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Pop-upkapsalon
op de Meifeesten, voor het goede doel 
Kapper Vincent heeft een mooie 

droom. Hij droomt ervan om zich met 

zijn kapperstalent nuttig te maken 

voor mensen die het niet breed 

hebben. Op de Meifeesten gaat zijn 

droom in vervulling.

Het is niet onmiddellijk zichtbaar 

en je staat er niet bij stil, maar ook 

in Hoeilaart hebben mensen af 

te rekenen met armoede. Uit de 

Gemeentemonitor(*) blijkt dat zo’n 

7 procent van de Hoeilanders in 

een gezin leeft dat het afgelopen 

jaar problemen had om een of 

meerdere rekeningen te betalen.

“Dat dit in Hoeilaart mogelijk is, 

besefte ik pas goed toen ik in 

contact kwam met een moeder 

die haar microgolfoven moest 

verkopen om de eindjes aan elkaar 

te knopen”, vertelt Vincent. “Dat 

was verschrikkelijk confronterend. 

Daar wou ik iets aan doen.” 

Op de openingsavond van het 

Druivenfestival 2017 (‘Doenders 

Dromen’) vertelde hij zijn droom. 

Zo groeide het idee om samen 

met een aantal kappers op de 

Meifeesten een pop-upkapsalon 

te openen, waarvan de opbrengst 

naar de minderbedeelde 

Hoeilanders gaat.

Vincent: “Een vijftal kappers doen 

mee. We worden gesponsord 

door de leveranciers van onze 

producten en kunnen voor heel 

wat materialen een beroep doen 

op de kappersschool waar ik 

lesgeef. Ons kapsalon zal te vinden 

zijn in de grote tent. We werken 

niet op afspraak. Wie eerst komt, 

eerst maalt.”

De opbrengst van het kapsalon 

gaat volledig naar de sociale 

dienst van het OCMW. “Dat 

geld zal goed van pas komen”, 

zegt Véronique Collart, hoofd 

van de sociale dienst. “Armoede 

is meer dan alleen een gebrek 

aan financiële middelen. Weinig 

geld hebben heeft een invloed 

op het huis waar je woont, je 

gezondheid, de opvoeding van de 

kinderen, de invulling van je vrije 

tijd, kortom op alle aspecten van je 

leven. Hopelijk kunnen we met de 

opbrengst van het kapsalon onze 

mensen op een of andere manier 

eens een leuk extraatje bezorgen. 

We duimen dan ook voor het 

succes van dit initiatief!”

(*) Bron: www.gemeentemonitor.vlaanderen.be

Pop-upkapsalon
Ten voordele van de sociale 
dienst van OCMW Hoeilaart 
Meifeesten, zondag 6 mei 2018 
11 - 17 uur, Jan van 
Ruusbroecpark (tent)

Knippen, wassen, brushen, 
krullen, vlechten, … het kan 
allemaal!

PRIJSLIJST 
Dames all-in*: 25 euro 
Heren all-in*: 20 euro 
Jeugd: 15 euro 
Kids: 10 euro 
Brushen / vlecht / krullen: 15 euro

*All-in = knippen, wassen en 
brushen 

Meifeesten
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NAAR IEDERS BEHOEFTE

Wordt het moeilijk om zelf je 

woning netjes te houden? Of om 

elke dag een warme maaltijd te 

bereiden? Om op eigen houtje 

naar de dokter te gaan? Of om 

alleen een bad te nemen? Maar 

wil je toch thuis blijven wonen? 

Dan kan je een beroep doen op de 

dienst Thuiszorg van het OCMW. 

Deze dienst biedt poetshulp, 

vervoer en warme maaltijden aan, 

en werkt actief samen met de 

Welzijnskoepel West-Brabant om 

gezinszorg aan te bieden.

Ook jongere mensen die om 

fysieke, psychologische of sociale 

redenen hulpbehoevend zijn, 

kunnen op deze diensten rekenen.

De hulp kan tevens voor een tijdje 

worden aangevraagd, bijvoorbeeld 

naar aanleiding van een ongeval, 

een operatie of een ziekte.

BETAALBAAR

“Binnen het OCMW ben ik 

verantwoordelijk voor de 

poetshulp, de warme maaltijden 

en de Minder Mobielen Centrale”, 

zegt Marc Vanthuyne. Hij 

kan daarbij rekenen op een 

team van poetsmedewerkers, 

een veertiental vrijwilliger-

chauffeurs, drie maaltijdbedelers 

en het keukenteam van het 

woonzorgcentrum Hof ten 

Doenberghe. “De prijzen mogen 

niemand afschrikken, ze zijn 

democratisch en aangepast aan 

het gezinsinkomen. De poetshulp 

is onlangs zelfs goedkoper 

geworden en ook de tarieven van 

de warme maaltijden zijn voor 

de meeste inkomens gedaald”, 

verzekert Marc.

IN RUIMER VERBAND 

Coördinator van de gezinszorg 

in Hoeilaart is Anita De Moor. 

Samen met zestien andere 

OCMW’s maakt OCMW Hoeilaart 

deel uit van de dienst Gezinszorg 

van de Welzijnskoepel West-

Brabant. Anita: “Dat heeft voor 

de aangesloten OCMW’s het 

grote voordeel dat ze een beroep 

kunnen doen op een grote pool 

van verzorgenden die flexibel 

ingezet kunnen worden.”

TOTAALPAKKET

Marc: “Onze medewerkers voeren 

niet alleen een heleboel praktische 

taken uit. Bij de mensen waar 

ze aan huis komen, zorgen ze 

ook voor warmte en menselijk 

contact.”

“Wanneer iemand een bepaalde 

aanvraag doet, gaan we 

bovendien meteen na of die 

persoon nog andere noden 

heeft waar we eventueel bij 

kunnen helpen”, vult Anita 

aan. “Zo kunnen we er een 

totaalpakket van maken. Niet 

alle mogelijkheden zijn even 

goed gekend. Het gebeurt ook 

dat iemand een aanvraag doet 

voor het woonzorgcentrum, 

terwijl die nog thuis zou kunnen 

functioneren mits inschakeling van 

de thuiszorgdiensten.”

De thuiszorgdiensten overleggen 

zeer regelmatig. “Dat is nodig om 

mensen integraal te helpen en hen 

de kans te geven zo lang mogelijk 

thuis te blijven”, sluit Marc af.

Marc en Anita kunnen rekenen op 

de administratieve ondersteuning 

van Karina Bontinck. Samen 

spannen ze zich in om de 

Hoeilanders met zorgnood zo 

goed mogelijk in hun thuismilieu 

op te vangen en te ondersteunen.

Thuis blijven wonen
De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze ouder worden of ziek zijn. Met de hulp 

van het OCMW is dat mogelijk en worden ze meteen omgeven door een zorgnetwerk op maat van hun behoeften. 

En gaat het 
thuis niet meer?

Dan kan je terecht op de OCMW-

woonzorgsite Den Dumberg. 

Daar vind je serviceflats, een 

dagverzorgingscentrum en een 

woonzorgcentrum voor lang- of 

kortverblijf.
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De thuiszorgdiensten van OCMW Hoeilaart
POETSDIENST

Ben je niet of niet meer in staat om 

zelf je woning schoon te houden, 

dan kan je een beroep doen op 

een poetsmedewerker van het 

OCMW. Kleine poetsklusjes, zoals 

afstoffen, kan je eventueel zelf 

blijven doen. Wie wat doet en wat 

er precies verwacht wordt, wordt 

vooraf duidelijk afgesproken.

De prijs van de poetshulp 

hangt af van je inkomen, de 

gezinssamenstelling en de 

eventuele invaliditeit.

Contact: Marc Vanthuyne  

tel. 02 658 09 91  

thuiszorg@ocmw.hoeilaart.be

WARME MAALTIJDEN

De warme maaltijden van OCMW 

Hoeilaart worden bereid in de 

keuken van het woonzorgcentrum 

Hof ten Doenberghe. Elke maaltijd 

bestaat uit soep, een hoofdgerecht 

en een dessert. De maaltijden 

worden aan verschillende diëten 

aangepast. Suikervrij, vet- of 

zoutarm, het kan allemaal. 

Wanneer je iets niet lust, mag je 

dat laten weten. De koks zorgen 

voor een evenwaardig alternatief. 

De maaltijd kan ook vooraf 

gesneden of gemalen worden.

Een medewerker van het OCMW 

brengt de maaltijden aan huis: op 

maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag, tussen 

11 uur en 12.15 uur. Er is geen 

bedeling op zaterdag en zondag. 

Het is wel mogelijk om op vrijdag 

een tweede maaltijd te laten 

brengen voor het weekend.

De prijzen van de warme 

maaltijden zijn democratisch 

en bedragen 6 euro, 8 euro 

of 9,50 euro naargelang het 

gezinsinkomen.

Contact: Marc Vanthuyne  

tel. 02 658 09 91  

thuiszorg@ocmw.hoeilaart.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE

Wanneer je ouder wordt, ziek bent 

of een handicap hebt waardoor 

je moeilijk te been bent, brengen 

vrijwilliger-chauffeurs je met hun 

eigen wagen naar de dokter, naar 

vrienden om een namiddagje 

te kaarten of naar andere 

bestemmingen.

Je inkomen mag in dit geval 

niet hoger zijn dan 2380,54 

euro per maand voor een gezin, 

1785,40 euro per maand voor een 

alleenstaande, en 1190,26 euro 

voor een samenwonend persoon. 

Je betaalt een jaarlijks lidgeld van 

10 euro (alleenstaande) of 15 

euro (koppel), en per rit 0,50 euro 

administratiekosten en 0,30 euro 

per kilometer.

Contact: Marc Vanthuyne  

tel. 02 658 09 91  

thuiszorg@ocmw.hoeilaart.be

Vraag de rit minstens twee dagen 

vooraf aan, zodat Marc tijdig een 

chauffeur kan reserveren.

