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In GC Felix Sohie wordt cultuurseizoen 2019-

2020 weer eentje om duimen en vingers af 

te likken. “Samen met GC Den Blank en GC 

de Bosuil, maar ook op eigen houtje, bieden 

we een gevarieerd en verrassend programma 

aan”, zegt cultuurcoördinator Katrien Claes. 

“Voeg daar nog het uitgebreide cultuuraanbod 

van de verenigingen bij en dat maakt dat 

er doorlopend wat te beleven valt in ons 

gemeenschapscentrum”, vult cultuurmedewerker 

Wim Maris aan. 

Dit jaar nog zal het centrum een online 

ticketingsysteem in gebruik nemen. Van 

bij je thuis zal je in de theaterzaal een plaats 

kunnen kiezen, je ticket bestellen en betalen. 

Ook verenigingen die voorstellingen met vaste 

plaatsen aanbieden, zullen van het systeem 

gebruik kunnen maken voor hun ticketverkoop. 

Het volledige systeem wordt later dit jaar 

uitgerold maar de ticketprinter werd alvast in 

gebruik genomen. Vanaf 

nu zien alle tickets er 

eenvormig uit en dragen 

ze een QR-code om het 

ticket te herkennen. 

Wordt vervolgd!
Slim &  
handig!

Splinternieuwe  
ticketprinter 
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20 jaar  
Minder Mobielen Centrale 

?        Minder Mobielen Centrale – tel. 02 658 09 04 of 02 658 09 91 
    elke werkdag van 8.30 tot 12 uur – karina.bontinck@ocmw.hoeilaart.be  
www.hoeilaart.be/minder-mobielen-centrale-mmc

De Hoeilaartse Minder Mobielen Centrale 

viert feest. Al 20 jaar brengen de 

vrijwilligers van deze dienst Hoeilanders met 

verplaatsingsproblemen naar hun bestemming. 

“Meestal gaat het om senioren of personen 

met een lichte fysieke beperking die naar het 

ziekenhuis of de dokter moeten, een culturele 

activiteit willen bijwonen of iemand willen 

bezoeken. Voor noodoproepen kan je op hen 

geen beroep doen”, zegt Marc Vanthuyne, de 

deskundige Zorg en Senioren bij het OCMW die 

20 jaar geleden de centrale mee oprichtte.

De chauffeurs rijden met hun eigen wagen, en 

krijgen daarvoor een kleine vaste bijdrage en 

een kilometervergoeding. 

Om je door hen te laten voeren, dien je lid te 

worden van de centrale en mag je inkomen een 

bepaald plafond niet overstijgen. Momenteel 

bedraagt dat plafond 2509,64 euro per maand 

voor een gezin, 1821,04 euro per maand 

voor een alleenstaande, en 1214,02 euro voor 

iemand die samenwoont. Het lidgeld bedraagt 

10 euro voor alleenstaanden en 15 euro voor 

een koppel.
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 Nieuwe blauwe pmd-zak vanaf 2021 

De nieuwe blauwe pmd-zak, waar meer soorten plastic in mogen,  

zal vanaf 1 januari 2021 in Hoeilaart, Overijse en Tervuren gebruikt worden.

De nieuwe zak wordt niet meteen in alle Belgische gemeenten ingevoerd, 

omdat de sorteer- en recyclagecentra niet van de ene op de andere dag 

zoveel bijkomende soorten plastic kunnen verwerken tot kwaliteitsvolle 

materialen. Die centra moeten daar eerst investeringen voor doen. Dat kost 

tijd en geld.

Voorlopig blijft in Hoeilaart alles bij het oude. Steek dus nog geen 

bijkomende soorten plastic in je pmd-zak. Blijf voor zachte plastics de roze 

zak gebruiken. Alle sorteerregels vind je op www.interrand.be/afvalophaling/

afval-thuis-sorteren.

 Gesloten 

Alle gemeentediensten sluiten 

op donderdag 11 juli en 

donderdag 15 augustus. De 

balie van het GC Felix Sohie is 

gesloten van maandag 15 juli 

tot en met vrijdag 2 augustus.

 Huisvuil in de zomer 

Op donderdag 15 augustus 

haalt Interrand geen huisvuil 

op. De ophalingen van 

restafval, gft en papier en 

karton worden verschoven 

naar de volgende week. 

 Bloed geven 

Bloed- en plasmadonors 

worden op donderdag 4 juli 

tussen 18 en 20.30 uur in het 

GC Felix Sohie verwacht.

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

 Volwassenenonderwijs 

Crescendo CVO biedt volgend schooljaar op zijn campus 

Hoeilaart-Tervuren volgende dag- en/of avondcursussen aan: 

Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, informatica, mode en 

koken. Op www.cvo-crescendo.be vind je alle info.

Inschrijven is mogelijk vanaf 19 augustus. Je kan elke werkdag 

tussen 15.30 en 20.30 uur terecht op het secretariaat van de 

campus, Pater Dupierreuxlaan 1 b, 3080 Tervuren.

?      info.tervuren@cvo-cresendo.be  
tel. 02 766 53 89 – www.cvo-crescendo.be

s
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In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. 

Enkel wanneer er ernstige redenen voor zijn, worden 

ze niet of niet volledig openbaar gemaakt. De 

bescherming van de privacy kan zo’n reden zijn, tenzij 

de betrokkene met de openbaarmaking akkoord gaat. 

Elke aanvraag wordt hierop onderzocht. 

 HOE AANVRAGEN? 

• Online op www.hoeilaart.be/recht-op-inzage-

uitleg-kopie.

• Of per brief naar Bram Wouters, algemeen 

directeur gemeente en OCMW Hoeilaart, Jan van 

Ruusbroecpark z/n, 1560 Hoeilaart. Je mag de brief 

ook persoonlijk bij het gemeenteonthaal afgeven.

De aanvragen moeten altijd schriftelijk gebeuren. 

Aan mondelinge of telefonische verzoeken 

wordt geen gevolg gegeven.

Normaal gezien wordt je aanvraag binnen 

de twintig kalenderdagen ingewilligd. 

Deze termijn kan in bepaalde gevallen 

verlengd worden tot veertig kalenderdagen, 

bijvoorbeeld wanneer er veel onderzoek- of 

opzoekingswerk nodig is. Je wordt in alle 

gevallen schriftelijk (per mail of per brief) op 

de hoogte gebracht.

