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Minder restafval
Roze zak aan huis opgehaald

Sinds vorig jaar kon je de roze vuilniszak al zelf naar het recyclagepark brengen, maar vanaf 1 januari 2018 wordt hij
om de zes weken ook bij je thuis opgehaald. Interrand schat dat elke inwoner met de roze zak zes tot tien kilo
restafval uitspaart.

WAT MAG ERIN?

WAT NIET?

Zachte plastics
Plastic folie, plastic zakken, …

PMD

Harde plastics
Yoghurtpotjes, botervlootjes, bloempotjes, …

Plastic zonder metaal
Kleerhangers, kleine emmers (< 10 liter),
klein speelgoed, …

Piepschuim

Aluminiumfolie

Plastic met metaal of elektronica
GOED VOOR HET MILIEU
EN GOED VOOR JE PORTEMONNEE
• Een roze zak kost in de handel 0,25 euro. Dat is
acht keer goedkoper dan de grote vuilniszak voor
restafval (2 euro per stuk).
• De roze zak wordt nu ook aan huis opgehaald. Je
hoeft niet meer naar het recyclagepark te rijden.
• Van de plastics die in de roze zak ingezameld
worden, maakt men allerhande nuttige producten,
zoals tuin- en straatmeubilair.

Grote harde plastics

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

seconde telt!

Infomoment over brandveiligheid in de woning

Woensdag 31 januari 2018 – 14 uur – GC Felix Sohie – gratis toegang

EILIGHEID

Elk jaar eisen woningbranden tal van slachtoffers.
Onze brandweer, de hulpverleningszone Oost van
Vlaams-Brabant, blijft daarom iedereen aansporen
om rookmelders te plaatsen en een evacuatieplan te
hebben.

Weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand
uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker
te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De
rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is
verstikkend.
Sinds 2017 heeft de brandweer specifiek aandacht
voor de brandveiligheid van ouderen. Uit onderzoek
is immers gebleken dat ouderen vaker te maken
krijgen met brand en daarbij een groter risico lopen.
Vandaar deze infonamiddag, waar niet alleen
senioren, maar ook hun familieleden en iedereen die
interesse heeft, welkom is. Je komt er alles te weten
over rookmelders en een vluchtplan, en over hoe je
je woning brandveiliger kan maken.
INFO: Arne Dewaet,
Org. dienst Welzijn en
brandpreventiecoördinator
Hulpverleningszone Oost
Brandweerpost Overijse
Vlaams-Brabant
tel. 02 687 73 63
brandweerpost.overijse@hvzoost.be
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Veeg de

sneeuw van je stoep

Sneeuw of ijzel? De strooidienst van de gemeente houdt wegen en pleinen berijdbaar, maar de inwoners moeten
vegen op hun eigen stoep.
STROOIZOUT BIJ DE HAND?
Om valpartijen en ongelukken
bij winterweer te beperken, legt
het politiereglement een aantal
regels op (www.hoeilaart.be/
politiereglement, art. 92 en 93):
• Voetgangers moeten ook in de
winter, wanneer het vriest of
ijzelt, veilig en ongehinderd je
voetpad kunnen gebruiken.
• Het is bij vriesweer verboden
om op de openbare weg water
te laten vloeien, glijbanen
aan te leggen en sneeuw of
ijs te storten dat van privéeigendommen afkomstig is.
Sla dus tijdig je voorraad
strooizout in zodat je bij
winterweer je voetpad vrij kan
maken en kan voorkomen dat
er iemand valt. Denk ook aan
de postbode die zonder
‘uitschuiver’ tot bij je brievenbus
moet geraken.

Voor overtredingen kan je een
administratieve geldboete krijgen
die kan oplopen tot 350 euro.
WEGEN EN PLEINEN
Van november tot maart is de
strooidienst van de gemeente
van wacht. Als het nodig is, rijden
zij tussen 5 uur ’s morgens
en 22 uur ’s avonds uit om
wegen en pleinen te bestrooien.
De grote invalswegen komen
het eerst aan de beurt. Ook
de toegangen tot openbare
gebouwen en de bushaltes
worden bestrooid. Op slecht
bereikbare wegen, waar het ook
voor de strooiwagens moeilijk
en gevaarlijk rijden is, worden

Gevonden voorwerpen
Je sleutelbos kwijt? Je gsm ergens laten liggen? Misschien heeft de
eerlijke vinder hem bij de politie afgegeven.
Klik op de homepage van www.politiedruivenstreek.be in de
linker knoppenbalk op Gevonden voorwerpen. Zo kom je terecht
bij foto’s van voorwerpen die bij de politie werden binnengebracht.
Misschien zit jouw sleutelbos of gsm ertussen?

zakken zout afgezet. De bewoners
kunnen daarmee zelf hun straat
vrijmaken. Dat strooizout mag
evenwel niet gebruikt worden
voor voetpaden en privédomeinen.
Die plaatsen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de
bewoners zelf.
INFO:
technische dienst
tel. 02 658 28 70
technischedienst@hoeilaart.be

POLITIEZONE DRUIVENSTREEK
Hoofdcommissariaat
Brusselsesteenweg 145 g
3090 Overijse
Tel. 02 769 69 30
Fax 02 769 69 48
Open: elke werkdag van 8 tot 20 uur.
Commissariaat Hoeilaart
Gemeenteplein 1
Tel. 02 657 13 18
Fax 02 657 55 04
Open:
- maandag, woensdag en vrijdag:
van 9 tot 12 uur;
- dinsdag en donderdag: van 17 tot 20 uur.
Alarmnummer: 101 (24 uur/24 uur)
E-mail: info@politiedruivenstreek.be
Website: www.politiedruivenstreek.be
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CHETSEN EN SCHILDEREN

De Hoeilaarste kunstverenigingen

Een oase van rust en creativiteit

Kunstatelier Vosdelle
Op de eerste verdieping van het GC Felix Sohie, in kunstatelier Groenendaal, heeft Vrij Kunstatelier Vosdelle zijn
vaste stek. Wekelijks komen de leden van deze vereniging hier tekenen, schilderen en aquarellen. Hier Hoeilaart
ging op bezoek.
De vereniging telt momenteel een
dertigtal leden, van wie de helft in
Hoeilaart woont, de andere helft in
de omliggende gemeenten. In het
atelier hoor je enkel Nederlands.
Nicole is Franstalig en vindt het
super om bij Vosdelle Nederlands
te spreken.

GEZELLIGE WISSELWERKING
Wanneer je het lokaal
binnenkomt, valt je onmiddellijk
de gezellige rust op. Rond een
grote tafel zit de groep Aquarel
samen. Anne probeert een
nieuwe techniek uit, Claudine en
Annie maken kerstkaarten, Frida
en Nadine zijn kleuren aan het
mengen en Chris doorbladert
een kunstboek om inspiratie op
te doen. Met gedempte stem
wisselen ze ideeën uit en vragen
ze elkaars mening. Op de tafel
staan koekjes, koffie en water.
“Persoonlijk kan ik me thuis, in
mijn eentje, beter concentreren,
maar ik kom graag voor de
gezelligheid en de vriendschap
naar het atelier”, zegt Anne.
IEDEREEN WELKOM
Aan de kant staan op schilderezels
een aantal olieverfschilderijen te
wachten om afgewerkt te worden.
De groep Olieverf komt op andere
dagen samen.
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Sommige leden volgden een
kunstopleiding, anderen niet.
“Ik begon pas op mijn vijftigste
les te volgen bij het BKO in
Overijse”, vertelt Anne nog.
“Maar voorkennis hoeft niet, ook
absolute beginnelingen zijn hier
welkom.”
GOED OMKADERD
Claudine Mertens is de huidige
voorzitster van Vosdelle,
Willy Ophalvens was haar
voorganger. “Willy is een zeer
talentvol aquarellist”, zegt
Claudine. “We staken veel van
hem op.” Momenteel kunnen
de aquarellisten rekenen op
de begeleiding van Simonne
Eyckmans en worden de
olieverfschilders begeleid door
Jacky Mees.
Vóór Willy, was Jacqueline
Degryse meer dan twintig jaar
de voorzitster en begeleidster
van het hele atelier. “Zij kan er
om gezondheidsredenen spijtig
genoeg niet meer bij zijn, maar
zo lang ze in Hoeilaart woonde,
kwam ze nog elke week langs”,
vult Claudine aan.

Vosdelle beschikt over een
uitgebreide kunstbibliotheek.
Het eerder symbolische lidgeld
gebruikt de vereniging niet alleen
voor de huur van het lokaal,
maar ook om documentatie
aan te kopen en bij te dragen in
randactiviteiten, zoals het bezoek
aan een kunsttentoonstelling, de
jaarlijkse uitstap, een kerst- of
ander feestje.
IEDEREEN VRIJ
De vereniging zorgt voor de
omkadering, maar de leden kopen
zelf hun materiaal. Degelijke
borstels, verftubes van goede
kwaliteit, canvas, kaders, … het is
niet goedkoop. “Gelukkig kan je je
uitrusting en materiaal geleidelijk
aankopen, naarmate je in je
discipline groeit”, zegt Nadine.
Sommige leden van de vereniging
verkopen al eens een werk.
De vereniging laat iedereen
daarin volkomen vrij. Het is
toegelaten om individueel aan een
tentoonstelling deel te nemen of
om er zelf eentje te organiseren,
werken te koop aan te bieden en
op bestelling te schilderen. “Ik
vind het belangrijk om naar buiten
te treden. Dat stimuleert me om
verder te doen, dat daagt me uit
om mijn grenzen te verleggen”,
zegt Jacky wanneer we ook de
groep Olieverf een bezoekje
brengen.

