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Afvalophaling: 
er verandert wat!
Vanaf januari 2019 wijzigt er het een en ander in de dienstverlening van Interrand.

VIER OPHAALDAGEN PER WEEK

Vanaf 1 januari wordt het aantal 

ophaaldagen in Hoeilaart herleid 

van vijf naar vier dagen. De 

meeste straten blijven hun huidige 

vaste afvalophaaldag behouden, 

maar een aantal straten worden 

herverdeeld. Deze verandering zal 

voornamelijk impact hebben op 

gezinnen die nu op maandag en 

woensdag bediend worden. 

Vanaf december zal je op de 

website van Interrand  

(www.interrand.be/kalender/hoeilaart) 

of via de App van FostPlus je 

ophaaldag kunnen terugvinden 

op basis van de invoer van je 

straatnaam. Tegen eind december 

krijgt iedereen de papieren 

Ophaalkalender 2019 in de bus.

ZACHTE PLASTICS 

DRIEWEKELIJKS

Twee jaar geleden introduceerde 

Interrand de roze zak om zachte 

plastics gescheiden in te zamelen. 

De zak wordt sinds vorig jaar 

aan huis opgehaald en kent een 

groot succes. Het is nodig om 

de ophaalfrequentie ervan te 

verhogen.

De zeswekelijkse ophalingen van 

de roze zak worden bijgevolg 

vanaf 2019 vervangen door 

driewekelijkse ophalingen. 

HOUT NAAR RECYCLAGEPARK

Hout zal niet meer huis-aan-

huis opgehaald worden. Het 

wordt vanaf 2019 alleen via het 

recyclagepark aanvaard. 

SNOEIHOUT OP AANVRAAG

Snoeihout kan je in de week van 

22 tot 25 januari nog samen 

met je kerstboom op je vaste 

ophaaldag meegeven. 

Nadien zal snoeihout enkel 

nog opgehaald worden op 

aanvraag. Er worden vijf data 

voorzien, verspreid over het 

hele jaar, waarvoor je via 

de website van Interrand of 

telefonisch (tel. 02 658 95 41) 

een aanvraag kan indienen. De 

aanbiedingsvoorwaarden (gratis en 

hoeveelheid) blijven dezelfde.

Je kan natuurlijk ook met je 

snoeihout naar het recyclagepark. 

De openingsuren en tarieven van 

het park vind je ook op  

www.interrand.be.

MEER SUBSIDIES

Interrand kent al langer premies 

toe bij de aankoop van een 

geluidsarme fluisterhakselaar 

(-96 dB) en bij de aankoop van 

mulch-, combi- of robotmaaiers en 

mulchkits. De aanvraagformulieren 

en reglementen vind je terug op 

www.interrand.be/samen_voor_

minder_afval/subsidies.

Nieuw in 2019 zijn de subsidies:

• voor de aankoop van 

compostvaten, compostbakken 

en wormenbakken;

• voor de aankoop van 

herbruikbare luiers.

Vanaf eind december zullen 

de aanvraagformulieren en 

reglementen voor deze subsidies 

ook op de website van Interrand 

te vinden zijn.

Heb je vragen rond sorteren, 
recycleren, subsidies, 
afvalophaling of sluikstorten? 
Vergeet niet dat je beroep 
mag doen op Marianne, de 
afvalsteward van Interrand. 

 INFO: Interrand  
 tel. 02 658 95 41  
 info@interrand.be  
 www.interrand.be B
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Hoeilaart in de 

Eerste Wereldoorlog
Honderd jaar geleden, op 11 november 1918, eindigde de Eerste 

Wereldoorlog. Met Michel Erkens en Bob Walkiers, respectievelijk voorzitter 

en bestuurslid van de Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp en 

samenstellers van het boek Hoeylaert in de Groote Oorlog, blikken we terug 

op hoe Hoeilaart de oorlog beleefde en vier jaar bezetting onderging.

TH
E
M

A

Wat gebeurde er precies in 

augustus 1914 in Hoeilaart?

Michel: Op donderdag 20 

augustus trokken rond 9 uur ’s 

morgens Duitse troepen door 

Hoeilaart. Ze hielden hier ongeveer 

twee uur halt. In vergelijking met 

vele andere plaatsen zoals Dinant, 

Leuven en Dendermonde verliep 

dat in Hoeilaart rustig en kalm. 

Hier en daar verdwenen wel wat 

druiven en werden bier en wijn uit 

de kelders gehaald.  

De dag kreeg echter een 

totaal andere wending toen 

de troepen ’s middags naar 

Brussel marcheerden en bij de 

brug van Groenendaal Jacob 

Rooms uit Maleizen met zijn fiets 

tegenhielden en doodschoten. 

Waarschijnlijk had Rooms het 

bevel ‘stilstaan’ niet begrepen of 

gehoord. Dezelfde dag kreeg de 

ziekenboeg die het Rode Kruis 

oprichtte in de zustersschool, al 

drie Duitse soldaten te verzorgen. 

’s Anderendaags was een ervan 

overleden. Dit slachtoffer werd 

tijdelijk op het Hoeilaartse kerkhof 

begraven.  

Dat alles weten we uit het verslag 

dat pastoor D’Hoe na de oorlog 

voor het aartsbisdom schreef en 

dat in onze publicatie Hoeylaert 

in de Groote Oorlog werd 

opgenomen.

Trokken vele jonge Hoeilaartse 

mannen naar het front?

Bob: Een tweehonderdtal jonge 

mannen werden opgeroepen 

en een twintigtal vrijwilligers 

volgden hun voorbeeld. Zestien 

Hoeilanders zijn nooit meer 

teruggekeerd. Hun namen worden 

vermeld op de gedenksteen in 

het park: Robert Butler, Willem 

Degreef, Jan-Baptist Denayer, 

Joseph Denayer, Jan-Baptist 

Deridder, Jan-Baptist Devis, 

Henri Guns, Joseph Joly, Joseph 

Kumps, Philippe Maes, Victor 

Marchand, Willem Mat, Victor 

Mertens, Alexis Mousin, Edgar 

Sohie en Emile Vandenbroeck. Ons 

bestuurslid David Scheys is erin 

geslaagd om voor elk van hen te 

reconstrueren in welk offensief of 

in welke omstandigheden ze zijn 

gesneuveld.  

Eén gesneuvelde, Georges 

Vandervaeren, in Brussel geboren 

uit ouders die van Hoeilaart 

afkomstig waren, rust hier op het 

kerkhof. Zijn verhaal wordt in ons 

boek verteld door zijn achterneef 

Raymond Mat. Na de oorlog 

kwamen 33 krijgsgevangenen 

terug uit Duitsland, en ook de 

35 soldaten die in Nederland 

geïnterneerd waren, konden 

huiswaarts keren. 

Wat gebeurde er met de 

Hoeilanders die naar het 

buitenland vluchtten?

Michel: Dankzij het dagboek van 

Hector Van Orshoven die door de 

minister naar Londen gestuurd 

werd om betrokken te zijn bij de 

opvang van de Belgen, hebben 

Achtergrond
• 28 juli 1914: Oostenrijk 

verklaart de oorlog aan Servië

• 31 juli 1914: algemene 

mobilisatie in België

• 4 augustus 1914: Duitsland 

valt België binnen

• 11 november 1918: 

wapenstilstand 

  Bob en Michel.  
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we een duidelijk beeld van het 

wedervaren en het dagelijkse leven 

van de Hoeilanders die (tijdelijk) 

in Londen verbleven of er op 

doortocht waren. Hij was ook de 

toeverlaat voor de Hoeilaartse 

soldaten die er op (herstel)verlof 

kwamen. Hector hield vier jaar 

lang nauwgezet en dagdagelijks 

notities bij, soms gelardeerd met 

pittige anekdoten. De familie gaf 

ons de toelating om dit dagboek 

te verwerken in ons boek. 

