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Hondenlosloopweide
Op straat, in het park, op een wandelweg … op openbare plaatsen moet je altijd en overal je hond aan de leiband 

houden. Om je viervoeter toch de kans te geven om - onder jouw toezicht - zonder leiband te ravotten, richtte de 

gemeente een hondenlosloopweide in.

De kersverse hondenlosloopweide 

van Hoeilaart bevindt zich in de 

Watertorenstraat, achter het 

recyclagepark. De weide is elke 

dag open van 8 tot 20 uur. Er zijn 

twee ingangspoorten: eentje voor 

bezoekers en een grotere voor de 

onderhoudsdiensten. Rond het terrein 

werd een kastanjehouten afsluiting 

geplaatst. Vanop een zitbank kunnen 

de baasjes hun hond in de gaten 

houden, terwijl hij vrij speelt en ravot. 

Een losloopweide is niet te 

verwarren met een hondentoilet. 

De baasjes moeten er – net als op 

straat – de hondenpoep opruimen. 

Een vuilnisbak en een dispenser 

voor hondenpoepzakjes staan ter 

beschikking. 

En in het Zoniënwoud?
Aan de leiband of naar een hondenlosloopzone! Lees meer op p. 15.

Buiten de losloopweide:  
honden aan de leiband!
(Politiereglement art. 129)

Op openbare plaatsen moet je je hond altijd aan de leiband houden. 

Dat is nodig om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van andere 

wandelaars en dieren te beschermen. 

Vooral kinderen en oudere mensen zijn 

vaak bang voor onbekende honden. 

Je kan een administratieve  

boete krijgen die kan oplopen  

tot 350 euro, wanneer je je niet  

aan deze verplichting houdt.

 INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75 - milieu@hoeilaart.be 
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Online afspraak met politie
voor aangifte of klacht

Vanaf 2 mei 2019 werkt Politiezone Druivenstreek met een online afsprakenbeheer voor niet-dringende klachten 

en aangiften. Gedaan met lange wachttijden en heen- en weergeloop om de juiste documenten aan te bieden. 

Voortaan meer privacy en betere dienstverlening op een zelfgekozen moment.

HOE MAAK JE EEN AFSPRAAK?

Op www.politiedruivenstreek.be kan je een 

afspraak maken, zowel met het hoofdcommissariaat 

in Overijse als met het wijkcommissariaat van 

Hoeilaart. Bij het maken van je afspraak krijg je 

meteen informatie over de documenten die je moet 

meebrengen.

Lukt een afspraak niet of heb je geen toegang tot het 

internet, dan kan je de politie op weekdagen van 8 

tot 20 uur telefonisch bereiken via het nummer  

02 769 69 30.

IS HET DRINGEND?

Ben je in nood of moet de politie 
dringend actie ondernemen? Bel dan het 
noodnummer 101. Kan de opvolging door de 

politie op een later tijdstip gebeuren? Maak dan een 

online afspraak.

DIGITAAL LOKET

Volgende zaken kan je bovendien afhandelen op 

www.policie-on-web, zonder dat je bij de politie 

hoeft langs te gaan:

• aangifte van kleine misdrijven: fiets- en 

bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, diverse 

beschadigingen en graffiti;

• aanvragen van vakantietoezicht;

• aanmelden van alarm- en camerasystemen.

Fietsgraveren
Laat de politie je rijksregisternummer aanbrengen 

op je fiets. Zo’n nummer schrikt eventuele dieven 

af en is bovendien erg handig wanneer je fiets 

na verlies of diefstal teruggevonden wordt. Aan 

de hand van het nummer kan de politie jou 

gemakkelijk opsporen.

De eerstvolgende graveersessies zijn gepland op 

woensdag 29 mei, van 14 tot 16 uur, en 
op woensdag 26 juni van 17 tot 19 uur, 
op het Gemeenteplein. Deze dienstverlening 

is volledig gratis. Breng je identiteitskaart mee 

want de politie heeft je rijksregisternummer nodig.

Gevonden fietsen
Je fiets verloren of gestolen? Misschien staat hij wel 

op www.gevondenfietsen.be. Alle fietsen die 

de gemeente- en politiediensten in Vlaanderen en 

Brussel ophalen, komen op die website terecht. 

Je kan er ingeven waar en wanneer je jouw fiets bent 

kwijtgeraakt, en hoe hij eruit ziet. De website toont 

alle teruggevonden fietsen die aan jouw omschrijving 

voldoen. Herken je de jouwe? Doe dan meteen 

online een aanvraag om hem terug te krijgen. 

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

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

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

laten stemmen 
In België is er stemplicht, maar in een aantal gevallen kan je iemand anders in je plaats laten stemmen. 

Stemmen ‘bij volmacht’ heet dat dan. Zo’n volmacht kan je geven aan elke andere kiezer, ook aan een kiezer 

die in een andere gemeente woont. 

VOLMACHT GEVEN

Iemand volmacht geven, doe je 

door een volmachtformulier 

in te vullen. Het geldige 

volmachtformulier kan je krijgen 

bij de dienst Burgerzaken 

of downloaden van www.

hoeilaart.be/verkiezingen. 

Daarnaast moet je ook een attest 

kunnen voorleggen dat bewijst 

dat je niet zelf naar het stemlokaal 

kan gaan. 

In principe kan je tot op de 

verkiezingsdag zelf het formulier 

indienen, maar hou er rekening 

mee dat zowel de ‘volmachtgever’ 

als de ‘volmachtkrijger’ het 

moeten ondertekenen en dat je 

het vereiste attest moet bijvoegen.

VOLMACHT KRIJGEN

Als gemachtigde mag je slechts 

van één volmachtgever een 

volmacht krijgen. 

Op 26 mei ga je naar 

het stembureau waar de 

volmachtgever moet gaan 

stemmen, en neem je mee:

• je identiteitskaart;

• je eigen oproepingsbrief;

• de oproepingsbrief van de 

volmachtgever;

• het ondertekende 

volmachtformulier;

• het vereiste attest.

Vergeet niet je eigen stem uit te 

brengen in je eigen stembureau!

GEEN VOLMACHT

Krijg je een oproepingsbrief om 

te gaan stemmen, maar ga je niet 

persoonlijk stemmen en geef je 

ook geen volmacht, dan kan je 

de redenen van je onthouding, 

met de nodige verantwoording, 

via de dienst Burgerzaken aan de 

vrederechter meedelen. Als de 

vrederechter, in overeenstemming 

met de procureur des Konings, 

je redenen gegrond acht, stelt hij 

geen vervolging in.

 INFO: dienst Burgerzaken 
 tel. 02 658 28 50 
 burgerzaken@hoeilaart.be 

 Kasteelhoeve,  
 Jan van Ruusbroecpark 
 Open: elke werkdag van 8.15 
 tot 12 uur, op donderdag ook 
 van 16 tot 19.30 uur. 
 Op 26 mei stand-by bij de 
 stembureaus (in het GC Felix 
 Sohie). 

 www.hoeilaart.be/verkiezingen 
 www.verkiezingen.fgov.be/  
 kiezers/stemming-bij-volmacht 

Wanneer kan je volmacht geven? Met welk attest?

Als je ziek bent of een handicap hebt Medisch attest van een arts

Als je om andere dan beroepsredenen 
tijdelijk in het buitenland verblijft 
(vakantie)

Attest van de burgemeester. Hiervoor 
moet je bewijsstukken kunnen 
voorleggen zoals een verklaring van de 
touroperator, een reisticket, factuur,  
overeenkomst … of een verklaring 
op erewoord waarin je identiteit, 
bestemming en data van vertrek en 
terugkomst worden vermeld.

• Als je om beroeps- of dienstredenen 
in het buitenland verblijft (of als je 
deel uitmaakt van zo’n gezin)

• Als je in België woont en op de 
verkiezingsdag moet werken

Werknemer:
attest van de werkgever
Zelfstandige:
verklaring op erewoord

Als je schipper, marktkramer of 
kermisreiziger bent

Attest van de burgemeester (van de 
gemeente waar je bent ingeschreven)

Als je verhinderd wordt door je 
geloofsovertuiging 

Attest van de religieuze overheid

Als je van je vrijheid beroofd bent 
omdat je een straf uitzit

Attest van de directie van de 
strafinrichting

Als je door je studie verhinderd bent Attest van de onderwijsinstelling
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Om voor de  

Hoeilanders klaar te staan
Gemeente en OCMW Hoeilaart vormen voortaan één organisatie. Op 25 

februari 2019 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn het nieuwe organogram van de eengemaakte lokale overheid 

goed. Algemeen directeur Bram Wouters legt graag uit waar hij met zijn 

administratie naartoe wil.

B
EL

EI
D

WAAROM DEZE NIEUWE 

ORGANISATIESTRUCTUUR?

Bram: De integratie van 

gemeente en OCMW is een 

gevolg van het decreet Lokaal 

Bestuur van de Vlaamse overheid, 

dat op 1 januari in werking 

trad. De politieke organen 

overlappen elkaar nu volledig. 

De gemeenteraadsleden zijn 

automatisch ook lid van de raad 

voor maatschappelijk welzijn, 

en hetzelfde geldt voor het 

college en het vast bureau. De 

administratieve inkanteling die 

ermee gepaard gaat, resulteerde 

in een nieuw organogram.

Maar een verplichting alleen 

is geen goede basis voor 

verandering. Er spelen ook 

andere factoren mee. Hoeilaart 

is voortdurend in beweging. Er 

komen nieuwe mensen wonen, 

anderen vertrekken, er ontstaan 

nieuwe noden, en andere 

verdwijnen of worden minder 

acuut. Ook de wereld rond 

Hoeilaart verandert, en steeds 

sneller. Als lokaal bestuur zitten 

we op het speelveld tussen de 

hogere overheden en de burger. 

De hogere overheden zetten ons 

onder druk en wentelen nieuwe 

bevoegdheden op de lokale 

besturen af. De burgers van hun 

kant worden veeleisender. Ze zijn 

mondiger geworden en vinden 

voldoende plekken om hun 

mening te uiten. We moeten ons 

zó organiseren dat we tegemoet 

kunnen komen aan de veranderde 

verwachtingen. De burger, onze 

klant, staat immers centraal. 

Werkwijzen en procedures 

die al decennia lang worden 

toegepast, voldoen niet meer. 

We moeten mee met de digitale 

evoluties. Daarnaast stromen ook 

bij onze medewerkers nieuwe 

generaties binnen, met andere 

verwachtingen over hun job. 

Redenen genoeg dus om werk te 

maken van een nieuwe structuur, 

van een kader om de toekomstige 

uitdagingen op een betere manier 

het hoofd te kunnen bieden.

HOE KWAM HET NIEUWE 

ORGANOGRAM TOT STAND?

