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Met nieuwe installaties, nieuwe software, 

aangepaste systemen en afspraken … ontsnapt 

ook SJC Koldam niet aan de spreekwoordelijke 

kinderziektes waar nieuwe gebouwen veelal mee 

af te rekenen hebben. 

Heb je nog iets te signaleren? Spreek dan gerust 

Stijn, Karel of Danny aan. Van maandag tot 

en met vrijdag zijn de zaalwachters elke dag 

aanwezig van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 
20 uur, op zaterdag tot 16.30 uur. 

De onthaalbalie bevindt zich naast de cafetaria.  

‘s Zondags is de balie gesloten. 

Drie zaalwachters 
Dit zijn ze dan: Stijn, Karel en Danny. In het nieuwe sport- 
en jeugdcentrum Koldam staan zij in voor onthaal, toezicht, 
onderhoud en reservaties.

/  BLIKVANGER /  

??      dienst Vrije Tijd, coördinator Sport  
tel. 02 894 54 26 - sport@hoeilaart.be
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/ VEILIG EN WEL / 

Om valpartijen en ongelukken bij winterweer te 

beperken, legt het politiereglement een aantal 

regels op (art. 92 en 93).

o Voetgangers moeten ook in de winter, 

wanneer het vriest of ijzelt, je voetpad veilig 

en ongehinderd kunnen gebruiken. 

o Op de openbare weg is het bij vriesweer 

verboden water te laten vloeien, glijbanen aan 

te leggen en sneeuw of ijs te storten dat van 

privé-eigendommen afkomstig is.

Sla dus tijdig je voorraad strooizout in 

zodat je bij winterweer je voetpad vrij kan maken 

en kan voorkomen dat er iemand valt. Denk ook 

aan de postbode die zonder ‘uitschuiver’ tot bij 

je brievenbus moet geraken.

Voor overtredingen kan je een administratieve 

geldboete krijgen die kan oplopen tot 350 euro.

Veeg de sneeuw van je stoep
Sneeuw of ijzel? De strooidienst van de gemeente houdt de 
weg berijdbaar, maar voor de stoep sta je zelf in.

Snelheidscontroles 
in zone 30
Vanaf 2020 zal het flitstoestel van de Politiezone 

Druivenstreek voor en na schooltijd regelmatig in de 

schoolomgeving staan. 

In de schoolomgeving geldt een snelheidsbeperking 

van 30 km/uur,  

maar vele bestuurders 

houden zich 

daar niet aan. 

Overdreven snelheid 

is nochtans een van 

de belangrijkste 

oorzaken van 

verkeersongevallen 

waar kinderen het 

slachtoffer van zijn.

??       
www.hoeilaart.be/politiereglement

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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Verboden te Verboden te 
voederen!voederen!
Het grote aantal ganzen op de gemeentevijver zorgt voor 
overlast in het park. De politie zal erop toezien dat het 
voederen van ganzen en andere watervogels stopt.

/  DIERENWELZIJN /  

Met een kort gemaaid gazon en bezoekers die 

hen voortdurend bijvoederen, is het Jan van 

Ruusbroecpark een toplocatie voor wilde ganzen. 

Canadese ganzen en nijlganzen strijken er in 

grote getale op de vijver neer, met overlast tot 

gevolg. Hun uitwerpselen bevuilen de omgeving 

en zo’n troep ganzen kan voor kinderen en 

wandelaars best wel intimiderend zijn. De 

combinatie van uitwerpselen en voedingsresten 

kan bovendien leiden tot een dodelijke 

voedselvergiftiging bij de dieren zelf (botulisme).

Om het probleem op een diervriendelijke 

manier op te lossen, moet het constante 

voederen stoppen. Maar ook al staan er 

verbodsborden bij de vijver en verbiedt het 

politiereglement het voederen van dieren op het 

openbaar domein (art. 122§4 en art. 132), het 

lijkt erop dat niemand zich daaraan houdt.

De wijkinspecteur zal er voortaan op toezien  

dat iedereen zich aan het verbod houdt. In eerste 

instantie zullen de overtreders aangesproken 

worden, maar hardleerse overtreders zullen op 

termijn een boete krijgen die kan oplopen tot 

350 euro.

Bijvoederen wanneer de vijver dichtgevroren is 

– wat het politiereglement wel toelaat – zal ook 

niet hoeven: de milieudienst voedert in de winter 

zelf met aangepast voedsel bij

??      milieudienst  
tel. 02 658 28 75 – milieu@hoeilaart.be
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 GRAAG ONDER DE MENSEN, 1 

Een negental keer per jaar, telkens op een 

donderdag, is iedereen welkom in het 

dorpsrestaurant. Het restaurant werd gelanceerd 

in mei 2008 om vereenzaming tegen te gaan en 

iedereen een gezond menu aan te bieden. Het 

groeide uit tot een gezellige ontmoetingsplaats 

waar iedere keer zo’n 120-tal Hoeilanders genieten 

van een compleet driegangenmenu.

Het restaurant heeft heel wat vaste klanten. 

Gilbert Platton en zijn vrouw zijn er twee van. “We 

vinden het eten over het algemeen erg lekker en 

gevarieerd. Voor 8 euro krijgen we telkens een 

voorgerecht of soep, een hoofdgerecht en een 

dessert. Ook een drankje en een kopje koffie zijn 

inbegrepen.”

Maar het lekkere eten is niet de voornaamste reden 

waarom Gilbert en zijn vrouw zo graag naar het 

dorpsrestaurant komen. Gilbert: “Wij komen graag 

onder de mensen. Een babbeltje doen, vrienden 

ontmoeten, mensen uit onze jonge jaren terugzien, 

… daarvoor doen we het. En daarna nog wat 

blijven hangen in het dorp. Ja, het dorpsrestaurant 

is voor ons een leuke, vaste uitstap waar we telkens 

naar uitkijken.”

Aan tafel!Aan tafel!
Samen gezellig tafelen, mensen ontmoeten en lekker eten 
aan een democratische prijs. Dat kan in het dorpsrestaurant. 
Nu zaal De Eekhoorn definitief de deuren sluit, verhuist het 
restaurant naar het nieuwe sport- en jeugdcentrum Koldam. 
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/ DORPSRESTAURANT VERHUIST / 

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

 GRAAG ONDER DE MENSEN, 2 

De koks van het woonzorgcentrum zorgen voor het lekkere eten, een twintigtal 

vrijwilligers houden het restaurant draaiende. Claudine Singulé was er van bij de 

start bij. Twee keer gaf ze ‘forfait’ maar alle andere 102 keren stond ze klaar. “Tafels 

zetten en decoreren, eten warm houden, de bar doen, afwassen en opruimen, … er 

valt telkens veel te doen. Gelukkig hebben we een goede ploeg van geroutineerde 

vrijwilligers. Iedereen heeft zijn vaste taak en zo kunnen we het grote aantal 

deelnemers goed de baas.”

Wat vindt ze van de verhuis? “Ik zal De Eekhoorn wel missen, de zaal was een stuk 

van mijn leven, maar ik zal me op de nieuwe locatie blijven inzetten. Ik maak me 

graag nuttig en kom graag onder de mensen.“

Nieuwe locatie 
Op 12 december vond het dorpsrestaurant voor de allerlaatste 

keer - en helemaal in kerstsfeer - plaats in zaal De Eekhoorn. Op 

donderdag 20 februari opent het zijn deuren in de polyvalente 
zaal op het gelijkvloers van het nieuwe sport- en 
jeugdcentrum Koldam.  Vooraf inschrijven blijft verplicht en zal 

voor deze openingslunch kunnen vanaf maandag 10 februari.

De datums en menu’s van de komende maanden worden nog via 

verschillende kanalen bekendgemaakt. 

Hier Hoeilaart
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/ MEERJARENPLAN 2020-2025 / 

 INVESTEREN IN MENSEN 

Lokaal bestuur Hoeilaart zet in op zes grote 

thema’s: mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, 

welzijn, gemeenschapsvorming en versterking 

van de dienstverlening en de organisatie. 