GEZINSZORG

De verzorgenden van de 

dienst Gezinszorg van de 

Welzijnskoepel helpen bij je 

hygiënische en persoonlijke 

verzorging zoals het dagelijkse 

of wekelijkse toilet. Ze springen 

ook in wanneer het moeilijk 

wordt om nog alle gezinstaken 

uit te voeren en helpen bij de 

gewone huishoudelijke klussen 

zoals koken, wassen, strijken en 

afwassen. Ook om boodschappen 

te doen, formulieren in te 

vullen, voor te lezen uit de 

krant, te helpen bij het eten, 

… kan je op hen een beroep 

doen. De verzorgenden zijn 

geen poetsmedewerkers. Voor 

poetshulp kan je terecht bij de 

poetsdienst. 

Gezinszorg wordt aangeboden 

in pakketten van twee uur, één 

keer of meerdere keren per week. 

Voor zwaar zorgbehoevende 

mensen komen de verzorgenden 

ook op onregelmatige tijdstippen 

aan huis, zoals bijvoorbeeld op 

zaterdagvoormiddag.

De te betalen bijdrage is 

afhankelijk van je gezinsinkomen.

Contact: Anita De Moor  

gsm 0485 05 99 46  

ademoor@welzijnskoepelwb.be
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   De pioniers, de brugfiguren van het schooljaar 2016-2017  
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Een brug tussen thuis en school
De werkgroep ‘Kinderen in kansarmoede’ van het Huis van het Kind Druivenstreek selecteerde het 

Brugfigurenproject van het Rode Kruis om aan huiswerkbegeleiding te doen. Door de grote vraag 

vanuit de scholen, zijn ze dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen om een brug te slaan 

tussen thuis en school.

HET PROJECT

Een moeilijke thuissituatie, 

beperkte kennis van het 

Nederlands, een onstabiele 

leefomgeving, onvoldoende 

ondersteuning thuis, … het zijn 

omstandigheden die maken dat 

sommige kinderen het moeilijk 

hebben op school. Met het 

Brugfigurenproject proberen de 

Rode Kruisafdelingen Hoeilaart en 

Overijse daar samen wat aan te 

doen. 

Dankzij de brugfiguren die 

meewerken aan dit project krijgen 

de kinderen individuele aandacht 

en aanmoediging. Momenteel 

begeleiden zij al meer dan dertig 

kinderen uit de kleuter- en lagere 

scholen van Hoeilaart en Overijse.

DE BRUGFIGUREN

Brugfiguren zijn vrijwilligers die 

kleuters en lagereschoolkinderen 

die het in de klas moeilijk hebben, 

begeleiden. Zij ondersteunen en 

stimuleren het kind om huiswerk 

te maken, een boek te lezen, 

rekenoefeningen te maken, … 

Zij zijn de ‘toffe juf of meester’ 

die, in overleg met de leerkracht, 

op afgesproken tijdstippen thuis 

of in de klas langskomt en ook 

de betrokkenheid van de ouders 

stimuleert.

INTERESSE?

Heb je ook zin om kinderen 

te begeleiden? En heb je ten 

minste wekelijks één uurtje 

tijd? Neem dan contact op met 

Lea Vandervoort (Rode Kruis-

Hoeilaart):  

lea.vandervoort@telenet.be,  

gsm 0478 27 46 01.

Het Rode Kruis zorgt voor een 

basisopleiding. Daarnaast kan je ook 

rekenen op de steun van je collega’s. 

Regelmatig komen de brugfiguren 

samen om van gedachten te wisselen.

Zaterdag 12 mei, doorlopend van 10 tot 18 uur, Gemeenteplein 20

Kom een gratis kopje koffie of thee drinken op het terras!

Lekkere fairtradeproevertjes.

Zelf koffiekoeken of broodjes meebrengen kan ook. In de Wereldwinkel  

is lekker beleg te koop (confituur, speculaaspasta, choco, pindakaas, ...).

Vanaf 11 uur: glaasje cava aan een democratische prijs.

 INFO: tel. 02 657 75 25 - hoeilaart@oww.be 

Wereldwinkel viert  
World Fair Trade Day
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   De pioniers, de brugfiguren van het schooljaar 2016-2017  

www.seniorenhoeilaart.be
Seniorenraad 55+ Hoeilaart heeft met veel enthousiasme zijn website gelanceerd. Met www.seniorenhoeilaart.be  

krijgen de senioren van Hoeilaart een vaste stek op het internet met informatie op maat van de doelgroep.

BEREIKBAAR

Volgens webmaster Eddy 

Olislaeger komt de bouw van 

een digitaal platform voor 

de Hoeilaartse senioren niet 

zomaar aanwaaien. “Via de 

website willen we de beperkte 

communicatiemiddelen waarover 

we beschikken, uitbreiden en de 

seniorenbevolking van Hoeilaart 

beter inlichten over al wat er 

gaande is en hen zou kunnen 

interesseren. Hoeilaart heeft zowat 

3400 55-plussers. Het is dan ook 

moeilijk om met ieder van hen op 

geregelde tijdstippen een gesprek 

aan te gaan, laat staan hen in te 

lichten over de dingen die voor 

hen belangrijk zijn. De website 

zal heel wat informatie voor velen 

bereikbaarder maken.“

OP MAAT

Volgens de Seniorenraad is er veel 

nuttige info online beschikbaar, 

maar niet altijd op maat van 

de senior. Voorzitter Gilberte 

Marchand: “De website biedt 

duidelijk een meerwaarde. 

We kunnen de informatie die 

interessant is voor de Hoeilaartse 

senioren, samenbrengen onder 

één dak en van het heterogene 

aanbod een geheel maken zodat 

de senior er zich gemakkelijker in 

terugvindt.”

MEE MET DE TIJD

“De bewuste inschakeling van 

senioren in de digitalisering maakt 

deel uit van onze strategie om 

oudere medeburgers mee te 

nemen naar het digitale tijdperk”, 

vult Eddy aan. Al jaar en dag 

organiseert de Seniorenraad een 

Computerspreekuur en gerichte 

activiteiten zoals de infosessie 

Online bankieren voor senioren. 

Met de website bereikt de 

Hoeilaartse Seniorenraad 

niet het eindpunt van zijn 

digitaliseringsproject. Volgens 

Eddy is de website “de eerste 

stap in de uitvoering van ons 

communicatieplan. We werken 

ook aan een elektronische 

nieuwsbrief en aan een 

videokanaal.”

PAPIER BLIJFT

Senioren die niet meegaan met de 

digitalisering, laat de Seniorenraad 

niet vallen. De raad is van plan om 

de Gids van de Senior - voorlopig 

een online product - ook in 

gedrukte vorm te verdelen. Verder 

rekent de Seniorenraad ook op 

familie en vrienden om ouderen 

te helpen bij het zoeken naar de 

informatie die ze nodig hebben.

 INFO:  
 Gilberte Marchand,  
 voorzitter Seniorenraad  
 tel. 02 657 11 58  
 gsm 0496 12 46 99  
 seniorenraad@hoeilaart.be  
 www.seniorenhoeilaart.be 

Zaterdag 12 mei, doorlopend van 10 tot 18 uur, Gemeenteplein 20

Kom een gratis kopje koffie of thee drinken op het terras!

Lekkere fairtradeproevertjes.

Zelf koffiekoeken of broodjes meebrengen kan ook. In de Wereldwinkel  

is lekker beleg te koop (confituur, speculaaspasta, choco, pindakaas, ...).

Vanaf 11 uur: glaasje cava aan een democratische prijs.

 INFO: tel. 02 657 75 25 - hoeilaart@oww.be 

Wereldwinkel viert  
World Fair Trade Day

7



1313

Vrijwilligersacademie
Infosessies voor vrijwilligers en verenigingen

Lancering Vlaams Expertisepunt 

Mantelzorg

Vrijwilligers … Ze maken het 

verschil in heel wat verenigingen, 

organisaties en diensten. Je hebt ze 

in alle maten en gewichten en ze 

zijn er voor duizend-en-één dingen.

Vrijwilligerswerk is van 

onschatbare waarde en daarom 

is ondersteuning ervan een 

absolute noodzaak. De gemeente 

ondersteunt verenigingen en 

vrijwilligers logistiek en financieel, 

en heeft op de gemeentelijke 

website een vrijwilligersloket  

(www.hoeilaart.be/vrijwilligersloket).

Het inzetten van vrijwilligers 

houdt ook een aantal regels en 

afspraken in. Wat kan en wat 

niet? Wat mag en wat niet? Rond 

twee actuele thema’s worden 

nu infosessies georganiseerd in 

de Vrijwilligersacademie. Met dit 

initiatief zet de gemeente 

een nieuwe stap om het 

vrijwilligersbeleid vorm te geven.

VAN VRIJWILLIGEN TOT 

ONBELAST BIJVERDIENEN

Maandag 28 mei 2018 –  
20 tot 22.30 uur –  
GC Felix Sohie – gratis
Vanaf 20 februari 2018 is het 

mogelijk om aan ‘vrijetijdswerk’ 

te doen. Het nieuwe statuut geeft 

verenigingen de mogelijkheid om 

tot 500 euro per maand te betalen 

aan medewerkers. Meer info over 

deze infosessie vind je op pagina 23.

IS JOUW VERENIGING 

KLAAR VOOR DE NIEUWE 

PRIVACYREGELS?

Woensdag 13 juni 2018 –  
20 tot 22.30 uur –  
GC Felix Sohie – gratis
Op 25 mei 2018 worden strengere 

Europese en Belgische privacyregels 

van toepassing, de zogenaamde 

GDPR of General Data Protection 

Regulation, in het Nederlands 

AVG of Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Die 

regelgeving geldt niet enkel voor 

ondernemingen, maar ook voor 

verenigingen. De instemming 

van de personen waarvan je 

de gegevens bijhoudt en de 

bescherming van die gegevens 

zijn onder meer cruciaal. Juridisch 

specialist Davy De Laeter van 

Vzw-kliniek.be biedt je zicht op 

de verplichtingen, duidt wat er 

wijzigt en geeft tips over hoe je 

er praktisch en technisch mee 

omgaat.

