomeen.

Preventieve tips:
www.safeonweb.be – www.cybersimple.be

Astra Zeneca …) maar van de Vlaamse, Waalse 

of Brusselse overheid. Uitnodigingen via e-mail 

zijn verstuurd vanuit het adres cov19-vaccin@

doclr.be en een officiële sms is afkomstig van het 

nummer 8811. Bel naar de infolijn 02 713 87 10 

bij de minste twijfel.” 
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Het begon met de afbraak van het oude rusthuis 

in juni 2019. Twee jaar later is ’t Druifje, het 

nieuwe kinderdagverblijf op zorgsite Den 

Dumberg, bijna klaar. Achtendertig kinderen 

tussen 0 en 3 jaar zullen er terecht kunnen. In 

vergelijking met het huidige kinderdagverblijf op 

Solheide zijn dat er minstens vijftien meer. In de 

praktijk kunnen dat er nog meer zijn want niet 

alle kinderen gaan voltijds naar de opvang. 

 FLEXIBELE STRUCTUUR 

“De nieuwbouw is veel ruimer en helemaal 

gebouwd op maat van onze werking”, zegt 

Melanie. “We kunnen de baby’s en de peuters 

er afzonderlijk opvangen. Beide leeftijdsgroepen 

hebben een eigen opvangruimte, slaapruimte 

en sanitair. Dat is handig want ze vergen een 

andere aanpak. Peuters hebben structuur 

nodig met vaste routines, een veilige basis 

om op ontdekking te gaan, terwijl we bij de 

allerkleinsten zoveel mogelijk hun eigen ritme 

willen volgen.”

Door middel van schuifdeuren kunnen de twee 

groepen op hun beurt nog eens opgesplitst 

worden in twee kleinere groepjes. Dat vindt 

Melanie super: “We werken graag in kleinere 

groepjes, de kinderen voelen zich dan meer op 

hun gemak en meer betrokken. Een fijne, warme 

kinderopvang is een springplank voor het leven.”

De oudste peuters worden tijdens de laatste 

maanden in het kinderdagverblijf voorbereid 

op de kleuterschool. Ze hebben hun eigen 

groepje, in een groter lokaal waar veel ruimte 

is om te bewegen. “Bewegen bevordert hun 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid”, legt 

Melanie uit. “Maar ook onze jongere peuters 

zullen in die zaal mogen fietsen, klimmen en 

deelnemen aan bewegingsactiviteiten.” Dat de 

verschillende leeftijden op sommige momenten in 

contact komen met elkaar, is belangrijk voor de 

sociale ontwikkeling. Zo leren ze onder meer voor 

zichzelf opkomen, maar ook rekening houden 

met elkaar. Om die reden kan bijvoorbeeld ook 

de scheidingswand tussen peuters en baby’s 

weggeschoven worden.

Van Solheide naar Van Solheide naar 
Den DumbergDen Dumberg
Dit najaar verhuist het kinderdagverblijf naar een ruime 
nieuwbouw op maat van baby’s en peuters. Melanie De Roeck 
en haar team tellen af.
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 KINDVRIENDELIJK INTERIEUR 

Ingebouwde kasten, tafeltjes en stoeltjes 

op maat, bedjes aangepast aan de leeftijd, 

een imitatiehoek met keukentje, een rustige 

hoek om te snoezelen en boekjes te kijken, 

een constructiehoek, een ontdekkingshoek 

… momenteel bereidt Melanie, samen 

met pedagogisch ondersteuner Liza en de 

kinderbegeleiders, de inrichting van het nieuwe 

gebouw en de speelhoeken voor. “Ook het 

interieur en onze pedagogische visie gaan hand in 

hand”, zegt Liza daarover. “Om rust te brengen 

tussen het felgekleurde speelmateriaal, kozen we 

voor de aankleding van de verschillende ruimten 

pastelkleurtjes uit. Een muur vol familiefoto’s 

van de kinderen en vertelplaten zullen in 

elke leefruimte gezelligheid brengen en het 

taalgebruik van de kinderen stimuleren.”  

Het nieuwe gebouw herbergt verder een centrale 

keuken met berging, een linnenkamer, een 

bureau, een inkomhal en centrale gang. Via 

/ KINDEROPVANG / 

doorgeefkastjes kunnen de ouders vanuit de 

gang reservekleedjes, flesjes en pampers aan de 

begeleidsters bezorgen. In het borstvoedingslokaal 

kunnen mama’s bij het brengen en ophalen hun 

kindje voeden, maar ook overdag zijn ze hier 

welkom.

  Melanie en Liza 
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Op zoek naar een  
opvangplaats voor je kind?
Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt met een digitaal 
aanmeldpunt dat alle aanvragen voor kinderopvang bij  

alle kinderopvanginitiatieven in Hoeilaart centraliseert. Maak 

op de website www.kinderopvanginmijnbuurt.be  

een account aan, selecteer de opvanginitiatieven van je  

keuze en registreer online je aanvraag voor opvang van je 

baby of peuter. Doe dat zo snel mogelijk van zodra je  

weet dat je zwanger bent.

/ KINDEROPVANG / 

??             Melanie De Roeck, verantwoordelijke kinderdagverblijf – tel. 02 657 38 04  
    kinderdagverblijf@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be/OCMW-kinderdagverblijf

 UITNODIGENDE TUIN 

De grote ramen van de opvangruimten zijn 

op het zuiden gericht en geven uit op een 

grote tuin. Het kinderdagverblijf hecht veel 

belang aan bewegen en buitenspel. Ook in 

de tuin zal het spelaanbod gevarieerd zijn en 

op maat van de verschillinde leeftijdsgroepen. 