Heeft Hoeilaart ook 

vluchtelingen opgevangen?

Bob: Omdat de tijdelijke 

verblijvers in Hoeilaart niet in de 

bevolkingsregisters geregistreerd 

werden, hebben we geen zicht 

op de personen die vóór 1917 

voor korte of lange tijd bij ons 

vertoefden. Voor 1917 bezitten 

we in het archief wel een map 

Index der Ontruimde 1917, met 

losse nota’s. Dit dossier stelde 

me in staat om 861 personen te 

identificeren die eind juni en begin 

juli van dat jaar toekwamen uit 

het Franse Halluin en het Belgische 

Menen. Mensen die have en goed 

moesten achterlaten, dienden hier 

gevoed en gelogeerd te worden. 

Op een bevolking van 4500 

personen was dat geen sinecure. 

Sommige vluchtelingen zijn 

hier gebleven en/of met een 

inwoner van Hoeilaart getrouwd. 

Familienamen zoals Dejonckheere, 

Trachez, Dumortier, Degryse en 

nog vele andere, zijn na de oorlog 

in Hoeilaart volledig ingeburgerd 

geraakt.

Hoe was het leven van de 

gewone bevolking tijdens de 

bezetting?

Michel: In een bijdrage behandelt 

Maurits Derom de opeising 

van paarden en voertuigen, de 

burgerwacht en de bezetting. 

Ook schenkt hij aandacht aan de 

soepbedeling voor de leerlingen 

van de Hoeilaartse scholen en 

de families van de opgeroepen 

soldaten. Een ander komiteit, 

dat zorgde voor de verdeling van 

hulpgoederen, komt eveneens 

uitvoerig aan bod.  

In Groenendaal werden heel wat 

villa’s opgeëist door de bezetter. 

Roger Vandenborre maakte 

hierover een studie op basis van 

brieven die bewaard zijn in ons 

archief. 

Ikzelf ga in ons boek dieper in op 

’t Druppel Melk, oorspronkelijk 

een privé-initiatief dat later 

geofficialiseerd werd als Nationaal 

Werk voor Kinderwelzijn.

Welke gevolgen had de oorlog 

voor de druiventeelt?

Bob: Over het effect van de 

bezetting op de serrebedrijven 

kreeg Stefaan Bockstal een zicht 

dankzij de notities van Désiré 

Gillijns die, als opzichter in een der 

bedrijven van Sohie Frères, tussen 

1903 en 1938 aantekeningen 

maakte over de werkzaamheden 

in de serren. Tijdens de oorlog 

verwees hij meermaals naar de 

invloed hiervan op de activiteiten 

in de serren en uiteindelijk 

op de druiventeelt. Het is wel 

verwonderlijk dat de druiventeelt, 

die voor een groot deel gebaseerd 

was op handel met het buitenland, 

niet is ingestort.

Hoe verliep de bevrijding in 

Hoeilaart?

Michel: De bevrijding kreeg 

voor Hoeilaart een zwarte rand. 

Op 10 november ’s avonds loste 

een vliegtuig een of meerdere 

bommen. René Gournon stierf 

dezelfde dag, zijn moeder op 

wapenstilstandsdag. Met andere 

woorden, zowel op de eerste als 

de laatste dag van de bezetting 

vielen er onder de burgerbevolking 

slachtoffers. Ook over de 

bevrijding en de eerste maanden 

die erop volgden schreef Maurits 

Derom een artikel. Hij beschreef de 

opslag van overgebleven munitie 

op de renbaan van Groenendaal 

en de ontploffing van 6 mei 1919 

die zeer desastreus was voor het 

Zoniënwoud en voor Hoeilaart.  

Tussen januari en april 1919 

verbleven er Canadese soldaten 

in Hoeilaart. Een van hen, Lance 

Aldous, overleed hier en werd 

hier ook begraven. Dit onderwerp 

wordt door Raymond Mat 

uitvoerig behandeld; hij vertelt 

over hun verblijf in Hoeilaart en 

ook over de oorlogsactiviteiten 

van het 54th Canadian Infantery 

Battalion.
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Naar het schijnt verbleven 

er ook krijgsgevangenen in 

Hoeilaart?

Bob: Inderdaad. Uit een 

inspectieverslag van het 

krijgsgevangenkamp in 

Groenendaal kon ik afleiden dat 

615 Duitse soldaten en officieren 

onmiddellijk na de wapenstilstand 

in het Zoniënwoud aankwamen, 

en er in tenten verbleven tot eind 

mei. Dit verslag gaf ons een inzicht 

over de inrichting van het kamp, 

de arbeid die de gevangenen 

verrichtten, hun maaltijden, 

briefwisseling en kantine. Ook 

de klachten en straffen werden 

besproken. 

Hoe probeerde men de moed 

erin te houden?

Michel: In de kerkgemeenschap 

werden er verschillende kerst-

liederen gepubliceerd, elk jaar een 

ander. Ze verwijzen allemaal naar 

de moeilijke omstandigheden. We 

bieden in ons boek de lezer een 

keuze aan. 

Uit de talrijke brieven die we 

publiceren, blijkt dat de soldaten 

en hun families en kennissen hun 

zorgen en bekommernissen met 

elkaar deelden.

Ruimer bekeken werden er 

via boeken en in de pers 

gedichten verspreid waarin de 

oorlogsomstandigheden aan bod 

kwamen. In ons boek namen we 

een ruime selectie op, ook enkele 

Duitse. Na 100 jaar en met de 

huidige samenwerking binnen de 

Europese Unie in het achterhoofd, 

vonden we dit gepast.

Wil je er meer over weten?
Dan mag je de tentoonstelling Hoeilaart en de Eerste Wereldoorlog zeker niet missen!

Deze tentoonstelling kan vrij bezocht worden van 10 tot 16 november in de zalen 

van het gemeentehuis. Open elke dag van 14 tot 17 uur; op zondag 11 november 

tot 18 uur.

De publicatie Hoeylaert in de Groote Oorlog, waarover sprake in het interview, zal 

er te koop zijn. De gebeurtenissen in Hoeilaart worden in het boek gedetailleerd 

beschreven aan de hand van uiteenlopend bronnenmateriaal. De vluchtelingen, 

de Canadezen, het krijgsgevangenkamp in Groenendaal, het oorlogsdagboek 

van Hector Van Orshoven die in Londen verbleef, brieven van en aan Hoeilaartse 

soldaten, de oud-strijdersverenigingen na de oorlog, … het komt allemaal aan bod.

Niemandsland
Onder de noemer Niemandsland staan er nog meer activiteiten op stapel in 

Hoeilaart om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Je verneemt er 

alles over op blz. 20-22.

Ook het programma van de officiële 11 november-plechtigheid vind je daar.
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www.glazendorp.be
Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp

Tel. 02 657 15 96 

Gsm 0477 42 52 22 

glazendorp@live.be

 Koninklijke Heemkundige kring 

“Het Glazen Dorp” Hoeilaart

Ook op Hoeilaart-app

LID WORDEN?

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 20 euro. Vanaf 30 euro ben je steunlid. 

Als lid ontvang je het driemaandelijkse ledenblad Het Glazen 
Dorp en het driemaandelijks heemkundig tijdschrift Zoniën dat 

samen met de heemkundige kring van Overijse wordt uitgegeven. 

Steunleden krijgen jaarlijks een mooi geschenk. Voor 2018 is dat een 

exemplaar van de kalender Houlay ter waarde van 8 euro. 

Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnummer van Het 

Glazen Dorp: BE35 1032 0568 5437 – NICABEBB

De heemkundige kring geeft 

sinds enkele jaren kalenders uit 

met oude foto’s en prentkaarten 

van Hoeilaart, telkens rond een 

bepaald thema. In 2019 zal het 

100 jaar geleden zijn dat de 

gemeente het kasteel van de 

familie de Man d’Attenrode 

verwierf om er het gemeentehuis 

in onder te brengen. Het thema 

van de kalender 2019 lag dan ook 

voor de hand.