Beperkt aantal plaatsen! 
Vooraf inschrijven verplicht 
via: dienst Vrije Tijd en Welzijn, tel. 

02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be

Familieleden, vrienden, buren, … 

die de handen uit de mouwen 

steken om een vorm van zorg op 

te nemen voor iemand die dat zelf 

niet (meer) kan. Vroeger bestond 

daar geen woord voor, maar 

sinds een paar jaar noemt men 

dat ‘mantelzorg’. Mantelzorgers 

staan het dichtst bij de persoon 

die zorg(en) nodig heeft en 

worden meestal bijgestaan door 

vrijwilligers en professionelen die 

extra zorg verzekeren.

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg 

is het online trefpunt voor 

mantelzorgers en zij die met 

hen samenwerken. De website 

verzamelt informatie en 

kennis, maar ook interessante 

tips, publicaties en tools rond 

mantelzorg in Vlaanderen en 

daarbuiten. Ontdek alles op  

www.expertisepuntmantelzorg.be.

Dag van de Mantelzorg
De langste dag van het jaar staat 

symbool voor de voortdurende 

inzet van mantelzorgers. Op 23 
juni verdienen de ontelbare en 

onbetaalbare mantelzorgers en 

ondersteuners het om even extra in 

de bloemetjes gezet te worden. Het 

zijn meestal de stille, onzichtbare 

krachten die zich inzetten in hun 

omgeving. Aan elk van jullie, 

bedankt voor je inzet!
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Buitenlanders mogen  

meestemmen
Op 14 oktober 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad. Buitenlanders mogen 

meestemmen voor de gemeenteraad, maar moeten zich vooraf op de kiezerslijst inschrijven.  

Dat kan tot en met 31 juli.

WIE MAG STEMMEN?

Je woont in Hoeilaart en je bent geen Belg. Dan mag 

je stemmen voor de Hoeilaartse gemeenteraad als je 

aan de volgende voorwaarden voldoet.

• Je bent 18 jaar of ouder op 14 oktober 2018.

• Je bent op 1 augustus 2018 ingeschreven in het 

bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

• Je bent ten laatste op 31 juli 2018 ingeschreven 

op de kiezerslijst.

• Je bezit de burgerlijke en politieke rechten.

• Als niet-Belg van buiten de Europese Unie woon je 

op 31 juli 2018 al vijf jaar of langer onafgebroken 

in België met een geldige verblijfskaart.

JE STAAT NOG NIET OP DE KIEZERSLIJST

1. Vul het inschrijvingsformulier in. Je vindt het op 

www.hoeilaart.be/verkiezingen en op  

www.vlaanderenkiest.be.

2. Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier 

ten laatste op 31 juli 2018 aan de dienst 

Burgerzaken, samen met een kopie van je 

verblijfs- of vreemdelingenkaart. Dat kan aan de 

balie van de dienst, per brief of per mail.

3. Je krijgt van de dienst Burgerzaken de schriftelijke 

bevestiging dat je bent ingeschreven op de 

kiezerslijst. De stemplicht geldt nu ook voor jou, 

net zoals voor de Belgen.

4. Een week voor de verkiezingen krijg je een 

oproepingsbrief. 

JE STAAT AL OP DE KIEZERSLIJST

• Je was al ingeschreven bij een vorige verkiezing? 

Dan hoef je niet opnieuw in te schrijven, je 

bent nog steeds stemplichtig zolang je aan de 

voorwaarden blijft voldoen. 

• Je wil niet langer deelnemen aan de verkiezingen? 

Meld dat dan schriftelijk aan de dienst 

Burgerzaken.

 INFO:  
 dienst Burgerzaken  
 Kasteelhoeve, Jan van Ruusbroecpark  
 Je kan hier terecht van maandag tot vrijdag,  
 van 8.15 tot 12 uur. Op donderdag ook van  
 16 tot 19.30 uur.  
 tel. 02 658 28 50  
 burgerzaken@hoeilaart.be  
 www.hoeilaart.be/verkiezingen  
 www.vlaanderenkiest.be 

KIEZERSLIJST?

In België is er stemplicht. Alle Belgen moeten 

vanaf 18 jaar gaan stemmen. Voor elke 

verkiezing stelt de dienst Burgerzaken de lijst van 

de stemplichtigen of de ‘kiezerslijst’ samen. Voor 

de verkiezingen van 14 oktober 2018 zal dat 

gebeuren op 1 augustus 2018.

Niet-Belgen kunnen ervoor kiezen om ook 

in deze lijst opgenomen te worden. Eens 

opgenomen, geldt voor hen eveneens de 

stemplicht. Hun stemplicht blijft gelden voor alle 

verkiezingen die volgen, tot wanneer ze zich 

eventueel laten uitschrijven of niet meer aan de 

voorwaarden voldoen.

Verkiezingen 14 oktober 2018

9 V
E
R

K
IE

Z
IN

G
E
N



Voetbalve ld Tennis Speeltu in Speelterre inTennisha l

C entra le  parking Turnhal Sportha l Jeugdcentrum Landschapspark

ParkingSkatepark

K
o

ld
a

m
s

tr
a

a
tA lbert B iesm anslaan

O
verijsesteenw

eg

T ribune

Voetbalve ld Tennis Speeltu in Speelterre inTennisha l

C entra le  parking Turnhal Sportha l Jeugdcentrum Landschapspark

ParkingSkatepark

K
o

ld
a

m
s

tr
a

a
tA lbert B iesm anslaan

O
verijsesteenw

eg

T ribune

Groter en functioneler sport- 
en jeugdcomplex
Eerste fase masterplan sport- en jeugdinfrastructuur

Op 4 juni is het zover. Dan beginnen op de Koldamsite de werken om de gemeentelijke sport- en 

jeugdinfrastructuur aan te passen aan de hedendaagse behoeften. Het worden ingrijpende werken, gespreid 

over minstens zes jaar. De eerstkomende maanden wordt de sporthal onder handen genomen: het gebouw 

wordt tot één groot sport- en jeugdcentrum getransformeerd.

GESPREID IN DE TIJD

De ontwerpers van 

Architectengroep A4 hebben de 

huidige gebouwen en terreinen 

zoveel mogelijk behouden. Dat 

komt de prijs ten goede en maakt 

ook dat Bouwbedrijf Pellikaan 

maximaal gefaseerd kan werken, 

waardoor de gebruikers minder 

hinder zullen ondervinden.

Op maandag 4 juni begint de 

eerste fase. In deze fase wordt de 

riolering op de site vernieuwd en 

ontdubbeld, en wordt de huidige 

sporthal verbouwd. Als alles 

verloopt zoals gepland, zullen deze 

werken tegen de zomer van 2019 

achter de rug zijn.

Volgende fases

• Fase 2 - Gepland in 2021: 

uitbreiding van de tennishal.

• Fases 3 en 4 - Gepland 

in 2022 en 2023: 

buitensportvelden en 

gemeenschappelijke 

accommodatie voor voetbal 

en tennis. Inrichting van de 

groenzone voor spel en andere 

activiteiten.

• Fase 5 - Gepland in 2024: 

aanleg van een centrale 

parking, met fietsstallingen en 

knuffelzone.

• Fase 6 - Bouw van een turnhal. 

De uitvoering van dit onderdeel 

wordt bekeken in functie van 

bovenlokale financiering en 

exploitatie.

FLEXIBEL EN DUURZAAM

Het nieuwe gebouw zal bestaan 

uit een sport- en een jeugdzone, 

elk met hun eigen ingang, 

specifiek karakter en eigen 

buitenruimte. De verschillende 

ruimten voor sport, ontspanning 

en spel kunnen autonoom van 

elkaar gebruikt worden, of samen, 

polyvalent en multifunctioneel, 

elkaar versterken. 

De nieuwe infrastructuur zal zo 

veel mogelijk volgens het BEN-

principe (bijna energieneutraal) 

gerealiseerd worden, en de 

bestaande gedeelten worden 

volgens hetzelfde principe 

aangepast. 

SPORTZONE

De huidige sporthal blijft 

behouden maar wordt groter. Aan 

de oostzijde wordt ze uitgebreid 

met een inkomzone. Aan die 

kant wordt in een volgende fase 

ook de centrale parking van de 

site gepland. De inkomhal zal 

één open ruimte vormen met de 

cafetaria, die door middel van een 

rolluik afgesloten kan worden. 

Buiten beschikt de cafetaria 

over een ruim terras en een 

aangrenzende kinderspeeltuin.

Het sanitair, de lockers en het 

regielokaal bevinden zich iets 

verder in de centrale gang van de 
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inkomzone. Vanuit het regielokaal 

en vanuit de cafetaria is er 

door grote ramen zicht op het 

sportgebeuren in de sportzaal. 

De bestaande sportzaal wordt 

aan de westkant 4,2 meter 

verbreed zodat ze in drie gelijke 

velden kan opgedeeld worden. 

De kleedkamers voor de sporters 

bevinden zich op de verdieping en 

zijn vlot bereikbaar via de vlakbij 

gelegen trap (en de iets verdere 

lift). Voor de scheidsrechters en 

de mindermobiele sporters zijn er 

kleedkamers op het gelijkvloers. 

De gevechtssportenzaal komt op 

de verdieping, die bereikbaar is 

met de trap en met de lift. Dans, 

aerobic, … zullen beoefend 

worden in de polyvalente zaal van 

de jeugdzone op deze verdieping.

JEUGDZONE

Tegen de huidige voorgevel van 

de sporthal (westkant) komt het 

nieuwe jeugdcentrum. Op het 

gelijkvloers zijn de balie, een 

vergaderzaal en een polyvalente 

zaal te vinden. De polyvalente zaal 

zal onder meer gebruikt worden 

voor de vakantiewerking en kan 

in drie kleinere ruimten opgedeeld 

worden. Vermits ze over een eigen 

inkom en keuken beschikt, kan 

deze zaal ook gebruikt of verhuurd 

worden voor andere activiteiten. 