Geen  
geheimen
Burgers, verenigingen, bedrijven 
... iedereen heeft het recht om 
bij de gemeente en het OCMW 
bestuursdocumenten die in hun 
bezit zijn en af zijn, in te zien, er 
uitleg over te vragen of er een 
kopie van te bekomen. 

Kijk ook  
eens op 

www.hoeilaart.be/
participatie
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een initiatief van Aan het college van burgemeester 
en schepenen van en te  
1560 Hoeilaart

PORT  
BETAALD  

DOOR 
BESTEMMELING

MELDINGSKAART

Het klachtenreglement van de gemeente en het 

OCMW beschrijft de procedure om op een positieve 

manier met klachten om te gaan. Wat ging er fout? 

Wat moet er beter? Hoe kan het beter? Uit klachten 

kunnen de gemeente en het OCMW lessen trekken 

om het in de toekomst beter te doen.

 HOE KLACHT INDIENEN? 

Je maakt je klacht best elektronisch over via  

www.hoeilaart.be/klachten. Maar ook per brief, per 

mail, telefonisch en aan de balie of bij een medewerker 

kan je een klacht indienen. Vermeld altijd je naam en 

adres, anonieme klachten worden niet behandeld.

Bijleren van klachten
De gemeente en het OCMW doen hun best 
om iedereen zo klantvriendelijk, correct en vlot 
mogelijk te behandelen. Maar ben je om een 
of andere reden toch niet tevreden over de 
dienstverlening, dan kan je een klacht indienen.

Wat is een klacht?
Je hebt al vijf keer gemeld dat er een put zit in het wegdek en er is, zonder verdere 

uitleg, nog altijd niets gebeurd. Je werd afgesnauwd omdat je niet meteen de 

toegepaste procedure begreep. Je e-mail blijft onbeantwoord, je kreeg zelfs geen 

ontvangstmelding. Dat zijn voorbeelden van situaties waarover een klacht kan gaan.

Klachten kunnen gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier 

waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), de manier waarop 

een reglement werd toegepast (of niet toegepast).

Wanneer je bijvoorbeeld suggereert om meer parkeerplaatsen aan te leggen of 

wanneer je laat weten dat een zitbank kapot is, spreken we van een melding en 

niet van een klacht.

Het volledige klachtenreglement vind je op www.hoeilaart.be/klachten, een meldingsknop op  

www.hoeilaart.be/meldingen.

 NIET IN DE VERGEETPUT 

Binnen tien kalenderdagen krijg je een 

ontvangstbevestiging. Daarin wordt ook 

meegedeeld of je grieven al dan niet verder als een 

klacht behandeld worden. Niet alle opmerkingen 

die de gemeente en het OCMW ontvangen zijn 

immers klachten.

Uiterlijk binnen 45 dagen moet je klacht 

afgehandeld worden. Elke klacht wordt 

geregistreerd. Er wordt ook genoteerd wat er 

verder mee gebeurde en wat er eventueel wordt 

gedaan om ze in de toekomst te vermijden. 

een initiatief van Aan het college van burgemeester 
en schepenen van en te  
1560 Hoeilaart

PORT  
BETAALD  

DOOR 
BESTEMMELING

MELDINGSKAART

?      www.hoeilaart.be/klachten - www.hoeilaart.be/recht-op-inzage-uitleg-kopie 
communicatiedienst - tel. 02 658 28 48 - communicatie@hoeilaart.be
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 RECHT NAAR DE BOOMGAARD 

Vanuit de Waversesteenweg leidt 

deze mooie, vernieuwde weg 

je recht naar de gemeentelijke 

boomgaard Terjansdelle. Aan 

weerskanten van de betonsporen 

werd gras gezaaid en de 

ruimte tussen de twee sporen 

werd opgevuld met kasseien. 

Halverwege kunnen twee 

voertuigen kruisen. De parking, in 

waterdoorlatende grasdallen, vind 

je vlak bij de ingang. Je kan de 

boomgaard ook bereiken via een 

voetweg vanuit de Terjansdelle. 

Heel wat bedreigde dieren en planten hebben in de 

boomgaard een plaats gevonden: in het bijenhotel, de 

bomenrijen, hagen, houtkanten. Zoek je een groene 

oase om te picknicken? Dan is de boomgaard met zijn 

picknickbanken ideaal. Neem je afval mee naar huis.

 JEUGD KRIJGT DE EER 

Zomer 2019

Op de Koldamsite is de buitenaanleg begonnen, 

de sport- en jeugdinfrastructuur en de cafetaria 

worden verder afgewerkt. In augustus wordt de 

nieuwe sportvloer aangelegd.

De kinderen en jongeren die deze 

zomervakantie deelnemen aan de speelpleinen 

en de sportkampen, mogen als eersten gebruik 

maken van de nieuwe polyvalente zaal en de 

grote sportzaal. 

In september is het de beurt aan de 

sportverenigingen. Zij starten het sportseizoen 

19-20 in spiksplinternieuwe infrastructuur. 

De officiële opening van de site is gepland in 

oktober.

 NIEUWE WATERLEIDING 

Juli 2019

De waterleiding die vanuit de  

A. Biesmanslaan onder de IJse het 

kruispunt met de Koldamstraat 

oversteekt, is in slechte staat en 

moet dringend vernieuwd worden. 

De Watergroep voert deze werken 

uit in de zomervakantie, om het 

woon-werkverkeer zo weinig 

mogelijk te hinderen.

In één moeite door vernieuwt 

De Watergroep ook de leiding 

in de A. Biesmanslaan tussen 

de Overijsesteenweg en de 

Koldamstraat. Het waterbedrijf nam 

al contact op met de bewoners 

om afspraken rond de nieuwe 

huisaansluitingen te maken.

Aan de slag
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 GEDENKSTEEN INTACT 

Op de woonzorgsite Den Dumberg 

werd het oude rusthuis afgebroken. De 

ingewerkte steen die in de inkomportiek 

de oprichting van de Liefdadigheidskring 

in de kijker zette (1867) kon intact 

gerecupereerd worden en zal in de 

nieuwe infrastructuur een plaats krijgen. 

Een startdatum voor de bouw van 

het nieuwe kinderdagverblijf is er nog 

niet. De aannemer wordt binnenkort 

aangesteld. Voor de veiligheid blijft de 

zone van het oude rusthuis nog even 

afgesloten.

 NIEUWE HOOGSPANNINGSKABEL 

Oktober 2019

Elia, de beheerder van het Belgische hoog-

spanningsnet, gaat vanaf oktober 2019 tot 

augustus 2020 een nieuwe ondergrondse 

kabelverbinding maken tussen de hoogspannings-

cabine in de Waversesteenweg en Elsene.