Na de ingebruikname van zijn 

nieuwe kasteel, liet baron Jean 

de Man d’Attenrode zijn nieuwe 

optrek fotograferen. De foto’s, die 

gedateerd kunnen worden tussen 

1867 en de lente van 1870, werden 

bijgehouden in een fotoboek dat 

de titel Houlay draagt. Houlay was 

de naam die de familie de Man 

aan haar kasteel gaf. De foto’s 

geven een uniek beeld van het 

kasteel toen het door de familie 

bewoond werd.

De kalender kost 8 euro en is te 

koop bij:

• Boekhandel Domino, 

Gemeenteplein 2;

• Druiven Van Camp,  

J. Kumpsstraat 33.

Unieke foto’s van het kasteel-gemeentehuis
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Duurzame Helden
Op 25 september 2015 ondertekenden de Verenigde Naties zeventien doelstellingen die van de aarde een meer 

duurzame plaats moeten maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

of Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd.

Hoeilaart herdacht die verjaardag met een Duurzame Doendersdag (6 oktober) en door onze eigen Duurzame 

Helden in de kijker te zetten (16 september). Deze mensen zijn de trekkers van de zeventien mondiale doelstellingen 

in Hoeilaart.

D
U

U
R

Z
A

A
M

SDG 1: Agnes Van Geyseghem 

Met Wereldsolidariteit en de vzw 

Martin De Kegel zet Agnes zich 

al twintig jaar in voor Sri Lanka. 

De opbrengst van de acties gaat 

naar de bouw en uitrusting van 

scholen (sanitaire voorzieningen, 

drinkbaar water, bibliotheken, 

computervoorzieningen, 

schrijfgerief, …), kleding voor 

schoolkinderen, microkredieten 

voor alleenstaande vrouwen, steun 

aan arme vissers, waterputten voor 

vluchtelingen en nog veel meer.

SDG 2: Tim Kerkhof 

Tim levert met zijn elektrische 

bestelwagen Belgische melk en 

andere dranken in herbruikbare 

glazen flessen aan huis. In één jaar 

tijd zette hij zonder CO2-uitstoot 

bij 500 Hoeilaartse gezinnen 

meer dan 72.000 flessen af. Dat 

betekent 72.000 plastic flessen 

minder in de afvalstroom!

SDG 3: Chris Coppin 

Dementie grijpt diep in. Voor 

mensen met dementie en hun 

familie betekent het vaak een 

gevoel van verwarring, onrust en 

onmacht. Als trekker in Hoeilaart 

van de vzw Mozaïek, Praatcafé 

Dementie Druivenstreek zet 

Chris zich in om dit gevoel van 

isolement bespreekbaar te maken 

en te doorbreken, en zo een 

steun te betekenen voor wie met 

dementie te maken krijgt.

SDG 4: Lagere scholen 

In de twee Hoeilaartse basisscholen 

worden heel wat duurzame 

initiatieven genomen. Door het 

gebruik van brooddozen, kruiken 

en koekendozen, dragen ze bij tot 

het verkleinen van de afvalberg. 

Ze moedigen de kinderen ook aan 

om te voet, met de fiets of het 

openbaar vervoer naar school te 

komen, voorzien fietsstallingen en zijn 

begaan met de verkeersinrichting van 

de schoolomgeving. Beide scholen 

spannen zich ook in om alle kinderen, 

zonder onderscheid, leerkansen te 

bieden, om ouders te betrekken en 

om extra ondersteuning te bieden aan 

de zwaksten.

SDG 3: Micheline Baetens 

Met haar weblog probeert 

Micheline elke dag opnieuw 

mensen te motiveren om goed 

voor zichzelf te zorgen. Voor alles 

streven mensen naar kwaliteit 

in hun dagelijkse routine, maar 

daarbij verwaarlozen ze helaas 

vaak zichzelf. Uit ervaring weet 

Micheline dat zelfzorg belangrijk is 

om tot een zinvoller, gelukkiger en 

duurzamer leven te komen.

www.michelinebaetens.be

SDG 4: Aletha Wallace 

Aletha is oprichter en voorzitter 

van de vzw Liberia Entrepreneur 

Educational Foundation (LEEF). 

Met haar vzw steunt Aletha 

onderwijsprojecten in Liberia die 

werken aan kwaliteitsvol onderwijs 

en een leervriendelijke omgeving. 

Ze wil de leerlingen de kans geven 

om hun passie te volgen en hun 

toekomst in eigen handen te 

nemen.
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SDG 5: Viviane Van Humbeek 

Als coördinator van de 

dienstenonderneming Uvalabor 

staat Viviane haar mannetje. 

Vele buitenhuiswerkende 

vrouwen doen een beroep op de 

onderneming om gezin en job 

beter te kunnen combineren. 

Maar niet alleen als klant, ook als 

werknemer kunnen mannen én 

vrouwen bij Uvalabor terecht.

SDG 8: Erik Van Camp 

Erik Van Camp en zijn vrouw 

Marianne kozen resoluut voor 

‘de korte keten’. In hun winkel 

verkopen ze druiven, ander fruit 

en groenten van eigen teelt en 

van andere biotelers, voornamelijk 

uit de streek. Ze gebruiken enkel 

papieren zakjes en verkopen bij 

voorkeur ‘los’. Klanten met grote 

boodschappentassen of eigen, 

herbruikbare zakjes zien ze graag 

komen.

SDG 6: Martijn Kayaert 

Als landschapsarchitect en 

afkoppelingsdeskundige is 

Martijn elke dag bezig met hoe 

er verantwoord kan worden 

omgegaan met regen- en 

afvalwater. Met mogelijk 

meer periodes van droogte of 

overvloedige regenval in het 

vooruitzicht, zoekt hij naar 

betaalbare oplossingen om 

regenwater te laten infiltreren, te 

bufferen en te hergebruiken.

SDG 9: Lars De Laet 

Prof. De Laet en zijn team 

(VUB) ontwikkelen innovatieve 

bouwmaterialen, constructies en 

ontwerpmethodes voor duurzame 

architectuur en infrastructuur.

Een voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van software 

om constructies zoals grote 

gebouwen, bruggen of (festival-)

tenten te ontwerpen, te 

berekenen en ze zo efficiënt 

mogelijk te maken. Immers, hoe 

efficiënter een constructie, hoe 

minder materiaal en hoe minder 

natuurlijke grondstoffen er nodig 

zijn om haar te bouwen.

SDG 4: Patricia Morales 

In de publicaties en universitaire 

activiteiten van Patricia Morales 

staan mensenrechten, vrede, 

solidariteit en menselijke veiligheid 

centraal. In 2002 richtte ze de 

vzw Terra Curanda op. Deze vzw 

wil respect en zorg bevorderen 

voor alle volkeren op aarde en 

voor de aarde zelf, en wil een 

platform zijn voor interdisciplinaire 

dialoog en kritische reflecties over 

mensenrechten, het milieu en 

duurzame ontwikkeling.

SDG 7: Guus Luppens 

Met de klimaatverandering in 

het achterhoofd, kozen Guus en 

zijn vriendin Linde bij de bouw 

van hun nieuwe huis consequent 

voor ecologische alternatieven. 

Houtskelet als structuur, 

cellulosevlokken voor de nagenoeg 

passieve isolatie, verregaande 

regenwaterrecuperatie en extra 

aandacht voor de luchtdichtheid 

zijn daar een paar voorbeelden 

van. Het beetje verwarming dat 

hun huis nodig heeft, komt van 

een hightech condenserende 

pelletketel, en stroom komt voor 

100 procent van fotovoltaïsche 

zonne-energie. Ook professioneel 

legt Guus zich toe op hernieuw-

bare energiesystemen.