Het jeugdhuis bevindt zich op de 

verdieping en heeft een eigen 

ingang, een deels overdekt terras, 

een keuken en een berging. De 

aangrenzende polyvalente zaal kan 

gebruikt worden als fuifzaal, maar 

zal evengoed betrokken worden 

bij de vakantiewerking en bij het 

sportgebeuren. Een kleiner lokaal 

op deze verdieping is bestemd om 

te knutselen.

Het jeugdcentrum grenst aan een 

groot, open terrein. Met ruimte 

voor een speelzone op gras, 

een skatepark, fietsstallingen, 

… is deze ligging ideaal voor de 

speelplein- en jeugdwerking. 

TIJDELIJK ELDERS

Op maandag 28 mei doet 

de huidige sporthal definitief de 

deuren dicht. Voor de sportclubs 

die er hun vaste stek hebben, 

werden tijdelijke oplossingen 

gezocht. Zij kunnen terecht in het 

GC Felix Sohie, het POM-gebouw 

in de J.B. Charlierlaan en in onze 

buurgemeenten.

De clubs die actief zijn in de grote 

zaal, kunnen vanaf november 2018 

al naar de sporthal terugkeren. 

De kleedkamers en de bergruimte 

zullen dan ook beschikbaar zijn.

De zalen voor gevechtssport, 

aerobic, dans, … die zich op 

de verdieping bevinden, zullen 

beschikbaar zijn vanaf juni 2019, 

wanneer het vernieuwde centrum 

volledig klaar is.

 INFO: 
 - technische dienst  

 tel. 02 658 28 70  
 technischedienst@hoeilaart.be 

 - dienst Vrije Tijd  
 coördinator Sport en  
 Gezondheid  
 tel. 02 894 54 26  
 sport@hoeilaart.be 
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Ook dit nog …
• Meer info en plannen kan je vinden op www.hoeilaart.be/masterplan

• De in- en uitrit van de parking zal uitgeven op de as A. Biesmanslaan-

Overijsesteenweg. Een kleinere parking wordt voorzien in de 

Koldamstraat.

• De straatkant van het nieuwe gebouw werd sober en gesloten 

opgevat. Dat zal de rust van de appartementsbewoners aan de 

overkant van de A. Biesmanslaan ten goede komen.

• Het huidige jeugdcentrum Koldam wordt volledig afgebroken.  

Om de continuïteit van de jeugdwerking te garanderen, zal dat pas 

gebeuren wanneer het nieuwe sport- en jeugdcentrum volledig af is.
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Zomerkermis
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni is het weer 

kermis op het Gemeenteplein!

Hulp bij je 

belastingaangifte

Fietsgraveren

Heb je vragen over je aangifte voor de 

personenbelasting (aanslagjaar 2018, inkomsten 

2017) 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 18 mei en op vrijdag 25 mei, 
telkens van 9 tot 14 uur,

in de lokalen Sloesveld en ’t Roth op 
het gelijkvloers van het GC Felix Sohie.

Breng mee:  

je identiteitskaart (want rijksregisternummer 

nodig), fiches en alle documenten waarmee je 

eventueel belastingverminderingen kan krijgen 

(lening, kinderopvang, …).

Kom je voor iemand anders? Breng dan een 

kopie van zijn of haar identiteitskaart mee, en 

een volmacht.

Heb je het papieren aangifteformulier (‘bruine 

omslag’) nog niet ontvangen? Niet erg! Dat heb 

je niet nodig. De aangifte gebeurt er online via 

Tax-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 

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 de eigenaar 

gemakkelijk opsporen.

De eerstvolgende graveersessies zijn gepland op 

woensdag 30 mei en woensdag 27 juni, 
tussen 14 en 16 uur, op het Gemeenteplein. 

Deze dienstverlening is volledig gratis.

Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen. 

De politie heeft immers je rijksregisternummer 

nodig.

Dinsdag 8 mei 2018, 
19.30 uur, GC Felix Sohie

IEDEREEN WELKOM!

Infovergadering
werken spoorlijn

Toelichting over de verderzetting 
van de GEN-werken op de spoorlijn 

Brussel-Namen. 

Welkom in de cafetaria  

voor een hapje en drankje vanaf 19 uur.

Org. Infrabel i.s.m. gemeente Hoeilaart

 Meer info:  
 Infrabel  
 cel Info Buurtbewoners  
 tel. 0800 55 000 
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Druivenfestival 2018: Licht aan!
Van 14 tot en met 17 september 2018 zet het Druivenfestival Hoeilaart weer op zijn kop. Dit jaar zal het 

thema Licht aan! de verbeelding prikkelen van duizenden bezoekers. De organisatoren zijn druk bezig met 

de opmaak van het programma en lichten al een heel klein tipje van de sluier op. 

Feestdagen
Er wordt geen huisvuil opgehaald op dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid), donderdag 10 mei  

(O.H.-Hemelvaart) en Pinkstermaandag 21 mei. Ook het recyclagepark, de gemeentediensten en de politie 

zijn die dagen gesloten.

Het politiecommissariaat van Hoeilaart sluit eveneens op vrijdag 11 mei en vrijdag 25 mei.

LICHT AAN!

“Licht en vuur zijn thema’s die mensen al sinds de 

oertijd inspireren”, vertelt comitévoorzitter Erwin 

Gysens. “Natuurlijk hebben we onze fantastische 

lichtstoet en het betoverende vuurwerk die perfect 

binnen dit thema passen. Maar voor deze editie 

willen we Hoeilaart letterlijk en figuurlijk in de 

spotlights zetten.”  

Zowel de straatanimatie en de programmatie, als het 

straatbeeld zullen ‘licht’ uitstralen. Het festival wordt 

er dit jaar eentje met nòg meer ooh’s en aah’s.

 INFO:  
 dienst Vrije Tijd  
 tel. 02 657 05 04  

 vrijetijd@hoeilaart.be 

OPENINGSAVOND

De openingsavond vindt dit jaar plaats op het 

Gemeenteplein, in openlucht. Gratis en voor 

iedereen. Het wordt een spektakel van groot 

formaat!

Jan van Ruusbroec is terug!
Sinds eind maart staat er weer een 

beeldje van Jan van Ruusbroec in het 

Jan van Ruusbroecpark. Het is een 

kunststoffen replica van het bronzen 

beeld dat in 1999 ontworpen werd 

door beeldhouwer Rik Van Schil, een 

franciscaan uit Vaalbeek. Het beeldje 

kwam er indertijd onder impuls van 

Luc Versluys, de toenmalige voorzitter 

van de heemkundige kring, en 

kreeg een plaats tussen de andere 

kunstwerken bij de vijver.

In december 2010 werd het beeld 

echter door bronsdieven gestolen. 

De kunstenaar beschikte gelukkig 

nog over de originele mal en kon de 

gemeente snel een nieuw bronzen 

beeldje bezorgen, dat discreet in het 

gemeentehuis werd geplaatst.

Met diezelfde mal, en na lang zoeken 

naar het geschikte materiaal, heeft 

pater Van Schil nu voor de sokkel 

in het park een kunststoffen versie 

gemaakt. Uit veiligheidsoverwegingen 

blijft het bronzen beeld in het 

gemeentehuis staan.
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Datum: Woensdag 23 mei 2018

Locatie: Koloniënpaleis, Tervuren

Programma:
18.30 uur: Onthaal

19.00 uur: Verwelkoming door Guido Gryseels, 

directeur van het AfricaMuseum

19.15 uur: Eerste panelgesprek: Hoe groot is het 

toeristisch potentieel in de Druivenstreek 

voor onze lokale handel?

19.50 uur: Tweede panelgesprek: Hoe speel ik daar 

als lokale handelaar op in?

20.25 uur: Afsluitend woord door Jan Spooren, 

burgemeester van Tervuren en Jan 

Trappeniers, schepen voor Lokale 

Economie

20.30 uur: Netwerkmoment - wandelbuffet (40 euro 

per persoon) - livemuziek A Quatro

 INSCHRIJVEN:  
 voor 14 mei bij erwin.delaere@tervuren.be 

SPAARKAARTACTIE

Van vrijdag 6 april tot en met vrijdag  
11 mei (12 uur)
Zes 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. Zij winnen elk een 

boodschappentrolley, 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 18 mei
De winnaars van de spaarkaartactie worden vooraf 

verwittigd en uitgenodigd om op vrijdag 18 mei op de 

markt hun prijzen in ontvangst te nemen.

De marktkramers zorgen die dag ook voor proeverijen 

en heel wat interessante kortingen. Met wat muziek 

erbij wordt het echt een feestelijke Dag van de Markt!

Ondernemersevent 2018

Uitnodiging
De gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en 

Tervuren nodigen alle handelaars, zelfstandigen en 

ondernemers van de Druivenstreek uit op hun jaarlijks 

Ondernemersevent. Dit jaar is Tervuren gastgemeente.

Dag van de Markt

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

Zelfstandige worden?
Overweeg je om je te vestigen als zelfstandige? In hoofdberoep 

of bijberoep? Op de website van de federale overheid vind je een 

handige brochure met alle informatie over de formaliteiten om je 

eigen onderneming op te richten: 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/zelfstandige-worden
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Hoe kwam je op het idee om 
gezondheidsprogramma’s voor 
bedrijven te organiseren?
Diederik: Tijdens een Mindful Run cursus 
vroeg een deelnemer of zoiets ook mogelijk was 
in bedrijven. Er is bij bedrijven een snel groeiend 
besef dat een actief welzijnsbeleid nodig is. 
Gezonde en vitale medewerkers zijn de sleutel 
tot een dynamisch en attractief bedrijf. Nieuwe 
gezonde gewoontes kan je uitstekend op het 
werk aanleren en stimuleren. Als master in de 
LO en met ruime ervaring in de bedrijfswereld 
zag ik hoe nodig dit was en wat ik kon doen 
om het welzijn in organisaties te verhogen.