Dat betekent: werken in Hoeilaart en mogelijke 

verkeershinder over het hele tracé, gaande van de 

wijk Paloker-Het Leen via de C. Coppenstraat, de 

J.B. Charlierlaan en de Groenendaalsesteenweg 

richting Bosvoorde. Op 20 juni nodigde Elia de 

betrokken bewoners uit op een infomarkt in het 

GC Felix Sohie.

 NIEUWE TOPLAAG 

Najaar 2019

De Kultuurlaan, Kunstlaan, Nieuwlaan, een 

deel van de Groenlaan en een deel van 

de Tentrappenstaat krijgen dit najaar een 

nieuwe laag asfalt. De bewoners worden 

vooraf nog verwittigd per brief.

 VOORBEREIDING  
 RIOLERINGSWERKEN 

Oktober 2019

In de Kasteelstraat, J.B. Michielsstraat,  

J.B. Devisstraat, Terstrekkes, Rode Kruisstraat, 

Baron de Man d’Attenrodestraat en  

J.B. Charlierlaan (één kant) wordt in 2021 de 

riolering ontdubbeld.

Dat gaat binnenkort al gepaard met een 

aantal voorbereidende werken waarbij 

Fluvius elektriciteitskabels vernieuwt en 

ondergronds brengt, en De Watergroep de 

oude waterleidingen in de straat vervangt 

door nieuwe in het voetpad.

Zie ook: www.hoeilaart.be/rioleringswerken-

kasteelstraat-en-omgeving

?     technische dienst – tel. 02 658 28 70 – technischedienst@hoeilaart.be
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Veilig en wel
Hou ratten weg!
 VOORKOMEN 

Ratten hebben water, eten en een schuilplaats 

nodig. De beste manier om ratten te vermijden, 

is dus geen dierenvoeder of etensresten te laten 

slingeren en ervoor te zorgen dat je spleten 

en openingen goed dicht om ze uit je huis te 

houden. Meer tips vind je op www.hoeilaart.be/

ratten.

 BESTRIJDEN 

o Ratten op het openbaar domein? 

Contacteer de milieudienst:  

milieudienst@hoeilaart.be, tel. 02 658 28 75.

o Ratten langs de IJse of riolen? 

Meld dit bij de provincie Vlaams-Brabant: 

meldpuntratten@vlaamsbrabant.be,  

www.vlaamsbrabant.be/meldpuntratten,  

tel. 016 26 77 90.

o Ratten in of op je eigendom? 

Doe zelf het nodige. In de handel vind je vallen, 

klemmen en giftig lokaas.

 Zolang de voorraad strekt, kan je bij de 

gemeentelijke technische dienst nog een 

beperkt aantal zakjes rattengif krijgen.  

De bedeling is gratis maar wordt geregistreerd.

 De technische dienst bevindt zich op de eerste 

verdieping van de kasteelhoeve. Open: van 

maandag tot vrijdag, van 8.15 tot 12 uur. Tel. 

02 658 28 70.

Hoeilaartse handelaars en zelfstandigen kunnen sinds 

kort aansluiten bij de WhatsApp-buurtpreventiegroep 

Z. In deze groep kunnen ze onderling communiceren 

bij winkeldiefstal, oplichting, vals geld, overval, 

ramkraak en andere specifieke situaties waarvan ze 

het slachtoffer kunnen worden. Zo kunnen ze hun 

collega’s waarschuwen voor verdachte personen en 

situaties. 

Inschrijven kan via www.hoeilaart.be/ 

whatsapp-buurtpreventiegroepen.  

Op deze webpagina vind je ook meer informatie over 

de spelregels en werkwijze van de groep.

Buurtpreventie  
voor handelaars  
en zelfstandigen

?      Jan Montreuil – buurtpreventiecoördinator 
gsm 0472 56 42 46 – hoeilaartwhatsapp@gmail.com
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 HOE KAN JE VERDACHTE E-MAILS HERKENNEN? 

o De e-mails komen ongevraagd, zijn zogezegd ‘dringend’ en 

vragen naar persoonlijke gegevens.

o De e-mails bevatten vaak taal- of spellingsfouten.

o Controleer het e-mailadres. Een vreemde domeinnaam (wat 

achter de @ staat) wijst vaak op oplichting.

 WAT DOE JE MET VERDACHTE E-MAILS? 

o Open en beantwoord de e-mails niet. 

o Stuur de e-mails door naar verdacht@safeonweb.be. 

o Verwijder nadien de e-mails zo snel mogelijk, ook uit je 

prullenbak. 

o Toch geopend? Klik dan niet op afbeeldingen, bijlagen of links 

naar websites. Vul ook geen persoonlijke gegevens in. 

 TWIJFEL JE OVER EEN E-MAIL? 

Neem telefonisch contact op met de afzender om navraag te doen 

over de e-mail. Belangrijk: gebruik het officiële telefoonnummer 

en geen nummers die in de verdachte e-mail staan. 

 HEB JE TOCH GEGEVENS DOORGEGEVEN? 

o Gaat het om een wachtwoord dat je ook elders gebruikt? 

Wijzig dit wachtwoord onmiddellijk. 

o Gaat het om bankkaartgegevens? Bel onmiddellijk naar 

Cardstop (070 344 344) om je kaart te blokkeren. 

o Klacht indienen kan bij de lokale politie of via de website 

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Opgelet voor valse 
e-mails en websites!
Phishing is fraude via het internet 
waarbij oplichters gevoelige informatie 
zoals je gebruikersnaam, wachtwoord, 
kredietkaartnummer of bankkaartcode van 
jou proberen te verkrijgen via valse e-mails 
en websites. De oplichters geven zich onder 
meer uit voor nutsbedrijven, supermarkten, 
banken, en overheids- of politiediensten. 
Wees altijd alert!
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 LINDENDREEF 

“In ons beheerplan 2014-2034 hebben we 

inderdaad voorzien om het komende jaar 

de dreefbomen bij de Keizer Karelvijver 

te kappen”, bevestigt Patrick Huvenne, 

regiobeheerder Groenendaal. “Dat is onder 

meer nodig voor de veiligheid. Ongeveer een 

derde van de bomen is de voorbije jaren al 

gestorven, omgewaaid of erg aangetast en 

verzwakt. Ze worden vervangen door een 

lindendreef.