40 jaar Vosdelle

LOSLATEN
Er wordt bij Vosdelle op gehamerd om zo weinig
mogelijk van foto’s af te tekenen, en zoveel
mogelijk te schilderen en te tekenen naar de natuur.
“Aandachtig de dingen bekijken, de tijd nemen
om wat je waarneemt te laten doordringen, daar
word je rustig van”, zegt Claudine. “En de grote
uitdaging bestaat erin om vervolgens, wanneer je
de technieken onder de knie hebt, de werkelijkheid
los te laten en je eigen wereld te creëren. Dat is het
moeilijkste, maar de voldoening die je voelt als je dat
benadert, is enorm”, sluit Anne af.

In 1977 startte Raymond De Gryse, samen met
Maurits Pirquin, Emiel Tastenoye, Raymond
Bondroit en Jacqueline Degryse, een Hoeilaartse
vriendenkring plastische kunsten. De vereniging
groeide en al snel was hun atelier in de Vosdelle
te klein. Ze verhuisden naar een lokaal dat de
gemeente hen in de oude gemeenteschool ter
beschikking stelde, maar behielden de naam
Vosdelle.
De huidige leden zijn:
Chris Bertolo, Beatrice Bolsens, Cor Breekweg,
Bernadette Costers, Rosie Elegheer, Simone
Eyckmans, Frederic Galand, Matty Gonlag, Chris
Herckens, Nicole Leick, Christiane Lisen, Jacky
Mees, Claudine Mertens (voorzitster), Marian
Meijer, Monique Olieslaeger, Claudine Roeykens,
Anne Rowies, Jeanine Schoonjans, Nadine Slaets,
Paula Vandenput, Annie Vandenhouten, Corinne
Vanden Wouwer, Leopold Vandeputte, Lucas van
der Laan, Wilma van Helden, Frida Vloebergh,
Lieve Vranckx.
Ereleden en vroegere voorzitters:
Jacqueline Degryse en Willy Ophalvens.

Interesse?

Vosdelle is een vaste waarde op de jaarlijkse
kunsttentoonstelling van het
Druivenfestival.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je in een
ontspannen, vriendschappelijke sfeer tekenen en
schilderen? Heb je zin om een nieuwe hobby te
ontdekken? Breng dan gerust eens een bezoek
aan Kunstatelier Vosdelle.
OLIEVERF
Op dinsdag- en woensdagnamiddag
Contactpersoon: Jacky Mees, tel. 02 657 36 29,
jacques.mees.37@gmail.com
AQUAREL
Op maandag- en donderdagnamiddag
Contactpersoon: Claudine Mertens,
tel. 02 657 22 72, claudine.mertens@skynet.be

7

Veelzijdige kunstvrienden

www.kunstkringhoeilaart.be
Elk voorjaar gaan in Jeugdcentrum Koldam de deuren open voor het Lentesalon van Kunstkring Hoeilaart. Telkens
opnieuw weten deze kunstenaars het publiek te verrassen. Zij blijven evolueren en, als goede vrienden, stimuleren
zij elkaar om hun grenzen te verleggen.

ACHT PERSOONLIJKHEDEN
Roger Brenart (olieverfschilderijen),
Jos Daemen (pentekeningen),
Eliane De Brabanter (pastels en
tekeningen), Stone De Feyter
(acrylverfschilderijen), Sonia
Delhaye (aquarellen), Willy
Ophalvens (aquarellen), Claudine
Rousseau (aquarellen) en Jacques
Vanderlinden (stillevens in olieverf):
dit zijn de acht kunstenaars en
hun disciplines die momenteel
deel uitmaken van Kunstkring
Hoeilaart.
“Wij hebben geen gezamenlijk
atelier, wij werken liever
individueel”, zegt Jos Daemen
die in 2010 de voorzittersfakkel
van Roger Brenart overnam. “We
hebben alle acht onze eigen
manier van werken, onze eigen
stijl en persoonlijkheid.”
Een vijftal keer per jaar komen
ze wel samen om hun nieuwe
werken te bespreken en elkaar aan
te moedigen. “Als kunstenaar geef
je jezelf altijd een stukje bloot.
8

Het versterkt je zelfvertrouwen
wanneer je je werk kan aftoetsen
aan de mening en het advies van
collega’s, alvorens ermee naar
buiten te komen”, legt Willy
Ophalvens uit. “We hebben veel
aan elkaar, we hebben veel respect
voor elkaar en elkaars werk, en
zijn een echte vriendengroep
geworden.”

Andere leden die ooit bij
Kunstkring Hoeilaart aangesloten
waren, zijn Laurent Eekhout
(kunstschilder), Gerard Deman
(kunstschilder), Maria Derom
(kunstschilder), Simonne Eyckmans
(aquarellen), William Mommaerts
© MAP
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De Hoeilaarste kunstverenigingen

VERSCHEIDENHEID
In 1970 richtten een aantal
Hoeilanders deze kunstkring op
met de specifieke bedoeling om in
de gebouwen van de toenmalige
schuimwijncoöperatieve Serco
regelmatig tentoonstellingen
te organiseren. Waren er
toen bij: Marcel Vandenput
(erevoorzitter), Jean-Pierre Willaert
(voorzitter), Raymond De Gryse
(beeldhouwer), Sonia Delhaye
(aquarellen en email), Germain
Gilbert (kunstschilder), Firmin
Neyrinck (kunstschilder), Modest
Raes (pottenbakker) en Jozef
Vandeperre (kunstschilder).

(kunstschilder), Thierry Rowies
(graveerkunst), Julia Vandenschrick
(aquarellen), Nathalie Van de
Wouwer (keramiek) en Evy Van
Ranst (graveerkunst).
Beeldhouwers, keramisten,
pottenbakkers, emailkunstenaars,
aquarelschilders, olieverfschilders,
pentekenaars, … alle vormen van
beeldende kunst waren en zijn

© MAP

Cultuur

bereikbaar in 1, 2, 3

nog steeds welkom bij de kring. Volgens de statuten
dien je een bepaald niveau te hebben om toegelaten
te worden, maar in de praktijk valt dat wel mee. “Het
is niet zo dat we vragen om bepaalde diploma’s voor
te leggen. We bekijken gewoon of het voorgelegde
werk kan aansluiten bij het profiel van onze kring”,
verduidelijkt Jos.

Dankzij het abonnement 1, 2, 3 … Hoeilaart kan je
voor een prikje en dicht bij huis genieten van cultuur. Rond
9 januari krijgt iedereen de folder met het aanbod van
januari tot juni 2018 in de bus.
De dienst Vrije Tijd, de bib
en de verenigingen hebben
weer gezorgd voor een
gevarieerd aanbod van
theater, film, voordrachten,
concerten en festiviteiten.
De folder vertelt je er alles
over. Bestel tickets voor ten
minste drie activiteiten en
je geniet van de voordelige
abonnementsprijzen.
Bovendien kan je met je
cultuurwaardebons nog
tweemaal 2,50 euro extra
korting krijgen.

De werken van de Kunstkring zijn al jaren te
bewonderen op hun jaarlijkse Lentesalon, op de
kunsttentoonstelling van het Druivenfestival en
op andere gezamenlijke tentoonstellingen in en
buiten Hoeilaart. Daarnaast mogen de leden ook
aansluiten bij andere kunstgroepen en individuele
tentoonstellingen organiseren.
VERJONGING
“Alhoewel we ons nog jong van geest voelen,
moeten we toch stilaan toegeven dat we niet
meer van de jongsten zijn”, lacht Willy. “Voor de
continuïteit is het belangrijk dat er jonge leden
bijkomen.”
De Kunstkring is daarom van plan om in 2018 een
kunstwedstrijd te organiseren, waar alle creatieve
Hoeilanders aan kunnen deelnemen. Op die manier
hoopt de Kunstkring een aantal nieuwe talenten te
ontdekken. Je hoort er nog van!

voorjaar 2018

Wie de brochure niet in de bus kreeg, kan ze
downloaden van www.felixsohie.be of een exemplaar
aan de balie van het GC Felix Sohie gaan halen.
HOEI_123hoeilaart_DEC017.indd 1

Voor een paar euro’s in eigen dorp genieten van een
gezellig, ontspannend en verrijkend uitje. Laat die
kans niet liggen!

Voor meer informatie

INFO EN TICKETS:
dienst Vrije Tijd, balie GC Felix Sohie
Gemeenteplein 39
tel. 02 657 05 04
cultuur@hoeilaart.be

en om aan te sluiten bij Kunstkring
Hoeilaart, mag je steeds voorzitter Jos
Daemen contacteren: tel. 02 657 19 36,
jos.daemen@telenet.be.

Openingsuren

Balie GC Felix Sohie

© MAP

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		

8.15-12.30 uur
8.15-12.30 uur
8.15-12.30 uur en 13.30-19.00 uur
8.15-12.30 uur
8.15-12.30 uur en 13.30-17.00 uur
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Bezoek

de ouderen in je buurt
De winter duurt extra lang voor
mensen die niet meer of moeilijk
naar buiten kunnen. Spring eens
bij hen binnen. Een babbeltje
doet deugd. Misschien hebben ze
brood, geneesmiddelen of andere
boodschappen nodig. Vraag wat
je voor hen kan doen.
Het voetpad ruimen als het
gesneeuwd heeft? De brievenbus
leegmaken? De afvalzak buiten
zetten? Er zijn vele eenvoudige
klusjes die voor sommige mensen
te moeilijk zijn. Jouw hulp kan
het verschil maken!