Naast een aantal natuurelementen zoals 

boomstammetjes, een blotevoetenpad, 

een heuvel om over te lopen, is er ook een 

overdekt terras waar de kindjes bij mooi weer 

buiten kunnen eten en bij wisselvallig weer 

kunnen spelen”, verduidelijkt Liza.

“Aan de kant van het woonzorgcentrum wordt een 

belevingsruimte voorzien met schors, een fietswegje 

en speeltoestel met schuifaf. Op die manier kunnen 

de bewoners van het woonzorgcentrum de kinderen 

bezig zien. We zijn van plan om in 2022 werk te 

maken van een intergenerationeel project om de 

oudste en jongste bewoners van de zorgsite dichter 

bij elkaar brengen.” Melanie en haar team kijken 

ernaar uit!
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“Regelmatig kijk ik op de website van de Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM) de analyseresultaten 

van het IJsewater na. Daaruit blijkt dat de IJse 

erop vooruitgaat en het in vergelijking met 

andere waterlopen goed doet”, zegt Pascal. In de 

vissersclub merken we dat ook aan de soorten vis 

die we in de gemeentevijver aantreffen. Goede 

waterkwaliteit zorgt voor meer biodiversiteit, fauna 

en flora kunnen zich beter ontwikkelen, en daar 

werken we met de club ook aan mee. Zo hebben 

we bijvoorbeeld samen met de milieudienst in de 

vijver een kunstmatig paaigebied ingericht. De vissen 

kunnen er tussen het kunstgras en het riet rustig 

paren.”

Dat de waterkwaliteit van de IJse op de goede 

weg is, is onder meer te danken aan een aantal 

ingrepen die het Agentschap Natuur en Bos 

(ANB) in het Zoniënwoud heeft uitgevoerd. Op 

de loop van de IJse, tussen de Ganzepootvijver 

en de Groenendaalsesteenweg, heeft ANB op 

verschillende plaatsen natuurlijke zuiveringsstations 

aangeplant. Pascal: “De Koningsvijver in de 

Groenendaalsesteenweg is daar het beste voorbeeld 

van. Het riet vormt een natuurlijke filter en zuivert 

een deel van het vervuilde water dat van de Ring 

afkomstig is. Verderop, in de Kasteelstraat, zijn 

de effecten in de IJse duidelijk waar te nemen. 

Waterplanten, insecten en kleine visjes zijn hier en 

daar te zien en hebben het naar hun zin.”

Wat niet alleen Pascal maar ook oudere Hoeilanders 

opvalt, is dat de waterstand van de IJse met de 

jaren is afgenomen. “Dat heeft natuurlijk te maken 

met de klimaatverandering. De bronnen in het 

Zoniënwoud die de IJse voeden, drogen stilaan 

op. Een minder positieve noot, waar we met z’n 

allen mee verantwoordelijk voor zijn en waar een 

werkgroep binnen onze milieuraad op lokaal vlak 

iets probeert aan te doen.”

IJse op de goede wegIJse op de goede weg
Als voorzitter van vissersclub De Luchtvangers en lid van de 
milieuraad houdt Pascal De Kimpe de waterkwaliteit van de IJse 
nauwlettend in het oog.

??         
      www.vmm.be/water/kwaliteit-waterlopen 
www.deluchtvangers.com

/ WATERKWALITEIT / 
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Zo besteedde het in 2020 in totaal een half 

miljoen euro in Hoeilaart. Dat geld ging onder 

meer naar bouw- en constructiematerialen, 

elektro, geluidstechniek, werkkledij, 

groenonderhoud, werken uitgevoerd door lokale 

vaklui, drukwerk en grafische vormgeving, 

advertenties, recepties, binnenhuisinrichting, 

bloemen, relatiegeschenken en voedingswaren.

Een greep uit de uitgaven van gemeente, OCMW 

en AGB Holar bij Hoeilaartse leveranciers:

o Groenonderhoud: ca. 190.788 euro

o Drank, voedingswaren, ontvangsten, 

relatiegeschenken, geschenkbonnen:  

ca. 80.660 euro

o Vaklui en materialen voor onderhoud en 

inrichting van gebouwen: ca. 79.039,70 euro

o Drukwerk, grafische vormgeving, advertenties: 

ca. 46.250 euro

o Materialen voor onderhoud en herstelling van 

wegen: ca. 19.479,49 euro

o Erelonen: ca. 15.309 euro 

o Vrijetijdsactiviteiten: ca. 14.000 euro

Bedragen inclusief btw

Een cadeautje of relatiegeschenk nodig? Als 

vereniging op zoek naar een passende attentie 

voor je vrijwilligers? Binnenkort zal iedereen 

eenvoudigweg kunnen kiezen voor een Hoeilaartse 

cadeaubon. Handig voor jou, en ook voor wie 

de bonnen krijgt en ze bij een deelnemende 

Hoeilaartse handelaar naar keuze kan gebruiken.

 ZWEMMEN IN BEGIJNTJESBAD 

Hoeilanders die gaan zwemmen in het 

Begijntjesbad van Overijse zullen ook in de vorm 

van dergelijke cadeaubonnen een tussenkomst 

ontvangen. Op die manier blijven ze genieten 

van het kortingstarief in het Begijntjesbad én 

worden ze aangemoedigd om te winkelen bij de 

Hoeilaartse ondernemers. Twee vliegen in één 

klap!

Hoe het systeem van de cadeaubonnen precies 

in zijn werk zal gaan, zal nog gecommuniceerd 

worden. Hou zeker je toegangstickets en 

bevestigingsmais van online reservaties in het 

zwembad al bij.

Gemeente en OCMW kopen in Hoeilaart
Het lokaal bestuur geeft het goede voorbeeld en koopt 
zoveel mogelijk bij plaatselijke handelaars en middenstand.

Cadeaubonnen om te winkelhieren
Hoeilaart werkt aan een cadeaubon waarmee je het hele jaar 
door bij lokale handelaars kan winkelen.