Bram: Om het nieuwe kader te 

vormen zijn de managementteams 

van de gemeente en van het 

OCMW vanaf het voorjaar 

2018 verschillende keren 

samengekomen. Hun eerste 

voorstellen werden in overleg met 

het college en het vast bureau 

verder verfijnd. Na de installatie 

van het nieuwe bestuur op  

8 januari, is de besluitvorming 

in gang gezet: bespreking op 

het college en het vast bureau, 

advies van de vakbonden. Een 

personeelsvergadering waarop 

de nieuwe structuur aan alle 

personeelsleden werd voorgesteld, 

ging de goedkeuring door de 

gemeenteraad en de raad voor 

maatschappelijk welzijn vooraf.

KAN JE DE STRUCTUUR EVEN 

TOELICHTEN?

Bram: Het organogram is 

gebaseerd op twee bewegingen. 

Enerzijds brengt het diensten 

bij elkaar. Dat is vooral van 

toepassing op de ondersteunende 

diensten. Anderzijds 

decentraliseren we en zetten we 

een aantal verantwoordelijkheden 

op de juiste plek. Een ander 

belangrijk punt is dat niemand 

wordt ontslagen, er is voor 

iedereen een plek.

De structuur bestaat uit vier grote 

blokken, die elk een hoofdthema 

van onze werking belichten. 

De afdeling Mens richt zich op 

het welzijn van onze inwoners. 

Hier vind je de zorginstellingen 

terug: de volledige woonzorgsite 
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en het kinderdagverblijf dat 

binnenkort naar dezelfde site zal 

verhuizen.

De afdeling Leven zal ervoor 

zorgen dat ‘Hoeilaart bruist’. 

Deze afdeling omvat de 

domeinen cultuur, jeugd, sport, 

evenementen, toerisme, lokale 

economie en de bibliotheek. 

Ze vormt het raakpunt met 

de gebruikers van het GC 

Felix Sohie en de sport- en 

jeugdinfrastructuur.

De afdeling Ruimte houdt zich 

bezig met de leefomgeving, zowel 

wegenis en riolering, als het 

beheer van onze eigen gebouwen, 

maar ook het leefmilieu, het 

klimaat, de mobiliteit en de 

ruimtelijke ordening.

De ondersteunende diensten 

vormen een vierde blok. Zij 

faciliteren de werking van 

de drie afdelingen en zorgen 

ervoor dat de organisatie ook 

intern blijft evolueren op vlak 

van personeelsbeleid, financieel 

beleid, ICT en communicatie. Om 

organisatorische redenen valt ook 

de dienst Burgerzaken onder de 

ondersteunende diensten.

HOEVEEL MEDEWERKERS HEB 

JE NU ONDER JE VLEUGELS?

Bram: De gemeente op zich 

had ongeveer 75 medewerkers, 

het OCMW had er een 120-

tal. In totaal werken er bij het 

Hoeilaartse lokaal bestuur nu bijna 

200 mensen. Ik besef dat ik een 

grote verantwoordelijkheid draag, 

en dat we de komende jaren 

verder moeten blijven evolueren in 

functie van de veranderende 

noden. Een organogram is een 

levend werkinstrument en geen 

keurslijf. We willen voor alles een 

modern, klantvriendelijk, efficiënt 

en open lokaal bestuur zijn, ten 

dienste van de Hoeilanders.

 INFO: Bram Wouters,  
 algemeen directeur  
 tel. 02 658 28 40  
 bram.wouters@hoeilaart.be 
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Ik kies voor advies
Word lid van een adviesraad

Samen bedenken, samen beslissen, samen organiseren. Laat je stem horen in een van de elf adviesraden die 

Hoeilaart rijk is. Bouw mee aan het Hoeilaartse gemeentebeleid. 

Bij de start van een nieuwe legislatuur vernieuwen we alle gemeentelijke adviesraden. In elke raad is er plaats 
voor geëngageerde inwoners en voor deskundigen. Heb je een kritische geest, inspirerende ideeën of 

helpende handen? Word lid van een adviesraad!

PA
R

TI
C

IP
A

TI
E

BIBRAAD
Ben je een bibliotheekgebruiker? En neem je graag 

een kijkje achter de schermen om mee te denken 

over het reilen en zeilen in de bibliotheek? Word 

dan lid van de bibraad. ‘Gewone’ lezers, jong 

en oud, mensen geïnteresseerd in activiteiten of 

collectievorming, mensen die hun expertise willen 

delen met de lokale gemeenschap … iedereen 

begaan met de bib, is welkom.

De bibraad vergadert minstens drie keer per 

jaar. De raad volgt de werking aan de hand 

van de jaarlijkse statistieken, geeft advies over 

beleidsvoorstellen en projecten en neemt ook 

eigen initiatieven voor activiteiten of acties.

Kandidaat? Laat het weten voor 15 mei 
via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-bibraad. 

Vragen? Bel 02 657 17 44, mail naar bib@

hoeilaart.be of surf naar www.hoeilaart.be/bib
JEUGDRAAD
Waar droom jij van? Welke bedenkingen heb 

jij over wat er in de gemeente gebeurt? Hoe 

kunnen we het nog beter doen? De jeugdraad 

ontwikkelt een fuifbeleid, organiseert activiteiten 

en bespreekt thema’s waar jongeren van wakker 

liggen. Bijvoorbeeld een vakantiejob vinden in de 

gemeente of veilig verkeer. Dat vertaalt de raad in 

adviezen aan het gemeentebestuur.

De jeugdraad komt een tiental keer per jaar 

samen. Ben je tussen 16 tot 35 jaar? Dan ben je 

van harte welkom. Op kot of maar af en toe tijd? 

Ook goed! Laat maar van je horen.

Kandidaat? Laat het voor 15 mei weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-jeugdraad. Vragen?  

Bel 02 657 98 38, mail naar jeugd@hoeilaart.be 

of surf naar www.hoeilaart.be/jeugdraad

MOBILITEITSRAAD
Ben je bereid om het hoofd te buigen over 

bestaande of te verwachten mobiliteitsproblemen 

in Hoeilaart, en oplossingen voor te stellen? 

Wil je meedenken over een duurzaam 

mobiliteitsbeleid en ons mobiliteitsplan mee 

vormgeven? Zie je het zitten om bij grote 

infrastructuur- en wegeniswerken de gemeente 

al in de voorontwerpfase te adviseren? Dan ben 

jij ongetwijfeld een van de vijf deskundigen die - 

naast vertegenwoordigers van beide basisscholen, 

Fietsersbond Druivenstreek en een aantal andere 

adviesraden - in de kersverse mobiliteitsraad 

mogen zetelen.

Kandidaat? Laat het weten voor 15 mei 
via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-mobiliteitsraad.

Vragen? Bel 02 658 28 70 of mail naar 

mobiliteit@hoeilaart.be

CULTUURRAAD
Ben jij een expert als het over cultuur gaat? Door je 

werkervaring, je engagement of uit interesse? Wil 

je meebouwen aan het Nederlandstalig cultuur- en 

gemeenschapsleven in Hoeilaart? Door mee te 

helpen aan een boeiende programmatie? Of door 

het gemeentebestuur te adviseren? Woon je in 

Hoeilaart, ben je Nederlandstalig en minimum 18 

jaar oud? 

Meld je aan en we zetten samen onze schouders 

onder een inspirerend cultuurbeleid. 

Kandidaat? Laat het voor 15 mei weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-cultuurraad.

Vragen? Bel 02 657 05 05, mail naar  

cultuur@hoeilaart.be of surf naar  

www.hoeilaart.be/cultuurraad
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GEMEENTELIJKE RAAD VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
(GROS)
De gemeentelijke raad voor ontwikkelings-

samenwerking, beheert het gemeentelijk budget 

voor ontwikkelingssamenwerking, maakt het 

gemeentebestuur en de Hoeilanders warm voor 

rechtvaardige en duurzame Nood-Zuidrelaties, en 

ondersteunt verenigingen en initiatieven die zich 

daar ook voor inzetten.

Ben jij er ook van overtuigd dat we dringend op 

een andere manier met onszelf en de wereld 

moeten omgaan? Lig jij daar ook van wakker? Sluit 

dan aan en bouw samen met de GROS aan die 

gedragsverandering.

Kandidaat? Laat het weten voor 15 mei 
via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-gros.

Vragen? Bel 02 894 95 34, mail naar 

gros@hoeilaart.be of surf naar www.

hoeilaart.be/gemeentelijke-raad-voor-

ontwikkelingssamenwerking-gros

MILIEURAAD
Je houdt van de natuur en wil er mee voor zorgen 

dat onze natuurlijke rijkdom behouden blijft, dat 

er respect is voor het leefmilieu en dat we op een 

duurzame wijze leven. Je bent ervan overtuigd dat 

we best in onze directe omgeving beginnen, dat 

op gemeentelijk niveau een klimaatvriendelijk en 

duurzaam beleid noodzakelijk is.

Je bent bereid om, in eigen naam of in naam van 

je vereniging, het gemeentebestuur hierover te 

adviseren en je een zevental avonden per jaar 

vrij te maken. Dan ben jij de persoon waar de 

milieuraad op zit te wachten.

Kandidaat? Laat het weten voor 15 mei 
via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-milieuraad.  

Vragen? Bel 02 658 28 75, mail naar  

milieu@hoeilaart.be of surf naar  

www.hoeilaart.be/milieuraad

SENIORENRAAD
De Week van de Senior, ’t Trefpunt Sohie en 

het computerspreekuur zijn initiatieven van de 

seniorenraad die je ongetwijfeld kent. Maar 

seniorenbeleid gaat over veel meer dan dat. Met 

een uitgebreid netwerk en de juiste expertise 

adviseert de seniorenraad het gemeentebestuur 

over diverse thema’s die de Hoeilaartse 55-plussers 

aanbelangen.

Zin om een viertal keer per jaar mee te denken 

rond seniorenbeleid? Om je af en toe mee in 

te zetten voor initiatieven die het Hoeilaartse 

dorpsleven (nog) aangenamer maken voor 

senioren? Om ervoor te zorgen dat senioren 

voldoende geïnformeerd zijn, mee kunnen 

met hun tijd en interesse hebben voor het 

gemeentebeleid? Woon je bovendien in Hoeilaart 

en ben je een 55-plusser? Sluit dan aan bij de 

seniorenraad!

Kandidaat? Laat het voor 15 mei weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-seniorenraad.

Vragen? Bel 02 657 11 58, mail naar 

seniorenraad@hoeilaart.be of surf naar  

www.hoeilaart.be/seniorenraad

RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE (RLE)
Je bent zelfstandige, handelaar, je beoefent een 

vrij beroep of je hebt een bedrijf met zetel in 

Hoeilaart? Je hebt een mening over het handels- 

en ondernemingsklimaat in Hoeilaart? En interesse 

om je stem en je ideeën te laten horen bij het 

gemeentebestuur? Word dan lid van de adviesraad 

voor lokale economie.

De raad kijkt uit naar jouw verfrissende ideeën 

om naast Hoeilaart Bruist, Ik koop in Hoeilaart, 

de Jobbeurs, de starterspremie … nog meer 

en nieuwe initiatieven uit te werken waarin de 

Hoeilaartse ondernemers zich kunnen vinden.

Kandidaat? Laat het voor 15 mei weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-raad-voor-lokale-economie.