Gratis

huisvuilzakken
voor IGOsenioren
Senioren die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) krijgen ook
in 2018 een aantal gratis huisvuilzakken van de
gemeente: twee grote rollen of vier kleine rollen
restafvalzakken.
WAT MOET JE DOEN?
Meld je met je IGO-attest 2018 aan bij het
Sociaal Huis, waar je de zakken dadelijk krijgt.
Dat attest stuurt de Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP) je in de loop van januari op.
Enkel op vertoon van dat specifieke attest kan
je gratis huisvuilzakken krijgen. Andere attesten
gelden niet.
INFO en AFHALEN: Sociaal Huis
tel. 02 658 28 68 - sociaalhuis@hoeilaart.be
kasteelhoeve, Jan van Ruusbroecpark
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Vrijwilligers voor

Kinderdorp
Elk kind heeft recht op een warme en liefdevolle
omgeving om op te groeien. De begeleiders van
Kinderdorp spannen zich daar dagelijks met veel
energie voor in. Sinds februari kunnen ze daarbij
rekenen op de steun van een groepje vrijwilligers.
Onder het motto ‘Ieder kind verdient het om 1 keer
per jaar in het zonnetje te worden gezet’, zorgen
de vrijwilligers voor wat extra aandacht: ze bakken
verjaardagstaarten, organiseren feestjes, geven bijles
wiskunde, kopen sportmateriaal aan, …
GEZOCHT: EXTRA HELPENDE HANDEN
Zin om als vrijwilliger een handje toe te steken?
Of heb je een idee voor een fijne activiteit? Stuur
een vrijblijvende mail naar vrijwilligerswerk.
kinderdorp@gmail.com voor meer informatie. Of
bel naar Annemieke Ooteman, gsm 0470 95 77 03.
Alle hulp is welkom!

Inschrijven

voor het woonzorgcentrum

Nieuwe regeling vanaf 2018
Om het toewijzen van een kamer in het woonzorgcentrum Hof ten
Doenberghe efficiënter te laten verlopen, past OCMW Hoeilaart vanaf 1 januari
het systeem van de inschrijvingslijsten aan.
VERANDERING NODIG
Het woonzorgcentrum Hof ten
Doenberghe werkte tot nu toe
met een actieve lijst voor senioren
die zo snel mogelijk een kamer
in het centrum wensen, en
een passieve lijst voor wie zich
‘uit voorzorg’ inschrijft. In de
praktijk bleek dit systeem echter
onvoldoende perspectief te bieden
aan senioren die onmiddellijk in
het woonzorgcentrum wensen
opgenomen te worden.
De OCMW-raad heeft daarom
beslist om het toewijzingssysteem
te herwerken. Dat gebeurde
in samenspraak met de
coördinerend geneesheer van
het woonzorgcentrum, de
maatschappelijk werker en de
directie van de woonzorgsite, en
de voorzitter en de secretaris van
het OCMW.
WACHTLIJST EN OPNAMELIJST
Vanaf 1 januari 2018 werkt
het woonzorgcentrum met een
wachtlijst en een opnamelijst. De
wachtlijst is bedoeld voor senioren
die nog niet wensen opgenomen

te worden. De opnamelijst dient
voor senioren die onmiddellijk
wensen opgenomen te worden.
KORT HOUDEN
In de wacht- en de opnamelijsten
wordt een onderverdeling
gemaakt op basis van de
zorgbehoevendheid en het
onderscheid tussen Hoeilanders en
niet-Hoeilanders.
Op die manier worden concreet
volgende zes opnamelijsten
gehanteerd:
voor Hoeilanders
• Hoeilanders met een ‘RVT-profiel’
(= zwaar zorgprofiel dat bepaald
wordt aan de hand van een
schaal die de zelfredzaamheid
meet);
• Hoeilanders met een ‘ROBprofiel’ (= minder zwaar
zorgprofiel dat bepaald wordt
aan de hand van diezelfde
schaal);
• Hoeilanders met dementie;
voor niet-Hoeilanders
• niet-Hoeilanders met een ‘RVTprofiel’ (= zwaar zorgprofiel dat

bepaald wordt aan de hand van
diezelfde schaal);
• niet-Hoeilanders met een
‘ROB-profiel’ (= minder zwaar
zorgprofiel dat eveneens bepaald
wordt aan de hand van diezelfde
schaal);
• niet-Hoeilanders met dementie.
Het is de bedoeling de opnamelijsten zo kort mogelijk te
houden, zodat aan de senioren
die daadwerkelijk opgenomen
wensen te worden, een duidelijk
perspectief kan geboden worden.
Per opnamelijst zal het OCMW
werken met een top 3.
De allereerste inschrijvingsdatum
op een wacht- of opnamelijst blijft
steeds gelden voor de volgorde op
de opnamelijsten. Men kan echter
nooit de top 3 voorbijsteken.
Enkel voor de bewoners van de
serviceflats of voor een interne
verhuis wordt op deze regel een
uitzondering gemaakt.
INFO:
Els De Munter,
maatschappelijk werker woonzorgsite
tel. 02 658 01 35
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Februari

zonder alcohol

Hoeilaart neemt in 2018 opnieuw deel aan de campagne Tournée Minerale. Wie gaat de uitdaging aan en drinkt in
februari een maand lang geen alcohol? Vorig jaar namen 31 Hoeilanders deel. Doen we het dit jaar beter?
Alcohol is geen onschuldig product. Drinken
beïnvloedt je gezondheid en heeft invloed op je
veiligheid en je gedrag. Waarom niet eens een maand
zonder alcohol en genieten van de vele voordelen?
Beter slapen, een mooiere huid, gewichtsverlies, fitter
en besparen op centjes en katers!
Naast een betere gezondheid vallen er ook prijzen
te winnen met de nationale actie. Daar bovenop
schenkt de gemeente via lottrekking aan twee

Spreekuur
van de FOD Sociale Zekerheid
Elke derde dinsdag van de maand houdt de
sociale dienst van de Directie Generaal Personen
met een handicap (Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid) spreekuur in het Sociaal
Huis van Hoeilaart. Een maatschappelijk werker
van de dienst beantwoordt vragen over de
dienstverlening, lopende dossiers en nieuwe
aanvragen.
Om de bezoekers niet te storen, worden er
geen telefonische vragen behandeld. Wie niet
aanwezig kan zijn, kan via het Sociaal Huis
eventuele vragen overmaken.
Eerstvolgende spreekuren: dinsdag 16 januari
en 20 februari, 13.30-14.30 uur, in het Sociaal
Huis (kasteelhoeve, Jan van Ruusbroecpark).
INFO:
Sociaal Huis
tel. 02 658 28 68
sociaalhuis@hoeilaart.be
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deelnemers uit Hoeilaart een mand met gezonde
producten van de Oxfam-Wereldwinkel.
Meedoen dus, en vrienden en familie motiveren,
want er valt enkel te winnen! Inschrijven
bij team ‘gemeente Hoeilaart’ kan op
www.tourneeminerale.be/nl (kies ‘Mijn team
doet mee’), waar je ook meer info vindt over de actie.
De actie is een samenwerking van de Druglijn en de
Stichting tegen Kanker. Je kan dit goede doel ook
financieel steunen en/of je laten sponsoren.
INFO:
dienst Vrije Tijd
Sport en Gezondheid
tel. 02 894 54 26
sport@hoeilaart.be

Bloedinzameling
De eerstvolgende
bloedinzameling van het
Rode Kruis vindt plaats
op 11 januari 2018,
van 18 tot 20.30 uur in
de grote zaal van het GC
Felix Sohie.
Zeventig procent van de bevolking heeft ooit in
z’n leven bloed nodig. Op elk moment moet er
daarom voldoende en veilig bloed in voorraad
zijn. En dat bloed wordt gegeven door vrijwillige
donoren. Word jij ook donor?
INFO:
www.bloedgevendoetleven.be

Bouwen en verbouwen:

e-loket om je

vergunningen aan te vragen
Ook in Hoeilaart kan je via het elektronisch omgevingsloket van de Vlaamse Overheid bij de gemeente de nodige
vergunningen aanvragen om te bouwen en te verbouwen. Alhoewel de papieren formulieren voor eenvoudige dossiers
blijven bestaan, dien je best je aanvraag digitaal in. Voor architecten is de digitale aanvraag verplicht.
DE OMGEVINGSVERGUNNING
Om een woning of een andere constructie te
bouwen, te renoveren, uit te breiden of af te
breken, om een terrein op te hogen of te nivelleren,
lichtreclame of een publiciteitsbord te plaatsen,
bomen te vellen, … heb je een vergunning nodig.
Zonder vergunning mogen deze werken niet
uitgevoerd worden, dat is niet nieuw.
Nieuw is wel dat de vroegere stedenbouwkundige
vergunning, de verkavelingsvergunning en de
milieuvergunning werden vervangen door de
geïntegreerde omgevingsvergunning.
Door het invoeren van de omgevingsvergunning
worden de impact op het gebruik van de ruimte en
de gevolgen voor het milieu in één aanvraagdossier
onderzocht en vergund of geweigerd. Naargelang het
onderwerp kan dit dossier wel louter milieukundige
zaken of enkel stedenbouwkundige werken bevatten.
Er zijn twee vergunningsprocedures: een ‘gewone’ en
een ‘vereenvoudigde’.
De omgevingsvergunning wordt in principe
afgeleverd door het schepencollege, tenzij de
aanvraag een afweging door een provinciale of
gewestelijke overheid vereist.