/ WINKELHIEREN / 

??       dienst Lokale Economie – tel. 02 658 28 57  
lokaleeconomie@hoeilaart.be
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/ DUURZAAM LOKAAL MONDIAAL / 

Meedoen voor een A-status
Ook in 2021 blijft de GROS  alert op het lokaal naleven van de fairtradecriteria. Hoeilaart heeft nu een 

B-status verdiend. Wie wil meewerken om er bij de volgende keuring een A-status van te maken, moet 

niet aarzelen maar meedoen! De trekkersgroep die binnen de GROS is gevormd kan wel wat 
hulp en steun gebruiken. Stuur een mailtje naar gros@hoeilaart.be en laat weten wat jij wilt doen.

 KLARE WIJN, ZUIVERE KOFFIE 

Wie Hoeilaart binnenkomt passeert bij de 

belangrijkste invalswegen het bord dat naar die 

status verwijst. De vermelding is een erkenning 

dat de prestaties en intenties van niet alleen de 

gemeente, maar ook die van handelaars en horeca, 

van scholen en van verenigingen zijn beoordeeld. 

Schenken zij wel klare wijn, zuivere koffie en thee 

bij hun evenementen? Doen ze dat alleen als de 

camera draait of is het een gewoonte geworden 

om bij de aankoop voorrang te geven aan 

producten die onder eerlijke werkomstandigheden 

zijn geproduceerd?

 BETERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

Staat het fairtradelogo op de verpakking van een 

product, dan weet je als klant dat aan verbetering 

van de arbeidsomstandigheden wordt gewerkt: 

dat erop wordt toegezien dat je kleren niet zijn 

genaaid in een atelier waar kinderen worden 

uitgebuit en waar arbeiders die lid willen worden 

van een vakbond niet worden bedreigd met 

ontslag. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar 

de strijd voor mensenrechten staat altijd voorop. 

Steeds meer fairtradeproducten die bijvoorbeeld 

in de Wereldwinkels worden verkocht voldoen 

trouwens ook aan andere criteria zoals bio en 

hergebruik van grondstoffen.

Hoeilaart blijft Hoeilaart blijft 
FairTradeGemeenteFairTradeGemeente
Hoeilaart behoudt zijn titel van FairTradeGemeente. 
Dat blijkt uit een bericht dat de gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking GROS begin 
maart ontving van de gelijknamige organisatie. De 
verlenging van de titel volgt op een bevraging naar 
de handelspraktijken in de gemeente.

??      www.fairtradebelgium.be – www.fairtradegemeenten.be – www.hoeilaart.be/fairtradegemeente
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In 1986 openden enkele vrijwilligers in een 

piepklein lokaaltje achter de pastorie een 

‘winkeltje’ waar ze op zondag een aantal 

producten uit ontwikkelingslanden verkochten. 

Vanaf 1988 stelde het gemeentebestuur 

gratis een (gedeeld) lokaal ter beschikking, 

aanvankelijk in het Felix Sohiecentrum, vanaf 

1990 naast het Felix Sohiecentrum waar zich nu 

het politiecommissariaat bevindt. Na een korte 

tussenstop op Gemeenteplein 5, verhuisde de 

Wereldwinkel uiteindelijk in maart 2002 naar 

Gemeenteplein 20.

Vandaag is de Oxfam-Wereldwinkel een 

gevestigde waarde, in een aantrekkelijke 

winkel met een uitnodigende etalage, ruime 

openingsuren en een uitgebreid aanbod aan 

food en artisanaat. Heel wat klanten vonden de 

voorbije 35 jaar de weg naar de winkel en zijn 

fairtradeproducten.

Eerlijk duurt het langstEerlijk duurt het langst
Wereldwinkel Hoeilaart zet zich al 35 jaar in voor 
eerlijke handel, tegen ongelijkheid en voor economische 
rechtvaardigheid. 

Meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers houden 

de winkel draaiende. Daar komt heel wat bij 

kijken, gaande van de winkel open houden, de 

winkel inrichten en bestellingen plaatsen tot 

de boekhouding doen, de webshop opvolgen 

en deelnemen aan de Oxfam-campagnes. 

In 2014 gaven ze de winkel een grondige 

opfrisbeurt. De winkel kan goede verkoopcijfers 

voorleggen en via de gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking GROS ook rekenen 

op de financiële steun van het lokaal bestuur.

Vormingsavonden, ontbijten, wijnproeverijen, 

filmvoorstellingen, wereldlunches, Meifeesten, 

Duurzame Doendersdag … het wereldwinkelteam 

is zeer actief en erg betrokken bij wat in Hoeilaart 

gebeurt, meestal in samenwerking met de GROS 

en andere verenigingen. Ook de komende jaren 

zal de Wereldwinkel de Hoeilanders blijven 

sensibiliseren om rechtvaardiger en duurzaam te 

consumeren en zich inzetten voor een beter leven 

van de mensen die ons voedsel produceren.

       2006: Wereldwinkel viert 20-jarig bestaan  
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/ ONTWIKKELINGSSAMENWERKING / 

Wereldwinkel Hoeilaart
Gemeenteplein 20

Tel. 02 657 75 25

hoeilaart@oww.be

Open:

o elke dinsdag, woensdag, vrijdag  

en zaterdag, van 10 tot 12 uur  

en van 14 tot 18 uur;

o elke zondag, van 10 tot 12 uur.

Webshop: shop.oxfamwereldwinkels.be/hoeilaart

Duurzaam lokaal mondiaal
Solidariteit met het Zuiden en de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen gaan in het nieuwe subsidiereglement van de 
GROS hand in hand.

 DE GROS 

Hoeilaart trekt jaarlijks 

85.000 euro uit voor een duurzaam 

beleid rond ontwikkelingssamenwerking. 