Het bestuur zal de komende jaren vooral 

investeren in mensen. Het leven van de 

Hoeilanders aangenamer maken en de eigen 

organisatie professionaliseren, dat wil het 

bereiken met de projecten die op stapel staan. 

Voor elk van de thema’s lichten we hieronder de 

meest in het oog springende plannen kort toe. 

Mobiliteit. Veilige verkeersinfrastructuur, met 

aandacht voor de zwakke weggebruiker en voor 

trage wegen, maatregelen tegen sluipverkeer, 

een verkeersveilige schoolomgeving, het 

aanmoedigen van combi-mobiliteit … daar gaat 

Hoeilaart de komende jaren werk van maken.

Hiervoor wordt, gespreid over zes jaar, een 

budget van 2.960.000 euro en de aanwerving 

van een mobiliteitsdeskundige voorzien. Naast 

de schoolomgeving zullen onder meer de 

Nilleveldstraat en de G. Dekleermaekerstraat aan 

bod komen.

Veiligheid. Het lokaal bestuur trekt vanaf 

2021 een jaarlijks budget van 16.000 euro uit 

om op wisselende locaties en in verschillende 

overlastsituaties - zoals sluipverkeer, 

verkeerssnelheid, foutief parkeren en  

sluikstorten - mobiele slimme camera’s  

in te zetten.

Duurzaamheid. Het gemeentelijk 

klimaatactieplan wordt in 2021 geactualiseerd. 

De impact van de huidige premies voor 

energetische quickscans en energiezuinig 

bouwen en verbouwen is niet duidelijk. Ter 

vervanging wordt er jaarlijks 50.000 euro 

voorzien voor nieuwe, meetbare acties om de 

Hoeilanders gerichter te betrekken in de strijd 

tegen de klimaatverandering. 

Welzijn. Het bestuur zet in op een 

zorgcontinuüm door samenwerking tussen 

de thuiszorg, de ondersteunende zorg en de 

residentiële zorg (serviceflats, dagopvangcentrum 

en woonzorgcentrum), en door het 

ondersteunen van de mantelzorgers.

Met de opening van het nieuwe kinderdagverblijf 

op Den Dumberg (zomer 2021) wordt de 

woonzorgsite een zorgsite voor jong en oud. 

Gemeenschapsvorming. Veel aandacht zal 

gaan naar het bevorderen en waarderen van 

participatie en vrijwilligerswerk. Voor de jaarlijkse 

grote evenementen zoals Meifeesten, Hoeilaart 

Feest, Druivenfestival en Kerstmarkt, wordt een 

gelijke basisfinanciering voorzien en een beroep 

In 6 stappen naar 2025In 6 stappen naar 2025
Waar wil het lokaal bestuur de komende jaren naartoe? Wat 
gaat het daar concreet voor doen? Het antwoord is te vinden 
in het meerjarenplan 2020-2025 dat op 16 december jl. door 
de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd 
goedgekeurd.

Aanvragen voor de bouw- en 
renovatiepremie kunnen nog tot en met 
29 februari 2020 ingediend worden. De 
aanvragen moeten vergezeld zijn van de 
facturen en de betalingsbewijzen.  
De facturen mogen niet ouder zijn dan twee 
jaar. Het aanvraagformulier is te vinden op  
www.hoeilaart.be/bouw-en-renovatiepremie
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Het volledige meerjarenplan vind je op  
www.hoeilaart.be/meerjarenplan-en-jaarrekening-2020

De meest in het oog springende projecten en hun kostprijs - Periode 2020-2025

o Afwerking van de sport- en jeugdinfrastructuur: 5.294.869 euro

o Kinderdagverblijf en zorgsite: 3.395.000 euro

o Verkeersinfrastructuur en veilige schoolomgeving: 2.960.000 euro

o Slimme camera’s: 80.000 euro

gedaan op organiserende vrijwilligerscomités en 

sponsors die in Hoeilaart geloven.

Voor de afwerking van de sport- en 

jeugdinfrastructuur op de Koldamsite wordt in 

totaal 5.294.869 euro voorzien. Dat bedrag zal 

gaan naar de afbraak van het oude jeugdcentrum 

(2020), de uitbreiding van de tennishal (2021, 

fase 2), de aanleg van buitensportvelden en de 

bouw van een gemeenschappelijke kantine en 

kleedkamers voor voetbal en tennis (2022, fases 

3 en 4), en de buitenaanleg met onder meer 

centrale parking, fietsstallingen en knuffelzone 

(2024, fase 5). 

De premie voor startende ondernemers wordt 

herbekeken. Een nieuwe vorm van ondersteuning 

wordt samen met de Raad voor Lokale Economie 

uitgewerkt. De premie Kernwinkelgebied blijft 

behouden.

Organisatie en dienstverlening. De 

zaalreservaties in het sport- en jeugdcentrum 

Koldam, de zorgdossiers in het woonzorgcentrum 

Hof ten Doenberghe en de personeelsdossiers 

worden gedigitaliseerd. Het aantal digitale 

formulieren op de website wordt uitgebreid, 

indien mogelijk met identiteitserkenning. Het 

GC Felix Sohie krijgt nieuwe infoschermen en 

kinderopvang zoeken zal vlotter verlopen via het 

digitale loket Kinderopvang. Voor organisatoren 

wil het bestuur een digitaal evenementenloket 

voorzien en voor de scholen een gezamenlijke 

online inschrijvingstool.

Op vlak van personeelsbeleid zet lokaal bestuur 

Hoeilaart in op motivatie, ontplooiingskansen, 

responsabilisering, vertrouwen in elkaar en 

dialoog. Lees daarover meer op blz. 12.

 FINANCIEEL GEZOND 

Hoeilaart is een financieel gezonde gemeente, 

met een sluitend meerjarenplan. Het geraamde 

gecumuleerd budgettair resultaat blijft over de 

volledige legislatuur positief en de geraamde 

autofinancieringsmarge bedraagt in 2025 

478.257,90 euro. Dat betekent dat het bestuur 

meer middelen genereert (of overhoudt) dan 

nodig om zijn leningen te kunnen terugbetalen. 

En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen 

te financieren of om bijkomende leningen aan te 

gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te 

kunnen dragen.

Van de geplande kosten en investeringen werd 

eerst nagegaan of zij financieel haalbaar zijn en 

geen belastingverhoging voor de burger met 

zich meebrengen. Over de hele legislatuur zal de 

schuldgraad per inwoner ook dalen met 50 euro 

per jaar, van 1668 euro in 2019 naar 1350 euro 

in 2025.

??        Bram Wouters, algemeen directeur – tel. 02 658 28 40 – bram.wouters@hoeilaart.be       
   Brecht Van den Bogaert, financieel directeur – tel. 02 658 28 65 – brecht.vandenbogaert@hoeilaart.be
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Hoeilaart stapt in 
Vrijetijdsregio Druivenstreek
De druivengemeenten Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, 
Tervuren en Bertem en vzw De Rand werken voortaan 
samen om een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod aan te bieden.

/ SAMENWERKINGSVERBANDEN / 

Vrijetijdsregio Druivenstreek, zo heet het nieuwe 

intergemeentelijke samenwerkingsverband 

waar Hoeilaart deel van uitmaakt. Onder het 

motto ‘samen staan we sterker’, sloegen de vijf 

druivengemeenten en vzw De Rand de handen in 

elkaar voor een boeiend en ruim vrijetijdsaanbod 

in de regio. Ze schreven voor de komende zes 

jaar hun gezamenlijke beleidsvisie over cultuur, 

bibliotheek, sport, toerisme, erfgoed, jeugd en 

welzijn neer in een vrijetijdsnota. 

Een sterk verbonden gemeenschap en zoveel 

mogelijk mensen laten deelnemen aan 

vrijetijdsbeleving, daar gaan ze voor. Om de 

cultuur- en vrijetijdsparticipatie te verhogen en te 

diversifiëren willen ze bijvoorbeeld de UiT-pas in 

onze regio introduceren.