Vragen? Bel 02 658 28 57, mail naar 

lokaleeconomie@hoeilaart.be of surf naar 

www.hoeilaart.be/raad-voor-lokale-economie-rle
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SPORTRAAD
De sportraad is de gemeentelijke adviesraad 

die het college adviseert bij de uitbouw van het 

sportbeleid. De nieuwe sporthal, de gemeentelijke 

subsidies voor sportclubs, het opfrissen 

van het activiteitenaanbod, administratieve 

vereenvoudiging, bovenlokale samenwerking …  

er zijn veel onderwerpen waar over nagedacht 

moet worden.

Elk sporthart is welkom. Je engagement in de raad 

gaat zo ver je zelf wil. ‘Gewone leden’ vergaderen 

twee tot drie keer per jaar maar je kan ook mee 

aan het roer staan. Dan vergader je meer en 

passeren alle dossiers ook door jouw handen.

Kandidaat? Laat het voor 15 mei weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-sportraad.  

Vragen? Bel 02 894 54 26, mail naar 

sportraad@hoeilaart.be of surf naar  

www.hoeilaart.be/sportraad

Bedankt 
vrijwilligers!
Ze worden in de kijker gezet tijdens de Week van de 

vrijwilliger in maart of met de internationale dag van 

vrijwilligers in december. Maar eigenlijk verdienen ze 

elke dag een dikke pluim. Vrijwilligers zijn helden, 

elke dag opnieuw, hoe klein of groot hun inzet ook 

is. Daarom een welgemeende dankjewel aan alle 

vrijwilligers die zich op een of andere manier inzetten 

in onze gemeente!!

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 
(LOK)
Niet alleen opvanggezinnen, crèches, scholen en 

kinderbegeleiders mogen deel uitmaken van deze 

adviesraad. Ook ouders (en grootouders) worden 

uitgenodigd om advies te geven over de opvang 

van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen, 

en over de uitbouw van opvangvoorzieningen in 

Hoeilaart.

Aangezien maximum twee derde van de leden van 

hetzelfde geslacht mogen zijn, wordt ook gerekend 

op het engagement van de papa’s. Kinderopvang 

mag niet louter een vrouwenzaak zijn!

Kandidaat? Laat het voor 15 mei weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-lok. Vragen? Bel 02 658 28 42,  

mail naar welzijn@hoeilaart.be of  

surf naar www.hoeilaart.be/lokaal-overleg-

kinderwelzijn-lok

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR 
RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
Besef je dat ruimte een schaars goed is? Wil je 

meehelpen om de ruimte in Hoeilaart zo goed 

mogelijk te benutten? Ken je Hoeilaart door en 

door, en heb je ideeën over hoe Hoeilaart in de 

toekomst zou kunnen evolueren? Ben je bereid 

om zo nu en dan een rapport of studie door te 

nemen? Zie je het zitten om een paar avonden per 

jaar vrij te maken? 

Stel je dan kandidaat voor de Gecoro. Leg daarbij 

je motivatie uit en staaf je deskundigheid aan 

de hand van bepaalde ervaring, betrokkenheid, 

interesses, diploma’s …

Kandidaat? Laat het weten voor 15 mei 
via het online formulier www.hoeilaart.be/

kandidatuur-gecoro. Vragen? Bel 02 658 28 71, 

mail naar omgeving@hoeilaart.be of surf naar 

www.hoeilaart.be/gemeentelijke-commissie-

voor-ruimtelijke-ordening-gecoro
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STAAT JE ZAAK NOG NIET IN DE GIDS?

Neem dan contact op met het bedrijf psp 

communications voor een wachtwoord waarmee je 

toegang krijgt tot de database en zelf je gegevens 

kan invullen.

ZIJN JE GEGEVENS GEWIJZIGD?

Dan is het de bedoeling dat je ze zelf in de database 

aanpast. Dat kan ook met het wachtwoord dat je van 

psp kreeg.

HEB JE GEEN INTERNETVERBINDING?

Dan zet psp je gegevens online. Informeer psp 

telkens er een update moet gebeuren. 

 INFO: psp communications  
 tel. 02 658 00 60  
 info@psp.be  
 www.psp.be 

Staat je zaak al in de online  

handelsgids?
Hoeilaart heeft een digitale handelsgids. Handelaars, zelfstandigen, ondernemers, vrije beroepen en 

zorgverstrekkers uit Hoeilaart, die zelf hun gegevens in de database zetten, kunnen door iedereen online 

teruggevonden worden. Een vermelding in de gids is gratis.

Zeven weken lang kunnen de klanten van de Hoeilaartse vrijdagmarkt stempels sparen en meedingen voor een 

mooie prijs. De paashaas gaf de aftrap op 12 april. Apotheose van de marktactie is de Dag van de Markt. 

SPAARKAARTACTIE

Van vrijdag 12 april tot en met vrijdag 24 mei (12 uur)
Zeven weken lang kan je op de 

vrijdagmarkt stempels sparen. De 

marktkramers delen spaarkaarten 

uit en zetten er per aankoopschijf 

van 5 euro een stempel op. Met 

10 stempels is je kaart vol en met 

een volle kaart maak je kans op 

een mooie prijs.

Uit alle ingeleverde spaarkaarten 

worden drie hoofdwinnaars 

getrokken. De hoofdprijzen 

zijn boodschappentrolleys, 

gevuld door de marktkramers 

en gesponsord door de 

gemeente. Daarnaast zijn 

er nog aankoopbonnen te 

winnen, geschonken door de 

marktkramers. Het reglement van 

de actie is te vinden op www.

hoeilaart.be/dag-van-de-markt.

DAG VAN DE MARKT

Vrijdag 31 mei
De winnaars van de 

spaarkaartactie worden vooraf 

verwittigd en uitgenodigd om 

op vrijdag 31 mei naar de markt 

te komen en hun prijzen in 

ontvangst te nemen.

De marktkramers zorgen die 

dag voor 

proeverijen 

en heel wat 

interessante 

kortingen.  

Met wat 

muziek erbij 

wordt het 

echt een 

feestelijke 

dag op de 

markt!

Dag van de Markt

 INFO: dienst Lokale Economie - tel. 02 658 28 57 - lokaleeconomie@hoeilaart.be LO
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Herbruikbare bekers worden terug ingeleverd en 

horen niet thuis in de vuilbak!

M
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Gratis herbruikbare bekers 
ontlenen bij Interrand
Erkende verenigingen, wijkcomités en 

onderwijsinstellingen kunnen voortaan bij 

Interrand terecht om voor hun evenementen gratis 

herbruikbare bekers te ontlenen. Interrand kocht 

maar liefst 15.000 bekers aan. De gemeente leent 

geen bekers meer uit.

VOOR WIE?

De bekers kunnen ontleend worden door erkende 

organisaties en verenigingen (cultuur, jeugd, 

sport …), buurtcomités, onderwijsinstellingen en 

gemeentelijke diensten binnen het werkgebied van 

Interrand (Hoeilaart, Overijse en Tervuren).

HOE ONTLENEN?

Op www.interrand.be/nodes/

organiseereenduurzaamevent vind je het online 

reservatieformulier. Ook via www.hoeilaart.be/zelf-

organiseren kom je bij het reservatieformulier terecht. 

Lees eerst het uitleenreglement!

Afspraken

1. Reserveer je bekers minstens twee weken op 

voorhand, voor grote evenementen minstens zes 

weken op voorhand.

2. Schrijf je waarborg (75 euro per transportbak 

van 408 bekers) binnen twee dagen over op het 

rekeningnummer van Interrand:  

BE48 0910 0064 0027. Pas na betaling van de 

waarborg en de bevestiging dat je reservatie in 

orde is, is je aanvraag definitief.

3. Voorzie voldoende bekers: twee à drie bekers per 

deelnemer, wat neerkomt op 200 à 300 bekers 

per 100 mensen.

4. Maak een afspraak met Interrand om de bekers 

zelf te gaan ophalen. Adres: J.B. Charlierlaan 78. 

Nadat je een ontleenovereenkomst ondertekend 

hebt, mag je de gevraagde bak(ken) met bekers 

meenemen.

5. Na het evenement breng je de bekers binnen de 

week terug naar Interrand (afwijking mogelijk mits 

voorafgaande aanvraag). 

6. Interrand telt samen met jou de teruggebrachte 

bakken en bekers na.

WAT KOST HET?

Niets. De bekers zijn helemaal gratis!

Hou er wel rekening mee dat er een waarborg 

dient betaald te worden en dat er kosten zijn bij 

verlies, schade, laattijdig terugbrengen en niet of 

onvoldoende gereinigde bekers. Deze kosten worden 

afgetrokken van de waarborg. De waarborg bedraagt 

75 euro per transportbak van 408 bekers.

 INFO: Interrand - tel. 02 658 95 41  
 info@interrand.be 

Herbruikbare bekers: 
niets dan voordelen
• Minder afval, dus milieuvriendelijker.

• Quasi onbreekbaar, dus veiliger dan glas.

• Aangenamer om uit te drinken dan een 

wegwerpbeker.

• Stapelbaar en gemakkelijk in gebruik.
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Het Vlaamse Gewest heeft voor 

het volledige project 3.115.790 

euro uitgetrokken. Wat wordt er 
concreet in Hoeilaart gepland?

NATUURGEBIED 

PAARDENWATER-TEN TRAPPEN 

Het natuurgebied Paardenwater-

Ten Trappen wordt beheerd door 

Natuurpunt Druivenstreek. Het 

landinrichtingsplan wil in dit 

gebied de natuur uitbreiden, 

versterken en toegankelijker 

maken voor bezoekers. 

WANDEL- EN FIETSNETWERKEN 

Sommige wandel- en fietsgebieden 

in Hoeilaart sluiten niet 

voldoende op elkaar aan. We 

spreken daar van ‘missing links’. 

Om het netwerk compleet te 

maken, voorziet het plan de 

aanleg van nieuwe wandel- en 

fietsverbindingen. 

Hoeilaart zelf voorziet voor deze 

acties op middellange termijn 

een budget van 341.357 euro. 

In een eerste fase zullen de 

Paardenwaterbrug onder de E411 

en de fiets- en wandelverbinding 

tussen de Frans Verbeekstraat en het 

Paardenwater aangepakt worden.

 INFO: VLM, Leen Sammels  
 tel. 016 31 17 65  
 leen.sammels@vlm.be  
 www.vlm.be 

STRAATKOLKEN ZIJN GEEN 

VUILNISBAKKEN

De slogan werd met 

milieuvriendelijke verf bij 

een aantal straatkolken, ook 

rioolputjes genoemd, op de 

grond geschreven. Interrand 

wil iedereen erop attent maken 

dat peuken, kauwgom, 
hondenpoepzakjes, veegvuil, 
blikjes, plastic, vuil water … 

niet in de straatkolken horen.

Om de straatkolken vrij te 

houden van bladeren, takken 

en zand, heeft Interrand twee 

kolkenreinigers in dienst. Zij 

treffen zelfs mosselschelpen, 
frituurolie, verfresten en 

bouwafval in de kolken aan! 