 LAGE BOSRAND EN GEZONDE VIJVER 

Maar er is meer. Er moet ook dringend iets 

gebeuren om de Keizer Karelvijver gezond te 

houden. Ook om die reden worden er bomen 

gekapt. Patrick Huvenne: “Hoge bomen in de 

buurt zorgen voor teveel schaduw in de vijver 

waardoor de planten in en rond het water te 

 BOEIEND VOOR BEZOEKER 

Wandelaars en andere bezoekers zullen tijdens 

de werken voor hun veiligheid niet in de buurt 

mogen komen. “Maar na de werken zullen 

ze opnieuw van een mooi natuurlandschap 

kunnen genieten. Een fraaie lindendreef, een 

brede bosrand, interessante watervegetatie, 

betere waterkwaliteit voor vissen en insecten, en 

boeiende wandelparcours zullen daar garant voor 

staan”, zo verzekert Patrick nog.

Facelift  
Keizer Karelvijver
In de Aartshertoginnedreef in 
Groenendaal, staan de bomen er 
gemerkt bij om gekapt te worden. 
Waarom moeten die bomen weg? 
Wat is het Agentschap voor Natuur 
en Bos daar van plan?

weinig ontwikkelen. Algen groeien dan veel sneller 

en zorgen voor te veel voedingsstoffen, waardoor 

de levensnoodzakelijke zuurstof in het water 

vermindert.” Een lagere bosrand van struiken en 

kruiden, met een gelijkmatigere overgang van 

schaduw naar licht, en een grotere biodiversiteit 

komen in de plaats.

Door het aangespoelde zand en bladmateriaal 

is de vijver bovendien minder diep geworden en 

moet ook het slib geruimd worden. Patrick: “Net 

als de andere vijvers verderop in de vallei, werd 

de Keizer Karelvijver kunstmatig aangelegd voor 

de viskweek in de priorij van Groenendaal. De 

vijver moet dus ook af en toe door mensenhanden 

leeggeschept worden om hem te onderhouden.”

?      Agentschap voor Natuur en Bos - tel. 02 658 24 60  
patrick.huvenne@vlaanderen.be - www.zonienwoud.be - www.natuurenbos.be 
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Willy Sommers, De Frivole Framboos, SKaGeN ... het 

zijn maar enkele van de twaalf voorstellingen uit het 

nieuwe Abonnement Druivenstreek die plaatsvinden in 

het GC Felix Sohie.

Ben je geïnteresseerd in meer dan vier verschillende 

voorstellingen? Dan heb je recht op de voordelige 

Bestel je tickets 
www.felixsohie.be

Bonnen voor cultuur

De abonnementsbrochure 
(nog) niet in de bus 

gevonden? Haal er dan 
vlug eentje aan de balie 

van het GC Felix Sohie of 
kijk op www.felixsohie.be.

?       dienst Vrije Tijd - tel. 02 657 05 04  
cultuur@hoeilaart.be

Als Hoeilander heb je elk cultuurseizoen recht 

op twee cultuurwaardebons van 2,50 euro. 

Met die bonnen krijg je vermindering op de 

toegangsprijs van heel wat culturele activiteiten. 

Je kan jouw waardebons voor het seizoen 2019-

2020 vanaf 1 augustus ophalen aan de balie 

van het GC Felix Sohie en meteen inruilen voor 

een activiteit naar keuze! Betalen kan er met 

bancontact (niet cash).

abonnementsprijs! Je kan je abonnement heel 

gemakkelijk op  

www.felixsohie.be bestellen.

Ook losse tickets voor de verschillende 

voorstellingen in het GC Felix Sohie kan je online 

aankopen!

GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39

Openingsuren: 

Maandag: 8.15-12 uur en 13-16 uur

Dinsdag: 8.15-12 uur

Woensdag: 8.15-12 uur en 13-17 uur

Donderdag: 13-19 uur

Vrijdag: 8.15-12 uur en 13-16 uur

Voor cultureel seizoen 2011-2012 (1 september 2011 - 31 augustus 2012)
C U LT U U RWA A R D E B O N

Waarde: € 2,5 

Uitgereikt aan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

De cultuurwaardebon kan worden aangeboden voor alle activiteiten die worden georganiseerd door of in 
samenwerking met het gemeentebestuur van Hoeilaart, hetzij voor culturele activiteiten die door erkende 
culturele verenigingen georganiseerd worden in Hoeilaart .
Een cultuurwaardebon kan door de rechthebbende nooit worden ingeruild tegen geld .

Voor cultureel seizoen 2019-2020 (1 september 2019 - 31 augustus 2020)
C U LT U U RWA A R D E B O N

Waarde: € 2,5 

Uitgereikt aan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

De cultuurwaardebon kan worden gebruikt voor alle culturele activiteiten georganiseerd door of in 
samenwerking met het Gemeentebestuur Hoeilaart, en voor alle culturele activiteiten die door erkende 
cultuurverenigingen georganiseerd worden in Hoeilaart .
Een cultuurwaardebon kan door de rechthebbende nooit worden ingeruild tegen geld .
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 DWARSLIGGERS 

Ze zijn bijna 10 jaar oud en niet meer weg te 

denken: de compacte, lichte boekjes, honderd 

procent leesbaar, ideaal voor onderweg, op 

vakantie en in bed.

TIPS
Thomas Olde HEUVELT, Echo

Renée KNIGHT, De secretaresse

Alex NORTH, De fluisterman

Peter SLEVIN, Michelle Obama, de biografie

 HOME ACADEMY 

Boeiende lezingen in je oortjes? Je kan ze downloaden op je pc, tablet of smartphone en beluisteren waar en 

wanneer je maar wil. Regelmatig wordt het aanbod aangevuld met nieuwe, over de meest diverse onderwerpen 

voor het grote publiek. Via het bibabonnement is dit gratis. Vraag de toegangscode aan in de bib.

TIPS
Marc REYNEBEAU over de geschiedenis van het moderne België

Bas HARING over de economie van het dagelijks leven

Maarten VAN ROSSUM over de geschiedenis van de gezinswagen

Salomon KROONENBERG over geologie en de toekomst van de planeet

 ZOMERSE FILMS 

Vind jij het ook zo heerlijk om oude 

filmklassiekers te herbekijken, of die Vlaamse 

serie van vroeger? De bib haalt deze zomer een 

pure-nostalgiecollectie in huis om eindeloos van 

te genieten. Heb je trouwens al gemerkt dat 

de dvd’s voorzien worden van een genre-etiket 

zodat het makkelijker kiezen is?