De partners werken samen in bovengemeentelijke 

initiatieven, maar behouden hun eigen dynamiek 

en eigenheid. Voor de bovenlokale werking wordt 

administratieve ondersteuning en personeel 

voorzien.

De gemeenten dragen jaarlijks 1 euro per inwoner 

bij in de werking van de projectvereniging. Bij 

de Vlaamse overheid werd een aanvraag voor 

werkingssubsidies ingediend en deze werd 

goedgekeurd.

??        dienst Vrije Tijd - tel. 02 894 95 31    
   nadine.schroeders@hoeilaart.be 
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Gratis advies  Gratis advies  
over wonen over wonen 
Vanaf januari maakt Hoeilaart, samen met Tervuren en 
Overijse, deel uit van het nieuwe intergemeentelijke 
woonproject Wonen in de Druivenstreek. Met al je vragen 
over wonen kan je voortaan bij het Woonloket terecht.

 WOONLOKET 

Zit je met vragen over premies en andere voordelen 

bij (ver)kopen, (ver)bouwen of (ver)huren?

Wil je meer weten over energiebewust wonen?

Heb je twijfels bij de kwaliteit of de veiligheid van je 

woning?

Ben je huurder en heb je vragen over de 

woningkwaliteit van je huurwoning?

Ben je verhuurder en wil je bijvoorbeeld verbouwen? 

Ben je eigenaar van een leegstaande woning en 

weet je niet wat hiermee te doen? Overweeg je te 

verhuren aan een sociaal verhuurkantoor?

Vanaf januari kan je met al deze en  
andere vragen over wonen terecht bij het 
Woonloket.

VAST SPREEKUUR

o Wanneer? Elke vrijdag, van 8.15 tot 12 uur.

o Waar? Bij de dienst Omgeving,  

eerste verdieping kasteelhoeve.

TEL.-MAIL-AFSPRAAK

o Je kan ook telefonisch of 

per mail vragen stellen of 

een afspraak maken met 

Ben Boon, woonconsulent 

en leegstandsbeheerder: 

woonloket.hoeilaart@igo.be, tel. 

0476 96 38 23 en leegstand.hoeilaart@igo.be.

o Als je specifiek vragen hebt over 

woningkwaliteit, neem contact op met Daan 

Mertens en Maartje Elen, technisch adviseurs 

woningkwaliteit: woningkwaliteit.hoeilaart@

igo.be of tel. 0498 17 32 90.

WONEN IN DE DRUIVENSTREEK?  

Met dit project willen de drie gemeenten:

o streven naar een betaalbaar en divers woonbeleid;

o de woningkwaliteit in de gemeenten (nog)  

verbeteren;

o burgers informeren over en adviseren bij 

woonvragen.

Het project wordt gefinancierd door Wonen-

Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en de 

deelnemende gemeenten. Projectuitvoerder is 

de intergemeentelijke vereniging IGO, die in het 

arrondissement Leuven duurzame, maatschappelijk 

relevante en kwaliteitsvolle diensten verleent aan 

lokale besturen en hun inwoners.

/ SAMENWERKINGSVERBANDEN / 
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Werken bij  Werken bij  
gemeente en OCMWgemeente en OCMW  
Met maar liefst 200 medewerkers zijn gemeente en 
OCMW de grootste werkgever van Hoeilaart. Steven Craps, 
diensthoofd Personeel, legt graag uit waarom ons lokaal 
bestuur ook voor jou de ideale werkgever kan zijn. 

 KUNNEN, WILLEN EN KENNEN 

Verpleegkundigen en zorgkundigen, koks, 

poetsmedewerkers, techniekers, ingenieurs, 

financieel deskundigen, informatici, HR-

specialisten, maatschappelijk assistenten, 

kinderbegeleiders, administratief medewerkers, 

coördinatoren … gemeente en OCMW stellen 

mensen met zeer uiteenlopende profielen te 

werk. Ook jobstudenten, stagiairs, animatoren en 

vrijwilligers vinden bij ons een plek.

“We hebben bij onze aanwervingen veel aandacht 

voor persoonlijke competenties en motivatie, 

diploma’s alleen zijn niet doorslaggevend”, legt 

Steven uit. “Kunnen en willen zijn net zo belangrijk 

als kennen. We hebben zowel medewerkers met 

een masterdiploma in huis als medewerkers zonder 

diploma.”

 ONTPLOOIING 

Gemeente en OCMW Hoeilaart hebben heel 

wat troeven om de juiste mensen aan te 

trekken. Zo bieden ze hun personeel uitgebreide 

leerkansen aan. “We vinden het belangrijk dat 

onze medewerkers zich blijven ontplooien en 

dat ze hun prestaties voortdurend proberen te 

verbeteren”, verduidelijkt Steven. “De focus ligt 

op verantwoordelijkheid nemen en professioneel 

werken. Elk jaar voorziet het bestuur middelen voor 

gepaste opleidingen en workshops.”

Bij vacatures krijgen de eigen medewerkers als 

eersten de kans om, mits succesvol examen, intern 

door te schuiven naar een andere job of door te 

groeien naar een job op een hoger niveau. Ook dat 

zorgt ervoor dat werken bij gemeente en OCMW 

voor iedereen boeiend en uitdagend blijft.

 DIVERS EN FLEXIBEL 

Bij lokaal bestuur Hoeilaart vind je zowel pas 

afgestudeerden als mensen die binnenkort 

met pensioen gaan, zowel Hoeilanders als 

mensen die elders wonen, tot ver buiten de 

provincie. Het bestuur gaat er ook prat op 

dat het niet vastgeroest zit in het klassieke 

rollenpatroon. Steven: “In de poetsdienst hebben 

we mannen in dienst, terwijl verschillende 

vrouwen verantwoordelijke functies bekleden 
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en deel uitmaken van het managementteam. 

Dat heeft zonder twijfel te maken met onze 

aanwervingsprocedure. Door zonder onderscheid, 

op een neutrale en correcte manier, aan te 

werven, krijg je vanzelf een goede mix en een 

weerspiegeling van onze diverse maatschappij.”

Sommige functies dienen zich aan vaste begin- 

en einduren te houden omdat het anders 

niet werkbaar is, maar in de mate van het 

mogelijke wordt er bij de werkschema’s rekening 

gehouden met de persoonlijke situatie van de 

werknemers. Deeltijds werken, ouderschapsverlof 

en andere vormen van loopbaanvermindering 

of -onderbreking worden vlot toegestaan om 

meer tijd vrij te maken voor kinderen, familie en 

privéleven.

 LEUKE SFEER 

“Bij gemeente en OCMW Hoeilaart vinden 

we het belangrijk dat onze medewerkers zich 

goed voelen op het werk. We hebben aandacht 

voor hun gezondheid en voor hun fysiek en 

mentaal welzijn. We proberen te zorgen voor 

aangename werkplaatsen, waar vertrouwen 

in elkaar en dialoog centraal staan. Dat is niet 

altijd evident, maar daar wordt de laatste jaren 

intensief in geïnvesteerd”, verzekert Steven. 

Met teambuildingactiviteiten, een barbecue, een 

nieuwjaarsfeestje, een bowlingavond en nog meer 

zorgt het vrijetijdscomité ervoor dat er ook buiten 

de werkuren van alles samen te beleven valt.

Tot slot wil Steven dit nog kwijt: “Een grote 

meerwaarde van werken bij het lokaal bestuur 

is het directe contact en de waardering die je 

krijgt van burgers en bewoners. Op welke dienst 

je ook werkt, je zit nergens helemaal anoniem 

weggestopt, je weet voor wie je het doet, je zit 

altijd tussen de mensen.”

Op zoek naar een job in een leuke, moderne  
en professionele werkomgeving?  

Vacatures op www.hoeilaart.be/vacatures-bij-gemeente-en-ocmw.