Opvallend is ook het grote aantal 

sigarettenpeuken, en dat 

terwijl één sigarettenpeuk genoeg 

is om 500 liter water te vervuilen. 

Straatkolken zijn er om regenwater 

op te vangen, afval hoort er niet in 

thuis!

RECHTSTREEKS NAAR DE IJSE

Als de kolk aangesloten is op 

een regenwaterriool die, zoals 

steeds vaker het geval gescheiden 

is van de afvalwaterriool, dan 

stromen het regenwater en het 

erin geloosde afval rechtstreeks 

en zonder zuivering naar beken, 

grachten en vijvers. In Hoeilaart 

is dat naar de IJse. En zo komt 

uiteindelijk de vervuiling in zee 

terecht.

WATEROVERLAST 

Vervuiling van de regenwaterriool 

via de staatkolken verstoort het 

ecosysteem en bedreigt de vissen 

en dieren die afhankelijk zijn van 

zuiver water. Maar ook voor de 

inwoners zorgen vervuilde kolken 

voor overlast. Bij hevige regenval 

kunnen de verstopte kolken het 

overvloedige water niet aan, 

met overstroomde straten en 

ondergelopen kelders als gevolg.

Voor meer natuur  
in de IJsevallei 
Op 22 februari keurde de Vlaamse regering het ‘Landinrichtingsplan IJsevallei’ goed. De komende jaren worden in 

Hoeilaart en Overijse langs de IJsevallei een aantal ingrepen uitgevoerd die ten goede komen aan flora en fauna, lucht- 

en waterkwaliteit en bewoners en bezoekers van de streek.

Niets ingooien! Hier begint de zee 
Deze slogan al opgemerkt? Interrand en de gemeente willen ermee de 

aandacht trekken op de vervuiling van waterlopen via straatkolken.

 INFO: Interrand - tel. 02 658 95 41 - info@interrand.be 
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Met een natuurgids  
op stap in het Zoniënwoud
Als organisator van wandelingen in het Zoniënwoud is NGZ een vaste 

waarde in de maandelijkse activiteitenkalender van Hoeilaart. Wat maakt 

deze wandelingen zo bijzonder? We vroegen het aan Chris Vanderlinden, 

voorzitter van NGZ.

WAAR STAAT NGZ VOOR?

Chris: NGZ staat voor 

Natuurgroepering Zoniënwoud 

vzw. We zijn een vereniging 

van natuurgidsen en 

natuurliefhebbers. In het 

Zoniënwoud, en in een brede 

cirkel daarrond, begeleiden we 

natuurwandelingen die voor 

iedereen openstaan. 

MOET JE LID ZIJN OM MEE OP 

STAP TE MOGEN?

Chris: Absoluut niet, we zijn 

geen wandelclub. Elke tweede 

zondag van de maand en op maar 

liefst 36 donderdagnamiddagen 

organiseren we gratis gegidste 

natuurwandelingen. Voor 

deze open wandelingen 

moeten de wandelaars niet 

inschrijven. Simpelweg stipt 

op het vertrekpunt aanwezig 

zijn en je kan mee. De Tweede 

Zondagwandelingen sluiten 

inhoudelijk zoveel mogelijk 

aan op de lezingen van de 

Zondagen in het museum en 

vertrekken altijd om 14 uur 

aan het bosmuseum. Voor de 

donderdagnamiddagwandelingen, 

onze DoNaWa’s, variëren de 

startplaatsen.

Daarnaast begeleiden we ook 

wandelingen, teambuildings 

tot zelfs verjaardagsfeestjes op 

aanvraag, altijd met de natuur 

als invalshoek. In dat geval 

rekenen we een kleine bijdrage 

aan. Het thema, de locatie en 

de duur van de wandelingen 

worden, in overleg met onze 

gidsencoördinator, bepaald door 

de aanvrager.

HOEVEEL GIDSEN TELT DE 

VERENIGING?

Chris: Binnen NGZ zijn een 

veertigtal natuurgidsen actief. Dat 

laat ons toe om maximaal op de 

diverse vragen qua specialiteit, 

doelgroep of taal te kunnen 

inspelen.

KENNEN DE WANDELINGEN 

VEEL SUCCES?

Chris: Globaal genomen 

kunnen we stellen dat onze 

natuurwandelingen op een 

aardige opkomst kunnen rekenen. 

Zeker als de zon van de partij 

is, stijgt het aantal deelnemers 

al snel. Wij proberen van onze 

gegidste wandelingen in eerste 

instantie een aangename 

natuurbeleving te maken, waarbij 

we de wandelaar ook wat meer 

inzicht in onze prachtige natuur 

en biodiversiteit trachten mee te 

geven.

WAT DOEN JULLIE NOG MEER?

Chris: NGZ werkt nauw samen 

met Natuurpunt CVN voor 

het begeleiden van scholen in 

natuureducatieve programma’s, 

bij natuurateliers, in en rond het 

bosmuseum of het GC de Bosuil.

Wij trachten ook op de hoogte 

te blijven en, daar waar mogelijk, 

ons steentje bij te dragen in de 

projecten die in en rond het 

Zoniënwoud worden gelanceerd. 

Om de band met de beheerders 

van het Zoniënwoud te versterken 

zijn praktische afspraken gemaakt 

en mogen wij ons met trots 

Partner van het Zoniënwoud 

noemen.

Alle informatie over de 

activiteiten, over het reilen en 

zeilen in het Zoniënwoud en 

allerlei weetjes over het milieu, 

de streekeigen fauna en flora, 

uitzonderlijke natuurfenomenen, 

lidmaatschap … vind je in ons 

driemaandelijks ledentijdschrift 

’t Beukeblad of via onze website 

www.ngz.be.
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Honden in het Zoniënwoud
Aan de leiband of naar een hondenlosloopzone!

Elk jaar vinden boswachters in 

het Zoniënwoud reeën die door 

een loslopende hond zijn gedood. 

Maar ook broedende vogels en 

andere dieren ondervinden last 

van rondsnuffelende honden die 

van de paden gaan. Willen we 

dat het woud een veilige thuis 

blijft voor alle dieren, dan moeten 

baasjes hun viervoeter altijd aan 

de leiband houden. Ook andere 

recreanten stellen dat op prijs. 

Sommige mensen zijn nu eenmaal 

bang van honden. Ook zij hebben 

recht op een rustige wandeling in 

de natuur.

Wil je je hond toch laten loslopen 

in het Zoniënwoud?  

Op www.natuurenbos.be/

zoniënwoud vind je (onderaan 

op de pagina) een link naar 

de kaart waarop de zeven 

hondenlosloopzones van het 

Zoniënwoud worden aangeduid.

In Groenendaal vind je een 

losloopzone langs de Tumulidreef, 

in de buurt van de B&B.

Twee cursussen
NGZ organiseert dit jaar twee cursussen in samenwerking met Natuurpunt CVN.

KLIMAATVERKENNER

Mei-juni 2019, in het bosmuseum  

Jan van Ruusbroec (Groenendaal).

In drie boeiende lessen en één excursie verneem je 

alles over het klimaat en de klimaatveranderingen, 

en hoe de natuur in je achtertuin hierop reageert. 

Met tal van inspirerende ideeën en (h)eerlijke 

klimaatproevertjes.

NATUURGIDS

September 2019-juni 2020,  

in GC de Bosuil (Jezus-Eik).

Natuurgidsen zijn in alle takken van de 

natuurbehouds- en milieubeweging actief. 

Daarnaast doen ook overheden en organisaties 

steeds meer beroep op gespecialiseerde 

natuurgidsen. 

Deze opleiding bestaat uit één jaar theoretische 

lessen en praktische excursies, gevolgd door een 

stage, en is erkend als specialisatie binnen de 

gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen.

Inschrijven kan voor beide cursussen via  

www.natuurpunt.be/agenda.

Leden van NGZ en Natuurpunt krijgen korting. 

NGZ-leden dienen zich eerst aan te melden als niet-

(Natuurpunt)lid, en kunnen op de volgende pagina 

de keuzeoptie ‘Lid van NGZ’ aanvinken.

 INFO: ANB,  
 Beheerregio Groenendaal  
 tel. 02 658 24 60  
 www.zonienwoud.be  
 www.natuurenbos.be 
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Het oude rusthuis, in de volksmond ‘het hospice’, 

wordt afgebroken om plaats te maken voor het 

nieuwe kinderdagverblijf. Het gebouw werd in 1882 

gebouwd door de Liefdadigheidskring van Hoeilaart, 

en onderging in de loop der jaren een aantal 

renovatiewerken waardoor de historische waarde 

verloren ging. Een verbouwing om het aan te passen 

aan de hedendaagse zorgnoden en aan de vereisten 

op vlak van duurzaamheid, bleek bovendien niet 

realistisch.

VOORBEREIDING

Vanaf 13 mei wordt het gebouw binnenin 

leeggemaakt en wordt de verbinding met het huidige 

woonzorgcentrum afgebroken. De hinder voor 

bezoekers en omwonenden is in deze fase beperkt. 

De hoofdingang van het woonzorgcentrum, naast 

de cafetaria, blijft in gebruik als enige toegang tot 

het centrum. De parkeerplaatsen op de site blijven 

bereikbaar.

AFBRAAK

Vanaf 3 juni gaat het oude hoofdgebouw onder de 

sloophamer. 

Om veiligheidsredenen wordt de toegangsweg 

naar het dagverzorgingscentrum, de serviceflats 

en de leveranciersingang op weekdagen overdag 

onderbroken en slechts sporadisch opengesteld (voor 

leveranciers, hulpdiensten …). De parkeerplaatsen 

aan deze kant van de site kunnen enkel gebruikt 

worden tijdens het weekend en ’s avonds. Op 
weekdagen komen bezoekers overdag 
dus best te voet of met de fiets naar Den 
Dumberg.

In overleg met de aannemer, zal via verschillende 

kanalen tijdig meer informatie verspreid worden over 

de impact van deze werken op het bezoekersverkeer 

en het verkeer in de Groenendaalsesteenweg.

Als de afbraakwerken verlopen zoals gepland, zullen 

ze bij het begin van de zomervakantie achter de rug 

zijn. De aannemer voor de bouw van het nieuwe 

kinderdagverblijf wordt binnenkort aangesteld. 

De precieze startdatum van de bouwwerken is 

momenteel nog niet gekend.

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

Oud rusthuis 
binnenkort afgebroken
Op 13 mei start de afbraak van het oude rusthuis op  

de woonzorgsite Den Dumberg. De werken zullen  

ongeveer anderhalve maand duren.

 De ingewerkte steen die in de inkomportiek de oprichting  
 van de Liefdadigheidskring in de kijker zette, wordt bewaard  
 en zal achteraf een plaats krijgen in de nieuwe infrastructuur. 
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Evaluatie proefproject  

IJzerstraat
Sinds 12 maart loopt er in de IJzerstaat een proefproject om het 

sluipverkeer tegen te gaan dat vanuit de Terhulpsesteenweg via de 

IJzerstraat en de G. Huynenstraat of Vosdellestraat een snellere weg 

zoekt naar Groenendaal en Brussel. 