Hoe verliep de concrete uitwerking?
Diederik: De basisvaardigheden om gezonder 
en gelukkiger te worden zijn gekend, er is 
veel wetenschappelijk onderzoek dat duidelijk 
aantoont waar en hoe je je welzijn kan verhogen. 
Vaak zie je in de praktijk wel dat mensen en 
organisaties hier niet vertrouwd mee zijn en niet 
goed weten hoe er concreet aan te beginnen. 
Daarom heb ik de programma’s Embrace yourself 
ontwikkeld. Dat betekent letterlijk ‘omarm jezelf’. 
Het geeft aan dat je jezelf best hoger op je 
eigen prioriteitenlijst mag zetten. En dat het de 
moeite loont tijd te investeren in je eigen welzijn. 
Uiteindelijk kan iedereen deze positieve keuze 
voor zichzelf maken.

Wat houdt Embrace yourself in?
Diederik: De deelnemers leren deze 

basisvaardigheden: meer bewegen, minder 
lang zitten, een goede houding, soepel en 
sterk worden, goed ademen, je geest trainen, 
gezond eten en goed slapen. Stuk voor stuk 
vaardigheden die hun effect bewezen hebben.

Hoe probeer je het verschil te maken?
Diederik: Door een unieke combinatie van 
vaardigheden in één programma aan te bieden. 
Die worden stap voor stap aangeleerd. Daarna 
draait het om nieuwe, gezonde gewoontes 
kweken om duurzaam resultaat te bekomen. Zo 
kan je de technieken inpassen in je dagelijkse 
leven. Met aandacht voor ‘nudging’, namelijk je 
omgeving zo inrichten dat het makkelijker is die 
gezonde gewoontes toe te passen.

Is Hoeilaart een goede locatie?
Diederik: Toplocatie! Ideaal om te sporten 
in ons Zoniënwoud. Daar geef ik trouwens 
lessenreeksen Mindful Run en Mindful Walk, de 
nieuwe antistress pil. Iedereen is welkom om in 
groep loop- of wandeltechniek te combineren 
met ademen en mindfulness. Nog meer 
genieten van buiten bewegen is het doel.
Mindful Run: nieuwe reeksen van vijf sessies 
starten op dinsdag 8 mei om 19 uur en op 
zondag 20 mei om 10 uur. Mindful Walk: 
reeks van vijf sessies start op woensdag 30 mei 
om 19 uur.
Afspraak telkens aan het station van 
Groenendaal. Info en inschrijven op  
www.bouncehigher.be

Hoe ben je op het idee gekomen om 
bier te brouwen?
Kris: Bierbrouwen heeft me altijd al 
gefascineerd, onder meer door vrienden die 
in de bierbranche werken. Na mijn opleiding 
als bio-ingenieur heb ik verschillende jaren 
in de internationale proces-, chemie- en 
engineeringsector gewerkt en zo een affiniteit 
met technische bedrijfsinstallaties opgebouwd. 
Nu werk ik als zelfstandig consulent en adviseer 
ik bedrijven die innovatieve procestechnologieën 
op de markt brengen. Het kriebelde om zelf 
aan de slag te gaan en met bierbrouwen te 
beginnen. 

Hoe ben je praktisch te werk gegaan?
Kris: Ik heb thuis een brouwerijtje van 30 liter 
gebouwd en verschillende recepten uitgetest. 
Na heel wat pogingen kwam ik tot twee 
soorten bier van hoge gisting met het gewenste 
resultaat. VITA is een subtiel kruidig en hoppig 
bier met een licht fruitig aroma van 6,7 procent, 
NOVA een heel verfrissend dorstlessend bier 
van 5,7 procent met citrusaroma. Er wordt 
uitsluitend gewerkt met mouten, hop, kruiden 
en gist.
Om van het experimentele brouwen over te 
schakelen naar brouwen op grote schaal, 
gebruik ik de brouwinstallatie van een 
bestaande brouwerij, brouwerij Anders! in 
Halen. Deze brouwerij brouwt bijna uitsluitend 
voor derden. Het bier wordt er gebrouwen 
volledig volgens mijn recept. Daarnaast heb 
ik samen met een ontwerpbureau de flesjes, 
etiketten en glazen ontworpen die bij mijn 
bieren passen. Lettertype, logo, kleuren, … 
vormen samen een mooi en trendy geheel. Ook 
de website past in het concept.

Vanwaar de naam Viridis Vallis?
Kris: Viridis Vallis is Latijn voor ‘groene dal’. 
Die naam is een knipoog naar het Hoeilaartse 
gehucht Groenendaal, de befaamde priorij die 
daar ooit stond en de oude Hoeilaartse brouwerij 
Van Lier-Groenendael die in 1962 is gestopt. 
‘Groene dal’ verwijst ook naar de basisschool 
van mijn kinderen. Ik wilde absoluut een bier 
op de markt brengen dat een link heeft met de 
streek. Twaalf jaar geleden zijn mijn echtgenote, 
een Tsjechische, en ikzelf, een Oost-Vlaming, in 
Hoeilaart komen wonen. We hebben het hier erg 
naar onze zin en voelen ons hier helemaal thuis. 
Met Viridis Vallis willen we ook uiting geven aan 
onze hechte band met Hoeilaart.

Waar worden je bieren verkocht?
Kris: De bieren worden gelanceerd op de 
Meifeesten. Op zaterdag 5 mei is iedereen vanaf 
12 uur welkom in de Viridis Vallis Zomerbar om 
gezellig na te praten en kennis te maken met 
het NOVA- en VITA-bier, eventueel met een 
hapje erbij. ’s Avonds worden de kampvuren 
aangestoken en is er ook livemuziek.
Sinds april zijn de Viridis Vallisbieren al via de 
lokale detailhandel verkrijgbaar. Ook in de 
lokale cafés, restaurants en in de cafetaria van 
het gemeenschapscentrum Felix Sohie zal je ze 
vinden. Er zullen in de toekomst steeds nieuwe 
verdeelpunten bijkomen en je kan deze vinden 
op onze website www.viridisvallis.be.

Wat verwacht je ervan?
Kris: Ik ben zelf uitermate blij met het 
resultaat. Ik hoop dat de Hoeilanders en de 
andere streekgenoten evenzeer gecharmeerd 
zullen worden door de aangename, frisse 
smaak van de Viridis Vallisbieren.

Embrace 
yourself
Actief welzijns- 
beleid op het werk

Sinds 2017 
Coach: Diederik Joukes 
Gsm 0475 56 57 05 
diederik@embraceyourself.be 
www.bouncehigher.be

Viridis 
Vallis
Streekgebonden 
ambachtelijke bieren

Vanaf april 2018 
Brouwer: Kris Van Damme 
Adres: Kellenborrestraat 11 
Gsm 0475 40 03 47 
kris.van.damme@viridisvallis.com 
www.viridisvallis.com
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STAPPEN IS GEZOND

We bewegen te weinig. Amper 

vier op tien volwassenen bewegen 

elke dag dertig minuten. Stappen 

is een laagdrempelige en 

goedkope vorm van bewegen. 

10.000 stappen gespreid over een 

hele dag kunnen de gezondheid 

fundamenteel verbeteren. 

Stappen kan je overal: thuis bij 

huishoudelijke taken, op het 

werk, tijdens verplaatsingen in het 

verkeer of in je vrije tijd.

HOE MEEDOEN?

• Registreer je op  

https://10000stappen.
gezondleven.be.  

De knop ‘Registreer’ vind je 

bovenaan rechts.

• Meld je via ‘Zoek een groep’ aan 

bij de groep ‘Hoeilaart’. 

• Registreer tussen 1 en 31 mei 

dagelijks je stappen. Ook andere 

vormen van bewegen zoals 

zwemmen, fietsen of fitness 

tellen mee. Meer uitleg over hoe 

je je stappen kan tellen, vind 

je op de webpagina ‘Hoe tel ik 

mijn stappen’.

WAT DOET DE GEMEENTE 

VOOR JOU?

De gemeente geeft je een duwtje 

in de rug. Tijdens de maand mei 

zet ze een aantal activiteiten op 

touw waarmee je je stappenaantal 

kan opdrijven en een mooie 

beloning krijgt.

• Meifeesten 

Op vrijdagavond 4 mei en 

zondagochtend 6 mei worden 

jou verschillende gelegenheden 

geboden om te lopen en te 

wandelen. Registreer je stappen!

• Stappenkaart 

De stappenkaart van Hoeilaart is 

aan een update toe. Help mee 

de ontbrekende stapafstanden 

aanvullen.

• Zoektocht 

Laat je kinderen in Hoeilaart tien 

locaties zoeken met stapgraffiti 

op de grond.

• Strava
 Sluit je aan bij de fietsende-

lopende-stappende groep 

‘Gemeente Hoeilaart’ en teken 

een mooi figuur terwijl je sport.

• Facebook
 Volg de facebookpagina ‘Sport 

en Gezondheid Hoeilaart’ en 

ontdek nieuwe acties. En deel 

jouw bewegingen met de 

#10000stappen.

De coördinator Sport en 

Gezondheid zal ook de 

gemeenteraadsleden en het 

gemeentepersoneel aansporen om 

meer stappen te zetten.

Meer informatie over al deze 

acties vind je op  

www.hoeilaart.be/stappenclash.

DE OVERWINNING

De gemeente die na één maand 

de meeste stappen heeft gezet 

in haar categorie, krijgt de titel 

van ‘Actiefste Gemeente van 

Vlaanderen’, een wisselbeker en 

een levensgrote vlag om op te 

hangen aan het gemeentehuis. 

De gemeente Hoeilaart heeft voor 

de deelnemende Hoeilanders zelf  

ook prijzen in petto, en wil in de 

eerste plaats de strijd aangaan 

met buurgemeente Sint-Genesius-

Rode.

 INFO:  
 dienst Vrije Tijd  
 coördinator Sport en  
 Gezondheid  
 tel. 02 894 54 26  
 sport@hoeilaart.be 

Doe mee aan de  

10.000 stappenclash
Van 1 tot 31 mei 2018

Doe mee aan de 10.000 stappenclash, een leuke wedstrijd om meer te bewegen. Doe mee voor jouw 

gezondheid en help Hoeilaart zo aan de titel van ‘Actiefste Gemeente van Vlaanderen’.