Het behandelingsproces verloopt volledig digitaal.
Ook de beslissing wordt digitaal afgeleverd. De
burgemeester ondertekent de stedenbouwkundige
vergunning met zijn elektronische identiteitskaart en
je ontvangt de beslissing in je mailbox.
Je kan met dit systeem een dossier indienen en
opvolgen van waar je wil en wanneer je wil, 24 uur
op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft slechts één keer de
gevraagde informatie in te brengen en deze wordt
in een centrale bron bewaard. Daardoor moet je
geen informatie aanleveren die al bij de overheid
beschikbaar is. Ook kopieën maken van je dossier
hoeft niet meer.
Architecten zijn verplicht om de vergunningsaanvraag
digitaal in te dienen. Als burger heb je de keuze. Het
kan voor eenvoudige dossiers nog altijd op papier,
maar digitaal heeft de voorkeur en verloopt vlotter.
INFO:
dienst Omgeving
tel. 02 658 28 78
omgeving@hoeilaart.be
https://www.omgevingsloket.be

HET ELEKTRONISCH OMGEVINGSLOKET
Nieuw is ook dat de omgevingsvergunning
elektronisch kan aangevraagd worden. Je surft naar
www.omgevingsloket.be, met je elektronische
identiteitskaart en pincode. Een helpdesk
beantwoordt eventuele vragen. Met behulp van een
eID-kaartlezer of een token kan je de klok rond een
aanvraagdossier samenstellen en indienen.
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Nieuwe premie

‘Kernwinkelgebied’
De handelsactiviteit aanzwengelen en het dorpscentrum meer uitstraling geven: dat zijn twee prioriteiten van
het gemeentebestuur. Met de starterspremie en de grondige opknapbeurt van het Gemeenteplein werden alvast
resultaten geboekt. Met de premie ‘Kernwinkelgebied’ wordt, met de steun van de Vlaamse Overheid, een
nieuwe stap in de goede richting gezet.
Met de premie ‘Kernwinkelgebied’
wil de gemeente handelszaken
uit de wijken naar het centrum
halen en eigenaars stimuleren
om hun panden in het centrum
als handelszaak in te richten of te
verbeteren.
VOOR WIE? WAARVOOR?
Concreet kan de nieuwe premie
van 1 januari 2018 tot en met
30 augustus 2019 aangevraagd
worden door eigenaars van een
pand in het kernwinkelgebied van
Hoeilaart voor:
• de gevelrenovatie van het
handelspand;
• aanpassingswerken voor wonen
of werken boven of achter de
winkel;
• de verhuis van een handelszaak
naar het kernwinkelgebied;
• aanpassingswerken om van
een of meerdere panden in het
kernwinkelgebied een geschikte
handelszaak te maken.

VOORWAARDEN
De voornaamste voorwaarden
zijn dat het pand waarvoor de
premie aangevraagd wordt,
gelegen is in het kernwinkelgebied
van Hoeilaart (gele cirkel op het
kaartje), ouder is dan 5 jaar en
bedoeld is voor een KMO-zaak.
Callshops, nachtwinkels,
automatenshops, goktenten,
sexshops, peepshows, dancings,
lunaparken, privéclubs, erotische
massagesalons, financiële en
verzekeringsinstellingen, immo-,
interim- en andere kantoren, vrije
of intellectueel dienstverlenende
beroepen, winkels met activiteiten
van telefonie en/of internet komen
niet in aanmerking.
BEDRAG
De premie bedraagt maximaal
75 procent van de aanvaarde
offertebedragen (exclusief btw),
met een maximum van 15.000
euro per dossier, waarvan:

• maximaal 3750 euro van
het totale premiebedrag
voor gevelrenovatie van een
handelspand;
• maximaal 3750 euro van
het totale premiebedrag
ter ondersteuning van de
aanpassingswerken voor wonen
of werken boven of achter
winkels;
• maximaal 3750 euro van het
totale premiebedrag voor de
verhuis van een handelszaak
van buiten naar binnen het
kernwinkelgebied van Hoeilaart;
• maximaal 3750 euro van
het totale premiebedrag
ter ondersteuning van de
aanpassingswerken om van
een of meerdere panden een
geschikte handelszaak te
maken.
De helft van het premiebedrag kan
de gemeente terugvorderen van
de Vlaamse Overheid, Agentschap
Innoveren en Ondernemen.
AANVRAGEN
Vanaf 1 januari 2018 zal de premie
aangevraagd kunnen worden op
www.hoeilaart.be/premiekernwinkelgebied. Uiterlijk op
vrijdag 30 augustus 2019 dienen
de laatste aanvragen ingediend te
worden.
INFO:
dienst Lokale Economie
tel. 02 658 28 57
lokaleeconomie@hoeilaart.be
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B&B

Modeboetiek

Huize Dumberg

‘C’est ça’

Sinds 2010
Gastvrouw: Kristin Van Orshoven
Gastheer: Pierre Debray
Adres: Groenendaalsesteenweg 25
Tel. 02 657 10 58
Gsm 0494 21 58 61
E-mail: kristin.vanorshoven@gmail.com
Website: https://sites.google.com/site/huizedumberg/home

Sinds eind oktober 2017
Zaakvoerders:
Ellys Jeuring en Fiona Klijn
Adres: Albert Biesmanslaan 14
Tel. 02 426 16 26
E-mail: f.klijn17@gmail.com

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een B&B te
beginnen?
Kristin: Wij hebben altijd veel gereisd en enorm genoten van
de kleinschalige pensions waar we logeerden, van de sfeer die ze
uitstraalden en van het contact met de uitbaters. Toen onze oudste
dochter Laura het huis uitging, stelde zij voor om van haar kamer een
gastenkamer te maken. Dat leek ons een prima idee.

Welk soort B&B is Huize Dumberg?
Kristin: De B&B past helemaal bij onze manier van reizen en leven. Als
je de gasten een aangenaam verblijf wil bezorgen, moet je niet zozeer
geld, als wel tijd investeren. Wij vinden het evident om de mensen bij
hun aankomst iets te drinken aan te bieden, meestal met vers gebak
van ’t huis. Dat geeft ons meteen de tijd voor een babbeltje en om
de verwachtingen af te tasten. We baten de B&B uit voor ons plezier.
Ons motto is ‘ONTmoeten’: niets moet, alles kan besproken worden,
en ‘gewoon’ is goed genoeg. Mensen die een luxueus verblijf wensen,
met jacuzzi en zo, kiezen beter een ander adres. Ons accent ligt op
kleinschaligheid, op een persoonlijke ontvangst in een huiselijke sfeer,
op een fijn gesprek. Het ontbijt is ons visitekaartje: home made brood
en producten van ‘t huis, zoals eitjes van onze kippen, confituren en
smoothies. Muzikanten hebben een streepje voor. We hebben een piano
in huis en wie ons een mooi vleugje muziek brengt, leggen we extra in de
watten. Een verblijf in Huize Dumberg is ook democratisch qua prijs, we
willen iedereen de kans geven om er een weekend op uit te trekken.

Nooit lastige klanten over de vloer gehad?
Kristin: Duidelijke regels zijn belangrijk, aan sommige gasten moet je
echt heel concreet zeggen wat kan en wat niet kan. Daarom ook dat we
de tijd nemen om de gasten bij hun aankomst uitgebreid te ontvangen.
We kunnen dan de nodige afspraken maken, en bijvoorbeeld laten weten
dat we aan onze nachtrust houden. De slippers staan altijd klaar om ’s
nachts muisstil binnen te komen. Maar ook wij zorgen ervoor om onze
gasten niet te storen en dringen ons op geen enkele manier op.

Is Hoeilaart een goede locatie?
Kristin: Hoeilaart is toeristisch ontzettend goed gelegen: een prachtig
dorp omringd door het Zoniënwoud, vlak bij Brussel, Tervuren, Waterloo,
Louvain-la-Neuve, Leuven, … Je vindt hier uren wandel- en fietsplezier
en interessante culturele activiteiten. Onze gasten zijn meestal fietsers
en wandelaars, maar vaak ook mensen die op familiebezoek komen in
de streek en mensen die hier voor een korte of langere periode moeten
zijn voor het werk. Het station van Groenendaal is vlakbij, je bent zo in
Brussel.
We maken altijd tijd vrij om onze gasten wegwijs te maken in de
toeristische troeven van de regio. We kunnen hen zonder moeite een
programma voor een hele week aanbieden.

Hoe kijken jullie terug op zeven jaar B&B?
Kristin: Je mag het uitbaten van een B&B niet onderschatten. Als je het
goed wil doen, moet je er tijd insteken. Maar als je merkt dat de gasten
het naar hun zin hebben, dat ze het ontbijt, de koekjes, de sfeer in huis,
de omgeving, … appreciëren, dan geeft dat veel voldoening. Gedurende
de voorbije zeven jaar hebben we ontzettend lieve, fijne mensen
ontmoet met diverse achtergronden. Die ontmoetingen, maar ook de
inspanningen die we ervoor doen, geven ons leven meer kleur.

Open:
maandag van 12 tot 18.30 uur,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 18.30 uur.
Zondag gesloten.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om hier
een boetiek te beginnen?
Ellys: Dertig jaar geleden, voor we verhuisden
naar Zuid-Amerika, hebben we ook al in Hoeilaart
gewoond. Toen mijn echtgenoot overleed, kreeg ik
heimwee naar Europa en dacht ik spontaan terug aan
Hoeilaart. In Uruguay had ik een grote kledingzaak,
gespecialiseerd in feestkleding. Fiona, mijn dochter,
was eerder al in Frankrijk gaan wonen en had
een schoonheidszaak aan de Azurenkust. Mode
en ondernemen zitten ons duidelijk in het bloed.
We besloten onze krachten te bundelen en hier in
Hoeilaart samen een modeboetiek te openen.