TIPS
De collega’s, seizoen 1 & 2

De paradijsvogels

West Side Story

Grease

Apocalypse now

Op reis met de bib
Heb je eindelijk tijd om te lezen maar weet je niet welk 
boek te kiezen? Laat de bagage geen stapel dikke romans 
toe? Lig je nu al wakker van hoe je de kinderen gaat bezig 
houden tijdens de lange reis? Laat je inspireren door de bib! 
De hele zomer open tijdens haar gewone openingsuren, 
behalve op de feestdagen van 11 en 15 augustus.
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 E-BOEKEN 

Dagen leesplezier voor 

slechts een kwartje kilo. 

Het e-boekenaanbod van 

de bib blijft aangroeien. 

Het zijn vooral 

veelgevraagde titels van 

de voorbije jaren maar ook minder bekende 

pareltjes. Aankoopsuggesties zijn welkom. Je 

kan ze uitlenen op je eigen toestel of op een 

e-reader van de bib. 

TIPS
Chloé BENJAMIN, De onsterfelijken

Robert BRYNDZA, Laatste adem

Nicci GERRARD, Woorden schieten tekort

Kristin HARMEL, Ik wist het al

 REISVERHALEN 

Neem behalve de klassieke reisgids ook eens een verslag van een ongewone reis mee, of een verhaal dat 

zich afspeelt in het land waar je verblijft … zoveel lectuur die je vakantie elders in de wereld kan bijkleuren. 

Tijdens de zomer makkelijk terug te vinden in een themastand.

TIPS
André DE LEL, Een half jaar met drie onderbroeken, de Pacific Crest Trail

Unnur JÖKULSDÓTTIR, Het geheim van het Myvatnmeer in IJsland

Paul VAN HOOF, Man in het zadel (van Alaska naar Argentinië)

Jan BROKKEN, De gloed van Sint-Petersburg

Cees NOOTEBOOM, Venetië

Vers van de pers en absoluut niet te missen voor 

kinderen tussen 6 en 16 jaar die graag lezen en wel 

eens jurylid willen spelen. Hier kom je alles te weten 

over KJV Druivenstreek. Verkrijgbaar in de bib.

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!

 VAKANTIEKOFFERTJES 

Dit zijn de ideale pretpakketten voor onderweg. 

Ze bevatten een assortiment van doeboeken, 

spelletjes en cd’s waarmee kinderen uuuuuren 

bezig kunnen zijn. Ze zijn allemaal verschillend 

en hebben een eigen leeftijdsaanduiding.
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 OPENINGSSPEKTAKEL: FIREBIRDS 

Vrijdag 13 september, 21 uur,  
kruispunt gemeentevijver

Vijf roekeloze piloten nemen het tegen elkaar op. 

Winnen is hun enige doel. Al voor het opstijgen 

proberen ze met hun team elkaar de loef af te 

steken. De Amerikaanse waaghals met zijn propeller 

wijkt niet voor de six-wings van het Russische team, 

noch voor de Engelsen met hun rare helikopter, en 

al zeker niet voor de aanvallende Duitsers en de 

Fransen met hun Groot Wiel. Na vele obstakels, 

tegenwerking, valsspelen en geknoei bereiken ze 

eindelijk de startbaan. Maar het opstijgen eindigt 

even rampzalig als spectaculair.

Met dit openluchtspektakel om van te snoepen 

houdt Theater Titanick het publiek van begin tot 

einde in zijn greep. Wie droomt er tenslotte niet van 

om te kunnen vliegen?

 NEROROCK 

Zondag 15 september, vanaf 14 uur, 
Jan van Ruusbroecpark

Nerorock licht een tipje van de sluier op en 

maakt al twee grote namen bekend. Voor de 

jongsten stapt Kapitein Winokio hier weer 

aan wal. Handjes draaien, koekebakkevlaaien… 

windjes laten en vooral vijftien jaar liedjes 

zingen! De kapitein stelde nog nooit teleur.

The Van Jets bouwden in no time een reputatie 

uit als een van de opwindendste liveacts van ons 

land. Wereldberoemd in België, met hits als The 

Future, Two Tides of Ice en Teevee. Vooraleer ze 

definitief de stekkers uit hun gitaren trekken, 

zakken ze nog naar Nerorock af. 

www.nerorock.be 

www.facebook.com/nerorockhoeilaart 

www.instagram.com/nerorockhoeilaart 

info.nerorock@gmail.com

Om van  
te snoepen  
Druivenfestival 2019

gratis
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 KONTROL PICKNICK  
 EN KAASTAARTENWEDSTRIJD 

Zondag 8 september, vanaf 12 uur,  
in en voor GC Felix Sohie

Als opwarmer voor het Druivenfestival 

wordt het voorplein van het GC Felix Sohie 

omgetoverd tot een gezellige volkstuin, met 

zomerse drankjes en leuke sfeermuziek. 

Iedereen brengt zijn eigen picknick mee.

Vanaf 15 uur kan je proeven van de 

kaastaarten waarmee deelgenomen werd 

aan de kaastaartenwedstrijd. Waag je kans 

en neem zelf aan deze wedstrijd deel. Lever 

je kaastaart tussen 12 uur en 13.30 uur af in 

de cafetaria van het gemeenschapscentrum. 

Het hoeft geen authentieke Hoeilaartse 

kaastaart te zijn, deelnemen met je eigen 

originele creatie kan ook. Faalangst? Begin 

er dan aan met een groepje familieleden of 

vrienden, dat mag ook. 

Reglement van de kaastaartenwedstrijd:  

www.druivenfestival.be - tel. 02 894 95 34 

info@druivenfestival.be

 Bouw mee aan de Lichtstoet 
Meer dan 5000 toeschouwers zakten vorig jaar af 

naar het centrum van Hoeilaart voor de Lichtstoet. De 

stoet is dan ook een feest voor het oog. Technische 

hoogstandjes, lichteffecten, muziek, dans, kleur, 

prachtige wagens en uitgelaten groepen … de stoet 

heeft het allemaal.

“Meelopen in de Lichtstoet heeft iets magisch”, 

zegt Erwin Gysens, voorzitter van het organiserende 

festivalcomité. “De ingehouden spanning aan het vertrek, 

de uitbundigheid en al die bewonderende blikken 

onderweg, je moet het meemaken om te begrijpen wat 

dat met je doet.”