 INFO:  
 secretariaat GROS  
 tel. 02 657 05 04  
 gros@hoeilaart.be 

9



D
U

U
R

Z
A

A
M

SDG 11: Erik Plastria 

Al meer dan dertig jaar verzamelt 

Erik oude prentkaarten en foto’s van 

Hoeilaart en Groenendaal. Aandacht 

voor erfgoed en respect voor het 

verleden vindt hij super belangrijk. 

Via de website hoeilaart.weleer 

deelt hij zijn collectie met heel 

Hoeilaart. Op een zeer toegankelijke 

manier laat hij Hoeilanders en 

nieuwkomers kennis maken met 

hoe het hier vroeger was.

SDG 14: Pascal De Kimpe 

Als voorzitter van de plaatselijke 

vissersclub, zet Pascal zich 

in om de vispopulatie in 

de gemeentevijver op een 

duurzame manier in stand te 

houden. De club houdt er ook 

de waterkwaliteit in de gaten 

en bestrijdt de algen op een 

biologische manier. Beroepsmatig 

hielp Pascal elektronische 

apparatuur ontwikkelen om vanuit 

de lucht de vervuilers, de vissers en 

de fauna en flora van de Noordzee 

in de gaten te houden.

SDG 12: Lisbet Willems

‘Be the change you wish to see 

in the world’, dat is het motto 

waar Lisbet voor staat en dat ze 

wil uitdragen. Samen met haar 

gezin past ze het consequent toe 

in hun dagelijks leven. Om zoveel 

mogelijk mensen en kinderen te 

sensibiliseren én enthousiast te 

maken om duurzamer te gaan 

leven, geeft ze lezingen over 

zero waste, zelf ecologische 

schoonmaakproducten maken, ... 

Lisbet is lid van het Klimaatteam.

SDG 15: Werner Van Mieghem

Werner is imker op de 

gemeentelijke boomgaard 

Terjansdelle, waar sinds twee jaar 

kasten met honingbijen staan. 

Hij brengt er het belang van bijen 

als bestuivers van vruchten en 

groenten onder de aandacht. Meer 

inzetten op biodiversiteit, meer 

bijenvriendelijke planten, geen 

gebruik van pesticiden, … dat is 

zijn boodschap voor iedereen.

SDG 10: Linda Opdebeeck 

Linda zet zich al jaren als leerkracht 

‘Nederlands voor anderstaligen’ 

in voor de integratie van 

nieuwkomers. Ze begon in 1986 

bij de toenmalige Leergangen 

voor Sociale Promotie, wat nu 

CVO Crescendo is geworden. Met 

hart en ziel, en soms ook letterlijk 

met handen en voeten, maakt ze 

mensen van over de hele wereld, 

zonder onderscheid, vertrouwd 

met onze taal en via de taal ook 

met onze samenleving.

SDG 13: Liliane 

Vandenwaeyenbergh 

Wanneer Liliane gaat wandelen, 

ruimt ze steevast alle zwerfvuil op. 

Ook thuis, met zonnepanelen op 

het dak en het gebruik van regen-

water voor het toilet, de was en de 

tuin, spant ze zich in om zuinig om 

te springen met drinkwater.

SDG 16: Jan Montreuil 

Jan is coördinator van het plaatselijke 

Buurtinformatienetwerk (BIN), een burgerinitiatief 

om in overleg en samenspraak met de politie de 

veiligheid en het welzijn van de Hoeilanders te 

helpen waarborgen. Door informatieuitwisseling 

en sensibilisering helpt het BIN mee aan het 

verhogen van het veiligheidsgevoel en het 

voorkomen van misdrijven. Ook professioneel is 

Jan dagelijks bezig met beveiliging. 

Lees meer op blz. 12.

SDG 17:  

Rein van Gisteren

Vanuit de GROS 

(Gemeentelijke Raad 

voor Ontwikkelingssamenwerking) is Rein erg betrokken 

bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Hij 

lanceerde mee het idee van een Repair Café in Hoeilaart 

en organiseert mee de Duurzame Doendersdag. De GROS 

zet zich in om aan te tonen dat de 17 doelen met elkaar 

verknoopt zijn. Want armoede, honger en eerlijke handel, 

het recht op onderwijs en gezondheidszorg, het klimaat: ze 

spelen hier en ginder een rol. 
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Wees alert voor asbest
Asbest zit overal. In onze huizen en in onze omgeving. Vroeger, en zeker 

tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw, leek het immers prima bouw- en 

isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest 

ook gevaarlijk is: de vezels waaruit het bestaat, kunnen op termijn 

gezondheidsproblemen veroorzaken. Je bent dus maar beter voorzichtig 

wanneer je in of rond je huis afbraak- of renovatiewerken gaat uitvoeren. 

Alleen als de woning van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat er 

asbest in huis zit.

Tijd voor een 

warmtescan van je woning
De herfst en de winter zijn de uitgelezen periode om een warmtescan te laten maken van je woning. In Hoeilaart 

kan dat momenteel voor slechts 40 euro.

VOOR WELKE MATERIALEN MOET JE ZEKER AANDACHT HEBBEN?

• Golfplaten. Alle golfplaten van 

voor 1998 bevatten wellicht 

asbest (behalve die met het 

kenmerk ‘NT’).

• Isolatiemateriaal. Witte gips rond 

leidingen, karton in elektrische 

toestellen, platen om vochtige 

lokalen of stookruimtes te 

isoleren, …

• Oude buizen. Cementbuizen 

voor riolering, ventilatie, 

regenwaterafvoer, schoorstenen 

of bekisting, …

• Dak- en gevelbekleding. Leien 

zijn alleen asbestvrij wanneer ze 

na 1996 gefabriceerd zijn of het 

kenmerk ‘NT’ bevatten.

• Oude vloerbekleding. Bij oude 

vloerbekleding is vaak een 

asbesthoudende vilt bevestigd 

aan de onderkant.

Asbest mag je alleen zelf 

verwijderen wanneer er sprake is 

van gebonden asbest (zoals bij 

golfplaten of leien). Draag altijd 

beschermende kledij en breek of 

beschadig de materialen niet!

Bij losgebonden asbest 

(asbesthoudende isolatie rond 

leidingen bijvoorbeeld) moet je 

altijd een beroep doen op een 

erkend asbestverwijderaar.

Check wat je moet doen op de 

app AsbestCheck of de website 

www.alertvoorasbest.be.

Bij een warmtescan gaat een energiedeskundige met een warmtebeeldcamera na waar precies in je woning 

warmte verloren gaat. Dankzij een toelage van de gemeente, betaal je 3Wplus daarvoor slechts 40 euro. 

Na het onderzoek ter plaatse stelt de expert van 3Wplus een rapport 

op, met daarin onder meer sprekende infraroodbeelden die het 

warmteverlies aan de hand van kleuren duidelijk maken. Verder staan 

in het rapport tips en adviezen om het warmteverlies tegen te gaan. 

Wie zijn of haar woning aan een warmtescan 

wil onderwerpen, aarzelt best niet te lang. 

Een warmtescan kan enkel uitgevoerd 

worden als het buiten echt koud is. 

 INFO en aanvragen: gsm 0499 92 39 29 - benoveren@3wplus.be 

 INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75 - milieu@hoeilaart.be  
 Interrand - tel. 02 658 95 41 - info@interrand.be - www.interrand.be 
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Samen zien we meer! 
Sinds begin dit jaar is Jan Montreuil coördinator van het Hoeilaartse Buurtinformatienetwerk (BIN). Hij vertelt 

graag wat dat precies inhoudt.

V
E
IL

IG
H

E
ID

EEN BIN, WAT IS DAT PRECIES?