Hoe proberen jullie het verschil te maken?
Fiona: We kozen voor een klein, gezellig winkeltje,
waar koffie en thee voor de bezoekers klaar staan.
Je vindt hier mooie, modieuze dameskleding aan een
schappelijke prijs. Bekende merken zoals Pauline B
en Amélie & Amélie, … en minder bekende, jongere
maar even stijlvolle merken. Schoenen, juwelen,
tassen, bontjassen, spijkerbroeken, … feestelijk en
casual, je vindt het bij C’est ça in alle maten, ook
grote. Elke week komt er een nieuwe voorraad
unieke stukken binnen. De kans dat je in het dorp
een vriendin tegen het lijf loopt die bij ons hetzelfde
heeft gekocht, is klein.

Waaraan beleef je het meeste plezier in je
job?
Fiona: Modetrends volgen en ontdekken, naar
beurzen gaan, collecties uitkiezen, … daar kunnen
we ons volop in uitleven. Maar ook het contact met
de klanten, advies geven en van gedachten wisselen
over wat hen goed staat, maakt het boeiend. We
gaan graag op zoek naar mooie dingen waarvan
we denken dat ze bij onze klanten zullen passen.
Gelukkig hebben we beiden een ‘neus voor mode’.
Er komt in ieder geval meer bij kijken dan gewoon
maar in een winkel staan. En verder zijn er natuurlijk
ook de boekhouding, de verzekeringen en andere
administratieve paperassen. Kortom, het is nooit saai.

Vinden jullie Hoeilaart een goede locatie?
Ellys: Hoeilaart is gewoon super. We vinden hier het
gepaste doelpubliek: modieus en met goede smaak.
De ligging van de winkel aan de Albert Biesmanslaan
is ook prima: er is hier veel passage en een grote
parking vlakbij. We kregen al veel klanten over de
vloer, de boetiek draait zeer goed. De reacties zijn
uitermate positief. Ondanks de dieven die we al over
de vloer kregen, kunnen we echt spreken van een
veelbelovende start!
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Verplichte

registratie van katten
CatID, de officiële centrale databank voor katten, is sinds 1 november 2017 operationeel. Eigenaars moeten al
langer hun kat laten chippen en registreren, maar een officiële centrale databank was er nog niet. Elke nieuwe
registratie van een kat moet nu in CatID gebeuren.
WAT MET MIJN KAT?
Volgens het Besluit van de
Vlaamse Regering van 5 februari
2016 moeten volgende katten
voortaan geïdentificeerd zijn (met
chip) en geregistreerd worden in
de centrale databank CatID:
• alle katten jonger dan 12 weken;
• alle katten voor ze weggegeven
of verkocht worden.
Als je kat al geregistreerd is in
een andere databank, moet je ze
niet opnieuw in CatID registreren.
Maar het kan.

ILIEU

Een kat die uit het buitenland
komt en minstens zes maanden
in België verblijft, moet binnen de
acht dagen geregistreerd worden,

ook al werd ze eerder in het
buitenland geregistreerd.
HOE GEBEURT HET?
De dierenarts identificeert
en registreert het dier. Ook
wijzigingen in de gegevens
(bijvoorbeeld een adreswijziging)
worden door de dierenarts
doorgegeven.
WAT KOST HET?
Je betaalt de chip, 3 euro voor de
registratie, en de consultatie bij de
dierenarts.
VOORDELEN
Door deze maatregelen wordt het
in de toekomst makkelijker om
verdwaalde katten met hun baasje
te herenigen. Vandaag wordt

4,5 procent van de katten die
terechtkomen in asielen, opnieuw
thuisgebracht. Bij de honden,
die al sinds 1998 geregistreerd
worden in een centrale databank,
lukt dat in 85 procent van de
gevallen.
De verplichte centrale registratie
moet daarnaast ook fraude en
misbruik tegengaan.

Groepsaankoop voor energieke daken
Om het plaatsen van fotovoltaïsche
zonnepanelen en het isoleren van
daken en zoldervloeren te stimuleren,
organiseerde de provincie VlaamsBrabant in 2017 met een aantal
partners een groepsaankoop.
Wegens het grote succes wordt dit
initiatief verlengd.
Tot en met 31 maart kan je nog
intekenen en genieten van de
voordelige prijzen en uitstekende
voorwaarden. De groepsaankoop
staat garant voor een kwaliteitsvolle
uitvoering, een correcte prijs en een
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stipte opvolging, en werkt enkel met
lokale aannemers en installateurs.
Inschrijven doe je via de website
www.vlaamsbrabant.be/
groepsaankoop. Daar vind je ook

alle informatie over deze campagne.
INFO:
3Wplus Energie
tel. 02 451 53 85
energie@3wplus.be

Glasinzameling

op het Gemeenteplein

Alhoewel je nergens glasbollen ziet staan, geraak je je glasafval nu ook kwijt op het Gemeenteplein.
Tussen de parking en de kerk werden twee ondergrondse glascontainers
geplaatst. Ze vallen nauwelijks op, want bovengronds zie je enkel twee
inwerpzuilen voor wit en gekleurd glas.
Doordat de containers zich ondergronds bevinden, is er aanzienlijk minder
geluidshinder. Uit ervaring met dergelijke ondergrondse containers is ook
gebleken dat mensen minder sluikstorten rond de inwerpzuilen.
DE REGELS
Voor de glascontainers gelden dezelfde regels als voor de glasbollen.
• Tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens, alsook op zon- en feestdagen is
het verboden om glas in de containers te gooien.
• De glazen voorwerpen moeten volledig leeg zijn. Verwijder deksels en doppen.
• Houd wit glas en gekleurd glas gescheiden.
• Gooi er enkel transparante glazen flessen, bokalen en flacons in. Ander
glasafval breng je naar het recyclagepark.
• Laat niets naast de inwerpzuilen rondslingeren. Sluikstorten is strafbaar.
INFO: Interrand - tel. 02 658 95 41 - info@interrand.be - www.interrand.be/glasbollen - www.hoeilaart.be/glasbollen

Weer

groen op het plein

Het bureau Formanova dat het nieuwe Gemeenteplein uittekende, nam meteen ook
de groenaanleg in de plannen op. Op die manier zijn de beplanting en de gebruikte
materialen op elkaar afgestemd, en klopt het plaatje helemaal. Begin december werden
de bomen en de eerste struiken aangeplant.
Op het Gemeenteplein en de Marcel
Félicéstraat werden in de daartoe
voorziene vakken platanen geplant,
typische straat- en laanbomen. De
bomen op de trappen naast de kerk
zijn Japanse notenbomen (Ginkgo
biloba), gekend om hun leuke,
waaiervormige bladeren.
De plantvakken werden zowel op het
Gemeenteplein als op de Neroparking
gevuld met ligusters. Plantbakken met
sierheesters, vaste planten in combinatie

met eenjarige planten, bloembollen en
aardbeien, volgen nog.
Voor fris groen wordt het nu wachten
tot de lente. Elk jaar van april tot oktober
zullen er op het Gemeenteplein ook
bloembakken geplaatst worden, wat de
aantrekkelijkheid en de gezelligheid van
het plein nog zal vergroten.
INFO:
milieudienst
tel. 02 658 28 75
milieu@hoeilaart.be
17

Elektrisch rijden
E-wagens laden op het Gemeenteplein

Om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren is het belangrijk dat er voldoende laadpalen komen
onderweg. Op het Gemeenteplein hebben Eandis en de gemeente een nieuwe laadpaal met twee laadpunten
laten plaatsen.
PAAL VOLGT WAGEN
Chauffeurs van elektrische wagens laden meestal
voor het vertrek, thuis of op het werk. Dat beperkt
hun verplaatsingsvrijheid. Daarom wil de Vlaamse
overheid dat er tegen 2020 in Vlaanderen 2500
bijkomende publieke laadpalen komen, minstens
één in elke gemeente. Om dat doel te bereiken
werden de netbeheerders ingeschakeld.
De nieuwe paal op het Gemeenteplein kadert in het
project Paal volgt wagen dat in dit verband door
netbeheerder Eandis werd gelanceerd. Eandis ging
op zijn beurt in zee met het bedrijf Allego om de
laadpalen voor het project te leveren, te plaatsen en
uit te baten.
Meer info: www.paalvolgtwagen.be
HOE LADEN?
De nieuwe paal heeft twee laadpunten. Twee wagens
kunnen tegelijkertijd laden. De twee oplaadplaatsen
zijn op de grond met groene lijnen aangeduid.
Als gebruiker heb je een laadpas (laadkaart) nodig
om de paal te activeren en de laadbeurt te betalen.

Op verzoek
Het Paal volgt wagen-principe betekent dat op
verzoek publiek toegankelijke laadpalen worden
geplaatst in de woonomgeving van wie ze nodig
heeft.
Ook particulieren kunnen de kosteloze plaatsing
van een publieke laadpaal in de buurt bij Eandis
aanvragen via www.eandis.be/laadpaal-aanvragen
of via www.paalvolgtwagen.be. Het opladen zelf
gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij
de andere 2500 publieke laadpalen.
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Een tip voor e-chauffeurs
Waar je ook bent, op www.smoovapp.eu/be en
via de smoov-app kan je snel en eenvoudig een
vrij laadpunt van Allego en het project Paal volgt
wagen in de buurt vinden.
Je ziet op elk moment precies hoeveel je laadt
en hoeveel dat kost. Smoov attendeert je erop
wanneer jouw favoriete laadpunt vrijkomt of
wanneer die juist door iemand anders bezet wordt.
De laadpas is verbonden aan een abonnement bij
een laadpasaanbieder, ook mobility service
provider (MSP) genoemd. In vergelijking met de
vorige laadpaal die op het Gemeenteplein stond,
heeft de nieuwe paal het voordeel dat hij niet aan één
specifieke provider verbonden is. Je hebt keuze uit
Blue Corner, Eneco, EV-box, EC-point, Optimile, BMW
Charge Now, The New Motion BE en PlugSurfing.
Met een laadpas van deze aanbieders kan je gebruik
maken van de nieuwe paal. Sommige providers
werken ook met een app.
Met PlugSurfing heeft Eandis voor het project Paal
volgt wagen afspraken gemaakt over een speciale
laadpas en een voordelig laadtarief. Van Blue Corner
kan je in Hoeilaart bij de gemeente een gratis laadpas
krijgen waarmee je 1 jaar gratis kan laden. Het loont
zeker de moeite om de tarieven van de verschillende
aanbieders te bekijken en te vergelijken.