Dat budget komt neer op ongeveer 0,7 
procent van het totale jaarbudget van het 

lokaal bestuur. De gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking GROS staat in voor 

het beheer en de verdeling van deze middelen, 

en rapporteert daar jaarlijks over aan de 

gemeenteraad.

De uitdagingen waar de wereld voor staat, 

overstijgen een opdeling tussen Noord en Zuid. 

Ook de GROS past zijn werking aan om de 

doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking 

en lokaal mondiaal beleid te helpen realiseren. 

 DE SUBSIDIES 

Met het geactualiseerde subsidiereglement 

ondersteunt de raad initiatieven van 

Hoeilanders, verenigingen en organisaties 

die (helpen) sensibiliseren rond de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), met 

de nadruk op het Noord-Zuidbeleid en 

ontwikkelingssamenwerking. 

Concreet gaat het over financiële steun voor:

o het organiseren van sensibiliserende debatten, 

filmavonden, optredens …;

o het stimuleren van eerlijke handel en Fair 

Trade via Wereldwinkel Hoeilaart;

o aankoop van boeken, dvd’s en ander materiaal 

rond de SDG’s in de bib;

o partnersteun aan organisaties die nationaal 

of regionaal campagne voeren voor meer 

solidariteit met ontwikkelingslanden en 

kansengroepen bij ons;

o deelname van Hoeilanders en verenigingen 

aan acties van erkende NGO’s;

o humanitaire noodhulp bij rampen of acute 

noden in ontwikkelingslanden;

o inleefreizen door Hoeilaartse jongeren  

(18-30 jaar) voor vrijwilligerswerk of stage in 

een ontwikkelingsland.

Meer informatie over de voorwaarden om in 

aanmerking te komen en de aanvraagformulieren 

vind je op www.hoeilaart.be/subsidies-gros.

??           secretariaat GROS – tel. 02 658 28 42  
gros@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be/gros
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/ VRAAG EN ANTWOORD / 

 WAAROM DEZE PROCEDURE? 

Christophe: Het openbaar domein is de 

gemeenschappelijke ruimte die niet in privébezit is: 

voetpaden, straten, pleinen, plantsoenen, parkeerplaatsen 

... Wanneer jij die ruimte op een of andere manier in 

gebruik wil nemen, moet de lokale overheid erop toezien 

dat er geen onveilige of hinderlijke situaties ontstaan. 

Daarom moet je ons op de hoogte brengen van wat je 

precies van plan bent. Wij beoordelen de situatie dan, 

vragen eventueel advies aan de politie en leveren een 

vergunning af. We leggen in de vergunning vast welke 

maatregelen je moet nemen om hinder en gevaar te 

voorkomen.

 HOE KAN IK EEN VERGUNNING AANVRAGEN? 

Christophe: Aanvragen moeten ten laatste twee weken 

vooraf bij de technische dienst toekomen. Je gebruikt 

best het formulier dat je vindt op www.hoeilaart.be/

het-openbaar-domein-gebruiken. Voor wijkfeesten dien 

je een maand op voorhand je aanvraag in te dienen. Het 

specifieke formulier hiervoor staat op www.hoeilaart.be/

wijkfeest.

 WAT KOST HET? 

Christophe: Voor wijkfeesten, verhuizen, laden en lossen, 

een container voor de deur, … is het gebruik van het 

openbaar domein gratis. Voor signalisatieborden wordt 

een kleine bijdrage gevraagd, maar voor wijkfeesten is 

ook dat gratis.

Vraag vooraf toestemmingVraag vooraf toestemming
Parkeerverbodsborden voor een 
verhuis? Een container voor je deur 
omdat je gaat verbouwen? Als je iets 
op straat of op het voetpad plaatst, 
neem je het openbaar domein in. 
Dat mag niet zonder vergunning.

??            technische dienst – tel. 02 658 28 70             technische dienst – tel. 02 658 28 70  
      technischedienst@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be/wijkfeest       technischedienst@hoeilaart.be – www.hoeilaart.be/wijkfeest 
www.hoeilaart.be/het-openbaar-domein-gebruikenwww.hoeilaart.be/het-openbaar-domein-gebruiken
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Strekkes of voetwegen, wandelwegen, fietspaden, ruiterbanen, park- en 

bospaden, kleine doorsteekjes … zijn ‘trage wegen’. Ze vormen voor de 

zachte weggebruikers een verkeersveilig alternatief om op een duurzame 

manier de school, de bushalte of het dorpscentrum te bereiken. Met hun 

doorgaans natuurlijke bermen hebben ze tussen de bebouwde kernen ook 

een grote landschappelijke en ecologische waarde. Bovendien zijn het vaak 

eeuwenoude verbindingen die iets vertellen over de lokale geschiedenis.

 OPROEP WERKGROEP TRAGE WEGEN 

De mobiliteitsraad wenst een werkgroep op te richten die zich buigt 

over de trage wegen in al hun aspecten. De groep wil het lokaal bestuur 

adviseren en stimuleren om het lokale tragewegennetwerk verder uit 

te bouwen en te verbeteren. De groep vertrekt daarbij van de Trage 

Wegenkaart en de inventaris die zo’n twaalf jaar geleden binnen de 

milieuraad tot stand kwamen.

Zin om mee een werkgroep te vormen? Om samen ideeën te delen? 

Bereid om wat tijd vrij te maken voor een paar avondvergaderingen 

per jaar en om je in onze trage wegen te verdiepen? Stuur dan een 

briefje of e-mail met je motivatie naar: Erwin Gysens, voorzitter 

mobiliteitsraad, p/a technische dienst, Jan van Ruusbroecpark,  

1560 Hoeilaart, technischedienst@hoeilaart.be.

Trage wegen [her]waarderen
De mobiliteitsraad doet een beroep op jou om het 
tragewegennetwerk van Hoeilaart verder te helpen uitbouwen.