Zoals afgesproken, wordt dit project op basis van verkeerstellingen 

en samen met de betrokken inwoners geëvalueerd. Ook de impact 

van het project op de omliggende straten komt daarbij aan bod.

De evaluatievergadering zal plaatsvinden op 
maandag 6 mei, om 19 uur,  
in het GC Felix Sohie (zaal Bakenbos). 
Iedereen welkom!

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

R
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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:

op vrijdag 17 mei  
en op woensdag 5 juni 2019,

telkens van 9 tot 14 uur,
in lokaal Sloesveld op het gelijkvloers  

van het GC Felix Sohie.

Je hoeft geen afspraak te maken, je kan gewoon je 

beurt afwachten.

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! Die heb je 

niet nodig. De aangifte gebeurt er online via Tax-on-

Web.

Daarnaast kan je in mei en juni ook terecht in de 

belastingkantoren van de FOD Financiën in Leuven 

(Philipssite 3 a - bus 1, 3001 Leuven):

• in mei: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur;

• in juni: van maandag tot vrijdag van 9 tot 15 uur.

 INFO: communicatiedienst – tel. 02 658 28 48  
 communicatie@hoeilaart.be 
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Reserveren in de 

nieuwe sporthal
Sportclubs en sporters kunnen in de nieuwe sporthal al een zaal reserveren voor het seizoen 2019-2020  

dat in september begint.

Een bank om meer te bewegen
Met de IPitup-bank kan je tijdsefficiënt sporten waarbij je zowel conditie als kracht en stabiliteit traint.  

En dat alles op één bank.

Badmintonsportkamp

Iedereen vindt in het nieuwe complex een zaal op 

zijn maat. Er is keuze uit de (ver)grote sportzaal, twee 

grote polyvalente zalen en een gevechtssportzaal 

met matten. De polyvalente zaal met betonvloer 

kan opgedeeld worden in drie kleinere ruimten, de 

polyvalente zaal met omnisport- en dansvloer kan 

opgedeeld worden in twee. 

Er volgt nog een aanpassing van het verhuur-

reglement. Een aantal adviesraden zal daarbij 

betrokken worden. Toch ontvangt de dienst  

Vrije Tijd al graag de reservaties.  

Het reservatieformulier kan gedownload worden 

van www.hoeilaart.be/sporthal. Bezorg het 

voor 15 mei aan de sportcoördinator, zodat hij 

de gebruiksroosters kan opmaken. Dat wordt geen 

eenvoudige klus. Een reservatie aanvragen betekent 

niet dat de zalen en uren automatisch toegekend 

kunnen worden.

Adres: Bart Mullie, sportcoördinator dienst Vrije Tijd, 

Jan van Ruusbroecpark, kasteelhoeve,1560 Hoeilaart. 

Mailadres: sport@hoeilaart.be.

 INFO: dienst Vrije Tijd  
 tel. 02 894 54 26 - sport@hoeilaart.be  
 www.hoeilaart.be/masterplan 

De bank met de bizarre naam en vorm, staat pal 

in de dorpskern, in de tuin van het GC Felix Sohie. 

Een prima locatie voor jong en oud. 

Iedereen die meer wil of moet bewegen, kan met 

de bank aan de slag, ongeacht zijn of haar niveau. 

Het infopaneel op de bank introduceert allerlei 

laagdrempelige oefeningen. Wil je een ruimer 

aanbod, download dan de bijhorende app voor 

een beweegprogramma op jouw maat. 
Traditiegetrouw organiseert Nero’s Badmintonclub in de 

zomervakantie een badmintonsportkamp voor jongeren, 

waarbij badminton afgewisseld wordt met andere 

sporten en rekening gehouden wordt met ieders leeftijd 

en niveau.

• Wanneer? Van 1 tot en met 5 juli 2019,  

van 9 tot 16 uur.

• Waar? In de (nieuwe) sporthal.

• Opvang? Vanaf 8.15 uur en tot 17.30 uur. 

• Deelnameprijs? 90 euro (leden 80 euro), met korting 

van 5 euro vanaf het tweede kind.  

Opvang: 15 euro per kind. 

 50 % korting voor kinderen uit gezinnen met een 

inkomen onder een bepaalde grens.

• Inschrijven? Tot 20 juni op www.nerobc.be

Deze gratis virtuele coach is te vinden op  

www.ipitup.be. Er worden in de nabije toekomst ook 

nog demosessies gepland.

18



De nieuwe kosteloze vrijwilligersverzekering focust op 

feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder 

personeel. De verzekering werd beter aangepast 
aan de realiteit. De bescherming in de polis werd 

uitgebreid en elke erkende organisatie krijgt nu 1000 

vrijwilligersuren, die veel efficiënter inzetbaar zijn dan 

de vroegere mandagen.

Alle erkennings- en verzekeringsaanvragen verlopen 

via een centraal digitaal verzekeringsloket. 
Hierdoor krijgen organisaties een beter zicht op hun 

verzekering en kunnen ze zelfstandiger aan de slag. De 

helpdesk van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 

blijft ter beschikking om hen bij te staan.

Iedereen die op basis van het nieuwe reglement in 

aanmerking komt, dient eerst en vooral een nieuw 

erkenningsnummer aan te vragen, ook organisaties en 

verenigingen die al eerder gebruik maakten van deze 

verzekering.

 Centraal digitaal verzekeringsloket:  
 www.gratisvrijwilligersverzekering.be  
 Helpdesk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk:  
 www.vrijwilligersverzekeren.be 

Nieuwe gratis Vlaamse 

vrijwilligersverzekering
De gratis vrijwilligersverzekering, aangeboden door de Vlaamse overheid, kreeg een update. 

Puzzel,  
infodesk voor personen 
met een handicap

Gezonde en  
hartveilige gemeente

Puzzel maakt 

je gratis, 
vrijblijvend 
en anoniem 

wegwijs in je 

zoektocht naar 

mogelijkheden 

en voorzieningen 

voor mensen 

met een beperking. Iedereen - personen met 

een beperking, hun familieleden, zorgverleners, 

andere dienstverleners en betrokkenen - kan 

er terecht met vragen rond wonen, werken, 

vrije tijd, begeleiding, administratieve en sociale 

voorzieningen voor personen met een handicap.

Puzzel is elke weekdag van 9 tot 12.30 uur te 

bereiken en dinsdag en donderdag ook van  

13 tot 15.30 uur via 0800 150 45 of via  

puzzel@resonansvzw.be. Puzzel is een initiatief van 

resonans vzw en de provincie Vlaams-Brabant.

Sinds een paar jaar zet de gemeente 

samen met het Rode Kruis in op 

een gezond en hartveilig Hoeilaart. 

Regelmatig organiseren ze infosessies 

voor een breed publiek.

EHBO BIJ ALLERKLEINSTEN

Op 30 april was het nog de beurt aan de begeleiders in 

de kinderopvang. Geïnteresseerde ouders, grootouders, 

begeleiders op school … kunnen op dinsdag 7 mei om 
19.30 uur in het GC Felix Sohie de infosessie Een kusje 

op de wonde, eerste hulp bij baby’s en kinderen bijwonen.

Deze infosessie heeft het onder meer over schaaf- en 

brandwonden, verslikking, hersenschudding, vreemd voorwerp 

in de neus, bloedneus, verstuiking, breuk, tekenbeet, 

huisapotheek en reanimeren van baby’s en kinderen. Het 

aantal deelnemers wordt beperkt tot 15. Schrijf vlug in!

REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN

Met een aed-toestel (‘hartstarter’) heb je meer kans om een 

mensenleven te redden. Interesse in een opleiding? Geef dan 

een seintje aan het Sociaal Huis. Je wordt dan van de volgende 

sessie op de hoogte gebracht.

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

EEn handicap?

Bel ons op 0800-15045 elke weekdag tussen 9 en 12.30 uur  
en van 13 tot 15.30 uur op maandag, dinsdag, en donderdag.  
Mail ons op puzzel@handicap-ambulant.be

Vragen over wonen, werken, dagactiviteiten, uitkering, zorg...voor personen met een handicap? 
de provincie Vlaams-Brabant puzzelt mee aan uw toekomst!

0800-15045Bel gratis

W
EL

ZI
JN
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Online reserveren voor de 

rommelmarkt
Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019, wordt in het centrum van Hoeilaart naar goede gewoonte 

een grote rommelmarkt gehouden. Het reserveren van een standplaats verloopt ook dit jaar volledig digitaal.

DIGITAAL INSCHRIJVEN

Op www.hoeilaart.be/

rommelmarkt-druivenfestival 

vind je alle informatie over hoe 

de reservaties precies in hun werk 

gaan en kan je doorklikken naar het 

online inschrijvingssysteem. 

Beschik je niet over een computer of 

internet? Dan kan je rekenen op de 

hulp van het gemeentesecretariaat. 

Je kan er elke werkdag, van 

maandag tot en met vrijdag, tussen 

8.15 en 12 uur terecht. 

De standhouders van 2018 krijgen 

geen voorrang. Wil je dezelfde 

standplaats als vorig jaar? Schrijf 

dan zo snel mogelijk in.

De inschrijvingen worden afgesloten 

op 6 september.

TOELATING OPHANGEN!

Na ontvangst van je standgeld, 

mailt de gemeente je standnummer 

door. Print dat bericht af en hou 

het goed bij! Het geldt als officieel 

toelatingsbewijs dat je moet 

ophangen aan je stand. Wie het 

bericht op de markt niet bij heeft, 

zal ter plaatse opnieuw moeten 

betalen.

TARIEVEN

• Inwoners van Hoeilaart: 4 euro 

per 3 meter en per dag.

• Niet-inwoners: 10 euro per 3 

meter en per dag.

• Een autoparkeerplaats 

reserveren is enkel mogelijk 

wanneer je standplaats 

minstens 6 meter lang is. 

Voor een parkeerplaats betaal je 

bijkomend 5 euro per 6 meter.

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

Op 13, 14, 15 en 16 september zal Hoeilaart opnieuw 

vier dagen lang hét feestparadijs zijn, want dan vindt 

het 72ste Druivenfestival plaats. Dit jaar krijgt het 

festival een romantisch-culinair sausje. Het thema is 

letterlijk en figuurlijk ‘om van te snoepen’.

“In het najaar konden de festivalbezoekers thema’s 

voorstellen. We kregen maar liefst 50 ideeën 

toegestuurd. Een van de populairste thema’s was 

gastronomie”, vertelt Erwin Gysens, voorzitter van het 

festivalcomité. “Daarom kozen we er ook voor om het 

thema bekend te maken tijdens het foodtruckfestival.”

Spontaan denk je bij dit thema natuurlijk aan de 

overheerlijke tafeldruif, maar ook aan de traditionele 

kaastaart. Om van te snoepen heeft ook een romantisch 

kantje. Iedereen kent wel iemand om op te eten, omdat 

hij of zij zo schattig, lief en formidabel is.