S
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Het Fietsnetwerk Vlaams-

Brabant, gelanceerd in 2008, 

staat garant voor vele kilometers 

fietsplezier waarbij je aan de hand 

van knooppunten zelf je route 

uitstippelt. Na 10 jaar was het 

echter aan een opfrissing toe. De 

bewegwijzering van het bestaande 

netwerk werd volledig vernieuwd 

en er werden 150 km nieuwe 

en 55 km verbeterde trajecten 

toegevoegd. 

Ook op het grondgebied van 

Hoeilaart werden een aantal 

trajecten aangepast. Zo is er 

nu tussen Overijse en Hoeilaart 

een rechtstreekse verbinding 

langs de IJse en werd het 

traject via de Waversesteenweg 

vervangen door een route langs 

de Frans Verbeekstraat en de 

Tentrappenstraat. Verder werden er 

verbindingen met het fietsnetwerk 

van Waals-Brabant gemaakt. 

De nieuwe fietskaart is beschikbaar 

aan het onthaal van GC Felix Sohie 

en kost 7 euro.

Naar goede gewoonte 

organiseert Nero’s Badmintonclub 

in de zomervakantie een 

badmintonkamp voor jongeren. 

Door de verbouwingswerken in 

de sporthal, heeft de club het 

programma aangepast.

• Data: van 2 tot en met 6 juli 

2018, van 9 tot 16 uur.

• Locatie:  
sportcomplex VUB, Elsene.

• Samenkomst:  
8.30 uur, Vrije  

Sint-Clemensschool,  

D. Vandervaerenstraat 2, 

Hoeilaart. Verplicht gezamenlijk 

vervoer naar Elsene.

• Opvang:  
van 8 tot 8.30 uur en van  

16.30 tot 17.30 uur, Vrije  

Sint-Clemensschool, Hoeilaart.

• Deelnameprijs:  
90 euro, met korting van 5 

euro vanaf het tweede kind. 

Avondopvang: 15 euro per kind. 

50 % korting van voor kinderen 

uit gezinnen met een inkomen 

onder een bepaalde grens.

• Inschrijven:  
tot 24 juni op www.nerobc.be

Fietsnetwerk  
Vlaams-Brabant vernieuwd

Badmintonsportkamp
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NAAR GROENENDAAL

Op vrijdagavond 4 mei, vanaf 18 

tot 22 uur, wordt de Duboislaan 

afgesloten voor het verkeer. Dan 

worden in het bos de Meicrossen 

gelopen. Ideaal dus om met de 
fiets te komen en zonder gevaar 

in en rond het bos te fietsen of de 

lopers op verschillende plaatsen 

aan te moedigen. 

Daarnaast legt de gemeente 

ook een pendelbus in die 

tussen 18 en 22 uur om het 

kwartier onafgebroken heen 

en weer rijdt tussen Hoeilaart 

en Groenendaal. De bus stopt 

op volgende plaatsen: sporthal, 

bushalte Nerocafé, bushalte 

post-Charlierlaan, bushalte 

Dumbergplein-Charlierlaan en 

parking Station Groenendaal 

vanwaar je de weg te voet verder 

kan zetten naar de start aan het 

bosmuseum. Vanaf 20 uur rijdt 

de pendelbus door tot aan het 

bosmuseum.

FIETSSTALLINGEN

Voor de fietsers staat er zowel op 

vrijdag bij het bosmuseum, als op 

zaterdag en zondag in het park, 

een grote fietsenstalling klaar met 

plaats voor 300 fietsen.

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

Zonder auto naar de

Meifeesten

Als inwoner van Vlaams-Brabant 

kan je nu ook intekenen op een 

groepsaankoop voor (spouw-)

muurisolatie of ramen. Grijp 

dus de kans om je woning 

nog beter te isoleren en je 

wooncomfort te vergroten. Naast 

de nieuwe groepsaankopen kan 

je nog steeds inschrijven voor de 

groepsaankopen dakisolatie en 

zonnepanelen. 

DRIE KEER WINNEN

Samen met vier lokale partners, 

3Wplus, Pajopower, IGO en 

De Kringwinkel Hageland, en 

de steun van het Provinciaal 

Steunpunt Duurzaam Bouwen, 

selecteerde de provincie enkele 

lokale aannemers. Daarbij werden 

kwalitatieve uitvoering en correcte 

prijs vooropgesteld. 

Kiezen voor de provinciale 

groepsaankoop is dus drie keer 

winnen. Niet alleen stoot je 

minder CO2 uit en bespaar je op 

je energiefactuur, je helpt ook de 

lokale economie.

INSCHRIJVEN

Schrijf je in en maak vrijblijvend 

een afspraak met een van de 

deelnemende aannemers. 

Meer info en intekenen: 

www.vlaamsbrabant.be/

groepsaankopen. Inschrijven kan 

doorlopend tot 31 december 

2019.

Beter isoleren  
voor minder CO2 
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Gezocht: enthousiaste

vrijwilligers  
om leesgroepen te begeleiden 
Wat hebben Bobbi Bolhuis, Armstrong, Floris Oudbloed en Nelle gemeen? Het zijn alle vier titels die 

genomineerd zijn voor de KJV. ‘Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen’, het klinkt gewichtig niet? Dat is het 

ook. Maar het is vooral fijn. Tenminste als je houdt van boeken. En van babbelen over boeken.  

De bibliotheken van de Druivenstreek beginnen volgend schooljaar met een KJV. Vooraleer ze kinderen en 

jongeren gaan zoeken die in leesgroepjes boeken willen bespreken om een winnaar te kiezen, willen ze eerst 

begeleiders vinden om de leesgroepjes in goede banen te leiden.

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!

KJV

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen is 

een jury van 6- tot 16-jarigen die in 

heel Vlaanderen in groepjes samen 

komen om lijsten van acht boeken 

te beoordelen en een winnaar te 

kiezen. Er zijn vijf leeftijdsgroepen. 

Tussen oktober en april komen de 

groepen drie keer samen met een 

begeleider. De eerste keer worden 

de boeken voorgesteld. Dan is het 

lezen geblazen zodat de volgende 

keren telkens vier boeken kunnen 

besproken worden. 

BEGELEIDERS GEVRAAGD

Lees je graag, vind je het fijn om met 

kinderen bezig te zijn, wil je niets 

liever dan de leesmicrobe aan te 

wakkeren en ben je bereid om je te 

verplaatsen in de regio, dan ben je 

een geschikte begeleider voor KJV. In 

ruil krijg je ondersteuning, inspiratie 

en feedback, kans tot vorming en 

ontmoeting met collega-vrijwilligers, 

en een forfaitaire onkostenvergoeding. 

Je kiest welke leeftijdsgroep je wil 

begeleiden (6+, 8+, 10+, 12+ of 

14+) en volgt die in de verschillende 

bibliotheken van de regio. 

Meer info in de bib.

Wat vind je van onze bib?
In de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen 

loopt in heel Vlaanderen een 

gebruikersonderzoek over de 

bibliotheken. Deed je al mee? 

Schitterend! Dan krijgen we beter 

zicht op wie onze klanten zijn, wat 

ze in de bib zoeken, of ze het vinden 

of niet, wat er beter kan, of waar we 

niet langer moeten in investeren.

Deelnemen kan door naar  

www.bib2018.be te surfen. 

Of neem in de bib een papieren 

exemplaar mee.

Het invullen van de vragen duurt 

een twintigtal minuten. Maar de 

antwoorden betekenen heel veel voor 

onze bib. Ze zullen de bib inspireren 

voor het beleid van de komende 

jaren. Alvast veel dank!

19



©
 M

ic
hi

el
 C

rij
ns

IN HOEILAART
editie mei 2018

Vr 18-05-18
Buurman: Dans en Dwaal

Wo 09-05-18  
Computerspreekuur

Film kijken met je ogen dicht, dat is wat Buurman doet, en 

altijd al heeft gedaan. Op hun vierde album Dans en Dwaal 

verfijnen Geert Verdickt en co de cinematografie van hun 

muziek tot iets wat zijn gelijke in de lage landen niet kent. 

Let op: dit is dansbaar!

Org. dienst Vrije Tijd

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 16 euro. VVK: 17 euro. Kassa: 18 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Maandelijks spreekuur voor senioren met problemen en vragen bij het 

gebruik van de computer. Vrijwilligers van de Seniorenraad met meer 

informatica-ervaring helpen hen graag verder. Een adressenbestand 

maken, foto’s bewerken, surfen op het internet, mailen, … het komt 

allemaal aan bod.

Org. Seniorenraad

 Van 9.45 tot 11.45 uur, GC Felix Sohie (computerlokaal Tentrappen).  
 Gratis deelname. Geef vooraf een seintje wanneer je de eerste  
 keer wil deelnemen. INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58,  
 seniorenraad@hoeilaart.be, www.seniorenhoeilaart.be 
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Do 17-05-18
Cursus: Hoe onderhoud je  
de motor van tuinmachines?
Wanneer na de winter 
alles begint te groeien 
en te bloeien, wil 
iedereen zijn tuin op 
orde zetten. Vaak zijn 
tuinmachines na hun 
winterslaap niet zo 
goed wakker te krijgen. 
Tijdens deze cursus bekijk je in grote lijnen de werking 
en het onderhoud van hun motoren. Na afloop kan je de 
motoren van de meeste tuinmachines zelf onderhouden 
en een diagnose stellen wanneer er iets fout loopt. Vooral 
de motoren van kettingzagen, bosmaaiers, haagscharen 
en grasmaaiers komen aan bod. Je hebt voor deze cursus 
geen voorkennis nodig!