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

In de Molenstraat zijn ingrijpende werken begonnen. 

Tussen de woningen nummer 6 en 14 ontdubbelt Aquafin 

de riolering om regenwater en afvalwater gescheiden op 

te vangen. De werken zullen tot eind augustus duren en 

kaderen in een groter plan waarbij vanaf september ook 

de Tenboslaan tussen de Molenstraat en de Vrijheidslaan 

ontdubbeld wordt.

De bushalte Welvaartlaan wordt momenteel niet bediend. De 

Lijnbussen blijven in beide richtingen de Frans Verbeekstraat 

volgen. Ze rijden ter hoogte van de J. Kumpsstraat de wijk 

Tentrappen in om de halte Europalaan te bedienen en keren 

vervolgens naar de Frans Verbeekstraat terug. 

Gescheiden riolering in Molenstraat en Tenboslaan

/ WERKEN EN WEGEN / 
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Is je woning oké?

Woonloket
Met al je vragen over wonen kan je sinds 

vorig jaar bij het Woonloket terecht.

Het loket kadert in het intergemeentelijke 

woonproject Wonen in de Druivenstreek 

dat gefinancierd wordt door Wonen-

Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en 

de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. 

Projectuitvoerder is de intergemeentelijke 

vereniging IGO.

??       www.hoeilaart.be/woonloket

Een gezonde woning met een minimum 

aan comfort is belangrijk voor een goede 

levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet 

daarom voldoen aan een aantal minimumnormen 

op het vlak van veiligheid, gezondheid en 

basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen 

vast in de Vlaamse Wooncode.

 VOLDOET JOUW WONING AAN DE  
 NORMEN? 

Met de woningkwaliteitswijzer kan je zelf 

nagaan hoe het staat met de kwaliteit van 

je woning en bekijken hoe die nog verder te 

verbeteren of aan te pakken.

Niet alleen als eigenaar, ook als huurder of koper 

die een woning op het oog heeft, kan je er 

gebruik van maken. De woningkwaliteitswijzer is 

te vinden onderaan op de homepage van 

woningpas.vlaanderen.be.

 WAT ALS DE WONING NIET IN ORDE IS? 

Dan kan je terecht bij de technisch adviseur 

van het Woonloket. Hij komt ter plaatse een 

conformiteitsonderzoek uitvoeren: hij checkt of 

de woning aan de kwaliteitseisen voldoet en legt 

zijn bevindingen vast in een technisch verslag.

Woon je in een appartement, een studio of 

een kamer, dan controleert hij ook het gebouw 

waarin de woning zich bevindt.

??        woningkwaliteit.hoeilaart@igo.be

/ WONEN IN DE DRUIVENSTREEK / 
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Wanneer de bib gesloten is maar de vrijetijdsbalie open, kan 

je op maandag-, woensdag- en donderdagvoormiddag toch 

terecht in de ‘zelfbedieningsbib’. Je kan een boek of dvd 

lenen, reservaties ophalen, iets zoeken op de pc of gebruik 

maken van de wifi. Omgekeerd kunnen toeristen die 

informatie wensen en gebruikers van het GC Felix Sohie op 

maandag- en donderdagavond, woensdagnamiddag en 

zaterdagmorgen in de bib terecht.

Dit is een eerste stap in de eenmaking van de balies. De 

komende maanden worden de ruimte, het meubilair en 

de openingsuren nog verder aangepast.

Wand weg, Wand weg, vaker openvaker open
In het GC Felix Sohie werd de scheidingswand tussen de 
bibliotheek en de vrijetijdsbalie weggenomen. Dat komt  
de openingsuren ten goede.

       dienst Vrije Tijd – tel. 02 657 25 04 – vrijetijd@hoeilaart.be 
bib – tel. 02 657 17 44 – bib@hoeilaart.be

??

Bib Vrijetijdsbalie
Maandag 16 - 19 uur 9 - 12 uur
Dinsdag 9 - 12 uur 9 - 12 uur

Woensdag 13 - 17 uur 9 - 12 uur
Donderdag 16 - 19 uur 9 - 12 uur

Vrijdag 9 - 12 uur 9 - 12 uur
Zaterdag 10 - 13 uur /

/ BIBNIEUWS / 
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De bewoners van Molenweem, de wijk gevormd 

door de Weemstraat, de Raymond Lauwersstraat 

en al hun zijstraten, weten er alles van.

 LEUK SAMENLEVEN 

“Voor ons was Wijk in Kijker 2008 de 

aanzet om met een wijkfeest te 

beginnen”, zegt Michel Joly. 

Samen met Jan, Winde, Luc, 

Gert, Elke, Rebecca, Raf, 

Caroline, Ruben, Sofie en 

Agnes maakt hij deel uit 

van het organiserende 

comité. “Daarvoor 

hadden we ook al goede 

contacten met de naaste 

buren, maar op zo’n wijkfeest 

leer je nog meer wijkbewoners 

kennen. Zo ontstaan er nieuwe en 

fijne vriendschappen. Een wijkfeest is zeker de 

ideale manier om nieuwkomers te betrekken, het 

bevordert de integratie van mensen die hier net 

zijn komen wonen.”

Sinds Wijk in de Kijker zijn de bewoners van 

Molenweem samen dingen blijven doen. Uit het 

wijkfeest zijn nog andere buurtactiviteiten 

gegroeid zoals een luxe-ontbijt, een 

brunch, een nieuwjaarsdrink en 

petanquewedstrijden.

Michel is het er dan ook 

mee eens dat samen 

dingen doen, aangenamer 

doet samenleven. “In 

een buurt waar je je 

thuis voelt, kan je met je 

buren praten en hoef je 

niet meteen naar de politie te 

bellen voor een overhangende 

tak, een blaffende hond of een 

overijverige doe-het-zelver.”