Felgekleurde lolly’s, slagroomtaarten, toverballen, 

hartjes, liefdesverklaringen en trouwpartijen zullen hun 

plaats proberen te veroveren in het straatbeeld. Voor 

alle lekkerbekjes en hartendieven zal er wel iets zijn om 

van te smullen.

In juni zal de website druivenfestival.be de eerste 

acts bekendmaken. De zomer zal vol smakelijke 

verrassingen zitten. Geniet!

 INFO: Comité Druivenfestival  
 tel. 02 894 95 34  
 info@druivenfestival.be 
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Boeken sorteren op kleur 
Waarom de bibliotheken hun boeken anders gaan rangschikken

Boekstartdag
Zaterdag 18 mei, van 10 tot 12 uur, in de bib

Binnenkort zullen meer dan 200 bibliotheken in ons land hun boeken niet meer alfabetisch, maar op kleur sorteren. 

Dit doen ze nadat onderzoek aantoonde dat deze manier van rangschikken rustgevender werkt voor mensen die in de 

bibliotheek op zoek gaan naar een boek en hen ook meer zin geeft om te lezen.

Of dat is althans wat 211 Vlaamse 

bibliotheken, waaronder ook onze 

bib, op 1 april aankondigden. Ze 

deden dat niet zomaar. Op 1 april 

mag je al eens een mopje maken. 

Het is ook dé dag waarop mensen 

traditioneel net iets kritischer 

naar nieuws kijken. Maar waarom 

hebben we niet elke dag die 

kritische blik? Zeker in deze tijden 

van fake news of beter ‘misleidend 

nieuws’.

Iedereen die de aprilvis  

aanklikte, belandde op  

www.aprilvissers.be, een nieuwe 

website waar je je fake news-skills 

kan testen en bijschaven. Een 

succes want meer dan 15.000 

mensen bezochten op 1 april De 

Aprilvissers en deden de test.

Fake news  is brandend actueel. 

Daarom wilde LINC vzw, met de 

steun van VVBAD, Mediawijs 

en 211 bibliotheken, het brede 

publiek sensibiliseren rond dit 

thema en hen aldus mediawijzer 

maken. De website blijft actief 

als instrument waar mensen het 

jaar rond terecht kunnen voor 

informatie rond het thema. Je 

vindt er een confronterende test 

(oei, ik dacht dat ik beter zou 

scoren), bruikbare tips en meer 

informatie om misleidend nieuws 

te ontmaskeren. 

Ondertussen hebben de bibdames 

de boeken uit de mooie kleurenrij 

weer netjes alfabetisch op hun 

plek gezet.

Wist je dat de bib alle baby’s 

van 6 maanden tot peuters 

van 15 maanden gratis boekjes 

en leestips geeft? Boekstart 

heet dit programma. Huis van 

het Kind Druivenstreek zorgt 

daarvoor - met de steun van de 

Vlaamse minister voor Cultuur - 

omdat je niet vroeg genoeg kan 

beginnen. Want voorlezen, dat 

is leesplezier doorgeven, cruciaal 

voor de taalontwikkeling, en 

o zo belangrijk voor de gehele 

ontwikkeling.

Daarom start de Week van de 

Opvoeding met een Boekstartdag. 

De bib maakt (nog meer 

dan anders) plaats voor de 

allerkleinsten (en hun ouders). 

Lieve van ARTO Verteltheater 

komt met haar verhalenkoffer. Ze 

vertelt en zingt en maakt muziek.  

Het wordt een gezellig 

ontmoetingsmoment op maat van 

baby’s en peuters. Grote broer en 

zus zijn natuurlijk ook welkom. Je 

komt en gaat wanneer het jullie 

best past.

B
IB

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

Openingsuren: 
maandag: 16 – 19 uur 
dinsdag: 9 – 12 uur 
woensdag: 13 – 17 uur 
donderdag: 16 – 19 uur 
vrijdag: 9 – 12 uur 
zaterdag: 10 – 13 uur

         Volg Bib   
         Hoeilaart  
        op Facebook!
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Wo 01-05-19
Kevertreffen
Naar jaarlijkse traditie organiseert VW Keverclub Hoeilaart voor de vijftiende keer 

een treffen voor luchtgekoelde Kevers in het park. Je kan er ook terecht voor 

keveronderdelen en miniaturen. Voor de kleinsten wordt er een springkasteel voorzien.

Org. VW Keverclub Hoeilaart i.s.m. gemeente Hoeilaart

IN HOEILAART
editie mei 2019

Van 01-05 tot 02-09-19 
Druivenzoektocht
Op 1 mei gaat ie weer van start! De Druivenzoektocht van het Rodenbachfonds Hoeilaart. Tot 2 september kan je naar 

hartenlust zoeken, denken, redeneren, puzzelen … Dit jaar doorkruist de tocht ook onze buurgemeente Overijse.  

Met een parcours langs de historische en toeristische trekpleisters van de streek en de nodige duiding, wordt het ook 

nog eens een boeiend en leerrijk gebeuren. 

De inspanning zal zeker lonen, want de prijsuitreiking op 22 september wordt een waar geschenkenfestival. Maar eerst 

het echte werk. Dat het een uitdaging wordt, staat al vast. Opsteller van dienst Jos Daemen en controleurs Peter Wuyts 

en Ingrid Vranken staan garant voor een kwaliteitsvol evenement. Mis dit niet!

Deelnemingsformulieren koop je voor 8 euro:

• aan de balie van het GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39 (zaterdag en 

zondag gesloten);

• bij Café Sportecho, Gemeenteplein 38 (maandag gesloten);

• bij Mimi’s Optiek, Gemeenteplein 29 (zondag en maandag gesloten).

Org. Rodenbachfonds i.s.m. gemeente Hoeilaart en gemeente Overijse

 INFO: Jos Daemen, tel. 02 657 19 36, jos.daemen41@gmail.com 

 Vanaf 9.30 uur, Jan van Ruusbroecpark. Gratis voor bezoekers. INFO: www.kevertref-hoeilaart.be 
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Zo 05-05-19
Aperitiefconcert Nero’s Muzikanten
Het spreekwoord ‘rust roest’ staat bij Nero’s Muzikanten 

niet in het woordenboek! Na hun feestjaar hebben de 

muzikanten niet stil gezeten: wekelijkse repetities en 

dagelijks thuis oefenen zorgen ervoor dat de muzikanten 

de nieuwe melodieën perfect zullen spelen. Samen 

met het gastoptreden van het gitaarkwartet van Astrid 

Deppe wordt het alvast een jong en fris 

lenteconcert met aperitief. Iedereen van 

harte welkom!

Org. Nero’s Muzikanten

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

Wo 01-05-19
1 meiviering met Jokke Schreurs 
Quartet: Wannes in jazz
Met dit project slaagt het Jokke Schreurs Quartet erin de 

onderbelichte kwaliteiten van Wannes Van de Velde als 

componist te tonen, door zijn thema’s als jazzstandards 

uit te werken. De kwaliteit van de arrangementen en van 

de uitvoering enthousiasmeren zowel de jazzliefhebbers 

als de Wannes-fans. 

Line-up: Jokke Schreurs: gitaar - Sam Vloemans: trompet, 

bugel en percussie - Jos Machtel: contrabas - Luc Vanden 

Bosch: drums.

Org. 5 voor 12  

 Maaltijd om 18 uur, concert om 20.30 uur, GC Felix  
 Sohie. Warme maaltijd en concert: 25 euro (reserveren  
 verplicht). Enkel concert: Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 12 euro. VVK/leden: 13 euro. Kassa: 15 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en  
 INSCHRIJVEN: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,  
 www.5voor12hoeilaart.be. Indien je wil deelnemen  
 aan de maaltijd, dien je vooraf te reserveren via  
 reserveren@5voor12hoeilaart.be 

Di 07-05-19
EHBO bij baby’s en kinderen
Tijdens de themales Een kusje op de wonde? Eerste hulp 

bij baby’s en kinderen, komen onder meer volgende 

onderwerpen aan bod: schaaf- en brandwonden, 

verslikking, hersenschudding, vreemd voorwerp in de neus, 

bloedneus, verstuiking, breuk, tekenbeet, reanimeren van 

baby’s en kinderen en huisapotheek.

Org. dienst Welzijn i.s.m. het Rode Kruis

 19.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: Sociaal Huis,  
 tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be 
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Do 09-05-19
Zelfbeeld bij tieners: Eetstoornissen

Lezing

De wereld is hard. Tieners denken dat ze niet voldoen aan alle wensen en normen 

opgelegd door hun omgeving of door … henzelf. Sommigen kunnen met deze stress 

niet om en zoeken een uitweg in eten: zichzelf uithongeren of net troost zoeken in 

eten. Psychologe Sofie Vanderlinden probeert een antwoord te formuleren op volgende 

vragen: Wat is anorexia nervosa? Of boulimie? Of binge eating? Wat zijn de signalen van 

eetstoornissen? En hoe kan je als ouder je kind helpen?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: info@huisvanhetkinddruivenstreek.be,  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Wo 08-05-19
Hoeilaart Weleer 2.0
Presentatie door Erik Plastria

Twee jaar na de lancering van de website Hoeilaart Weleer kreeg het 

platform een opfrissing. Hoeilaart heeft de primeur om de nieuwe versie van 

Weleer te onthullen. Maak kennis met heel wat unieke nieuwe toepassingen 

tijdens de lancering van Hoeilaart Weleer 2.0. Ook verborgen fotoparels die 

de voorbije twee jaar ontdekt werden, zullen getoond worden. Snel je ticket 

aankopen is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt!

Org. Hoeilaart Weleer i.s.m. Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp

Za 11-05-19
World Fair Trade Day
Op World Fair Trade Day kan iedereen 

een kijkje te nemen in de Wereldwinkels. 

De wereldwinkeliers brengen die dag 

wereldwijd rechtvaardige wereldhandel 

onder de aandacht. In de Hoeilaartse 

Wereldwinkel ben je welkom op het 

gezellige terras voor een gratis kopje 

koffie of thee, een heerlijk glas Oxfam-schuimwijn of Oxfam-fruitsap. 

Ondertussen vertellen de wereldwinkeliers het verhaal van de 

producten. In de winkel kan je het mooie artisanaat bewonderen.