Naast een vast en groeiend basisloon 

krijg je een eindejaarstoelage in 

december, dubbel vakantiegeld in 

mei, maaltijdcheques (8 euro), fiets-

vergoeding (0,24 euro/km), volledige 

terugbetaling openbaar vervoer, 

een gunstige verlofregeling en een 

hospitalisatieverzekering (voor contracten 

van onbepaalde duur). Nuttige anciënniteit 

wordt volledig overgenomen.

Deel de vacatures van gemeente en 

OCMW Hoeilaart met familie, vrienden en 

kennissen, ook buiten Hoeilaart!

/ PERSONEELSBELEID / 

??        Steven, Marijke en Chloé - 
    personeelsdienst - tel. 02 894 95 35  
personeelsdienst@hoeilaart.be
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/ GOED OM WETEN / 

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

??      Crescendo CVO - tel. 02 766 53 89 - info.tervuren@cvo-crescendo.be

 CVO CREËERT NIEUWE KANSEN 

Dat je bij het Centrum voor 

Volwassenenonderwijs campus Tervuren-

Hoeilaart terecht kan om lekker te leren 

koken, je eigen kleding te leren maken, een 

taal of een computerprogramma onder de 

knie te krijgen, dat wist je waarschijnlijk 

al. Nieuw zijn nu de gespecialiseerde 

vakopleidingen. Zo begint er in februari in 

Tervuren een opleiding Uitvaartmedewerker.

Alle info over deze opleiding en andere 

cursussen die na nieuwjaar beginnen, vind 

je op www.crescendo-cvo.be.

 PLATEAULIFT 

Om het kasteel-gemeentehuis voor iedereen 

toegankelijk te maken, wordt er een 

plateaulift geïnstalleerd. Alles werd al in 

gereedheid gebracht. 

??         dienst Lokale Economie - tel. 02 658 28 57 - lokaleeconomie@hoeilaart.be

 ONDERZOEK NAAR KMO-ZONE 

Hebben onze ondernemers nood aan een 

kmo-zone in Hoeilaart? Dat wil de gemeente 

met een bevraging onderzoeken. Heb jij nood 

aan (extra) ruimte voor je kleine of middelgrote 

onderneming? Laat het voor 15 januari weten 

via het online formulier www.hoeilaart.be/

bevraging-kmo-zone.
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??         technische dienst  
    tel. 02 658 28 70  
mobiliteit@hoeilaart.be

/ GOED OM WETEN / 

 GRATIS BUSKAARTEN 

Om het gebruik van het openbaar 

vervoer aan te moedigen, verdeelt 

de gemeente gratis buskaarten. Die 

‘gemeentekaarten’ zijn specifieke 

buskaarten die de gemeente aankoopt 

bij De Lijn en die enkel voor ritten binnen 

Hoeilaart bestemd zijn. Elke Hoeilander 

heeft recht op maximum vier kaarten per 

maand. Op 1 kaart staan 10 ritten.

De kaarten zijn te verkrijgen bij het 

Onthaal, het Sociaal Huis en aan de 

balie van GC Felix Sohie. Vergeet je 

identiteitskaart niet mee te nemen om 

aan te tonen dat je wel degelijk een 

inwoner van Hoeilaart bent.

Hou je gebruikte kaarten bij! Je moet 

ze inleveren wanneer je nieuwe kaarten 

gaat halen.

 NIEMAND IN DE KOU! 

Inwoners van de Druivenstreek kunnen sinds  

1 november 2019 geen beroep meer doen op de 

thuisverplegers van het Wit-Gele Kruis. Door een 

tekort aan verplegers werd de dienstverlening in onze 

regio (tijdelijk) stopgezet. 

Kreeg je hulp van de thuisverplegers van het Wit-

Gele Kruis en heb je nog geen gepaste vervanging 

gevonden? Ondervind je momenteel problemen? 

Meld het dan aan het Sociaal Huis. Lokaal bestuur 

Hoeilaart vindt het belangrijk dat er niemand in de 

kou blijft staan!

??      Sociaal Huis – tel. 02 658 28 68  
sociaalhuis@hoeilaart.be

Het college van  

burgemeester en schepenen  

en het personeel van OCMW  

en gemeente Hoeilaar t  

wensen je een gelukkig,  

gezond en bruisend 2020!
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Kolkende nieuwtjesKolkende nieuwtjes
/ INTERRAND / 

 KOLKEN WORDEN GEREINIGD 

Vanaf januari komt Interrand in alle straten de kolken 

of rioolputjes reinigen. De kolkenreinigers gaan 

hiervoor tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur  
’s avonds op pad. 

In sommige straten worden de bewoners vooraf 

verwittigd of wordt er een parkeerverbod ingesteld. 

De bewoners van die straten zijn verplicht de kolken 

voor hun woning vrij te houden.

 ‘NIETS INGOOIEN! HIER BEGINT DE ZEE’ 

Sigarettenpeuken, 

hondenpoepzakjes, veegvuil, 

verf, frituurolie, speelgoed 

… al wat rechtstreeks in 

de kolken gekieperd 

wordt of wat op 

grond gegooid wordt 

en met de regen in 

de kolken verdwijnt, 

komt uiteindelijk in 

de waterlopen terecht. 

Met deze slogan wil 

Interrand iedereen daar 

bewust van maken.

 EEN VERSTOPTE STRAATKOLK VOOR JE DEUR? 

Vaak zijn het gewoon vallende bladeren die op de 

rooster liggen. Is de kolk echt verstopt? Meld het dan 

aan Interrand. Zij lossen het zo snel mogelijk op. 

 Jurgen en Mark danken je alvast  
 om de kolken vrij te houden! 

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

J.B. Charlierlaan 78 • 1560 Hoeilaart
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/ VRAAG EN ANTWOORD / 

Strooidienst stand-byStrooidienst stand-by
Gesprek met Arne Dekelver, werkleider technische dienst

 WAT ALS HET VANAVOND PLOTS BEGINT TE  
 VRIEZEN EN TE SNEEUWEN? 

Arne: Van november tot maart is er binnen  

de technische dienst elke dag van 4 uur  

’s morgens een ploeg stand-by. Die planning 

wordt al in september vastgelegd. We volgen het 

weerbericht aandachtig op en houden ook de 

weersomstandigheden goed in het oog, want het 

weer is onvoorspelbaar en zorgt regelmatig voor 

verrassingen.

’s Morgens wordt beslist om de strooiwerken aan 

te vangen wanneer het nodig is. Tussen 22 uur  

’s avonds en 4 uur ’s morgens strooien we niet.

 WAAR GAAN JULLIE OVERAL STROOIEN? 

Arne: Eerst komen de wegen aan de beurt die 

door het openbaar vervoer gebruikt worden, 

en vervolgens de grote invalswegen. Daarna 

bestrooien we de andere straten. Druk bereden 

straten krijgen voorrang op minder druk bereden 

straten. Ook de bushaltes en de toegangen 

naar de scholen, de kinderkribbe, de kerk, de 

woonzorgsite, het sport- en jeugdcentrum Koldam 

en het GC Felix Sohie worden bestrooid. 

Naast de strooimolens, schakelen we de kleine 

bulldozer in om fietspaden en kleinere wegen vrij 

te maken. De stationsomgeving in Groenendaal 

bestrooien we met de hand. Op marktdagen 

en wanneer er een evenement gepland is, 

strooien we ook op het evenementenplein 

(Gemeenteplein).

 OP SOMMIGE STRAATHOEKEN ZETTEN  
 JULLIE ZAKKEN ZOUT AF. WAT IS DE  
 BEDOELING? 

Arne: Op slecht bereikbare plaatsen, waar het 

ook voor de strooiwagens moeilijk en gevaarlijk 

rijden is, zetten we inderdaad zakken zout af. Zo 

kunnen de bewoners zelf hun straat vrijmaken. 

Het is zeker niet de bedoeling dat zout te 

gebruiken om voetpaden of privé-inritten vrij te 

maken. Iedereen is zelf verantwoordelijk om met 

eigen middelen zijn voetpad en privé-eigendom 

vrij te maken.