Jan: Het Buurtinformatienetwerk, 

kortweg BIN, is een gestructureerd 

samenwerkingsverband tussen 

bewoners, politie en gemeente, 

die elkaar op de hoogte houden 

van verdachte toestanden in 

de buurt. Het BIN vergroot het 

veiligheidsgevoel, zorgt voor meer 

sociale controle en solidariteit, 

stimuleert het meldingsgedrag en 

helpt zo overlast, woninginbraken, 

diefstallen en andere criminaliteit 

voorkomen. Het betrekken van 

inwoners en het uitwisselen van 

informatie vormen de hoekstenen 

van het BIN en maken een 

doeltreffende buurtpreventie 

mogelijk.

HOE WERKT HET BIN?

Jan: Een BIN is geen burgerwacht. 

Als BIN-lid stel je zelf geen 

politiedaden, doe je geen 

patrouilles en treed je nooit op 

in naam van de politie. Je geeft 

wel verdachte feiten door, binnen 

het BIN en aan de politie, om 

misdrijven te helpen voorkomen. 

Belangrijk is dat je eerst de politie 

verwittigt door 101 te bellen. 

Indien de meldkamer het nuttig 

acht, stuurt zij een sms-bericht 

naar de BIN-leden. In Hoeilaart 

gebruiken we ook WhatsApp, 

wat toelaat om op een meer 

interactieve manier in reële tijd 

informatie uit te wisselen tussen 

de BIN-leden en de politie. We 

houden ons daarbij aan strikte 

spelregels en passen de SAAR-

methodiek toe. SAAR staat voor 

signaleren, alarmeren, appen en 

reageren, en vat in vier letters 

samen wat van de leden verwacht 

wordt. Iedereen die zich aan die 

regels houdt, kan meewerken, 

zonder enig risico. 

       De trekkers van BIN Hoeilaart, v.l.n.r.: Jan, Youri, Gilberte, Frank, Vincent, Els en Christophe. 

VANWAAR JE ENGAGEMENT 

VOOR HET BIN?

Jan: Het heeft ongetwijfeld 

met mijn beroepservaring te 

maken. Ik ben al 24 jaar actief in 

de beveiligingssector en ik ben 

er rotsvast van overtuigd dat 

buurtpreventie een meerwaarde kan 

betekenen om het veiligheidsgevoel 

en de veiligheid van de inwoners 

te helpen waarborgen. Binnen het 

BIN kan ik daarbij rekenen op een 

geëngageerde trekkersgroep. Ook 

Meer info over de  
SAAR-methodiek vind je op  

www.hoeilaart.be/whatsapp-
buurtpreventiegroep.
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Voorzichtig met vuurwerk
Ben je van plan om het nieuwe jaar in te zetten met vuurwerk? Denk er dan aan dat dit 

niet mag zonder vergunning van de burgemeester (politiereglement art. 23). Vraag je 

vergunning aan t.a.v. Tim Vandenput, burgemeester, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart 

of e-mail: gemeente@hoeilaart.be. Vergeet datum, tijdstip en plaats niet te vermelden. 

Denk er ook aan dat heel wat dieren verschrikkelijk bang zijn van vuurwerk en in paniek 

geraken van de lichtflitsen en luide knallen. Daarom raadt het gemeentebestuur je aan om 

geluidsarm vuurwerk te kopen. Wat je als baasje kan doen om je dier beter te beschermen, 

vind je op www.hoeilaart.be/nieuws/geen-vuurwerk-zonder-vergunning.

Het is verboden om in Hoeilaart wensballonnen op te laten.

Bespaar je huisdier
een oorverdovend
nieuwjaar.

WWW.OMGEVINGVLAANDEREN.BE/DIERENWELZIJN
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Defecte straatverlichting melden
Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp stuk is. Eandis rekent op hen om een defect snel te melden.

Defecten aan de straatlampen kan je rechtstreeks melden aan 

Eandis. Je doet dat via straatlampen.eandis.be of via het gratis 

telefoonnummer 0800 635 35. Hou zeker het paalnummer (dat 

vind je op een gele sticker) of de straatnaam en het dichtstbijzijnde 

huisnummer bij de hand. 

Zodra het defect gemeld is, probeert Eandis de herstelling binnen 

14 dagen uit te voeren.

 INFO: www.eandis.be - tel. 078 35 35 34 

de aangename samenwerking met 

Christophe, Els, Frank, Gilberte, 

Vincent en Youri heeft me over de 

streep getrokken om me voor het 

BIN in te zetten.

WAT HOUDT JOUW TAAK ALS 

COÖRDINATOR IN?

Jan: Als coördinator probeer ik 

alles in goede banen te leiden en 

kijk ik toe dat iedereen zich aan 

de afspraken houdt. Drie à vier 

keer per jaar vergaderen we met 

de trekkersgroep om onderling en 

met de politiezone te overleggen 

en te evalueren. Jaarlijks houden 

we ook een ledenvergadering. 

Die vergaderingen bereidt de 

coördinator voor. 

KAN IEDEREEN LID WORDEN 

VAN HET BIN?

Jan: Elke meerderjarige inwoner 

van Hoeilaart kan lid worden. 

Hoe meer mensen bij het BIN 

aansluiten, hoe doeltreffender 

het netwerk wordt en hoe meer 

verschil we kunnen maken. 

Vandaar onze aanwezigheid op 

de Meifeesten, het Druivenfestival 

en andere events in Hoeilaart: 

we willen de Hoeilanders 

sensibiliseren over veiligheid en 

hen aanmoedigen bij het BIN aan 

te sluiten. Bijzondere doelgroepen 

zijn de senioren en de handelaars, 

die we nog beter willen bereiken.

HOE KAN MEN AANSLUITEN BIJ 

HET BIN?

Jan: Dat kan online via 

de website WhatsApp-

buurtpreventiegroep Hoeilaart. 

Wie geen smartphone heeft maar 

een gsm, is vanzelfsprekend ook 

welkom en wordt per sms op 

de hoogte gehouden van het 

buurtpreventiegebeuren. Lid 

worden van het BIN is gratis.

   
 INFO:  
 Jan Montreuil  
 gsm 0472 56 42 46  
 jan.montreuil@telenet.be  
 www.hoeilaart.be/  buurtpreventie-hoeilaart
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Klaar voor de 
kerstmarkt?
Op 14, 15 en 16 december wordt het 

Gemeenteplein weer omgetoverd tot een gezellige 

kerstmarkt met tal van activiteiten voor jong en 

oud. Kinderanimatie, sfeervolle standjes, optredens, 

… zullen ervoor zorgen dat je je gedurende deze 

driedaagse niet zal vervelen.

Wil jij ook graag deel uitmaken van deze markt? 

Wens je originele spullen te verkopen of wat 

lekkers aan te bieden? Neem dan snel contact  

op met de coördinator Evenementen van  

de dienst Vrije Tijd (gsm 0472 29 16 35,  

evenementen@hoeilaart.be).  

Graag een seintje voor 12 november.

Opruiming  
bloemen kerkhof
De bloemen op het kerkhof zullen vanaf 

maandag 3 december opgeruimd worden.

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

Kalenders  
Bond zonder Naam
Elk jaar brengt Bond 

zonder Naam een 

praktische en kunstvolle 

kalender uit. De netto-

opbrengst ervan gaat 

integraal naar een van de 

vele projecten waarmee 

de Bond de meest 

kwetsbaren in onze samenleving steunt: kansarme 

gezinnen, vluchtelingen, eenzamen en mensen die 

op zoek zijn naar meer evenwicht in hun leven.

De kalenders 2019 zijn in Hoeilaart te koop  

bij Nadine Nicaise, J.B. Denayerstraat 6,  

tel. 02 657 25 19.