Kerstboominzameling
Blue Corner in Hoeilaart
Al in 2012 sloeg Hoeilaart de weg in van het elektrisch vervoer.
Hiermee was onze gemeente bij de pioniers in Vlaanderen.
TWEE PALEN
Naast de nieuwe paal op het Gemeenteplein, beschikt de
gemeente nog steeds over twee laadpalen die in samenwerking
met Eandis en Blue Corner werden geplaatst. Aan deze palen
kunnen zowel fietsen als wagens laden. Ze bevinden zich:
• op de parking van het gemeentehuis;
• op de Mariënparking.

In de week van 22 januari tot en met
26 januari kan je op de wekelijkse ophaaldag,
samen met het snoeihout, je kerstboom met
het huisvuil meegeven.
• Leg de boom op de stoep voor 7 uur ’s
morgens.
• Verwijder de pot of plastic zak rond de
wortels, de slingers en andere kerstversiering.
• De boom mag maximaal 2 meter lang zijn.
Hak de boom eventueel in twee.
INFO:
Interrand
tel. 02 658 95 41
info@interrand.be

Om aan deze palen te laden, moet je over een Blue Cornerlaadpas beschikken.
GRATIS LAADKAART EN 1 JAAR GRATIS STROOM
Om het elektrisch vervoer te stimuleren, kan je bij de gemeente
een gratis Blue Corner-laadpas krijgen en op kosten van de
gemeente gedurende 1 jaar gratis stroom laden aan de laadpalen
in Hoeilaart en erbuiten die met Blue Corner verbonden zijn.
Voorwaarden
• Inwoner zijn van Hoeilaart.
• Eén laadpas per Hoeilander.
• Een elektrisch voertuig bezitten.
• Eén jaar na het eerste gebruik van je kaart, krijg je van Blue
Corner de boodschap dat je je moet registreren om verder
stroom aan hun palen te kunnen opladen. Vanaf dan betaal je
elke laadbeurt zelf.
Waar te verkrijgen?
Bij de dienst Onthaal, het Sociaal Huis, de sporthal en de balie van
het GC Felix Sohie.
Wat meebrengen?
• Je identiteitskaart.
• Bewijs dat je een elektrisch voertuig bezit (bijvoorbeeld
aankoopfactuur, gegraveerde fiets, …).
Hoeveel kost het?
• Hoeilanders: gratis kaart + 1 jaar gratis Blue Corner-laadbeurten.
• Niet-Hoeilanders: 15 euro + te betalen Bleu Corner-laadbeurten.
INFO: www.bluecorner.be

Papier
besparen
Maak je geen gebruik meer van de papieren
Gouden Gids en Witte Gids? Tot 15 maart 2018
kan je dat laten weten op www.goudengids.be/
businesscenter/uitschrijven-gidsen.
Bij de volgende bedeling in 2018 zal je dan geen
exemplaar meer ontvangen. Uitschrijvingen na
15 maart 2018 gelden pas bij de bedeling van
2019.
Bedrijven, telefoonnummers en adressen
opzoeken kan ook ecologisch via
www.goudengids.be en www.wittegids.be
of de gelijknamige app goudengids.be.
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Het Hele Dorp
De data voor de volgende editie van Het Hele Dorp liggen al vast! Zin om een team te vormen en mee te spelen?
Om te helpen bij de organisatie? Of om deel uit te maken van de jury ? Laat dat dan zo snel mogelijk weten!
Het Hele Dorp is een groot dorpsspel. Verschillende
teams van verenigingen, buren, wijken, vrienden, …
nemen het zowel in een aantal behendigheidsproeven
als in denkspelletjes tegen elkaar op.
1. WEBSITESPEL
Vanaf zaterdag 10 maart 2018 (12 uur) kunnen
de ingeschreven ploegen de opdrachten vinden op
www.hetheledorp.be.
2. VOORSPEL
Het voorspel vindt plaats op zaterdag 31 maart,
in de vooravond. Elk jaar weer is het voorspel ‘anders
dan anders’.
3. PARKSPEL
Op zondag 15 april wordt het Jan van
Ruusbroecpark één groot speelveld. Elk team werkt
een proef uit, die de andere teams moeten uitvoeren.
Een team telt minimum negen volwassenen en vier
kinderen (6-14 jaar), van wie één volwassene bij de
eigen proef toezicht blijft houden.
4. QUIZ
Na de quiz, op zondagavond 15 april, worden
alle punten samengeteld en is de winnaar van Het
Hele Dorp 2018 gekend.
DEELNEMEN?
De acht ploegen die vorig jaar deelnamen, kregen al
de kans om zich opnieuw in te schrijven. Vanaf

Nieuwe

1 januari kunnen nieuwe ploegen zich aanmelden.
Deelnemen kost 10 euro per volwassene en 8 euro
per kind (middageten en verzekering inbegrepen).
Zin om mee te doen? Stuur dan een mail met de
naam van jullie team en jullie contactgegevens
(naam, voornaam, adres, telefoon en e-mail van een
verantwoordelijke) naar info.hetheledorp@gmail.com.
Ook medewerkers en juryleden mogen zich op dit
adres melden.

sportregio Druivenstreek

De gemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren bundelen hun sportieve krachten in de Sportregio
Druivenstreek. Met dit bovenlokale initiatief willen ze de kwaliteit van het sportaanbod in de Druivenstreek
verhogen en meer onderlinge, beleidsmatige samenwerking nastreven.
Vanaf 1 januari 2018 stopt de ondersteuning van de
provincie Vlaams-Brabant voor enkele beleidsdomeinen,
waaronder sport. Daardoor houdt ook de Sportregio
Vlaams-Brabantse Ardennen op te bestaan. De vier
gemeenten van de Druivenstreek staken de koppen
bij elkaar om in de toekomst een verdere regionale
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samenwerking op vlak van sport te blijven organiseren.
Resultaat van dit overleg is de nieuwe Sportregio
Druivenstreek.
In tegenstelling tot de vorige sportregio, waar er
voornamelijk een samenwerking was op promotioneel
vlak, willen de gemeenten binnen Sportregio

Inschrijven voor de

krokusvakantie
12 - 16 februari 2018

Hoeilaarste kinderen en jongeren gaan weer een fantastische krokusvakantie tegemoet. Daar heeft de dienst Vrije
Tijd voor gezorgd. Inschrijven kan vanaf 9 januari.
‘GRABBELPAS’
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen zich de hele
krokusvakantie uitleven op de Grabbelpas. Leuke,
originele workshops over circus, middeleeuws koken,
katapulten maken en nog veel meer staan deze
vakantie in Jeugdcentrum Koldam op het programma!
Het uitgebreide programma vind je op www.hoeilaart.
be/nieuws/inschrijven-voor-de-krokusvakantie.
‘TIENERS’
De 12-plussers trekken er in de krokusvakantie op uit.
• Donderdag 15 februari: lasershooting en bosspel in
het Zoniënwoud.
• Vrijdag 16 februari: zwemmen in Océade en film in
Kinepolis te Brussel.
INSCHRIJVEN
Online op www.hoeilaart.be/nieuws/
inschrijven-voor-de-krokusvakantie:
• kinderen die in Hoeilaart wonen of hier naar school
gaan: vanaf dinsdag 9 januari (16 uur);
• andere kinderen:vanaf dinsdag 16 januari (16 uur).
De online inschrijvingen lopen af op zondag 4 februari
(24 uur).