Org. Inverde

 Van 8.30 tot 15.30 uur, kasteel van Groenendaal.  
 Deelnameprijs: 129 euro. Studenten en langdurig  
 werkzoekenden: 103,20 euro.  
 INFO en INSCHRIJVING: tel. 02 658 24 94,  
 info@inverde.be, www.inverde.be 

Do 17, vr 18, za 19  
en zo 20-05-18
Circus Ronaldo: Swing
De cultuurcentra uit de Druivenstreek slaan de handen in 
elkaar voor een uniek project: samen nodigen ze Circus 
Ronaldo uit voor vier dagen entertainment! Nanosh 
Ronaldo behoort tot de zevende generatie van een 
bijzondere circusfamilie. Met de voorstelling Swing opent 
hij een nieuw hoofdstuk in een lange geschiedenis van 
spektakelmakerij. Een frisse waaier van speelse allround 
circusartiesten en muzikanten trekken al hun registers 
open op de onvervalste swingmuziek uit de golden 
fourties. Jonge artiesten van de toekomst spelen met een 
zwoel ritme van het verleden in een pure beleving van 
nu. Verwacht je niet aan grote dramatiek, maar wel aan 
een swingende mélange van circus en variété. Kom dat 
zien!

Org. CC Den Blank, GC Felix Sohie, GC de Lijsterbes, GC 

de Kam, CC De Warandepoort, GC de Bosuil, gemeente 

Huldenberg en met de steun van de Vlaamse Overheid

 Donderdag, vrijdag en zaterdag om 20 uur, zondag  
 om 19 uur, parking De Kronkel, Huldenberg.  
 Duur: 1 uur 45 minuten (met pauze). Toegang:  
 15 euro. Jonger dan 26 jaar: 10 euro. INFO en  
 KAARTEN: www.debosuil.be. 

Do 24-05-18
Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant kan je voor 8 euro genieten van 
een heerlijke maaltijd.

Menu: 
• Seldersoep
• Kipfilet met champignonsaus en gebakken aardappelen
• Eclair

Org. dienst Welzijn 

 Vanaf 11.30 uur, De Eekhoorn. Prijs: 8 euro (1 drankje  
 en koffie inbegrepen). Op voorhand inschrijven is  
 verplicht en kan vanaf maandag 14/05 tot en met  
 dinsdag 22/05 (12 uur). INFO en INSCHRIJVING:  
 Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be 

Zo 13-05-18
Natuurwandeling:  
De wilde bloemen en hun bijen
Samen met een gids van Natuurgroepering 
Zoniënwoud trek je eropuit voor een natuurwandeling. 
De gids wacht je op aan het bosmuseum en neemt je 
op sleeptouw voor een tocht van zo’n 7 km.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 INFO: www.ngz.be 
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Vr 25-05-18
Martine Prenen presenteert  
Forever Young

Vijftig worden, 
dat lijkt synoniem 
met de meest 
verschrikkelijke 
veranderingen die 
een vrouw kan 
meemaken, maar 
niets is minder 
waar. Ouder 
worden kan ook fun 
zijn! Gelukscoach 
Martine Prenen 
geeft in haar 
nieuwe boek de 

handvaten voor een lichaam en geest in balans en toont hoe 
je vitaler wordt dan ooit tevoren! Hoe krik je je energielevel 
op? Hoe bestrijd je effectief die rimpeltjes? Welke recepten 
doen je blaken van gezondheid? Ze geeft je allerlei lijstjes 
mee met de beste tips, recepten en weetjes. 

Org. Yoga Druivenstreek

 19.30 uur, GC Felix Sohie. Leden van Yoga  
 Druivenstreek: gratis. Anderen: 5 euro. INFO en  
 INSCHRIJVING: gretadaemen@telenet.be of  
 tel. 02 687 53 04. 

Zo 27-05-18
Als je het licht niet kunt zien
De leesclub bespreekt
Om de twee maand komt in de 
bib een groepje mensen samen 
om een boek te bespreken, 
telkens op zondagmorgen. De 
boeken worden in onderling 
overleg gekozen. Bij een 
kopje koffie of thee wordt 
gejongleerd met literaire 
kennis, gediscussieerd over de schoonheid van taal, 
gedebatteerd over het wel en wee van personages, 
verteld over eigen ervaringen en gefantaseerd.

Door de Tweede Wereldoorlog en D-day raken de 
levens van een blind Frans meisje en een jonge 
Duitse militair in Saint-Malo met elkaar verbonden. 
Een beklijvend verhaal dat je op verrassende plekken 
brengt!

Doe je graag mee? Schrijf je in en reserveer 
in de bib je exemplaar van het boek.

Org. Bib Hoeilaart

 Van 10 tot 12 uur, bib. Prijs: 3 euro. Op voorhand  
 inschrijven is verplicht. INFO en INSCHRIJVING:  
 tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.be/bib 

Do 24-05-18
Infoavond: Een puber in huis
Vraag jij je als ouder soms ook af of het gedrag 
van je puber wel normaal is? Welke grenzen moet 
je stellen en hoe doe je dat best? Is er soms beeld 
zonder klank? Hoe ga je hiermee om als ouder? 
Hoe blijf je communiceren met je puber? 

Op al deze boeiende vragen formuleert Nathalie 
Heurckmans, psychotherapeute uit Overijse, 
een antwoord waar je mee aan de slag kan. Op 
donderdag 31 mei wordt er een opvolgavond 
georganiseerd. In groep kan je dan alle vragen 
en bezorgdheden delen met andere ouders van 
tieners, onder begeleiding van psychotherapeuten 
van het CAW. 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Inschrijving verplicht! INFO: Huis van het Kind Druivenstreek, tel. 02 658 28 68,   
 info@huisvanhetkinddruivenstreek.be. INSCHRIJVING: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be

LIEFST INSCHRIJVEN: 
GRETA DAEmEN

e-mail: gretadaemen@telenet.be
tel: 02 687 53 04

PRIJS: € 5  •  LEDEN YOGA DRUIVENSTREEK: GRATIS

mARTINE PRENEN presenteert

30
 JAA

R YOGA

DRUIVENSTRE

EK

FELIX SOHIECENTRUm
HOEILAART

VRIJDAG 25 mEI 2018
om 19u30

ORGANISATIE:
YOGA DRUIVENSTREEK

Forever Young

© Stefanie Faveere
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Ma 28-05-18
Vrijwilligersacademie: Van  
vrijwilligen tot onbelast bijverdienen
Sinds 20 februari 2018 is het mogelijk om aan 

vrijetijdswerk te doen. Het nieuwe statuut geeft 

verenigingen de mogelijkheid om tot 500 euro 

per maand te betalen aan medewerkers. Wie en 

welke activiteiten komen in aanmerking voor dat 

vrijwilligersstatuut, het vrijetijdswerk en de zogenaamde 

kleine vergoedingsregeling kunstenaars? Wat zijn de 

voorwaarden en formaliteiten? Hoe verhouden de 

statuten zich tegenover elkaar? Davy De Laeter, juridisch 

specialist van Vzw-kliniek, geeft antwoord op al deze 

vragen. 

Org. dienst Welzijn  

i.s.m. Archeduc

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO en  
 INSCHRIJVING: info@archeduc.be, www.archeduc.be 

Zo 27-05-18
Wandeling in Alsemberg
Wandelclub ‘t Beukenootje herontdekt in Alsemberg 

de Herisemwandeling waarbij unieke geografische, 

geschiedkundige, godsdienstige, culturele en 

industriële aspecten aan bod komen. Onderweg 

wandelen de deelnemers via paadjes en steegjes 

langs de Sint-Victorschool, de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

en de Molenbeek. De wandeling, geprangd tussen 

het Zoniënwoud, de Zenne en het Pajottenland, is 
een topper en zal de wandelaars zeker een heerlijke 
namiddag bezorgen!

Org. WC ‘t Beukenootje

 Vertrek: 13.45 uur, parking gemeentehuis (carpooling)  
 of 14.30 uur, parking CC De Meent, Alsemberg. Gratis.  
 INFO: Jan Vanloo, tel. 02 657 25 19. 

Za 26-05-18
Daguitstap naar Luxemburg en de Moezel
De jaarlijkse daguitstap van het Davidsfonds Hoeilaart 

trekt dit jaar naar de stad Luxemburg en de oevers van 

de Moezel. De reis biedt een gevarieerd programma aan 

en is ook geschikt voor wie iets minder te been is en het 

niet zo heeft voor lange wandelingen. 

• 7.30 uur: vertrek op de Mariënparking  

(koffie en ontbijtkoek op de bus).

• 10 tot 12 uur: bezoek aan het oude stadsgedeelte van 

Luxemburg.

• 12 tot 13 uur: lunch in restaurant Le Petrusse.

• 14 uur: Nennig aan de Moezel. Bezoek aan de 

Romeinse villa met schitterende mozaïek.

• 15 uur: korte wandeling langs de Moezel en bezoek 

aan het wijnkasteel Schloss Thorn en wijnproeven.

• 17.30 uur: terugreis naar Hoeilaart.

Org. Davidsfonds

 Totale prijs per persoon: niet-leden 64 euro en leden  
 62 euro. INFO en INSCHRIJVING:  
 davidsfonds@hoeilaart.be of tel. 02 657 07 68. 
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14.00 uur
Cultuur om 14 uur:  
film Intouchables
De Meifeesten starten op donderdag met een gratis 
filmnamiddag in GC Felix Sohie. Intouchables vertelt het 
waargebeurde verhaal van Philippe, een vrijwel geheel 
verlamde aristocraat van middelbare leeftijd, en Driss, 
een jonge ex-delinquent uit de banlieue van Parijs, en de 
bijzondere vriendschap die ontstaat tussen deze twee. 
Een echte wake-up call voor al wie met al te veel serieux 
door het leven gaat, en daardoor veel moois als water 
door de vingers laat glippen.

Org. dienst Vrije Tijd 

 Meer info: vrijetijd@hoeilaart.be 

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
JAN VAN RUUSBROECPARK 
3-4-5-6 mei

 Donderdag 3 mei 
18.00 uur
Meicrossen 
De Volkscross (4 euro, bijna 4 km) en de Felix Sohieloop 
(6 euro, 11,7 km) worden opnieuw op het parcours 
van de natuurloop Zoniënwoud-Groenendaal gelopen. 
De korte afstand start om 19.30 uur en de lange 
afstand om 20 uur, beide aan het bosmuseum. Naast 
loopplezier valt er die avond in Groenendaal nog veel 
meer te beleven voor jong en oud.