Gemeente- 
diensten Huisvuilophaling Recyclagepark

Politie  
Commissariaat 

Hoeilaart

Politie  
Hoofdcommissariaat 

Overijse

Do 1 november  
Allerheiligen

Gesloten Geen ophaling 
Roze zak verschoven 

naar 02/11

Gesloten Gesloten Gesloten

Vr 2 november  
Allerzielen

Gesloten Ophaling Open Gesloten Open

Do 15 november  
Feest van de Dynastie

Open Ophaling Gesloten Gesloten Open

Di 25 december 
Kerstmis

Gesloten Geen ophaling 
Rest + gft  

verschoven naar 26/12

Gesloten Gesloten Gesloten

Wo 26 december 
Tweede kerstdag

Gesloten Ophaling Open Gesloten Open

Di 1 januari  
Nieuwjaar

Gesloten Geen ophaling 
Rest + gft  

verschoven naar 02/01

Gesloten Gesloten Gesloten

Wo 2 januari  
Tweede nieuwjaarsdag

Gesloten Ophaling Open Open Open

Wat met de feestdagen?
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Giften voor 11.11.11

Huisdierenstickers
Ook in Hoeilaart zijn de huisdierenstickers van de Vlaamse Overheid gratis te 

verkrijgen. De sticker kan op de voordeur of het raam geplakt worden en maakt 

duidelijk hoeveel en welke huisdieren in huis aanwezig zijn, zodat de brandweer 

ook hun leven kan redden. De gemeente Hoeilaart draagt sinds 2017 het label van 

‘Diervriendelijke Gemeente’ en helpt graag mee aan de verdeling ervan.

De sticker is gratis te verkrijgen:

• in de bib;

• aan de balie van het GC Felix Sohie;

• bij het onthaal van het gemeentehuis;

• in het Sociaal Huis;

• bij de plaatselijke dierenartsen;

• bij Honden- en Kattenverzorging Françoise.

 INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75 - milieu@hoeilaart.be 

Bijenhotel  
in het park
Naast het drukbezochte bijenhotel in de 

gemeentelijke boomgaard Terjansdelle, heeft 

Hoeilaart nu een tweede hotel in het Jan van 

Ruusbroecpark. Het werd geopend op de 

Duurzame Doendersdag (6 oktober) en tientallen 

kinderen hielpen mee aan de bouw ervan.

Wilde bijen zijn cruciaal voor het leven op onze 

planeet. Toch gaat hun situatie er dramatisch 

op achteruit. Ze vinden immers te weinig eten 

en er zijn te weinig holletjes om in te wonen 

of eitjes te leggen. Met dit bijenhotel wil het 

gemeentebestuur de natuur een handje helpen.

 INFO: milieudienst - tel. 02 658 28 75  
 milieu@hoeilaart.be 

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse 

Noord-Zuidbeweging die de krachten 

bundelt van tientallen organisaties, 

tienduizenden vrijwilligers en partners 

wereldwijd. Samen vechten ze voor 

duurzame verandering. 

Onder het motto Allemaal mensen, onderweg naar 

beter worden deze maand ook in Hoeilaart een 

aantal activiteiten op touw gezet. Steun 11.11.11 

door deel te nemen! Meer info vind je op blz. 20-22. 

Je kan de campagne ook ondersteunen door een 

bedrag over te schrijven op rekening BE30 0000 

0000 1111 van 11.11.11-Hoeilaart. Voor giften vanaf 

40 euro ontvang je begin 2019 een fiscaal attest.

 INFO: 11.11.11 Hoeilaart - Anita Vanthillo  
 tel. 02 657 36 51 - anita.vanthillo@skynet.be  
 www.11.be 
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Werken sport- en  
jeugdcentrum  
schieten goed op 

Op de Koldamsite gaan de werken aan het nieuwe sport- en jeugdcentrum vlot vooruit. Drie clubs kunnen begin 

november al naar de sporthal terugkeren.

Zoals de werken op de Koldamsite 

momenteel evolueren, ziet het 

ernaar uit dat de vooropgestelde 

streefdatums gehaald zullen 

worden. Volgens de planning zal 

eind 2018 de grote zaal in de 

sporthal heropend worden, en zal 

medio 2019 het hele gebouw klaar 

zijn. 

De grote zaal van de sporthal en 

enkele kleedkamers kunnen al 

iets vroeger in gebruik genomen 

worden, zij het niet in optimale 

omstandigheden. Zo bijvoorbeeld 

is er nog geen bergruimte voor 

groot materiaal, wordt de zaal 

verwarmd met een tijdelijke 

installatie en is ze enkel bereikbaar 

via een tijdelijke toegang vanuit de 

Albert Biesmanslaan.

Toch wil de gemeente de zaal 

vanaf 3 november ter beschikking 

stellen van drie clubs, voor 

wie de tijdelijke oplossing niet 

optimaal was. Het gaat om 

Basketbalclub Hoeilaart die er zal 

spelen op zaterdagavond, Nero’s 

Badmintonclub op dinsdagavond 

en de hockeyafdeling van HTC 

Isca die haar wintercompetitie 

op zondag in de sporthal zal 

afwerken.

De andere clubs die in de grote 

zaal actief waren, zijn na de 

kerstperiode welkom, wanneer 

voldoende berging, kleedkamers 

en een optimale infrastructuur 

gegarandeerd kunnen worden.

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

Tijdelijke toegang
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Judo, het proberen waard! 

Leren vallen en opstaan zonder je pijn te doen, je leren beheersen, concentreren en doorzetten, werken aan je 

motoriek en je conditie, plezier beleven in een leuke groep, … bij een judoclub kan dat allemaal! Maak kennis met 

deze van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst.

Ik kies voor advies 

Je hoeft niet als politicus verkozen te worden om op het beleid te wegen. Wil je een stem in het Hoeilaartse 

sportbeleid? Wees dan welkom bij de Sportraad!

Judoclub Budo-no-ki verwelkomt nieuwe leden 

vanaf 6 jaar. Nieuwkomers kunnen vier keer gratis 

en verzekerd deelnemen aan de initiatielessen door 

gediplomeerde trainers. Gewone sportkledij volstaat 

om te beginnen.

Waar? POM-gebouw, eerste verdieping,  

J.B. Charlierlaan 78 (tijdelijk wegens verbouwing 

sporthal).

Wanneer?  

Elke dinsdag en vrijdag 

• 18-19 uur: kleinste judoka’s van 6 tot 9 jaar;

• 19-21 uur: jeugd en volwassenen.

Neem dit artikel uit Hier Hoeilaart mee en je 
krijgt een mooi cadeau!

 INFO: tel. 02 657 15 65 of tel. 02 657 03 62 

De Sportraad is de gemeentelijke 

adviesraad die het schepencollege 

adviseert bij de uitbouw van het 

sportbeleid. In deze raad zitten 

vertegenwoordigers van de 

sportverenigingen, individuele 

sporters en deskundigen … elk 

sporthart is er welkom.

Het jaar 2019 wordt belangrijk 

voor de Sportraad, dan wordt 

immers het sportbeleid voor 

2020-2026 geschreven. 

De nieuwe sporthal, de 

gemeentelijke subsidies voor 

sportclubs, het opfrissen van het 

activiteitenaanbod, administratieve 

vereenvoudiging, bovenlokale 

samenwerking, … er zijn 

veel onderwerpen waar over 

nagedacht moet worden.

Je engagement in de raad gaat 

zo ver als je zelf wil. De ‘gewone’ 

leden vergaderen twee à drie 

keer per jaar in een algemene 

vergadering, maar je kan ook 

mee aan het roer staan. Wil je lid 

worden van het dagelijks bestuur, 

dan kom je twee keer zoveel 

samen en behandel je alle dossiers 

vooraleer deze naar de algemene 

vergadering gaan.

Slaat je sporthart op hol  
en heb je zin in advies?  
Mail dan naar: 
sportraad@hoeilaart.be.

S
P
O

R
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Zo start de gemeente in de loop van volgend jaar met 

de bouw van de nieuwe gemeentelijke kribbe op de 

woonzorgsite. De huidige kribbe voldoet niet langer 

aan de normen en is op energievlak ondermaats. In 

de nieuwe kribbe zal plaats zijn voor 36 kinderen, 

dat zijn er 13 meer dan vandaag. De bouw van het 

kinderdagverblijf zal ongeveer een jaar in beslag 

nemen.