Aan de balie van het GC Felix Sohie:
• dinsdag 9 januari van 16 tot 19 uur.
INFO:
dienst Vrije Tijd
tel. 02 894 54 28
vakantie@hoeilaart.be

50 % KORTING
Dankzij een tussenkomst van het OCMW genieten
Hoeilaartse gezinnen met een klein inkomen 50 %
korting op de tarieven van de vakantieactiviteiten.
Om in aanmerking te komen dient het gezin
in Hoeilaart te wonen en mag het gezamenlijk
belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan 36.137
euro, te vermeerderen met 2020 euro per persoon
ten laste (bedragen 2017).
Je neemt best contact op met de dienst Vrije
Tijd alvorens in te schrijven. Meer info en online
aanvragen: www.hoeilaart.be/korting-voor-vakantieen-naschoolse-activiteiten

Druivenstreek ook infrastructuur en beleid met elkaar
bespreken. Zo willen de gemeenten clubondersteuning
meer regionaal bekijken, en ook reglementen en
onderlinge overeenkomsten voor (boven)lokale
infrastructuur staan op de agenda.
Op promotioneel vlak werden er subsidies van
Vlaanderen binnengehaald, waardoor het aanbod
uitgebreid zal worden met ‘sporten op het werk’, en
doelgroepen zoals 50-plussers en G-sporters uit een
groter aanbod zullen kunnen kiezen.
INFO: dienst Vrije Tijd, Sport en Gezondheid
tel. 02 894 54 26 - sport@hoeilaart.be
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Het
Bij elke jaarwissel, als de Top 100’s,
Best off’s en andere lijstjes welig
tieren, kruipen ook de bibdames in
de statistieken om op zoek te gaan
naar de populairste boeken van het
voorbije jaar.
Wat was, volgens de Hoeilander,
het beste boek van 2017? Maak je
keuze in de longlist hieronder. De
LONGLIST
Alexandre Seurat, Het onhandige kind
Anja Feliers, Kwijt
Annejet Van der Zijl, De Amerikaanse prinses
Anthony Doerr, Bevroren dromen
Camilla Läckberg, Heks
Carlos Ruiz Zafon, Het labyrint der geesten
Charles Lewinsky, Andersen
Christophe Boltanski, De schuilplaats
Colson Whitehead, De ondergrondse spoorweg
Dan Brown, Oorsprong
Danielle Steel, Van onschatbare waarde
David Lagercrantz, De man die zijn schaduw zocht
Griet Op de Beeck, Het beste wat we hebben
Fleur Van Groningen, Leven zonder filter
Hilde Vandermeeren, Schemerzone
James Salter, Spel en tijdverdrijf
Jane Harper, De droogte
Jo Claes, Het gewicht van de haat

boek van het jaar

vijf titels die de meeste stemmen
krijgen, vormen de shortlist. Die
zal op 21 januari, tijdens Toast
Literair, voorgesteld worden zodat
de aanwezigen er met kennis van
zaken kunnen deelnemen aan de
verkiezing van ‘het boek van het
jaar’. Wordt het een spannende race
of kan je nu al voorspellen wie de
winnaar wordt?

De verkiezing van ‘het boek van het
jaar’ is een van de onderdelen van
het literair nieuwjaarsaperitief van
Davidsfonds en de bib, een gezellig
praatcafé vol lekkere leestips en
parelende proevertjes. Iedereen van
harte welkom op zondag 21 januari
om 11 uur in GC Felix Sohie.

Kies maximum drie titels die je het liefst
gelezen hebt of zou willen lezen. Ook titels van
boeken die volgens jou in aanmerking komen
voor de zege maar niet in de longlist zitten,
mag je nog doorgeven.
Bezorg je keuze ten laatste op 10 januari
aan de bib: op www.hoeilaart.be/bib, via
e-mail, of gewoon aan de balie. Er worden
vijf boekenbonnen van 30 euro onder alle
deelnemers verloot.

Leesclub

Heb je zin om je literaire horizon te verruimen en eens een boek te lezen om
het nadien te bespreken? De leesclub komt om de twee maand samen in
onze bib, telkens op zondagmorgen van 10 tot 12 uur.

Jussi Adler-Olsen, Selfies
Kate Hamer, Het meisje in de rode jas
Koen Peeters, De mensengenezer
Kristin Harmel, Als we elkaar terugzien
Ottessa Moshfegh, Eileen
M.J. Arlidge, Naar bed naar bed
Margot Vanderstraeten, Mazzel tov
Maya Wolny, Zwarte bladeren
Marc Peirs, Bloedlijn
Nicci French, Zondagochtend breekt aan
Nora Roberts, Voor nu & altijd
Paula Hawkins, In het water
Pauline Vijverberg, Het suikervogeltje
Santa Montefiore, De laatste roos van de zomer

IB

Sarah Jio, Die avond aan het meer
Sarah Pinborough, Wat jij niet ziet
Saroo Brierley, Lion, Mijn lange weg naar huis
Sophie Kinsella, Mijn niet zo perfecte leven
Tommy Wieringa, De heilige Rita
Toni Coppers, De zaak Magritte
Toni Coppers, De zomer van de doden
Tove Alsterdal, Draai je niet om
Yaa Gyasi, Weg naar huis
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Dit zijn de boeken die gekozen zijn voor
dit voorjaar:
• 28 januari: De boekendief, Markus
Zusak
• 25 maart: Als je iemand verliest die je
niet kan verliezen, Ish Ait Hamou
• 27 mei: Als je het licht niet kunt zien,
Anthony Doerr
De bib zorgt ervoor dat er meerdere
exemplaren van het boek beschikbaar
zijn. Deelname in de kosten: 3 euro
per bijeenkomst. Vooraf inschrijven is
noodzakelijk want het aantal plaatsen is
beperkt.

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!

IN HOEILAART
editie januari 2018

Zo 07-01-18
Toosten op 2018
De adviesraden zetten de traditie verder en nodigen alle
Hoeilanders uit om samen te toosten op het nieuwe jaar.
In de schaduw van het standbeeld van Felix Sohie wordt
er geknuffeld, gekust en geklonken op een vredevol 2018.
Iedereen is welkom op zondag 7 januari 2018, vanaf
11.30 uur, in de serre van GC Felix Sohie. Zelf een drankje
en/of hapje meebrengen is nu ook weer de afspraak.
Streek- en fairtradeproducten smaken eens zo (h)eerlijk!
Org. gemeentelijke adviesraden
INFO: Secretariaat Cultuurraad, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be

Nog t.e.m. do 11-01-18
Digitale vertelkiosk
Non-stop verhaaltjes luisteren in verschillende talen? In de bib kan het.
Nog tot 11 januari staat er een kamishibai-theatertje met een digitaal
touchscreen. Kinderen kunnen een verhaal in een bepaalde taal kiezen:
Nederlands, Frans, Engels, Spaans, klassiek Arabisch, Turks, Farsi of
Pular. Een Talenbraderie om eindeloos van te genieten!
Een project van Foyer Molenbeek met de steun van het Vlaams Fonds
voor de Letteren.
Org. Bib Hoeilaart
Bibliotheek Hoeilaart. Gratis. INFO: tel. 02 657 17 44,
bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib
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Wo 03-01-18
Computerspreekuur
Maandelijks spreekuur voor senioren met problemen en
vragen bij het gebruik van de computer. Vrijwilligers van
de Seniorenraad met meer informatica-ervaring helpen
hen graag verder. 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 wel een
seintje wanneer je de eerste keer wil deelnemen.
INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58,
seniorenraad@hoeilaart.be

Zo 14-01-18
Wandeling: Op zoek naar
erfgoed in Groenendaal
In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed organiseert Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ)
deze wandeling in Groenendaal (7 km).
Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
14 uur, Bosmuseum, Groenendaal. Gratis.
INFO: www.ngz.be

Do 18-01-18
Jean-Luc Pappi Trio

Za 06-01-18
Opera in Aken: La Traviata
In het Musiktheater van Aken kan je met vtbKultuur
genieten van de bekende opera La Traviata van Giuseppe
Verdi.
Programma:
Vertrek in Hoeilaart (Gemeenteplein) om 15.30 uur
Aankomst in Aken rond 17.45 uur
Start opera om 19.30 uur
Terugkomst voorzien rond 00.30 uur
Org. vtbKultuur Hoeilaart
Prijs: plaats 1ste rang: 63 euro, plaats 2de rang:
58 euro te storten op rekeningnummer
BE37 7340 1889 7528 van Paul Vanloo (vtbKultuur).
In de prijs zijn de busrit, fooi voor de chauffeur, btw,
baantaks, het toegangsticket (plaatsen telkens in de
benedenzaal), de vestiaire, een drankje in de foyer en
een drankje in de bus achteraf inbegrepen.
INFO en INSCHRIJVINGEN: tel. 02 657 23 09,
vanloo.paul@skynet.be

24

Jazz at Felix’
Een pijnlijke val belette Jean-Luc vorig seizoen om te komen
spelen en dat wil hij absoluut goedmaken! Jean-Luc Pappi
haalt zijn ideeën zowat overal, maar heeft duidelijk een
zwak voor Latijns-Amerikaanse stijlen met als opvallende
ankerpunten de Cubaanse en Antilliaanse ritmen
(chachacha, merengue, calypso, …). Dit alles lardeert hij
met harmonieën ontleend aan de jazztraditie. Spontaniteit
is de sterke troef van het trio. Voeg daar een flinke dosis
improvisatie aan toe en je hebt een originele cocktail van
ritmen, melodielijnen en harmonieën.
Line-up: Jean-Luc Pappi: piano - Bruno Castellucci: drums Hendrik Vanhattenhoven: contrabas
Org. 5 voor 12
20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:
7,5 euro. VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard. KAARTEN: dienst Vrije
Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be
INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26,
jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be

Wo 24-01-18
Isra en het magische boek

Een gids van NGZ neemt je mee voor een tocht in de
Sint-Corneliusdreef. Wat is er allemaal te zien langs een
van de langste dreven in het Zoniënwoud? Dat kom je te
weten op deze wandeling (7 km).

Familiefilm
De negenjarige Isra komt tijdens een schooluitstap een
wonderbaarlijk boek op het spoor. Dit magische boek
voert haar via allerlei omwegen naar Het Snoepkasteel.
Daar zit een jongetje opgesloten tussen de taarten en
het snoepgoed. De boze kasteeldame is niet van plan
om hem zomaar te laten gaan … Op haar avontuurlijke
tocht ontmoet Isra de wonderlijkste figuren: een
geest uit een olielamp, de oude maar razendsnelle
bibliothecaris meneer Gugle en een heleboel pratende
dieren. Een fantasierijke familiefilm voor het hele gezin!