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

 Arne, Hubert, Marc, Wietse en Eddy 
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Serviceflats te huurServiceflats te huur

Babycafé

/ WELZIJNWELZIJN / 

??  
Huis van het Kind Druivenstreek – tel. 0485 93 32 89 – info@huisvanhetkinddruivenstreek.be

Je vindt je huis te groot? Het onderhoud van je 

tuin een last? Je voelt je eenzaam of onveilig 

thuis? En je bent 65 of ouder? Dan kan een 

serviceflat een oplossing zijn. Een serviceflat 

is geen rusthuis. In een serviceflat woon je 

zelfstandig, net zoals in je eigen woning of 

appartement, en beslis je zelf over het reilen en 

zeilen van je dagelijks leven. Je maakt zelf uit van 

welke diensten je eventueel gebruik wil maken.

Op de woonzorgsite Den Dumberg zijn een 

aantal flats vrijgekomen. Interesse? Neem dan 

contact op met Els De Munter, tel. 02 657 02 78,  

els.demunter@ocmw.hoeilaart.be.

Pas mama of papa geworden? Wil je 

graag andere ouders leren kennen en 

praten over de nieuwe ervaringen? Of 

samen met de kindjes spelen? Spring 

zeker eens binnen in het Babycafé. 

Je wordt er ontvangen met een 

kopje koffie of thee. Je komt en gaat 

wanneer je wil.

Elke laatste donderdag van de 
maand, van 9 tot 12 uur, in het  
GC Felix Sohie. Gratis.

Surf voor de precieze datums naar  

www.huisvanhetkinddruivenstreek.be.
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/ DUURZAAM / 

o Op evenementen die door de gemeente 
of het OCMW georganiseerd worden, 

mogen geen dranken meer geserveerd 

worden in wegwerpbekers of eenmalige 

drankverpakkingen.

o Op evenementen die niet door de 
gemeente of het OCMW georganiseerd 

worden, is het serveren van drank in eenmalige 

drankverpakkingen en het gebruik van 

wegwerpbekers ook niet toegestaan, maar er 

geldt wel een uitzondering. 

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

??       
www.ovam.be/degroenevent

 GEBRUIK HERBRUIKBARE BEKERS 

Erkende organisaties en verenigingen 

(cultuur, jeugd, sport …), buurtcomités 

en onderwijsinstellingen kunnen bij 

Interrand gratis herbruikbare bekers 

lenen.

Weg met Weg met 
wegwerpbekers!wegwerpbekers!  
Vanaf 1 januari 2020 verandert de 
wetgeving over cateringmateriaal 
voor eenmalig gebruik. Wat betekent 
dat in de praktijk?

Als de eventorganisator kan garanderen dat 

wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen 

voor minstens 90 procent gescheiden worden 

ingezameld om achteraf te recycleren, mogen 

deze wel aangeboden worden. Dit percentage 

mag uitgedrukt worden in gewicht (gewicht van 

lege verpakkingen ingezameld in verhouding tot 

gewicht van de aangeboden verpakkingen) of in 

aantal (aantal lege verpakkingen versus aantal 

aangeboden verpakkingen). Vanaf 2022 wordt 

deze grens opgetrokken naar 95 procent.

 I 19 Hier Hoeilaart
JANUARI / FEBRUARI 2020



/ BEKROOND / 

De tweejaarlijkse cultuurprijs De Hoeilaartse 

Parel is een prijs uitgereikt door de Cultuurraad 

voor een persoon én voor een vereniging of een 

project die de afgelopen tijd bijgedragen hebben 

tot, of zich verdienstelijk hebben gemaakt in het 

cultureel leven van de gemeente. Beide Parels 

werden plechtig uitgereikt op 1 december, tijdens 

de viering van 100 jaar kasteel-gemeentehuis.

Het project Felix, de musical kreeg - hoe 

kan het ook anders - een Parel voor het 

gemeenschapsvormende en verbindende 

karakter van het evenement, de artistiek 

hoogstaande prestatie van acteurs, regisseurs en 

technische crew, de talloze vrijwilligers achter de 

schermen en de duizenden toeschouwers die dit 

evenement op de been bracht, onder leiding van 

producer, schrijver en componist Jan Van Assche.

De Parel voor 

de persoonlijke 

culturele verdienste 

ging naar Michel 
Erkens, historicus 

en voorzitter van de 

Koninklijke Heemkundige 

Kring ‘Het Glazen Dorp’, die al 40 jaar het 

gemeentelijk archief beheert en gerust kan 

bestempeld worden als het geheugen en levende 

archief van Hoeilaart. Zijn opzoekingswerk naar 

aanleiding van de musical resulteerde in een 

nieuw, schitterend boek over de grondlegger van 

de druiventeelt onder glas: Felix Sohie, van 
serrist tot kapitalist. Het boek is te koop aan 

de balie van het GC Felix Sohie en bij Druiven 

Van Camp.

Hoeilaartse ParelsHoeilaartse Parels

Sporttrofeeën
Op 12 oktober, tijdens het Feest van de Sport, reikte de 

Sportraad twee trofeeën uit. 

De trofee van Uitzonderlijke Sportverdienste ging 

naar Paul Vanloo voor zijn meer dan 62-jarige carrière als 

sportman. Voetbal, yoga, tennis, tafeltennis … hij deed het 

allemaal en stond veelal mee aan het roer van de clubs. Sinds 

1974 is hij (spelend) voorzitter van de tafeltennisvereniging 

VTB Pingpong.

De trofee van Sportprestatie 2019 was voor Kiara 
Lenaertz voor haar aanhoudende, puike prestaties op 

Europees niveau in de triatlon, een sporttak die we als de 

meest complete sport mogen beschouwen. 
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/ PARTICIPATIE / 

Dynamische adviesradenDynamische adviesraden
Open en dynamische platformen die ontmoeting, 
samenwerking en inspraak mogelijk maken. Dat zijn de 
adviesraden die Hoeilaart voor ogen heeft. Met die bedoeling 
doorlopen de raden en het lokaal bestuur een uitvoerig 
participatietraject.

Sinds het decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 

2019 in voege trad, zijn een aantal adviesraden 

niet langer verplicht. Toch koos Hoeilaart ervoor 

om alle bestaande adviesraden te behouden 

en financieel, inhoudelijk en logistiek te blijven 

ondersteunen. 

Aan de raden werd gevraagd om hun 

samenstelling, statuten, bevoegdheden en 

afspraken met het bestuur door te lichten en te 

optimaliseren, om te komen tot een duidelijke 

rol, een soepele structuur en een dynamische 

werking gebaseerd op engagement en inspraak. 

Zo kan de samenwerking, onderling en met het 

bestuur, nog beter verlopen en kunnen nieuwe 

participatie-initiatieven ontstaan.

Een aantal adviesraden hebben hun statuten 

al aangepast en werken voortaan met een 

vaste Kern die regelmatig samenkomt, en een 

Open Forum waarop een tweetal keer per jaar 

alle betrokken en geïnteresseerde Hoeilanders 

welkom zijn.

 INTERESSE OM EEN OPEN FORUM  
 BIJ TE WONEN? 

De datums zullen telkens vooraf te vinden zijn 

op www.hoeilaart.be/vergaderkalender, 

en wie zich op www.hoeilaart.be/nieuws 
inschrijft voor de elektronische nieuwsbrief, 

krijgt systematisch voor alle Open Forums een 

uitnodiging in zijn mailbox. Ook via andere 

kanalen zullen de Open Forums van de 

verschillende raden aangekondigd worden.

Misschien krijg je wel zin om je verder te 

engageren en toe te treden tot een Kern!

Adviesraden Hoeilaart
• Bibraad
• Cultuurraad
• Gemeentelijke Commissie  

voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)
• Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
• Jeugdraad
• Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
• Milieuraad
• Mobiliteitsraad
• Raad voor Lokale Economie (RLE)
• Seniorenraad
• Sportraad
• Interradenoverleg
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De bib kiest het  De bib kiest het  
beste boek van beste boek van 20192019
Jij kan mee kiezen. Welk boek heb je het 

voorbije jaar liefst gelezen? Of welk boek 

verdient volgens jou het meest die bekroning? 