Lopers en supporters maken best gebruik van de fiets of 
de pendelbus, want vanaf 18 uur wordt de Duboislaan 
aan het bosmuseum afgesloten voor het verkeer.

Org. dienst Vrije Tijd 

 Meer info: sport@hoeilaart.be 

Vrijdag 4 mei
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13.00 uur
Foodcorner 

Het hele weekend kan je genieten van heerlijke hapjes 
bij je favoriete Hoeilaartse restaurants en traiteurs. Op 
het veld vind je Oosterse tapa’s bij Hola, verse frietjes 
en heerlijke hamburgers bij Jacky Snacks foodtruck of 
perfect gegrild vlees bij Ronny Van Pee. Hof ten Doore 
baat samen met Wijnatelier Holar & Isca een imposante 
bar met pop-uprestaurant uit.

Org. Vzw Doendervolk 

13.00 uur
Tweedehandsboekenverkoop 

De bibliotheek haalde de voorbije weken te oude 
boeken, dvd’s en tijdschriften uit de kasten. Alles moet 
weg! Kom je bevoorraden voor een prikje (vanaf 13 
uur: 1 euro/boek; vanaf 15 uur: 0,5 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 Hoeilaart 

13.00 uur
Gastland Palestina 

Maak kennis met een bijzonder land: Palestijnen komen 
naar Hoeilaart om je te laten genieten van hun rijke 
cultuur. Je kan luisteren, kijken, dansen en meedoen! 
Ook voor kinderen valt er allerlei te beleven. Wat dacht 
je van een button maken met je eigen naam in fraai 
gekalligrafeerde letters? Of van de Palestijnse collega 
van Jeroen Meus die toont hoe je een heerlijk Palestijns 
hapje klaarmaakt? Proef Palestina!

Org. GROS en Wereldwinkel

Zaterdag 5 mei
12.00 uur
Viridis Vallis Zomerbar 

Om gezellig na te praten bij een lekker glaasje en een 
hapje kan je terecht bij de Viridis Vallis Zomerbar. Je 
maakt er kennis met de artisanaal gebrouwen Viridis 
Vallis-bieren Vita en Nova. Wanneer de avond valt, 
worden de kampvuren aangestoken en kan je genieten 
van vurig entertainment. Afsluiten doe je onder het 
genot van een streepje livemuziek.

Org. Vzw Doendervolk 
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11.00 uur
Pop-upkapsalon 

Een primeur! Tijdens 
de Meifeesten slaan 
de Hoeilaartse kappers 
de handen in elkaar 
om minderbedeelde 
Hoeilanders een hart 
onder de riem te steken. 
Je kan ter plaatse je haar 
laten knippen in een pop-
upkapsalon. De opbrengst gaat volledig naar de sociale 
dienst van het OCMW.

Org. Hoeilaartse kappers

10.00 uur
Themawandelingen 

Je kan dit jaar deelnemen aan een drietal 
themawandelingen die telkens begeleid worden door 
een deskundige gids. Er is keuze uit een gezellige 
familiewandeling (4,3 km), een erfgoedwandeling 
(4,5 km) of een pittige wandeling voor de geoefende 
wandelaar (10 km). Alle wandelingen starten om 10 uur 
in het park. Deelnemen is volledig gratis, maar je schrijft 
best vooraf in via milieu@hoeilaart.be. Aan de start kan je 
ook inschrijven voor de 10.000 stappenclash.

Org. Milieuraad en WC ‘t Beukenootje 

 Meer info: milieu@hoeilaart.be en  
 www.10000stappen.be 

Zondag 6 mei

14.30 uur
Sirox Junior MTB Challenge 

Naast klimmen, knutselen en spelen is er voor de 
sportieve jongeren opnieuw een snelle en spannende 
moutainbikerace. De jonge mountainbikers kunnen in deze 
wedstrijd hun techniek en snelheid demonstreren op het 
hindernissenparcours in het park.

Org. Vzw Doendervolk 

 Inschrijven is verplicht en kan via samvdstr@gmail.com 

13.00 uur
 

Dit jaar wordt de Buitenspeeldag in Hoeilaart tijdens de Meifeesten 
gevierd. Je kan in het park leren boogschieten, klimmen, timmeren, 
knutselen en nog veel meer. De activiteiten vinden plaats van 13 
tot 17 uur en zijn bedoeld voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar én 
hun ouders, grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. Als afsluiter 
is er dit jaar een heuse slotshow. Niet te missen dus!

Org. dienst Vrije Tijd 

Meer info: vrijetijd@hoeilaart.be
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En doorlopend  
nog meer optredens en demonstraties! 

Info: www.meifeestenhoeilaart.be  
diederik@meifeestenhoeilaart.be

14.00 uur
Belgisch Kampioenschap  
Houthaksport 

De beste houthakkers van België nemen het tijdens 
dit Belgisch kampioenschap tegen elkaar op voor de 
snelste en meest efficiënte kap- en zaagtechnieken. Kom 
kennis maken met disciplines met ronkende namen als 
‘underhand chop’, ‘single buck’ of ‘hot saw’. Uniek en 
razend spectaculair!

Org. Vzw Doendervolk 

11.00 uur
Aperitiefconcert 

Het Ruusbroeckoor verzorgt op zondagochtend een 
aperitiefconcert in de trouwzaal van het gemeentehuis. 
Laat je meeslepen door de opgewekte sfeer met liedjes 
van onder meer Jan De Wilde, Vangelis, Charles Trenet, 
Leonard Cohen en Herman Van Veen. Het koor, onder 
leiding van Johan Sluys, krijgt voor deze gelegenheid 
de medewerking van pianiste Annemie Moens, 
percussionist Melvin Matteï, fluitisten Faez Robin-
Champigneul en Elisa Mascagni.

Org. dienst Vrije Tijd 

 Meer info: vrijetijd@hoeilaart.be 

12.00 uur
Foodcorner

Het hele weekend kan je genieten van heerlijke hapjes 
bij je favoriete Hoeilaartse restaurants en traiteurs. Op 
het veld vind je Oosterse tapa’s bij Hola, verse frietjes 
en heerlijke hamburgers bij Jacky Snacks foodtruck of 
perfect gegrild vlees bij Ronny Van Pee. Hof ten Doore 
baat samen met Wijnatelier Holar & Isca een imposante 
bar met pop-up restaurant uit. Daarnaast vind je er 
op zondag ook de Kiwanis terug met zelfgemaakte 
specialiteiten ten voordele van het goede doel.

Org. Vzw Doendervolk 

13.00 uur
Initiatie vissen

De vissersclub geeft op de grote vijver een initiatie Vis-
sen 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. Inschrijven is verplicht en 
kan via www.deluchtvangers.com.

Org. Vissersclub De Luchtvangers
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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 2018 in voor maandag 7 mei. 
         Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Mei 2018
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

Di 01 9.30 uur Jan van Ruusbroecpark Kevertreffen VW Keverclub Hoeilaart

Di 01 18 uur GC F. Sohie 1 meiviering met Jan De Smet en Charles Ducal 5 voor 12

3, 4, 5 en 6 mei: Meifeesten

Di 08 19.30 uur GC F. Sohie Infovergadering GEN-werken Infrabel i.s.m. gemeente

Wo 09 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Zo 12 10-18 uur Gemeenteplein 20 World Fair Trade Day Wereldwinkel

Zo 13 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: De wilde bloemen en hun bijen NGZ

Di 15 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 15 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 16 19.30 uur GC F. Sohie Meifeest Femma

Do 17 8.30-15.30 uur
Kasteel van 
Groenendaal

Cursus: Hoe onderhoud je de motor van tuinmachines? Inverde

Do 17 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 17, vr 18, 
za 19

20 uur
Parking De Kronkel 
Huldenberg

Circus Ronaldo: Swing Cultuurcentra Druivenstreek

Vr 18 8-13 uur Gemeenteplein Dag van de Markt Raad voor Lokale Economie 

Vr 18 9-14 uur GC F. Sohie Spreekuur hulp bij invullen van de belastingaangifte FOD Financiën

Vr 18 20.30 uur GC F. Sohie Concert Buurman: Dans en Dwaal Dienst Vrije Tijd

Za 19 9-18 uur HTC ISCA Middelbare scholen hockeytoernooi Hockey & Tennis Club ISCA

Zo 20 19 uur
Parking De Kronkel 
Huldenberg

Circus Ronaldo: Swing Cultuurcentra Druivenstreek

Wo 23 - zo 27 Jan van Ruusbroecpark Circus Barones Circus Barones

Do 24 11.30 uur De Eekhoorn Dorpsrestaurant (inschrijven van 14/05 tot 22/05) Dienst Welzijn

Do 24 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Een puber in huis Huis van het Kind Druivenstreek

Vr 25 9-14 uur GC F. Sohie Spreekuur hulp bij invullen van de belastingaangifte FOD Financiën

Vr 25 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag: macramé Femma

Vr 25 19.30 uur GC F. Sohie Martine Prenen presenteert Forever Young Yoga Druivenstreek

Za 26 7.30 uur Mariënparking Daguitstap naar Luxemburg en Moezel Davidsfonds

Zo 27 10-12 uur GC F. Sohie De leesclub bespreekt: Als je het licht niet kunt zien Bib Hoeilaart

Zo 27 13.45 uur Parking gemeentehuis Wandeling in Alsemberg WC ‘t Beukenootje

Ma 28 20 uur GC F. Sohie Vrijwilligersacademie: Van vrijwilligen tot onbelast bijverdienen Dienst Welzijn i.s.m. Archeduc

Di 29 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 30 14-16 uur Gemeenteplein Fietsgraveren Politiezone Druivenstreek

Do 31 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

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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