500 EURO STARTPREMIE

Een tweede maatregel om het dreigende tekort aan 

opvangplaatsen te counteren, is de lancering van 

een startpremie voor zelfstandige onthaalouders. Per 

plaats die gecreëerd wordt in een bestaand of nieuw 

opvanggezin, of in een groepsopvanginitiatief, zal de 

inrichter een bedrag van 500 euro ontvangen. Omdat 

de gemeente in het bijzonder streeft naar betaalbare 

kinderopvang, wordt dit zelfs opgetrokken tot 750 

euro indien de dagprijs bepaald wordt op basis van 

het gezinsinkomen.

Zo wil de gemeente mensen die al langer spelen 

met het idee om met kinderopvang te beginnen, 

stimuleren om die stap ook te zetten. 

NOG MEER

Daarnaast krijgt elk opvanginitiatief een jaarlijkse 

premie van 140 tot 200 euro voor de aankoop 

van speelgoed en ander materiaal, en organiseert 

de gemeente opleidingen en infosessies voor de 

onthaalouders. 

 INFO: dienst Welzijn  
 tel. 02 658 28 42  
 welzijn@hoeilaart.be  
 www.hoeilaart.be/toelagen-voor-  
 kinderopvanginitiatieven 

Volgens de wet is iedereen 

automatisch orgaandonor, tenzij 

je uitdrukkelijk hebt geweigerd. Bij 

je overlijden wordt echter eerst de 

goedkeuring van je nabestaanden 

gevraagd. Je bent dan niet zeker of 

zij wel toestemming geven, ook al 

zou jij dat gewild hebben. 

Daarom beschik je over de 

mogelijkheid om je uitdrukkelijk 

als orgaandonor te laten 

registreren. In dat geval wordt de 

goedkeuring van je nabestaanden 

niet gevraagd, jouw wens is dan 

het enige dat telt. Je verklaring 

laten registreren kan bij de dienst 

Burgerzaken en is gratis.

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

Premies  
voor startende onthaalouders
Aangezien de vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare 

kinderopvangplaatsen in Hoeilaart blijft stijgen, nam de 

gemeente enkele maatregelen.

Laat je registreren als 
orgaandonor
Wil je na je overlijden organen of weefsels afstaan voor transplantatie?  

Laat je verklaring dan registreren bij de dienst Burgerzaken.

W
E
LZ

IJ
N

In het kader van het VTM-

programma Make Belgium 
Great Again was de dienst 

Burgerzaken uitzonderlijk open 

op zondag 23 september om 

orgaandonoren te registreren. 

Maar liefst 108 Hoeilanders 

lieten die dag uitdrukkelijk 

optekenen dat ze orgaandonor 

willen zijn! 
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Ontdek de nieuwe 

bibwebsite
De website van de bib krijgt op 13 november een grondige make-over. Catalogus, online diensten (verlengen, 

reserveren, uitleenhistoriek bekijken …) en informatieve pagina’s worden allemaal geïntegreerd en geoptimaliseerd 

voor mobiel gebruik. Surf naar www.hoeilaart.be/bib en maak kennis met de verbeteringen ...
B

IB

De stedelijke bibliotheek van Mechelen vond 

het spijtig dat het Groot Dictee ophield te 

bestaan en zocht naar een nieuwe formule. 

Dat werd het Groot Dictee Heruitgevonden. 

De eerste editie eind 2017 was zo’n succes 

dat meer dan 60 bibliotheken over heel 

Vlaanderen en Brussel het initiatief gaan 

herhalen, hetzelfde taalspel, op hetzelfde 

moment, met dezelfde tekst. 

MEER DAN EEN DICTEE

Correct spellen blijft uiteraard belangrijk, 

maar de ‘heruitgevonden’ versie zit niet 

volgepropt met de meest ongebruikelijke 

woorden. Iedereen die een beetje de 

spellingsregels kent, maakt kans. 

Bovendien worden spelelementen 

ingebouwd waarvoor creativiteit en 

snelheid nodig zijn en die de deelnemers 

naar een spannende finale voeren, waar 

ook de zenuwen een belangrijke rol 

kunnen spelen. 

Het dictee werd geschreven door de jonge 

auteur Ans De Bremme. Voorlezer van 

dienst is William van Laeken. De bibraad 

levert de juryleden. 

Deelname is gratis maar het aantal 

plaatsen is beperkt. Schrijf dus vooraf in 

met een mailtje naar bib@hoeilaart.be.

Inspiratie vinden staat centraal in de nieuwe 

bibliotheekwebsite. De bibetalage valt het meest 

op: in één oogopslag zie je de nieuwste titels of een 

collectie die door het bibteam speciaal in de kijker 

wordt geplaatst. Kan je niet onmiddellijk naar de 

bib om je favoriete boeken te gaan halen? Geen 

probleem, hou ze bij in een lijstje. Want dat zal nu 

heel makkelijk zijn, bijvoorbeeld ‘wat heb ik gelezen’ 

of ‘wat wil ik nog lezen’. 

Regelmatige gebruikers van de bibcatalogus 

zullen merken dat er veel meer mogelijkheden zijn 

bij de zoekacties. En dat je niet meer hoeft door 

te klikken naar een apart scherm om te zien of de 

gezochte titel momenteel beschikbaar is of niet.

Mijn Bibliotheek is niet langer een aparte 

website, maar - eenmaal je aangemeld bent - 

volledig geïntegreerd in de website. Daar vind je 

jouw vertrouwde omgeving terug om je uitleningen 

te bekijken en te verlengen. De uitlenings- en 

andere overzichten werden opgefrist, je ziet nu 

ook de covers van je uitgeleende materialen. En 

het reserveerproces werd slimmer. Er is maar één 

reserveerknop per item, ook al zijn er verschillende 

exemplaren. 

Vragen of problemen? 
Altijd welkom aan de infobalie in de bib.

     in GC Felix Sohie

Tot 2016 konden we jaarlijks op tv genieten van een pittige taalstrijd tussen Vlaanderen en Nederland: het 

Groot Dictee der Nederlandse taal. Door de dalende kijkcijfers werd dit afgevoerd, tot ongenoegen van menig 

taalliefhebber. Die krijgt op vrijdag 7 december een nieuwe kans in de bibliotheek, al werd het format wel 

gewijzigd zodat iedereen kan meedoen. Waag je kans!

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!

19



IN HOEILAART
editie november 2018

Onder de noemer Niemandsland brachten de 

Cultuurraad, de verenigingen en de gemeente de 

voorbije vier jaar de Eerste Wereldoorlog onder de 

aandacht. Lezingen, tentoonstellingen, uitstappen 

naar de frontzone, muziek, gedichten, workshops … 

confronteerden de Hoeilanders met de absurditeit van 

de oorlog en de moed van zovelen. Op 11 november 

is het 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog eindigde. 

Ook dat zullen we gepast herdenken.

De jaarlijkse 11.11.11-campagne wordt bij de 

herdenking betrokken. 11.11.11 heeft immers zijn 

naam te danken aan de wapenstilstand in 1918: om 

11 uur op de 11de dag van de 11de maand werden 

de wapens eindelijk neergelegd. Onder het motto 

‘Allemaal mensen, onderweg naar 

beter’ focust de campagne dit jaar 

op migratie.

NIEMANDSLAND

Vr 02 t.e.m. zo 11-11-18
Expositie: #Allemaal mensen,  
onderweg naar beter
Beeldende kunst gemaakt door vluchtelingen en 

asielzoekers 

Acht kunstenaars die gevlucht zijn voor oorlog en conflict en 

in Europa een relatief veilig onderkomen hebben gevonden, 

zijn uitgenodigd door de GROS en door het 11.11.11-comité 

om hun werk te tonen aan het grote publiek. 