Maak je keuze in de longlist hiernaast. De vijf 

titels die de meeste stemmen krijgen, vormen 

samen de shortlist. Die zal op 19 januari 

voorgesteld worden zodat de aanwezigen 

er met kennis van zaken kunnen deelnemen 

aan de verkiezing van ‘het boek van het jaar’. 

Wordt het een spannende race of kan je nu al 

voorspellen wie de winnaar wordt? 

 TOAST LITERAIR 
Deze verkiezing is maar één onderdeel van 

Toast Literair, het gezellig praatcafé vol lekkere 

leestips van Davidsfonds en de bib op zondag 

19 januari om 11 uur in GC Felix Sohie. 

Iedereen van harte welkom.

Kies maximaal drie boeken die je het liefst 

gelezen hebt of zou willen lezen. Ook boeken 

die volgens jou in aanmerking komen voor 

de zege maar niet in de longlist zitten, mag je 

vermelden. Geef je keuze ten laatste op  

11 januari door aan de balie in de bib, via 

e-mail of op www.hoeilaart.be/bib. De bib 

verloot vijf boekenbonnen van 30 euro onder 

alle deelnemers.

/ BIBNIEUWS / 

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

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

 Volg Bib Hoeilaart op Facebook!

Anna Burns Melkboer
Anne Jacobs Het weesmeisje
Armando Lucas Correa De verloren dochter
Bart Vanloo De Bourgondiërs
Bregje Hofstede Drift
Chloe Benjamin De onsterfelijken
Christian De Coninck Die dag heeft Brussel geweend
Cilla Börjlind Koudvuur
Colson Whitehead De jongens van Nickel
Danielle Steel Een sprookje
Denis Mukwege Pleidooi voor het leven
Dinah Jefferies De saffierweduwe
Diney Costeloe Familie op de vlucht
Esther Verhoef Façade
Eva Daeleman Woman up
Ian McEwan Machines zoals ik
Ilja Leonard Pfeijffer Grand Hotel Europa
Ish Ait Hamou Het moois dat we delen
Jens Christian Grondahl De storm
Jo Claes Een tragisch verhaal
John Lanchester De muur
Jonathan Coe Klein Engeland
Julia Blackburn Lied van de tijd: op zoek  
 naar Doggerland
Lina Bengtsdotter De kinderen die het bos in gingen
Luc Deflo Levend speelgoed
Lucinda Riley De zeven zussen: Maan
Margaret Atwood De testamenten
Marnix Peeters Zo donker buiten: afscheid  
 van een moeder met alzheimer
Mechtild Borrmann Over de grens
Michel Houellebecq Serotonine
N.I. Monteny Liefde van je leven
Paul Verhaeghe Intimiteit
Peter Buwalda Otmars zonen
Sally Rooney Normale mensen
Santa Montefiore Een handvol geluk: alle verhalen
Saskia De Coster Nachtouders
Suzanne Vermeer IJskoud
Tommy Wieringa Dit is mijn moeder
Toni Coppers Het vergeten meisje
Valeria Luiselli Archief van verloren kinderen
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IN HOEIIN HOEILAARTLAART
editie januari-februari 2020

Zo 05-01-20
Klinken op 2020
Nieuwjaarsdrink van en voor Hoeilanders

Naar goede traditie worden alle Hoeilanders uitgenodigd om samen te klinken op het 

nieuwe jaar. Zelf een drankje en/of hapje meebrengen is nu ook weer de afspraak.

Org. gemeente en adviesraden

 Vanaf 11.30 uur, GC Felix Sohie (serre). INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 09-01-20
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? Of 

heb je advies nodig bij de aankoop van 

een toestel? Je kan in de bib terecht bij 

een vrijwilliger met expertise. Je hoeft 

geen afspraak te maken. 

Org. bib

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

Wo 08-01-20
Computerspreekuur
Maandelijks spreekuur voor senioren met problemen en vragen 

bij het gebruik van de computer. Vrijwilligers van de Seniorenraad 

met meer informatica-ervaring helpen hen 

graag verder.  

Org. Seniorenraad

 Van 9.45 tot 11.45 uur, GC Felix Sohie (computerlokaal  
 Tentrappen). Gratis deelname. Geef vooraf een seintje  
 wanneer je de eerste keer wil deelnemen.  
 INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58,  
 seniorenraad@hoeilaart.be, www.seniorenhoeilaart.be 
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Do 16-01-20
Jean-Luc Pappi Trio
Jazz at Felix’

Dorpsgenoot en pianist Jean-

Luc Pappi brengt met Bruno 

Castellucci op drums en 

Chris Mentens op contrabas 

een onvergetelijke avond vol 

improvisatie en ambiance.

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeente 

Hoeilaart en Jazz Met Pit

 20.30 uur, GC Felix Sohie.  
 VVK: 9 euro. Kassa: 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 

Zo 12-01-20
Wandeling: De bomen in een winterkleed
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) neemt je mee op 

deze themawandeltocht van ongeveer zeven kilometer. Honden zijn niet 

toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

 Wo 15-01-20
Dikkie Dik en Ik
Familievoorstelling

Hoe is het om Dikkie Dik, de beroemdste kat van de Lage Landen, te zijn? 

De oranje kater is jarig. Dat vieren we met een theaterervaring die zich niet 

beperkt tot de theaterzaal!

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

 14 uur, GC Felix Sohie. VVK: 10 euro. Kassa: 12 euro. INFO en TICKETS:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

Zo 12-01-20
Lezing: De economisch-maatschappelijke rol  
van hout als een duurzame grondstof
Geert Bruynseels belicht een aantal kenmerken van dit natuurproduct 

en gaat dieper in op de beheersaspecten die in onze bossen van 

toepassing zijn. 

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 
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Do 23-01-20
(Ge)zonder suiker! Kom uit de suikerval
Lezing door Bodil Bajwa

Welk effect heeft suiker op jou? Hoe kun je het verlangen naar suiker voorkomen?  

Hoe geraak je uit de suikermolen? Gezondheidscoach Bodil Bajwa helpt je op weg.

Org. Willemsfonds

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

Zo 19-01-20
Toast Literair 2020
Tiende editie

We kiezen het boek van het jaar, verorberen 

uiteenlopende leestips en boekenweetjes en 

genieten van bubbels en hapjes.

Org. bib en  

Davidsfonds

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

Di 21-01-20
Lezing: APPS! APPS! APPS!
Als je een smartphone of tablet hebt, heb je zeker al kennis 

gemaakt met apps. Deze kleine programma’s maken van je 

toestel een ongelooflijke bron van kennis en vermaak. Je kan 

het zo gek niet bedenken, of er bestaat wel een app voor. 

Alain Borreman leidt je doorheen de wonderlijke wereld van 

de apps. 

Org. vtbKultuur en Kennisbeurs Druivenstreek

 14 uur, GC Felix Sohie. 2 euro. Breng gerust je  
 smartphone of tablet mee. INFO: Paul Vanloo,  
 tel. 02 657 23 09, vanloo.paul@skynet.be. TICKETS:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Za 18-01-20
Relaxatietherapie voor volwassenen
De diepere oorzaak van talloze chronische klachten is psychische stress. De 

oplossing is eenvoudig: regelmatig even mediteren en/of diep ontspannen. Het 

kost niet veel tijd en levert heel veel op. Ontdek wat relaxatie voor jou kan doen!

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Bie-Zen

 10 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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 Za 25-01-20
Crea Relax Workshop
Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar

Op deze workshop leer je samen ontspannen, 

voelen en loslaten via visualisaties. Je leert ook 

enkele ontspanningsoefeningen kennen en gaat 

creatief aan de slag. 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Bie-Zen

 10 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Di 28-01-20
Al wat je ooit wilde vragen  
over iPhone en iPad
Workshop

Jij bepaalt wat er aan bod komt. Mail je concrete 

vragen in verband met mobiele Apple toestellen 

vooraf door naar samenvoor.be@gmail.com. Je gaat 

naar huis met massa’s tips om je toestel beter te 

gebruiken!