Org. Oxfam-Wereldwinkel

 Van 10 tot 18 uur, Wereldwinkel Hoeilaart (Gemeenteplein 20).  
 INFO: tel. 02 657 75 25, hoeilaart@oww.be 

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa: 8 euro. INFO: hoeilaart@weleer.be,  
 www.hoeilaart.weleer.be. KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Zo 12-05-19
Ecoductwandeling
Een gids van Natuurgroepering 

Zoniënwoud (NGZ) neemt je mee op een 

wandeltocht van zo’n zeven kilometer naar 

het ecoduct van Groenendaal, een van de 

realisaties van het Life+OZON-project. Voor 

deze gelegenheid wordt het uitzonderlijk 

opengesteld voor het publiek. Honden zijn 

niet toegelaten.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

Oxfam-Wereldwinkels

oxfamwereldwinkels.be

World Fair Trade Day
Ontdek op 11 mei de wereld 
achter de wereldwinkel!
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Zo 12-05-19
Lezing: Zoniënwoud, herstel 
van natuurlijke habitats

Steeds meer natuurgebieden 

ondervinden negatieve effecten van 

versnippering. Niet alleen wordt er een 

enorm aantal dieren aangereden, ook 

de geschikte habitats verkleinen steeds 

meer. Om al deze problemen efficiënt 

aan te pakken werd het Life+OZON-

project uitgevoerd. Gastspreker Andreas 

Baele was van februari 2017 tot oktober 

2018 projectmedewerker. Deze lezing is 

een aanrader voor iedereen die meer wil weten over de realisaties en 

resultaten van dit succesvol project in het Zoniënwoud.

Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in, de plaatsen zijn 

beperkt tot 30 personen.

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Graag vooraf inschrijven.  
 INFO en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 

Do 16-05-19
Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant kan je voor 8 euro 

genieten van een heerlijke warme maaltijd.

Menu: 

• Groene seldersoep

• Balletjes in tomatensaus met rijst

• Kaastaart

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 06-05 tot en met  
 dinsdag 14-05 (12 uur). INFO en  
 INSCHRIJVEN: Sociaal Huis,  
 tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be 

 Za 18-05-19
Boekstartdag
De bibmedewerkers maken die dag (nog  

meer dan anders) plaats voor de allerkleinsten. 

Ze halen de leukste boekjes, knuffelzachte 

speeltjes én ervaren voorlezers in huis. Het 

wordt een gezellig ontmoetingsmoment 

boordevol inspiratie en uitwisseling! 

Org. bib 

 Van 10 tot 12 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be Vr 17, za 18 en zo 19-05-19

Dancing through the year
De dansers van Soulstep laten zien wat ze dit jaar geleerd hebben 

in hun lessen. Ze tonen verschillende stijlen: funk, jazz, hiphop, 

line dance, hedendaagse dans, ...  De jongste dansers zijn amper 

5 jaar, terwijl de oudste al meer dan 60 lentes door het leven 

dartelen!

Org. Soulstep Dance Crew

  Vrijdag 17 mei om 20 uur, zaterdag 18 mei om 16 en 20 uur,  
 zondag 19 mei om 15 uur, GC Felix Sohie. VVK: 10 euro.  
 Kassa: 12 euro. INFO: soulstepdc@gmail.com,  
 www.soulstep.be. KAARTEN: op www.soulstep.be en aan de  
 balie van het GC Felix Sohie. 
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Di 21-05, 04-06, 11-06 en 25-06-19
Cursus: Klimaatverkenner
Deze vorming is een interactieve en positieve instapcursus van drie 

boeiende lessen en een excursie rond klimaat en duurzaamheid. 

• Les 1: Wat is ‘het’ klimaat en hoe is het gewijzigd?

• Les 2: Gevolgen van klimaatverandering voor de natuur in je 

achtertuin 

• Les 3: Samen voor inspirerende en duurzame oplossingen

• Les 4: Wandeling met (h)eerlijke klimaatproevertjes 

Org. Natuurpunt CVN i.s.m. NGZ, provincie  
Vlaams-Brabant en Natuurinvest

Di 21-05-19
Lezing:  
Wat moet ik nu geloven dokter?
We vinden gezonde voeding en goed bewegen steeds 

belangrijker, maar wat is echt gezond? Er doen zoveel 

tegenstrijdige theorieën de ronde. Dokter Hendrik 

Cammu, gekend van op televisie waar hij regelmatig de 

medische wetenschap mag populariseren, legt op een 

wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke manier 

uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en 

onze levensverwachting. 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek i.s.m. Gezinsbond

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN:  
 info@huisvanhetkinddruivenstreek.be,  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Za 25-05-19
Daguitstap naar  
Middelburg en Veere
De jaarlijkse daguitstap van het Davidsfonds Hoeilaart 

trekt dit jaar naar Middelburg, de hoofdstad van 

Zeeland, en naar Veere. De reis biedt een gevarieerd 

programma aan.

• 8 uur: vertrek op de Mariënparking.

• Voormiddag: gegidste wandeling door Middelburg 

en koffie om 10 uur.

• Middag: lunch in Middelburg.

• Namiddag: bezoek met gids aan Veere.

Org. Davidsfonds

 Totale prijs per persoon: 68 euro (leden 65 euro).  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 657 07 68,  
 davidsfonds@hoeilaart.be 

 Van 19 tot 22 uur, bosmuseum. 32 euro. INFO en INSCHRIJVEN:  
 gsm 0499 90 61 39, nils.iwens@cvn.natuurpunt.be, www.natuurpunt.be 
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Zo 02-06-19 
Concert Swing Shift Big Band
De Swing Shift Big Band, afkomstig uit Hoeilaart, werd opgericht in 1994 door een aantal bevriende 

jazzmuziekliefhebbers. De groep telt achttien muzikanten en wordt aangevuld met zangeres Erica en zanger Youri, die elk 

hun aparte zangstijl hebben. Onder leiding van Ivo Hendrickx brengen ze een zeer gevarieerd muziekprogramma waarvan 

zowel de echte bigbandliefhebber als de gewone muziekliefhebber zal van weten te genieten!

Org. Swing Shift Big Band

 14.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro. VVK/kassa:12 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. INFO: Ivo Hendrickx, gsm 0475 84 44 41, ivo.hendrickx@skynet.be. KAARTEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 29-05-19
Gegidste wandeling:  
Van kasteel tot begraafplaats

In het kader van de Week 

van de Begraafplaatsen 

staat de begraafplaats van 

Hoeilaart in de kijker. Het 

funerair erfgoed op een 

gedeelte ervan is namelijk 

heel merkwaardig en 

getuigt van de welstand 

ten tijde van de bloei 

van de druiventeelt. De 

wandeling vertrekt aan 

het kasteel in het Jan 

van Ruusbroecpark en 

brengt je via de neoromaanse Sint-Clemenskerk en het 

geboortehuis van Felix Sohie, naar de begraafplaats. 

Org. dienst Vrije Tijd

 14 uur, kasteel-gemeentehuis. Gratis. Graag vooraf  
 inschrijven. INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Vr 31-05 en za 01-06-19
Dansvoorstelling van APKO
De leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten 

Overijse-Tervuren-Hoeilaart, of kortweg APKO, brengen 

een adembenemende dansvoorstelling.

Org. APKO

 Vrijdag om 19 uur, zaterdag om 15 uur,  
 GC Felix Sohie. Volwassenen: 14 euro. Kinderen  
 jonger dan 12 jaar: 6 euro. INFO: APKO,  
 tel. 02 687 68 05, info@apko.be, www.apko.be.  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, www.felixsohie.be 
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Meifeesten
PRESENTEERT i.s.m.

w w w . m e i f e e s t e n h o e i l a a r t . b e

9-10-11-12 mei

Vrijdag 10 mei
jan van ruusbroecpark

20 uur, cafetaria
Europese avond 
Om Hoeilaart en Europa dichter bij elkaar te brengen, 
nodigt het gemeentebestuur twee topsprekers uit.

• Het Europese energiebeleid: impact op het 
gemeentelijk niveau, door Ruud Kempener, 
beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, 
Directoraat-Generaal Energie.

• 75 jaar Europese integratie: een terugblik en hoe het 
nu verder gaat, door Alexander Italianer, gewezen 
secretaris-generaal van de Europese Commissie.

Na de lezingen, rond 21 uur, is er tijd voor een babbel, 
een drankje en een hapje. Iedereen (gratis) welkom!

Org. gemeente Hoeilaart 

 Graag inschrijven via evenementen@hoeilaart.be 

Ieder jaar, begin mei, wordt het Jan van Ruusbroecpark ingepalmd door de Meifeesten. Het hele weekend staat 
dan in het teken van lekker eten en drinken, sport en amusement, maar bovenal gewoon van gezellig samen zijn, 
iets waar de Hoeilanders bijzonder bedreven in zijn. Op zaterdag en zondag zijn alle activiteiten gratis. Redenen 

genoeg om naar het park af te zakken!

De organisatie trekt waar mogelijk resoluut de kaart 
van milieu, fair trade en multiculturaliteit. Zo is ze 
trots op het feit dat drank er in herbruikbare bekers 
wordt geserveerd. Via een samenwerking met de 
gemeentelijke Wereldwinkel staat er ook een mooie 
selectie van fairtradeproducten op de kaart. 

Org. vzw Doendervolk i.s.m. Hoeilaartse verenigingen 
en dienst Vrije Tijd

Van 14 tot 17 uur, theaterzaal
Cultuur om 14 uur:  
Dansnamiddag met dj Alex
Hoe kunnen we de Meifeesten beter inzetten dan met 
een stevige noot muziek? Honderd procent garantie 
op sfeer en gezelligheid, toffe muziek en een vleugje 
nostalgie. Meer moet dat toch niet zijn?

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

 KAARTEN: Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro.  
 Kassa/VVK (balie GC Felix Sohie): 5 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 INFO: vrijetijd@hoeilaart.be, tel. 02 657 05 04 

 Donderdag 9 mei
GC Felix Sohie
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Vanaf 18 uur
Meicrossen
De jaarlijkse loopafspraak voor sportievelingen uit 
Hoeilaart en omgeving vindt opnieuw plaats in het 
centrum. De deelnemers lopen hun wedstrijd in en 
rond het Jan van Ruusbroecpark. Om 19.30 uur 
vertrekt de Volkscross (3 kilometer) en om 19.45 
uur de Ruusbroecrun (6 kilometer). Om 19.50 uur 
start de nieuwe hindernissenloop ‘Held(in) van 
Hoeilaart’. Op een parcours van 7 kilometer doorloopt 
men tien opdrachten waarbij kracht, snelheid, precisie, 
lenigheid en uithouding op de proef worden gesteld. Om 
de minuut vertrekt een deelnemer die de hindernissenloop 
zo snel mogelijk moet afleggen. Word jij de Held(in) van 
Hoeilaart? Schrijf je dan snel in want er worden maximum 
50 deelnemers toegelaten!

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Zoniën Athletics Team

 INSCHRIJVEN: Volkscross en Ruusbroecrun: 6 euro,  
 ter plaatse inschrijven vanaf 18 uur. Held(in) van  
 Hoeilaart: 12 euro, vooraf inschrijven via  
 www.hoeilaart.be/meicrossen.  
 INFO: sport@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/meicrossen 

Vanaf 11.30 uur
Foodcorner en  
Viridis Vallis Zomerbar  

Het hele weekend kan je genieten van heerlijke hapjes 
bij je favoriete Hoeilaartse restaurants en traiteurs. 
Hof ten Doore baat samen met Wijnwinkel/Aperobar 
Holar & Isca opnieuw een imposante wijnbar met 
pop-uprestaurant uit, bij Jacky Snack foodtruck kan 
je terecht voor smakelijke hamburgers en frietjes, 
ijsjes vind je bij ‘t Vanneke, Thaise specialiteiten bij 
Nam Jai Thai, traiteur Van Pee voorziet de lekkerste 
braadworsten en nog veel meer! Ook de verenigingen 
zetten hun beste beentje voor. Kiwanis verwent je op 
zondag met verse pastaslaatjes en de basketbalclub 
serveert het hele weekend door zuiderse paella. Om 
gezellig bij te praten, met een frisse pint of frisdrank in 
de hand, kan je terecht bij de Viridis Vallis Zomerbar. 