Alle wagens krijgen startgeld en na afloop een mooie 

geldprijs. Ze maken kans op de wisselbeker en op de Prijs 

van het Publiek. Neem je voor het eerst deel? Dan wordt 

er een extra beloning voorzien. Erwin: “Maar iedereen 

die ooit meedeed, zal het beamen: de grootste beloning 

is het plezier, de vriendschap, de verbondenheid en de 

voldoening die je bij meedoen aan de Lichtstoet voelt.”

“Het thema Om van te snoepen biedt vele 

mogelijkheden. Steek met je vereniging, buren  

of vrienden de hoofden bij elkaar en laat je  

fantasie de vrije loop. Schrijf nu in en wacht niet  

te lang om eraan te beginnen”, geeft Erwin nog mee  

als goede raad.

Inschrijven voor de Lichtstoet kan tot 1 september  

via lichtstoet@druivenfestival.be.
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 HOELANG BEN JE AL BIJ HET TEAM? 

Kaat: Dit jaar wordt het mijn derde keer. De centrale 

infostand bemannen, tickets controleren, artiesten 

begeleiden, inschenken op recepties, de kinderen op 

veilige afstand houden tijdens de reclamestoet, lichtjes op 

de vijver zetten  … you name it en ik heb het al mogen 

doen. Als Druiventeamer kan je je tijdens het festival op 

vele manieren nuttig maken en de organisatoren helpen. 

 WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN HET DRUIVENTEAM? 

Kaat: Als lid van het Druiventeam voel je je echt 

betrokken bij de organisatie van het festival. Je beleeft 

het festival heel intens en komt op plaatsen waar alleen 

de organisatoren mogen komen. Zo heb ik al met Guga 

Baul een babbeltje kunnen slaan en een selfie mogen 

maken.

Sommige mensen in het team kende ik van op school, 

van de jeugdbeweging of een andere vereniging, maar 

anderen zijn helemaal nieuw. Iedereen is welkom bij het 

team. Je leert er mensen kennen die je anders niet zou 

ontmoeten.

Je mag bovendien het hele weekend overal gratis 

binnen en je krijgt drankbonnetjes, ook dat is mooi 

meegenomen.

 BEN JE AL AAN HET AFTELLEN? 

Kaat: Ja, natuurlijk! Het is echt een leuke groep. Onlangs 

zagen we elkaar terug op de Meifeesten, om te tappen. 

Na het Druivenfestival gaan we ook altijd op uitstap, we 

mogen zelf kiezen waarnaartoe.

Het Druiventeam
Kaat Monsaert is lid van het 
Druiventeam. Samen met andere, 
jonge vrijwilligers zorgt ze ervoor 
dat tijdens het Druivenfestival alles 
van een leien dakje loopt.

?        DRUIVENTEAM – Interesse om lid te worden? 
    Tel. 02 657 05 04 – info@druivenfestival.be 
www.druivenfestival.be/het-druiventeam18 I Hier Hoeilaart
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IN HOEILAART
editie zomer 2019

Hoeilaart Feest Za 13-07-19 
Hoeilaart Feest!
Gezellig samenkomen met alle Hoeilanders en elkaar beter leren 

kennen naar aanleiding van de Vlaamse feestdag? Daarvoor word 

je in de tuin van het GC Felix Sohie verwacht. De gemeente zorgt 

voor de nodige barbecuestellen en voor de kinderen wordt een 

gratis Nerowafel voorzien. Een schminkstand, een springkasteel, 

een portie straatmentalisme, randanimatie voor jong en oud en 

een sfeervolle liveband maken de dag compleet. Voor je naar 

huis terugkeert, kan je om 21.30 uur nog genieten van een stil 

vuurwerk.

Breng je eigen picknick, barbecuevlees, eetgerei, dekentje en 

spelletjes mee. Kom liefst te voet of met de fiets!

Org. dienst Vrije Tijd

 Vanaf 15 uur, tuin GC Felix Sohie. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 11-07-19
Het Vlaamse onderwijs gisteren en morgen
11 julilezing

Doctor in de geschiedenis Jimmy Koppen komt op de Vlaamse feestdag spreken  

over de geschiedenis, evolutie en uitdagingen van het onderwijs in Vlaanderen.  

Na de lezing wordt er een receptie aangeboden.

Org. dienst Vrije Tijd

 19 uur, gemeentehuis. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be  

       DRUIVENTEAM – Interesse om lid te worden? 
    Tel. 02 657 05 04 – info@druivenfestival.be 
www.druivenfestival.be/het-druiventeam  I 19 Hier Hoeilaart
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Za 06-07-19
Ploegentijdrit
Tour de France Druivenstreek

Wielertoeristen krijgen de kans om op 6 juli, even 

voor de profrenners voorbijkomen, het Tourparcours 

door de Druivenstreek af te leggen met hun 

fietsclub of vrienden. De Sportregio organiseert 

immers een ploegentijdrit voor 4 à 6 deelnemers. 

Starten doen ze tussen 12.15 en 13.15 uur aan de 

Terhulpensesteenweg in Maleizen en 13 kilometer 

verder komen ze aan op de Markt van Tervuren. 

Wees er snel bij, want er kunnen maar 50 ploegen 

deelnemen. Elke deelnemer krijgt een presentje en er 

zijn trofeeën voor de eerste heren- en damesploegen. 

Uiteraard zijn ook toeschouwers welkom!

Org. Sportregio Druivenstreek

  25 euro per ploeg. INFO en INSCHRIJVEN:  
 www.tourdefrancedruivenstreek.be 

Zo 07-07-19
Vriende(n)lijke wandeltocht  
en brunch
De wandeltocht vertrekt in het centrum en brengt je 

naar het bos waar je een aperitiefje kan drinken. Na 

de wandeling keer je terug naar het centrum om er te 

genieten van een stevige brunch. Iedereen welkom!

Org. SamenVoor

 9.30 uur, GC Felix Sohie. Deelnameprijs: 15 euro.  
 Inschrijven is verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 samenvoor.be@gmail.com 

Zo 14-07-19
Zomers wandelen en  
genieten van het bos
Wandel onder leiding van een natuurgids door het 

prachtige Zoniënwoud. Misschien ontdek je wel nieuwe 

plekjes of leer je anders kijken naar de natuur! Honden 

zijn niet toegelaten.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

Zo 14-07-19
Lezing: De gierzwaluw, tussen 
hemel en steen
Gierzwaluwen zijn fascinerende trekvogels die al 

eeuwenlang naast ons leven, maar onbekend blijven. 