Feest in de straatFeest in de straat
Hopelijk kan het deze zomer weer. Want wat is er leuker voor 
de sfeer in je straat of wijk, dan samen te feesten? 

/ HOEILAART LEEFT! / 
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Dat laatste is trouwens een voorwaarde om 

van lokaal bestuur Hoeilaart voor je wijkfeest 

financiële steun te krijgen. De basissubsidie 

bedraagt 100 euro maar als je meer dan 250 

wijkbewoners uitnodigt, is dat 250 euro. Dat 

bedrag wordt uitbetaald in ‘wijkcheques’ van 

25 euro die je bij de lokale handelaars moet 

besteden.

Michel: “Ook voor tafels en stoelen, een podium, 

parasols en speelkoffers kunnen we bij de 

dienst Vrije Tijd terecht. Voor wijkfeesten wordt 

dat allemaal gratis ter beschikking gesteld. Die 

ondersteuning vanuit het lokaal bestuur blijft ons 

stimuleren om met Molenweem wijkfeesten te 

houden.”

Door corona is het comité dit jaar nog niet 

samengekomen maar van zodra er weer 

perspectief is, zal dat gauw gebeuren. De datum 

vastleggen, uitnodigingen maken, aanvragen 

indienen bij het lokaal bestuur, bestellingen 

plaatsen … je begint er best op tijd aan.

 WIJKCHEQUES 

“Duurzaam feesten is een prioriteit voor ons”, 

verzekert Michel. ”Uit principe gebruiken we 

geen wegwerpborden en wegwerpbestekken. 

We schenken ook in echte glazen of gebruiken 

de herbruikbare bekers van Interrand, wat voor 

wijkfeesten gratis is. En eten en drank kopen we 

sowieso uitsluitend lokaal aan.”

Lokaal bestuur Hoeilaart geeft  
je wijkfeest een duwtje in de rug. 

Om het je makkelijk te maken krijg je 

‘wijkcheques’, mag je gratis materiaal 

gebruiken, krijg je de toestemming om je 

straat af te sluiten en muziek te maken, en 

worden er duidelijke afspraken gemaakt 

rond veiligheid en organisatie.

Neem tijdig contact op met de dienst Vrije 

Tijd: zij helpen je met alle aanvragen.

Betrek je onder de noemer ‘Wijk in de Kijker’ 

heel Hoeilaart bij je feest, dan kan je rekenen 

op extra steun.

Alle info:  
www.hoeilaart.be/wijkfeest ??        dienst Vrije Tijd – tel. 02 657 05 04 

vrijetijd@hoeilaart.be

NOG EEN WEETJE
Bij de Wereldwinkel kan je voor een 
wijkfeest gratis een faire feestkoffer 
lenen. Meer info: www.hoeilaart.be/
oxfam-wereldwinkel.
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 OP CONSULTATIE BIJ DE DIGIDOKTER 

In normale tijden is er maandelijks spreekuur 

waar je problemen met pc of smartphone kan 

voorleggen. Momenteel verloopt dat op afspraak. 

Zend een mailtje met korte omschrijving van je 

probleem naar digidokter@hoeilaart.be. 

Als het probleem niet telefonisch of via mail kan 

opgelost worden, wordt een afspraak gemaakt.

 COMPUTERSPREEKUUR 

Deze maandelijkse workshop van de Seniorenraad  

vindt nu digitaal plaats. Schrijf in via 

digidokter@hoeilaart.be en je krijgt een link 

en code waarmee je de sessie kan bijwonen.

o donderdag 27 mei, 10 uur

o donderdag 17 juni, 10 uur

 OPENBARE COMPUTERRUIMTE 

In de bib is er gratis wifi en staan er computers, 

printer en scanner ter beschikking van het publiek.

Wil je iets opzoeken of gebruik maken van Office-

programma’s, iets printen of scannen, met je laptop 

of smartphone werken, dan kan dat niet alleen 

tijdens de ‘gewone’ openingsuren van de bib. Als 

je geen hulp nodig hebt van een bibmedewerker 

ben je ook welkom als de vrijetijdsbalie open is, 

elke werkdag van 9 tot 12 uur.

 ONLINE LEREN 

Als lid van de bib kan je gratis kiezen 

uit interessante cursussen, ook over 

computerprogramma’s en digitale toepassingen. 

Leer waar en wanneer je wil.

Het enige dat je nodig hebt is toegang tot  

het internet en een Mijn Bibliotheek-profiel.  

Maak je keuze in de digitale collecties op  

www.hoeilaart.be/bib. Het aanbod wordt 

regelmatig aangevuld. Bij je eerste bezoek krijg je 

een rondleiding zodat je dadelijk aan de slag kan.

Online infosessies SamenVoor

o 6 mei, 19 uur: Drie handige apps om te 

kennen: Itsme, Doccle & Payconiq

o 18, 20 en 25 mei, 19 uur: Inleiding Excel 

(telkens 1 uur)

Schrijf in via digidokter@hoeilaart.be en je 

krijgt een link en code waarmee je de sessie kan 

bijwonen.

Digidokter & coDigidokter & co
Het is niet makkelijk om je weg te vinden in die steeds 
sneller veranderende digitale wereld. In samenwerking 
met SamenVoor en de Seniorenraad biedt de bibliotheek 
uiteenlopende hulpmiddelen aan.

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!

/ BIBNIEUWS / 
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie mei-juni 2021

T.e.m. zo 09-05-21
Tijdelijk bepijlde wandelingen in Groenendaal 
Heb je het voorbije jaar ook al zoveel gewandeld, maar blijf je steeds langs 

dezelfde paden lopen? Ontdek dan nu drie prachtige wandellussen in het 

Zoniënwoud. De start is voorzien aan de parking van het bosmuseum in 

Groenendaal. De wandelafstanden bedragen 7, 8 en 9 km. Die afstanden 

kunnen gecombineerd worden tot maximaal 24 km.