Org. SamenVoor en bib 

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib 

Za 25-01 en zo 26-01-20
Het Grote Vogelweekend
Je krijgt de kans om vogels met telescoop en verrekijker 

te observeren in de binnentuin van het bosmuseum. 

Natuurgidsen geven er deskundige uitleg rond het 

uitbundige vogelleven aan de voederplaats.  

Org. Natuurpunt CVN

 Van 10 tot 16 uur,  
 bosmuseum, Groenendaal. Gratis. INFO:  
 www.natuurpunt.be/het-grote-vogelweekend 

Zo 26-01-20
Operette in Heist-op-den-Berg: 
Het land van de glimlach 
In Heist-op-den-Berg kan je met vtbKultuur genieten 

van de operette Het land van de glimlach van Franz 

Lehar. Ook op zaterdag 1 februari wordt deze culturele 

uitstap georganiseerd met vertrek om 18.20 uur. 

 
Org. vtbKultuur Hoeilaart

 Vertrek in Hoeilaart (Mariënparking) om 13.40 uur.  
 45 euro. INFO en INSCHRIJVEN: Paul Vanloo,  
 tel. 02 657 23 09, vanloo.paul@skynet.be 

LAATSTE 
LAATSTE 

PLAATSEN
PLAATSEN
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Vr 31-01-20
Quiz Davidsfonds
Davidsfonds Hoeilaart organiseert een quiz vol filmpjes en 

geluidsfragmenten. Er wordt gespeeld met ploegen van 

vier. Hou je van een aangename, maar toch stevige quiz 

met mooie prijzen? Schrijf je dan zeker in!

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Leden: 5 euro per persoon.  
 Niet-leden: 6 euro per persoon. INFO en INSCHRIJVEN:  
 Mia Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be 

Za 01-02-20
Nerorocksessie
Na een zeer geslaagd eerste seizoen 

Nerorocksessies wordt in 2020 opnieuw 

uitgepakt met een kleine reeks caféconcerten. 

Kwaliteit gegarandeerd!

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

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

 Zo 02-02-20
Ontbijtfilm
De formule is simpel: je wordt op een mooie zondagochtend verwacht 

in het GC Felix Sohie. Eerst schuif je aan voor een lekker fairtrade-

ontbijt. Nadien kan je je installeren in de theaterzaal en genieten van een 

topanimatiefilm (Nederlands gesproken). 

De opbrengst gaat volledig naar het goede doel!

Org. Jeugdraad

 9 uur, GC Felix Sohie. Kind: 6 euro. Volwassene: 8 euro.  
 INFO: jeugdraad.hoeilaart@hotmail.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Di 04-02-20
Al wat je ooit wilde vragen  
over Android smartphones en tablets
Workshop

De inhoud van deze avond wordt bepaald door de aanwezigen. Alle vragen over 

mobiele toestellen die niet van Apple zijn, kunnen aan bod komen. Mail ze vooraf 

door naar samenvoor.be@gmail.com. 

Org. SamenVoor en bib

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro. INFO en INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib 
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© Toon Lambrechts

Van do 06-02 t.e.m. zo 09-02-20
Fototentoonstelling Syrië en Irak
Koerdische dagen 

Journalist Toon Lambrechts trok door Syrië en Irak en maakte er 

aangrijpende foto’s. 

Org. Rodenbachfonds 

 Donderdag vanaf 19 uur, zaterdag van 14 tot 17 uur,  
 zondag van 10 tot 16 uur, GC Felix Sohie (zaal Molenberg).  
 Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Vr 07-02-20
Walter Baele: Best of Baele
Na 15 soloshows en duizenden optredens voert 

Walter Baele nog één keer zijn bekende typetjes 

op. Een collage met de allerleukste sketches van 

1986 tot 2019!

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

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 12 euro.  
 Kassa: 14 euro. INFO en TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Zo 09-02-20
Aperitiefbabbel
Koerdische dagen

Derwich Ferho, voorzitter van het Koerdisch 

Instituut in Brussel, komt naar Hoeilaart voor een 

aperitiefbabbel.

Org. Rodenbachfonds 

 10.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 3 euro.  
 Kassa: 5 euro. INFO en TICKETS: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 06-02-20
Film: Zagros
Koerdische dagen 

Het leven van een Koerdische vrouw op de vlucht.

De film werd bekroond met de Grand Prix voor beste film 

op Film Fest Gent.

Org. Rodenbachfonds 

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 3 euro. Kassa: 5 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 
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Di 11-02-20
Ik verveel me
Tips om je kind aan het 

spelen te krijgen

Waarom is spelen belangrijk? 

Hoe stimuleer je spel en wat is 

je rol als (groot)ouder? Met de tips van Amke Bailleul leer je 

hoe je ook met simpele materialen kinderen kan prikkelen, 

binnen en buiten. Voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

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

Vr 14-02 en za 15-02-20
Reintje Jeugd speelt:  
Valentijnsavond  
( ... en de avond erna)
Bewerking van Shakespeares  

Twelfth Night 

Viola overleeft een schipbreuk. 

Aangespoeld op een onbekend strand 

biedt ze zich, verkleed als de jongeman 

Cesario, aan bij hertog Orsino. Die laat 

‘hem’ namens hemzelf gravin Olivia het 

hof maken. Maar Olivia valt voor Cesario, 

die zelf verliefd is op Orsino …

Regisseur: Tom Dekock.

Org. Toneelgroep Reintje Jeugd

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 7 euro.  
 Kassa: 8 euro. INFO en TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be of  
 www.reintjehoeilaart.wordpress.com 

Do 13-02-20
Lezing: Te voet naar Compostella
Waarom onderneemt een mens zo 

een tocht? Wat zoekt men en wat 

vindt men? Wat zijn de pluspunten 

van de tocht? Een mooie ervaring die 

Hoeilander Paul De Gryse graag wil 

delen, ondersteund door mooie foto’s. 

Je kan hem al je vragen stellen! 

Org. Willemsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie (cafetaria). Leden: 3 euro.  
 VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro. INFO: André Vandenput,  
 gsm 0495 11 02 09, a.vandenput@skynet.be,  
 www.willemsfondshoeilaart.be. TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Di 11-02-20
Workshop Handlettering 
Tijdens deze workshop leer je hoe je jouw tekst of favoriete quote 

origineel kan verbeelden. Geen mooi handschrift? Niet nodig! Een vaste 

hand en wat verbeelding volstaan.

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

 19.30 uur, GC Felix Sohie. 12 euro. INFO en INSCHRIJVEN:  
 tel. 02 454 54 01, www.archeduc.be 
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Di 18-02-20
Dit is de allereerste keer!
Cultuur om 14 uur

Herman Verbruggen is de kersverse passionele eigenaar van 

het danspaleis Oempalapapero en engageert de Eenzaam 

Zonder Jou Band met Jonas Cole, Katy Satyn én de daverende 

diva Loes Van den Heuvel als huisorkest voor de officiële 

opening. Ze brengen de grootste Nederlandstalige danshits uit 

de jaren 50, 60, 70 en 80.

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

 14 uur, GC Felix Sohie. VVK: 12 euro. Kassa: 14 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Ma 17-02-20
Smart Café:  
Veilig internetten
Tijdens dit Smart Café leer je op een goede en 

veilige manier internetten met je toestel. Een 

ervaren begeleider van Archeduc geeft uitleg en 

laat je oefenen. 

Org. bib i.s.m. Archeduc

 19 uur, bib (leeszaal). 5 euro. INFO en  
 INSCHRIJVEN: www.archeduc.be 

Zo 16-02-20
Oceans are rising, so get informed 
Lezing door Koen Meirlaen

Ondanks alle media-aandacht, gaapt er een gigantische 

kenniskloof tussen de klimaatwetenschappers en het 

brede publiek.  