Org. vzw Doendervolk i.s.m. Hoeilaartse verenigingen 
en horeca

Vrijdag 10 mei
jan van ruusbroecpark Vanaf 17 uur

Foodcorner en Viridis Vallis Zomerbar 
Om gezellig bij te praten, met een frisse pint of frisdrank in 
de hand, kan je het hele weekend terecht bij de Viridis Vallis 
Zomerbar. Net als vorig jaar wordt het Viridis Vallis streekbier 
geschonken. Hof ten Doore baat samen met Wijnwinkel/
Aperobar Holar & Isca opnieuw een imposante wijnbar met 
pop-uprestaurant uit. Bij Jacky Snack foodtruck kan je terecht 
voor smakelijke hamburgers en frietjes.

Org. vzw Doendervolk

Van 17 tot 24 uur
VIEF Afterwork
De dj’s van VIEF warmen iedereen met veel plezier op 
voor een zalig weekend. En uiteraard is de toegang 
gratis! Smijt jullie dansbenen los 
en geniet van een drankje en een 
hapje bij zonsondergang in een 
prachtig decor.

Org. VIEF i.s.m. vzw Doendervolk

zaterdag 11 mei
jan van ruusbroecpark
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Vanaf 13 uur
Gastland Congo
Vorig jaar kon je tijdens de 
Meifeesten kennismaken 
met Palestina. Dit jaar staat Congo in de kijker. 
Ga luisteren, kijken, proeven, dansen en vooral 
meedoen en genieten. Maak je eigen masker, laat 
je haren vlechten of beweeg mee op het Afrikaanse 
ritme tijdens muzikale optredens. Ga ook zeker 
langs op de stand van GROS waar je hapjes kan 
proeven en genieten van een tas Congo-koffie 
uit de Oxfam-Wereldwinkel. De vzw Eikimanyelo 
uit de Druivenstreek, die geld inzamelt voor 
onderwijsprojecten in de Congolese provincie Sankuru, 
zal ook aanwezig zijn om enkele projecten voor  
te stellen.

Org. GROS en Wereldwinkel

Van 13 tot 17 uur
Tweedehandsboekenverkoop
De bibliotheek haalde de voorbije weken boeken, dvd’s 
en tijdschriften die op pensioen mogen uit de rekken. 
Alles moet weg! Kom je bevoorraden voor een prikje 
(vanaf 13 uur: 1 euro/boek; vanaf 15 uur: 0,50 euro/
boek). Behalve afgevoerde bibliotheekmaterialen zijn 
er ook veel geschonken boeken, soms nog verrassend 
recent. Met de opbrengst haalt de bib nieuw materiaal  
in huis.

Org. bib

Vanaf 20 uur
Live optreden en dj
Op zaterdagavond kan je nagenieten bij de vuurschaal 
met een lekker glaasje en een hapje. Om 20 uur brengt 
Par Hasard aanstekelijke covers in een akoestische 
versie. Een mix van pop, rock, latin, dance, soul, jazz 
… Ambiance verzekerd! Om 21.30 uur neemt het 
Hoeilaartse dj-duo Very Disco Channel over om de 

laatste uurtjes in schoonheid en al dansend af te sluiten.

Org. vzw Doendervolk

zondag 12 mei
jan van ruusbroecpark

  Van 14 tot 17 uur

Na het enorme succes van vorige editie wordt de 
Buitenspeeldag in Hoeilaart opnieuw tijdens de 
Meifeesten georganiseerd. Je kan in het park leren 
boogschieten, ravotten in het kleuterballenbad, je kapsel 
laten pimpen, de spidertoren beklimmen, huizen bouwen 
met reuzenblokken en nog veel meer! De activiteiten zijn 
bedoeld voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar én hun 
(groot)ouders. 

De deelnemers kunnen aansluitend even gaan zitten 
en genieten van een show van De Verleiding. Er 
staat hen een leuke, clowneske voorstelling boordevol 
circustheater, improvisatie, interactie en hedendaagse 
clownerie met ballonnen te wachten! Om af te sluiten 
nemen de gemaskerde wezens van Trashbeatz, de 
meest ecologische band van de wereld, het veld over. Een 
ritmische animatie voor jong en oud. Recycleren is nog 
nooit zo plezant geweest!

Org. dienst Vrije Tijd en vzw Doendervolk

 INFO: jeugd@hoeilaart.be 

30



En doorlopend  
En doorlopend nog meer optredens,  

infostanden en demonstraties! 
Info: www.meifeestenhoeilaart.be 
diederik@meifeestenhoeilaart.be

  Van 13 tot 16 uur
Initiatie vissen
De vissersclub geeft op de grote vijver een initiatie vissen voor de 
jonge bezoekers. De kinderen krijgen eerst wat uitleg en kunnen 
nadien zelf aan de slag. Ouders mogen uiteraard komen toekijken! In 
totaal zijn er drie sessies van telkens een uurtje voorzien. Inschrijven is 

verplicht en kan via www.deluchtvangers.com.

Org. Vissersclub De Luchtvangers

  Van 14 tot 17 uur
Deathride 
Altijd al eens willen afdalen via een deathride? Kick je op 
hoogte en snelheid? Voel je de adrenaline al opkomen? 
Zorg dan dat je er zeker bij bent. Begeleiders van 
Defensie zorgen ervoor dat je veilig beneden geraakt. 

Een ervaring die je nooit meer zal vergeten!

Org. vzw Doendervolk

  Vanaf 15 uur
Circus Marcel en Allez Dansez 
Circus Marcel zorgt voor een stevige dosis acrobatie en 
spektakel op zondagnamiddag. 

Nadien krijgt de band Allez Dansez de eer om de 
Meifeesten swingend af te sluiten met hun creatieve mix 
van muziek uit de jaren 90!

Org. dienst Vrije Tijd en vzw Doendervolk

Vanaf 10.30 uur
Viridis Vallis Zomerbar

Vanaf 11.30 uur
Foodcorner

Van 11 tot 13 uur
Openluchtconcert met Marino Punk
Marino Punk, artiestennaam 
van Marino Bekaert, is een 
Vlaamse accordeonist met 
een opvallende verschijning. 
Zoals zijn artiestennaam doet 
vermoeden, is hij punker 
en dit uiterlijk staat in schril 
contrast met de populaire 
deuntjes op zijn accordeon!

Org. dienst Vrije Tijd

 INFO: vrijetijd@hoeilaart.be, tel. 02 657 05 04 

zondag 12 mei
jan van ruusbroecpark
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De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van juni 2019 in voor vrijdag 3 mei. 
         Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Mei 2019
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

01-05 tot 02-09: Druivenzoektocht van Rodenbachfonds

Wo 01 9.30 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Kevertreffen
VW Kevertreffen Hoeilaart i.s.m. 
gemeente Hoeilaart

Wo 01 18 uur GC F. Sohie 1 meiviering met Jokke Schreurs Quartet: Wannes in jazz 5 voor 12

Zo 05 11 uur GC F. Sohie Aperitiefconcert Nero’s Muzikanten Nero’s Muzikanten

Di 07 19.30 uur GC F. Sohie EHBO bij baby’s en kinderen Dienst Welzijn i.s.m. het Rode Kruis

Di 07 11-12 uur Sociaal Huis Spreekuur over zwangerschap, bevalling, opvoeding …
Kind & Gezin i.s.m. Huis van het 
Kind Druivenstreek

Wo 08 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Wo 08 20 uur GC F. Sohie Presentatie: Hoeilaart Weleer 2.0
Hoeilaart Weleer i.s.m. 
Koninklijke Heemkundige Kring 
Het Glazen Dorp

  9, 10, 11, 12 mei: Meifeesten

Do 09 14 uur GC F. Sohie Cultuur om 14 uur: Dansnamiddag met dj Alex
Dienst Vrije Tijd i.s.m. 
Seniorenraad

Do 09 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 09 20 uur GC F. Sohie Lezing: Zelfbeeld bij tieners: Eetstoornissen Huis van het Kind Druivenstreek

Za 11 10-18 uur Wereldwinkel World Fair Trade Day Oxfam-Wereldwinkel

Zo 12 11 uur Bosmuseum Lezing: Zoniënwoud, herstel van natuurlijke habitats Natuurpunt CVN

Zo 12 14 uur Bosmuseum Ecoductwandeling Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Di 14 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Di 14 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 15 19 uur GC F. Sohie Meifeest Femma

Do 16 11.30 uur De Eekhoorn Dorpsrestaurant (inschrijven van 06/05 tot 14/05, 12 uur) Dienst Welzijn

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

Vr 17 20 uur GC F. Sohie Dansshow Soulstep Dance Crew Soulstep Dance Crew

Za 18 10-12 uur GC F. Sohie   Boekstartdag Bib

Za 18 16 en 20 uur GC F. Sohie Dansshow Soulstep Dance Crew Soulstep Dance Crew

Zo 19 15 uur GC F. Sohie Dansshow Soulstep Dance Crew Soulstep Dance Crew

Zo 19 13.45 uur Gemeentehuis Wandeling te Alsemberg: Herissemwandeling WC ‘t Beukenootje

Di 21
13.30-14.30 
uur

Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 21 19-22 uur Bosmuseum Start cursus: Klimaatverkenner
Natuurpunt CVN i.s.m. NGZ, provin-
cie Vlaams-Brabant en Natuurinvest

Di 21 20 uur GC F. Sohie Lezing: Wat moet ik nu geloven dokter?
Huis van het Kind Druivenstreek 
i.s.m. Gezinsbond

Za 25 8 uur Mariënparking Daguitstap naar Middelburg en Veere Davidsfonds

Di 28 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 29 14 uur Gemeentehuis Gegidste wandeling: Van kasteel tot begraafplaats Dienst Vrije Tijd

Wo 29 14-16 uur Gemeenteplein Fietsgraveren Politiezone Druivenstreek

Vr 31 8-13 uur Gemeenteplein Dag van de Markt Dienst Lokale Economie

Vr 31 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag Femma

Vr 31 19 uur GC F. Sohie Dansvoorstelling van APKO APKO

Za 01/06 15 uur GC F. Sohie Dansvoorstelling van APKO APKO

Zo 02/06 14.30 uur GC F. Sohie Concert Swing Shift Big Band Swing Shift Big Band

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

(cafetaria) ‘t Trefpunt Sohie Seniorenraad

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

(Groenendaal) Workshop aquarel Vrij Kunstatelier  
Vosdelle

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

(Groenendaal) Workshop olieverf Vrij Kunstatelier  
Vosdelle

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

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie

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