Org. de IJsetrippers en WT Hoeilaart

 Bosmuseum, Groenendaal. Een vrije bijdrage is welkom.  
 De milde schenkers maken kans op een IJsetrippers-mok.  
 INFO: Wilfried Rogier, gsm 0475 32 55 19, wilfried.rogier@skynet.be, www.ijsetrippers.be 

Do 06-05-21
Itsme, Doccle en Payconiq
Online workshop

Drie superhandige apps om te leren kennen. Itsme is de betrouwbare app om 

veilig in te loggen, gegevens te delen of iets te ondertekenen. Met Doccle 

ontvang, betaal en bewaar je je administratie op één veilige plek. Met Payconiq 

wordt je smartphone een bancontactterminal.

Org. bib i.s.m. SamenVoor

 Van 19 tot 20 uur, online via Jitsi. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: digidokter@hoeilaart.be 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Zo 09-05-21
Natuurwandeling:
Bijen op het ecoduct
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n 

zeven kilometer. Honden zijn niet toegelaten. Schrijf je 

snel in, want de plaatsen zijn beperkt.

Org. CVN en Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal.  Gratis.  
 Vooraf inschrijven (tot 8 mei, 18 uur) en  
 mondmasker dragen verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

Di 18, do 20 en di 25-05-21
Inleiding op Excel 
Online driedelige cursus

Tabelletjes maken, gegevens laten sorteren, sommen 

berekenen ... met Excel kan je veel doen. Zelfs met 

een korte introductie wordt het veel handiger om 

gegevens op de computer overzichtelijk te bewaren. 

Deze cursus is bedoeld voor beginners met weinig of 

geen voorkennis.

Org. bib i.s.m. SamenVoor

 Telkens van 19 tot 20 uur, online via Jitsi.  Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: digidokter@hoeilaart.be  

Zo 09-05-21
Meicrossen
Trek je loopschoenen alvast aan, want dit jaar kan je opnieuw 

deelnemen aan de Meicrossen! De nodige maatregelen worden 

getroffen om alles veilig te laten verlopen. In het Jan van 

Ruusbroecpark worden zowel de start als de finish voorzien. Je kan 

inschrijven voor twee afstanden: 5 kilometer of 14 kilometer. Je 

schrijft in voor een bepaald tijdslot. Het aantal lopers per tijdslot 

wordt beperkt.

Org. dienst Vrije Tijd en Zoniën Athletics Team

 Vanaf 9 uur, Jan van Ruusbroecpark.  
 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en  
 kan tot en met 5 mei.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.hoeilaart.be/meicrossen 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD
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Do 27-05-21 en do 17-06-21
Online Computerspreekuur
Heb je problemen en/of vragen bij computergebruik? 

Vrijwilligers van de Seniorenraad met meer informatica-

ervaring helpen je graag verder. Een adressenbestand 

maken, foto’s bewerken, surfen op internet, mailen ... 

alle vragen mogen aan bod komen. Je wordt wegwijs 

gemaakt en krijgt handige tips. Je kan ervaringen 

uitwisselen en leren van elkaar. 

Org. Seniorenraad

 Van 10 tot 11 uur, online via Jitsi. Gratis. INFO en INSCHRIJVEN: digidokter@hoeilaart.be 

Za 12-06 en zo 13-06-21
Retrospectieve Jos Daemen
Tentoonstelling 

Ter gelegenheid van de release van het boek Retrospectieve Jos 

Daemen wordt een tentoonstelling georganiseerd. Er worden 

werken uit het boek, maar ook andere werken van Jos Daemen 

en werken van andere kunstenaars getoond.

Org. Koninklijke Kunstkring Hoeilaart

 Telkens van 11 tot 17 uur, GC Felix Sohie.  
 Gratis. INFO: www.kunstkringhoeilaart.be/Daemen.html  
 en http://users.telenet.be/boekjosdaemen/ 

 Vr 04-06 t.e.m. wo 09-06-21
Zomerkermis
14 dagen na Pinksteren vindt traditiegetrouw de zomerkermis plaats. Een 

lunapark, kindermolen, schietkramen, buggy adventure, eetkramen … bieden 

op het Gemeenteplein een weekend lang heel wat plezier voor jong en oud!

Org. dienst Lokale Economie

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

 I 25 Hier Hoeilaart
MEI / JUNI 2021



ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Zo 20-06-21
Bikers for Virunga
Fiets mee en steun het project ter bescherming van het 

Virunga Nationaal Park in de Democratische Republiek 

Congo. Het park wordt bedreigd door grootschalige 

stroperij en illegale houtkap. De opbrengst gaat 

integraal naar de organisatie die zich, onder leiding 

van prins Emmanuel de Merode, dagelijks inzet voor de 

bescherming van dieren en mensen. 

Bikers for Virunga wil niet enkel een bijdrage leveren 

tot het behoud van dit prachtig en uniek natuurgebied 

en haar bewoners, maar ook de fietsliefhebbers een 

evenement geven om naar uit te kijken. Tegen corona 

en tegen de moedeloosheid die ermee gepaard gaat. En 

je fietst niet alleen! Ook tal van ex-wielerprofs hebben 

een hart voor de natuur en vervoegen het peloton. 

Het parcours loopt deels over de omloop van het 

Wereldkampioenschap 2021.

Programma:

• Vertrek om 9 uur: Gold (90 kilometer met een 

gemiddelde snelheid van 28-30 km/u).

• Vertrek om 9.15 uur: Silver (90 kilometer met een 

gemiddelde snelheid van 25-27 km/u).