Met de nieuwe website sogetinformed.com wil geograaf 

Koen Meirlaen het voor iedereen gemakkelijker maken 

om feit en fictie van elkaar te onderscheiden in het 

klimaatdebat. 

Org. 5 voor 12 

 11 uur, GC Felix Sohie. VVK: 4 euro. Kassa: 5 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 

Wo 19-02-20
Antarctica, klimaataanpassingen  
en energietransitie
Lezing door Hoeilander Guus Luppens

Guus trok eind 2019 opnieuw naar 

Antarctica. Niet voor zijn plezier, wel om de 

energievoorziening van de Belgische Prinses 

Elisabethbasis verder uit te breiden. Benieuwd 

hoe hij zijn tweede bezoek ervaren heeft!

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. VVK: 5 euro. Kassa:  
 6 euro. INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,  
 davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be. TICKETS:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s Optiek.
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Do 20-02-20
Dorpsrestaurant 
In het dorpsrestaurant kan je voor 8 euro 

genieten van een heerlijke en gezonde maaltijd. 

Org. dienst Welzijn 

 11.30 uur, nieuwe locatie: sport- en  
 jeugdcentrum Koldam. 8 euro (1 drankje en  
 koffie inbegrepen). Op voorhand inschrijven  
 is verplicht en kan vanaf maandag 10-02 tot en  
 met dinsdag 18-02 (12 uur). INFO en  
 INSCHRIJVEN: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68,  
 sociaalhuis@hoeilaart.be Do 20-02-20

Kim in the Middle
Jazz at Felix’

Dit kwartet was een achttal jaar geleden al te gast in 

Hoeilaart. Soms croonend, dan weer melancholisch en 

natuurlijk ook héérlijk latin swing; aan variatie geen 

gebrek!

Line-up: Kim Versteynen: zang - Arne Van Coillie: 

piano - Flor Van Leugenhaeghe: contrabas - Gert-Jan 

Dreessen: drums.

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

 20.30 uur, GC Felix Sohie. VVK: 9 euro. Kassa:  
 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 

Van za 22-02 t.e.m. wo 26-02-20
Wie ben ik? 
Vijfdaagse cursus

Jezelf kennen is de basis om stevig in het leven te staan. 

Deze cursus helpt je meer bewust te worden van je 

capaciteiten, je waarden, je mogelijkheden, je krachten, je 

eigen kleur van zijn. 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Persoonlijkheid en  
Relaties Vlaanderen

 Van 9.30 tot 17 uur, GC Felix Sohie. Tarief afhankelijk  
 van je inkomen. INFO en INSCHRIJVEN:  
 tel. 03 226 53 25, info@prh.be, www.prh.be 

 Za 22-02-20
Koning zonder schoenen
Een familievoorstelling over verdriet, hoop en 

geluk. Over geven en krijgen en dat rijkdom 

veel meer is dan rijk zijn. Het verhaal van een 

koning zonder schoenen, in een magisch, 

realistisch wereldje dat jong en oud laat 

gibberen van plezier!

Org. dienst Vrije Tijd

 14 uur, GC Felix Sohie. VVK: 10 euro.  
 Kassa: 12 euro. INFO en TICKETS:  
 dienst  Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 
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De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van maart en april 2020 in voor maandag 3 februari. 
         Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Januari en februari 2020
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Zo 05/01 11.30 uur GC F. Sohie Klinken op 2020 Gemeente en adviesraden

Wo 08/01 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 09/01 16-19 uur Bib Digidokter Bib

Zo 12/01 11 uur Bosmuseum
Lezing: De economisch-maatschappelijke rol van hout 
als een duurzame grondstof

Natuurpunt CVN

Zo 12/01 14 uur Bosmuseum Wandeling: De bomen in een winterkleed Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Di 14/01 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Di 14/01 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 15/01 20 uur GC F. Sohie   Dikke Dik en Ik Dienst Vrije Tijd i.s.m. bib

Do 16/01 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Jean-Luc Pappi Trio 5 voor 12 i.s.m. gemeente en Jazz Met Pit

Za 18/01 10 uur GC F. Sohie Workshop: Relaxatietherapie voor volwassenen Dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Bie-Zen

Zo 19/01 11 uur GC F. Sohie Toast Literair 2020 Bib en Davidsfonds

Di 21/01 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 21/01 14 uur GC F. Sohie Lezing: APPS! APPS! APPS! vtbKultuur en Kennisbeurs Druivenstreek

Do 23/01 20 uur GC F. Sohie Lezing: (Ge)zonder suiker! Willemsfonds

Za 25/01 10 uur GC F. Sohie   Crea Relax Workshop Dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Bie-Zen

Za 25/01en 
zo 26/01

10-16 uur Bosmuseum Het Grote Vogelweekend Natuurpunt CVN

Zo 26/01 10-12 uur Bib De leesclub bespreekt: De kinderwet Bib

Zo 26/01 13.40 uur Mariënparking Operette in Heist-op-den-Berg vtbKultuur

Zo 26/01 13.45 uur Gemeentehuis Wandeling buiten Hoeilaart WC ‘t Beukenootje

Di 28/01 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 28/01 20 uur GC F. Sohie Al wat je ooit wilde vragen over iPhone en iPad SamenVoor en bib

Vr 31/01 20 uur GC F. Sohie Quiz Davidsfonds Davidsfonds

Za 01/02 18.20 uur Mariënparking Operette in Heist-op-den-Berg vtbKultuur

Za 01/02 21 uur GC F. Sohie Nerorocksessie Nerorock vzw i.s.m. dienst Vrije Tijd

Zo 02/02 9 uur GC F. Sohie   Ontbijtfilm Jeugdraad

Di 04/02 20 uur GC F. Sohie
Al wat je ooit wilde vragen over Android smartphones 
en tablets

SamenVoor en bib

Wo 05/02 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 06/02 20 uur GC F. Sohie Koerdische dagen: Film Zagros Rodenbachfonds 

Do 06/02 tot 
zo 09/02

Zie p. 28 GC F. Sohie Koerdische dagen: Fototentoonstelling Syrië en Irak Rodenbachfonds 

Vr 07/02 20.30 uur GC F. Sohie Walter Baele: Best of Baele Dienst Vrije Tijd i.s.m. bib

Zo 09/02 10.30 uur GC F. Sohie Koerdische dagen: Aperitiefbabbel Rodenbachfonds

Di 11/02 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Di 11/02 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 11/02 19.30 uur GC F. Sohie Workshop: Handlettering Dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Archeduc

Di 11/02 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Ik verveel me Huis van het Kind Druivenstreek

Do 13/02 20 uur GC F. Sohie Lezing: Te voet naar Compostella Willemsfonds

Vr 14/02 en 
za 15/02

20 uur GC F. Sohie
Reintje Jeugd speelt: Valentijnsavond ( … en de avond 
erna)

Toneelgroep Reintje Jeugd

Zo 16/02 11 uur GC F. Sohie Lezing: Oceans are rising, so get informed 5 voor 12

Ma 17/02 19 uur Bib Smart Café: Veilig internetten Bib i.s.m. Archeduc

Di 18/02 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 18/02 14 uur GC F. Sohie Cultuur om 14 uur: Dit is de allereerste keer! Dienst Vrije Tijd i.s.m. Seniorenraad

Wo 19/02 20 uur GC F. Sohie
Lezing: Antarctica, klimaataanpassingen en 
energietransitie

Davidsfonds

Do 20/02 11.30 uur SJC Koldam Dorpsrestaurant Dienst Welzijn

Do 20/02 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Kim in the Middle 5 voor 12 i.s.m. gemeente en Jazz Met Pit

Za 22/02 tot 
wo 26/02

9.30-17 uur GC F. Sohie Cursus: Wie ben ik? Dienst Vrije Tijd i.s.m. PRH

Za 22/02 14 uur GC F. Sohie   Koning zonder schoenen Dienst Vrije Tijd

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