Hun toekomst wordt nu bedreigd. Met talrijke foto’s en 

voorbeelden vertelt gastspreekster Martine Wauters je 

welke middelen in België, maar ook in andere landen, 

worden ingezet om gierzwaluwen te beschermen. Na 

deze lezing zal je beslist vaker omhoog kijken! Wil je 

de lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in, het aantal 

plaatsen is beperkt tot 30.

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum,  
 Groenendaal. Gratis.  
 Graag vooraf inschrijven.       
 INFO en INSCHRIJVEN:          
 www.natuurpunt.be/cvn         
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Zo 11-08-19
Natuurwandeling: Op zoek naar  
vleermuizen in Groenendaal

Een gids van 

Natuurgroepering 

Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze 

tocht van zo’n zeven 

kilometer doorheen het 

Zoniënwoud, op zoek  

naar vleermuizen.  

Honden zijn op deze wandeling niet toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

  Za 10-08-19
Sexy Summertime Festival
Cocktails, een zwembad en zand onder de voeten. Het plein voor het 

gemeenschapscentrum is een dag lang een zalige vakantiebestemming. Op het 

programma staat onder andere de cast van de populaire Ketnet-serie #LikeMe. 

Caro en haar vrienden brengen een spetterend optreden met echte Vlaamse 

klassiekers. Ga zeker langs en geniet erna nog van de andere optredens!

Org. Jong Davidsfonds

Zo 18-08-19
Serreconcert  
met Nathan Wouters
Voor het tweede serreconcert van de zomer komt de bijzonder  

getalenteerde contrabassist Nathan Wouters over de serrevloer. Hij  

won zowat elke wedstrijd waaraan hij deelnam, studeerde af aan het  

conservatorium van Antwerpen en werkte zijn masteropleiding af in  

Zweden. Door zijn opvallend talent kreeg Nathan de kans om zowat  

overal ter wereld shows te spelen en samen te werken met bijzonder  

grote namen zoals Jef Neve, Mark Turner en Dave Douglas. 

Verwacht je aan een heel sfeervol, warm en uitdagend concert!

Org. dienst Vrije Tijd

 11 uur, Druiven Van Camp, Joseph Kumpsstraat 33. Gratis, maar wegens de beperkte plaatsen, graag vooraf   
 inschrijven. INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

 Vanaf 13 uur, voorplein GC Felix Sohie. Gratis. INFO: facebook: SexySummertime 

LAATSTE 

PLAATSEN

Vr 23-08-19
Serreconcert  
met Mathieu Robert

Avondeditie

Mathieu Robert kiest als instrument 

resoluut voor de sopraansax en verleent 

op die manier kleur aan een aantal sterk 

uiteenlopende groepen. Zijn ervaringen 

heeft hij geïntegreerd in zijn soloproject, 

waarmee hij naar Hoeilaart komt

Org. dienst Vrije Tijd

 20.30 uur, Kelleveld, Kelleveldweg.  
 Gratis, maar wegens de beperkte  
 plaatsen, graag vooraf inschrijven.  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

VOLZET
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Di 27 en do 29-08-19
Seniorenuitstap:  
Plantentuin en boottocht
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de 

Hoeilaartse Seniorenraad een daguitstap. Dit 

jaar bezoeken ze de Plantentuin van Meise 

en varen ze met de Waterbus vanuit Brussel 

via de Kanaalzone naar Vilvoorde, waar ze 

nog een wandeling maken door het nieuwe 

stadsdeel Watersite.

Org. Seniorenraad

 Vertrek om 9 uur, zaal De Eekhoorn.  
 Terugkeer voorzien rond 18.15 uur.  
 Deelnameprijs: 40 euro. TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, balie GC Felix Sohie,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be  

 Vr 30-08-19
Sportelspeelpleindag

Er wordt opnieuw een Sportelspeelpleindag 
georganiseerd. Een dag waarop kinderen en 
senioren samen ontspannen bewegen. Kom met 
of zonder uw kleinkind(eren) het beste van jezelf 
geven om samen de sport- en speelactiviteiten 
tot een goed einde te brengen. Een sportieve 
en gezellige afsluiter van de zomervakantie voor 
jong en minder jong!

Org. dienst Vrije Tijd en Welzijn

 Van 9 tot 16 uur, sporthal. 7 euro per  
 persoon (sporten, verzekering, koffie,  
 broodjes en taart inbegrepen).  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Zo 25-08-19
Aperitiefbabbel rond druivensoorten
Iedereen kent wel de klassiekers onder de druiven: de koninklijke 
royal, de groene muscat of de dikke Leopold III’s, maar wat gedacht 
van frankenthal, vroege van Overijse of de televisiedruif? Op deze 
aperitiefbabbel gidsen hobbytelers en notoire druivenkenners Daniël 
Heirwegh en Hubert Didden je door een reeks iets minder gekende 
variëteiten. Plaats van dit gebeuren: het Kelleveldproject, waar de 
serrecultuur in leven wordt gehouden! 

Org. dienst Vrije Tijd

 Van 10.30 tot 12.30 uur, Kelleveld. Gratis. Inschrijven is verplicht.  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 28-08-19
Gemeenteplein viert 59ste Druivenkoers
De Druivenkoers rijdt dit jaar 

twaalf keer door Hoeilaart. Vanuit 

Maleizen rijden de eliterenners 

langs de Waversesteenweg naar 

het Gemeenteplein. Ze verlaten ons 

dorp weer via de Overijsesteenweg 

richting Overijse. In de zesde toer kunnen ze bij een tussensprint op 

het plein een extra prijs in de wacht slepen.

Op het Gemeenteplein zorgt de plaatselijke horeca voor een hapje 

en drankje. De gemeente verwent de supporters vanaf 14.30 uur 

met randanimatie:

• BMX-show met tal van stunts

• Elektrische steps testen

• 15.00 uur: loopfietsenrace voor de allerkleinsten (2-4 jaar). 

Inschrijven via evenementen@hoeilaart.be. Zelf loopfietsje 

meebrengen of er eentje ter plaatse lenen.