• Vertrek om 9.30 uur: Brons (70 kilometer met een 

gemiddelde snelheid van 23-25 km/u).

• Vanaf 11.30 uur: broodjes- en kaastaartenfestijn, 

drankstand en live muziek.

• Om 13 uur: voorstelling en interviews met de 

wielerkampioenen op het podium. 

Org. Filip Sport

 Jan van Ruusbroecpark.  29 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 657 37 33,  
 www.filipsport.com 

Do 24-06-21
Jelle Van Giel Group
Jazz at Felix’

Dit septet rond drummer Jelle Van Giel bracht een derde album uit. 

Jelle werd hiervoor bijgestaan door Bram Weijters (piano), Tim Finoulst 

(gitaar), Bart Borremans (tenor sax), Carlo Nardozza (trompet), Tom 

Bourgeois (alt sax) en Janos Bruneel (contrabas). Op hun vorige album 

The Journey speelden ze erg toegankelijke jazzcomposities van Jelle, 

waarin alle muzikanten de ruimte kregen om hun eigen ding te doen. 

Benieuwd hoe ze het er op de nieuwe cd van afbrengen!

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

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

GESLOTEN
Onze diensten zijn gesloten op donderdag 13 mei (O.H. Hemelvaart) 
en op maandag 24 mei (Pinkstermaandag). Op zaterdag 1 mei blijft de 
bibliotheek gesloten (Dag van de Arbeid).
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Doe je mee met de Zomerbar?
Verenigingen en handelaars staan te popelen om er 

deze zomer weer tegenaan te gaan. Ze mogen op het 

Gemeenteplein gratis gebruik maken van een uitgeruste 

Zomerbar om voor heel Hoeilaart een evenement te 

organiseren.

Wanneer? Van 11 juni tot en met 28 augustus 2021, 

elke vrijdag (11-14  en 16-24 uur), zaterdag (11-24 uur) 

en zondag (11-24 uur). 

Waar? Op het evenementenplein. De vrijdagmarkt 

verhuist deels naar de parking van het Gemeenteplein.

Ben je een adviesraad, een socio-
culturele vereniging, een sportclub, een 
jeugdvereniging of een jeugdhuis?  
Laat dan uiterlijk op 23 mei 2021 weten  
dat je meedoet!

Vanaf 24 mei kunnen horeca-uitbaters en handelaars  

het plein reserveren.

Laat je fantasie en zin voor initiatief de vrije loop! Een 

muziekgroepje, een dansnamiddag, poppenkast, een 

hamburgerfestijn … het kan allemaal.

Ga naar www.hoeilaart/zomerbar voor meer informatie 

en om aan te melden.

 INFO: evenementen@hoeilaart.be  
 tel. 02 894 95 34 –  www.hoeilaart.be/zomerbar 

ONDER VOORBEHOUDONDER VOORBEHOUD

Noteer alvast zaterdag 12 juni  
voor de EK voetbalmatch België-Rusland  

op grote schermen.
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mei en juni 2021
ONDER VOORBEHOUD ONDER VOORBEHOUD Raadpleeg de activiteitenkalender op www.hoeilaart.be of informeer je bij de organisatoren.

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

T.e.m. 09/05 Bosmuseum Tijdelijk bepijlde wandelingen De IJsetrippers en WT Hoeilaart

Do 06/05 19-20 uur Online Workshop: Itsme, Doccle en Payconiq Bib i.s.m. SamenVoor

Do 06/05 20-21.30 uur Online Lezing: Ontsnipperingsobjecten in het Zoniënwoud CVN

Zo 09/05 9 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Meicrossen
Dienst Vrije Tijd i.s.m. Zoniën 
Athletics Team

Zo 09/05 14 uur Bosmuseum
Natuurwandeling: Bijen op het ecoduct 
INSCHRIJVEN VERPLICHT CVN en NGZ

Zo 16/05 14-17 uur SJC Koldam   Kijk! Ik fiets! Dienst Vrije Tijd

Di 18/05, do 
20/05 en di 
25/05

19-20 uur Online Cursus: Inleiding op Excel Bib i.s.m. SamenVoor

Wo 26/05 14-16 uur Gemeenteplein
Fietsgraveeractie 
OP AFSPRAAK Politiezone Druivenstreek

Do 27/05 10-11 uur Online Computerspreekuur Seniorenraad

Di 01/06 18-20.30 uur GC F. Sohie Bloedinzameling Rode Kruis

   Vr 04/06 t.e.m. wo 09/06: Zomerkermis op het Gemeenteplein

Za 12/06 en  
zo 13/06

11-17 uur GC F. Sohie Tentoonstelling: Retrospectieve Jos Daemen Koninklijke Kunstkring Hoeilaart

Do 17/06 10-11 uur Online Computerspreekuur Seniorenraad

Vr 18/06 9-11 uur Gemeenteplein
Fietsgraveeractie
OP AFSPRAAK 

Politiezone Druivenstreek

Zo 20/06 Vanaf 9 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Bikers for Virunga Filip Sport

Do 24/06 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Jelle Van Giel Group 5 voor 12 en Jazz met Pit

De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van juli en augustus 2021 in voor dinsdag 1 juni. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Wie wint de Trofee voor het Beste Souper?

Wedstrijd Hoeilaart-Hoeilaart: 29 mei *

Frank en Dewi (HTC Isca)  

Annelies en Julie (Ouderraad Sint-Clemensschool)

Finale: 19 juni * 

De winnaars van Hoeilaart, Bever, Lennik, Machelen,  

Opwijk en Steenokkerzeel nemen het tegen elkaar op

                                      Presentatie: Jeroen De Pauw

(*) Uitzending van zaterdagmiddag tot maandagmiddag, herhaling in daglus dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.