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

Org. dienst Vrije Tijd

14 uur, priorij, Groenendaal. Gratis.
INFO: www.ngz.be

15 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:
3 euro. VVK en kassa: 4 euro. Cultuurwaardebons
worden aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst
Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be

Do 18-01-18
Wandeling langs de
Sint-Corneliusdreef

Za 20-01-18
Kerstboomverbranding
Scouts & Gidsen Hoeilaart organiseren voor de derde keer
een kerstboomverbranding in het park. Er zal ook allerlei
lekkers aanwezig zijn: jenever, bieren, frisdrank, soep
en kleine versnaperingen! Kom jij ook met vrienden en
familie rond het kerstboomvuur staan om de kerstperiode
gezellig af te sluiten?
Wie eerder zijn kerstboom kwijt wil, mag deze al vanaf 10
januari droppen binnen de afbakening op het grasplein.
Org. Scouts & Gidsen De Korrelaar
20 uur, Jan van Ruusbroecpark. Gratis.
INFO: vvksmdekorrelaar@hotmail.com

Zo 21-01-18
Toast Literair 2018
Een literair nieuwjaarsaperitief dat zelfs gesmaakt wordt door mensen die geen
leesbeesten zijn. Wat is het Boek van het Jaar volgens de Hoeilander? Wat zit er in de
boekenkast van bekende gemeentegenoten? Tussendoor een quizje om de benen te
strekken, mooie prijzen om te winnen, veel uiteenlopende leestips en de lekkerste hapjes
van de streek. Je keert sowieso met veel leesgoesting terug huiswaarts!
Org. Bib Hoeilaart en Davidsfonds
Van 11 tot 12.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be, www.hoeilaart.be/bib
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Do 25-01-18
Oorlogswandeling in Groenendaal

Wo 24-01-18
Optimale gezondheid dankzij
een gezonde darmflora
Lezing door gezondheidscoach Bodil Bajwa
Buikpijn of een opgeblazen gevoel? Last van
allergieën? Vaak moe en lusteloos? Tijdens deze lezing
ontdek je wat je daaraan kan doen, wat er nodig is om
de darmflora te herstellen en welke rol voeding daarin
speelt. Met een heleboel praktische tips om de stap
naar gezonde darmen te zetten.

Tijdens deze wandeling van ongeveer 7 kilometer
ontdek je historische plekken en restanten van beide
wereldoorlogen in het Zoniënwoud. Je doorkruist
de plek waar in 1919, een heel jaar lang, 615 Duitse
krijgsgevangenen in tenten hebben verbleven. Je ontdekt
de restanten van wat eens, van 1940 tot 1944, een
enorm Duits munitiedepot is geweest. En je bewandelt
een prachtig stuk open woud dat vroeger een van de
roemrijkste renbanen van België was.
Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw
14 uur, Bosmuseum, Groenendaal. Gratis.
INFO: www.ngz.be

Org. Willemsfonds
20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/
leden: 2 euro. Kassa: 4 euro. KAARTEN: dienst
Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be.
INFO: André Vandenput, tel. 02 657 20 62,
a.vandenput@skynet.be,
www.willemsfondshoeilaart.be

Do 25-01-18
Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant kan
je voor 8 euro genieten van
een heerlijke maaltijd.
Menu:
• Bloemkoolsoep
• Kalkoenbrochette met ratatouille en rijst
• Kaastaart
Org. dienst Welzijn
Vanaf 11.30 uur, De Eekhoorn. Prijs: 8 euro (1 drankje
en koffie inbegrepen). Op voorhand inschrijven is
verplicht en kan vanaf maandag 15/01 tot en met
dinsdag 23/01 (12 uur). INFO en INSCHRIJVINGEN:
Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be
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Vr 26-01-18
Hoeilaart Quizt
Davidsfonds organiseert naar jaarlijkse traditie een
multimediaquiz vol filmpjes en geluidsfragmenten.
Vragen over actualiteit, geschiedenis, sport, wetenschap,
showbusiness, muziek, … komen allemaal aan bod. Er
wordt gespeeld met ploegen van vier. Hou je van een
aangename, maar toch stevige quiz met mooie prijzen?
Schrijf je dan zeker in!
Org. Davidsfonds
20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden:
4 euro per persoon. Niet-leden: 5 euro per persoon.
INFO en INSCHRIJVINGEN: Mia Soret,
tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,
www.hoeilaart.davidsfonds.be

Zo 28-01-18
De boekendief
De leesclub bespreekt
De leesclub komt om de twee maand samen om een boek te bespreken, telkens op
zondagmorgen, bij een kopje koffie of thee. Deze keer een klassieker van formaat,
verfilmd en alom bejubeld. De boekendief vertelt het beklijvende verhaal van NaziDuitsland aan de vooravond van de oorlog door de bril van een negenjarig meisje.
Interesse? 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 01-02-18

Theater De Spiegel: Niet drummen

© Marion Kahane

Familievoorstelling
Niet drummen is een
muziektheatervoorstelling
vol aanstekelijke klanken
en geluidjes, ritmische
muziek en wonderlijk
beeldenspel. Een fluitist-saxofonist, een percussionist
en een schaduwbeeldkunstenaar nemen je mee op een
magische tocht in een merkwaardig decor.

Geschikt voor de allerjongsten (8 maanden tot 3 jaar) en
hun (groot)ouders.
Org. dienst Vrije Tijd
15 uur, GC Felix Sohie. Abo Druivenstreek: 10 euro.
VVK: 11 euro. Kassa: 12 euro. Cultuurwaardebons
worden aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst
Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,
www.felixsohie.be

Verhuld verdriet:
Wenen en Schubert
Muzikaal geïllustreerde monoloog waarin Jos Meermans
het tragische leven van de componist Franz Schubert
situeert tegen een mozaïek van feiten en anekdotes: de
ontwikkeling van de muziek van Beethoven, de bezetting
van Wenen door Napoleon, de dood van Haydn en
de diefstal van zijn hoofd de nacht na de begrafenis,
de populariteit van de wals, het succes van Rossini, de
politiestaat van Metternich en de Biedermeiertijd.
Org. Davidsfonds
20 uur, cafetaria GC Felix Sohie.
Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro. VVK: 5 euro. Kassa:
6 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard.
KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,
vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s Optiek. INFO: Mia
Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,
www.hoeilaart.davidsfonds.be

Vr 02-02-18
Walter Baele: No Man Show

© Bart Abeloos

Wo 31-01-18

Walter Baele moet in zijn nieuwe show om dringende reden verstek laten gaan.
Gelukkig zijn zijn vele alter ego’s in de vorm van typetjes en imitaties wel op de
afspraak. Hoe vangen ze Walters afwezigheid op? Kakelvers materiaal van een
topkomiek!
Org. dienst Vrije Tijd
20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 12 euro. VVK: 14 euro.
Kassa: 16 euro. Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en KAARTEN:
dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be
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Januari 2018
Datum

Uur

Plaats/Vertrek

Activiteit

Organisator

13/12/17 - 11/01/18: Digitale vertelkiosk in de bib
Wo 03

9.45-11.45 uur

GC F. Sohie

Computerspreekuur

Seniorenraad

Za 06

15.30 uur

Gemeenteplein

Opera in Aken: La Traviata

vtbKultuur

Zo 07

11.30 uur

GC F. Sohie

Toosten op 2018

Gemeentelijke adviesraden

Do 11

18-20.30 uur

GC F. Sohie

Bloedinzameling

Rode Kruis

Zo 14

14 uur

Bosmuseum

Wandeling: Op zoek naar erfgoed in Groenendaal

NGZ

Di 16

13.30-14.30 uur

Sociaal Huis

Spreekuur DG Personen met een handicap

Dienst Welzijn

Do 18

14 uur

Priorij Groenendaal

Wandeling langs de Sint-Corneliusdreef

NGZ

Do 18

14-16 uur

GC F. Sohie

Creanamiddag

Crea Hoeilaart

Do 18

20.30 uur

GC F. Sohie

Jazz at Felix’: Jean-Luc Pappi Trio

5 voor 12

Za 20

20 uur

Jan van
Ruusbroecpark

Kerstboomverbranding

Scouts & Gidsen De Korrelaar

Zo 21

11-12.30 uur

GC F. Sohie

Toast Literair 2018

Bib Hoeilaart en Davidsfonds

Wo 24

15 uur

GC F. Sohie

Familiefilm: Isra en het magische boek

Wo 24

20 uur

GC F. Sohie

Lezing: Een optimale gezondheid dankzij een
gezonde darmflora

Willemsfonds

Do 25

11.30 uur

De Eekhoorn

Dorpsrestaurant (inschrijven van 15/01 tot 23/01)

Dienst Welzijn

Do 25

14 uur

Bosmuseum

Oorlogswandeling in Groenendaal

NGZ

Vr 26

20 uur

GC F. Sohie

Hoeilaart Quizt

Davidsfonds

Zo 28

10 uur

GC F. Sohie

De leesclub bespreekt: De boekendief

Bib Hoeilaart

Wo 31

14 uur

GC F. Sohie

Infomoment: Brandveilig wonen

Dienst Welzijn en HVZ Oost
Vlaams-Brabant

Wo 31

15 uur

GC F. Sohie

Do 01/02

20 uur

GC F. Sohie

Verhuld Verdriet: Wenen en Schubert

Davidsfonds

Vr 02/02

20.30 uur

GC F. Sohie

Walter Baele: No Man Show

Dienst Vrije Tijd

Familievoorstelling: Niet drummen

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Elke maandag
(uitz. schoolvakanties)

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

Elke vrijdag

8-13 uur

Gemeenteplein

Markt

Dienst Lokale Economie

Elke vrijdag
(uitz. schoolvakanties)

14-16 uur

Nerocafé

Café Combinne

Archeduc

In de vertelzetel

Bib Hoeilaart

Beste
wensen
voor
2018!
De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
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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 februari 2018 in voor vrijdag 5 januari.
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