 Van 13 tot 17 uur, Gemeenteplein. INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.desportvriendenoverijse.be 

©
 L

an
de

r 
Lo

ec
kx

22 I Hier Hoeilaart
ZOMER 2019



 Zo 01-09-19
Royal Hippo Village
Hoeilaart heeft altijd een nauwe band gehad met de paardensport. Zelfs na het 

verdwijnen van de renbaan in Groenendaal zijn we tot op vandaag de gemeente met 

de meeste maneges op haar grondgebied. Een heus paardendorp dus! Een aantal 

Hoeilaartse paardenliefhebbers sloegen de handen in elkaar om, met de steun van de 

gemeente, de paardensport en de inwoners dichter bij elkaar te brengen. Door gratis 

een dag van demonstraties aan te bieden, aangevuld met verkoopstanden en diverse 

randactiviteiten, maakt jong en oud kennis met de wereld van het paard.

Org. werkgroep Royal Hippo Village i.s.m. gemeente Hoeilaart

 Van 11 tot 17 uur, J.B. Blommaertstraat. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.royalhippovillage.be 

Vr 30-08 en za 31-08-19
Wijk in de Kijker: Molenberg
Het pleintje aan de watertoren, gelegen op de Molenberg, wordt dit 

jaar de uitvalsbasis voor Wijk in de Kijker. De inwoners van de wijk 

trakteren alle Hoeilanders op een spetterend feest. En spectaculair 

zal het zijn: tijdens het evenement verandert de watertoren voor 

even in een feeërieke windmolen die de elektriciteit voor de 

feestverlichting zal opwekken, een project dat gebouwd werd door 

studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Verder nog op het menu: 

muziektalent uit de wijk, een (h)eerlijk ontbijt, een heuse creatie van 

een Rube Goldbergmachine (eens googelen!) en de terugkeer van 

PC Molenberg, de petanqueclub van weleer. 

Programma:
Vrijdag 30 augustus

• 18 uur: bar gaat open 

• 18.30 uur: officiële opening van de wijkfeesten - aansteken van  

de lichtjes van de windmolen

• 19.30 uur: wijktalent in de kijker - met o.a. pianoduo  

Peter Vanhove-Jan Vande Weghe

• 20.00 uur: samen tafelen:  

paella (inschrijven via pc.molenberg@gmail.com)

Zaterdag 31 augustus

• Van 9 tot 11 uur: (h)eerlijk ontbijt 

• Vanaf 11 uur: gezellige bar, creatie Rube Goldbergmachine,  

   kinderanimatie en nog veel meer

• Van 11 tot 18 uur: petanquetoernooi  

   (inschrijven via pc.molenberg@gmail.com)  

   Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt! 

• Vanaf 19.30: gezellige bar en muziek

Ga kennis maken met de Molenberg en zijn inwoners!

 Wijk Molenberg (watertoren).  
 Kom zoveel mogelijk te voet of met  
 de fiets! INFO: dienst Vrije Tijd,   
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 facebook:  
 Wijk in de Kijker 2019 - Molenberg 
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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 september 2019 in voor donderdag 1 augustus. 
         Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

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

(cafetaria) ‘t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie

Juli 2019

Augustus 2019

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator
01-05 tot 02-09: Druivenzoektocht van Rodenbachfonds

 01-07 tot 19-07: Speelplein Boemerang in de sporthal

 01-07 tot 05-07: SportWays hockey zomerstage HTC ISCA 

 01-07 tot 02-08: Tennis zomerstage HTC ISCA

Do 04 9-17 uur Sporthal TIENERS Dienst Vrije Tijd

Do 04 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 04 18-20.30 uur GC F. Sohie Bloedinzameling Rode Kruis

Vr 05 9-17 uur Sporthal TIENERS Dienst Vrije Tijd

Za 06 12.15 uur Druivenstreek Ploegentijdrit: Tour de France Druivenstreek Sportregio Druivenstreek

Zo 07 9.30 uur GC F. Sohie Vriende(n)lijke wandeltocht en brunch SamenVoor

Di 09 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Do 11 19 uur Gemeentehuis
11 julilezing: De evolutie van het onderwijs in België en 
Vlaanderen

Dienst Vrije Tijd

Za 13 15 uur Tuin GC F. Sohie  Hoeilaart Feest! Dienst Vrije Tijd

Zo 14 11 uur Bosmuseum Lezing: De gierzwaluw, tussen hemel en steen Natuurpunt CVN

Zo 14 14 uur Bosmuseum Zomers wandelen en genieten van het bos
Natuurgroepering Zoniënwoud 
vzw

Di 16 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Do 18 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Vr 26 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag Femma

Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator
Do 01 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

 05-08 tot 16-08: Speelplein Boemerang in de sporthal

Ma 05 Daguitstap naar zee: Blankenberge Femma

Di 06 11-12 uur Sociaal Huis Permanentie Kind en Gezin
Kind en Gezin i.s.m. Huis van het 
Kind Druivenstreek

Do 08 9-17 uur Sporthal TIENERS Dienst Vrije Tijd

Vr 09 9-17 uur Sporthal TIENERS Dienst Vrije Tijd

Za 10 13 uur GC F. Sohie  Sexy Summertime Festival Jong Davidsfonds

Zo 11 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Op zoek naar vleermuizen in Groenendaal
Natuurgroepering Zoniënwoud 
vzw

Di 13 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Zo 18 11 uur Druiven Van Camp Serreconcert met Nathan Wouters Dienst Vrije Tijd

 19-08 tot 30-08: KidsMix in de sporthal

Wo 21 17-19 uur              GC F. Sohie Infomoment Nederlands leren                  
Agentschap Integratie en 
Inburgering

Do 22 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Vr 23 20.30 uur Kelleveldsite Serreconcert met Mathieu Robert Dienst Vrije Tijd

Zo 25 10.30-12.30 uur Kelleveldsite Aperitiefbabbel rond druivensoorten Dienst Vrije Tijd

 26-08 tot 30-08: Tom Boon hockeystage

Di 27 9 uur De Eekhoorn Seniorenuitstap: Plantentuin en boottocht Seniorenraad

Wo 28 12.45-17 uur Centrum Doortocht 59ste Druivenkoers
Wielerclub de Sportvrienden 
Overijse i.s.m. gemeente

Do 29 9 uur De Eekhoorn Seniorenuitstap: Plantentuin en boottocht Seniorenraad

Vr 30 9-16 uur Sporthal  Sportelspeelpleindag Dienst Vrije Tijd en Welzijn

Vr 30 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag Femma

Vr 30 18 uur Watertoren Wijk in de Kijker Wijk Molenberg

Za 31 9-23 uur Watertoren Wijk in de Kijker Wijk Molenberg

Zomersluiting GC Felix Sohie:  
van maandag 15 juli tot en met vrijdag 2 augustus