Abdallah Nasser uit Syrië toont zijn fotografie en de 

Irakees Ammar Salah komt met schilderkunst. Chinara 

Moukhamethova uit Azerbeidzjan maakt portretten. Zij 

woont nu in Brussel. Maher Azzeez uit Irak, die nu gevestigd 

is in Tongeren, komt met figuratief kalligrafisch werk. 

Nour Khateb is gevlucht uit Syrië en heeft in Lier onderdak 

gevonden. Zij toont onder meer actuele portretten die ze 

‘tekent’ met fijn zwart garen. Haar landgenoot en veelzijdig 

beeldend kunstenaar Omar Ibrahim toont schilderijen. 

Shalaan Alazaam uit Irak is beeldhouwer en zijn landgenoot 

Sattar Neamah laat expressionistische abstracte werken zien. 

Bob Pleysier, voormalig directeur van het federaal 

opvangcentrum voor asielzoekers Klein Kasteeltje in Brussel, 

komt de tentoonstelling op vrijdag 2 november om 19.30 uur 

openen. Iedereen is van harte welkom!

Org. GROS en 11.11.11 Hoeilaart

 Open op 3, 4, 10 en 11 november van 11 tot 18 uur en  
 tijdens bijeenkomsten in Hoeilaart die te maken  
 hebben met de herdenking van de Wapenstilstand,  
 GC Felix Sohie (zaal Molenberg). Gratis.  
 INFO: Rein van Gisteren, gsm 0495 25 68 08 

20



Za 03-11-18  
Uitstap naar CWxRM-beeldjes 

Do 08-11-18  
Keep the Home Fires Burning 

Liedjes uit de WO I-periode

Ken je geen liedjes uit de Groote Oorlog? 

Luister dan eens naar de pareltjes die Evi Roelen 

(zang) en Pierre Anckaert (gitaar) van onder het 

stof halen op hun cd, die de sprekende titel 

Keep the Home Fires Burning meekreeg. De 

originele liedjes die van de huiskamers tot in de 

loopgraven weerklonken bezorgen je vandaag 

nog steeds kippenvel, omdat Evi en Pierre, 

samen met Emile Verstraeten (viool), ze tot 

de essentie herleiden. En die essentie is soms 

breekbaar, dan weer ritmisch.

Org. Cultuurraad

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 …  
 Hoeilaart: 7 euro. VVK: 7,5 euro. Kassa:  
 8 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,    
 www.felixsohie.be 

600.000 namen, 600.000 beeldjes. Dat is samengevat het 

verhaal van ComingWorldRememberMe (CWxRM). De 

voorbije vier jaar werden overal in het land workshops en 

belevingsateliers georganiseerd met als doel 600.000 beelden 

uit klei te maken. In Hoeilaart werden in 2015 maar liefst 1205 

beeldjes gemaakt door niet minder dan 800 Hoeilanders, jong 

en oud. 

Elk beeldje staat voor een van de slachtoffers die tijdens WO I  

het leven lieten in België. Heb jij ook een beeldje gemaakt? 

Op de website www.cwrm.be vind je de naam terug van het 

slachtoffer met wie je beeldje verbonden werd. Al die beeldjes 

mondden uit in het openstellen van de land art-installatie van 

kunstenaar Koen Vanmechelen en curator Jan Moeyaert in 

het provinciedomein De Palingbeek in Ieper. Op 3 november 

organiseert de Cultuurraad een bezoek aan de site.

Dagprogramma:

• Vertrek om 8.15 uur op het Gemeenteplein

• Bezoek aan de CWxRM land art-installatie van 10 tot 12 uur

• Lunch in restaurant De Palingbeek tussen 12 en 13 uur

• Rondrit van 13.30 tot 16.30 uur met gids langs enkele 

merkwaardige WO I-sites in de omgeving van Passendale (o.a. 

Essex Farm Cemetery, Tyne Cot Cemetery)

• Terug in Hoeilaart omstreeks 18 uur

Org. Cultuurraad

 Deelnameprijs: 35 euro. INFO en INSCHRIJVING:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, cultuur@hoeilaart.be 

Vr 09-11-18
11.11.11-afterworkparty

Een afterworkparty voor jong en oud 

met maar één doel: geld inzamelen voor 

11.11.11 door eens stevig uit de bol te 

gaan! 

Org. 11.11.11 Hoeilaart

 17 uur, GC Felix Sohie. Collectebus voor vrije bijdrage. INFO: Pieter  
 Muyldermans, gsm 0499 18 61 03, p_muyldermans@yahoo.com 

LAATSTE 

PLAATSEN
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Za 10-11-18 
11.11.11-quiz
Ploegen van verenigingen, vrienden, buren of collega’s 

(max. 5 personen) nemen het tegen elkaar op in een 

algemene kennis-quiz.

Org. 11.11.11 Hoeilaart-Overijse

 20 uur, GC Felix Sohie. Deelnameprijs: 5 euro per  
 persoon. INFO en INSCHRIJVEN:  
 elfelfelfquiz-druivenstreek@outlook.be 

Zo 11-11-18 
Brüder nicht schiessen!
Een muzikale reis met Duwoh

De Eerste Wereldoorlog 

betekent onnoemelijk veel 

doden, maar ook verzet. In 

meerdere landen worden 

heersende regimes aan het 

wankelen gebracht. 

Bernard Van Lent (accordeon, groep Wannes van 

de Velde) en Anke Hintjens (zang) nemen je mee op 

een muzikale reis. Liederen over desertie, gezongen 

pamfletten voor de achturendag, getoondichte afkeer 

van koning en tsaar. Waar mensen steun zoeken bij 

elkaar, wordt er gezongen. Ook dat is de Groote 

Oorlog.

Org. GROS

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

Zo 11-11-18
Wereldlunch

Een Syrisch buffet (sfiha, 

falafel, hummus, slaatjes, 

baklava, warbat ...) 

klaargemaakt door Our House, 

een cateringbedrijf opgericht 

door een aantal Syrische 

vluchtelingen en asielzoekers.

Org. 11.11.11 Hoeilaart i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart 

 Van 11.30 tot 15 uur, GC Felix Sohie. INFO en  
 RESERVEREN: tel. 02 657 36 51, anita.vanthillo@  
 skynet.be of beatrijs.dhont@gmail.com 

Zo 11-11-18
Officiële herdenkingsplechtigheid
Op 11 november herdenkt Hoeilaart zijn oorlogsslachtoffers. 

De laatste jaren wordt er telkens bij een persoonlijk verhaal 

stilgestaan. Dit jaar eren de Hoeilanders de burgerslachtoffers 

die tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen. 

Bij het begin van de oorlog, op 20 augustus 1914, werd Jacob 

Rooms, een jongeman die naar verluidt doof was en een Duits 

bevel negeerde, in Groenendaal doodgeschoten. Op het einde 

van de oorlog vielen er op 10 en 11 november 1918, net 

voor de wapenstilstand, nog twee slachtoffers in ons dorp, 

waarschijnlijk een gevolg van een geallieerd bombardement. 

Het waren Elisabeth Kumps en haar driejarig zoontje René 

Gournon.

 10.30 uur: Samenkomst op het Gemeenteplein en  
 vertrek naar het kerkhof. Rond 11.30 uur: Herdenking  
 aan het monument van de gesneuvelden in het Jan van  
 Ruusbroecpark. Aansluitend: Bezoek aan de tentoonstelling  
 in het gemeentehuis.

Van za 10 t.e.m. vr 16-11-18 
Hoeilaart en de Eerste Wereldoorlog 
Tentoonstelling

De heemkundige kring is opnieuw 

de archieven ingedoken. De 

tentoonstelling focust op de lokale 

gebeurtenissen in Hoeilaart tijdens 

de Eerste Wereldoorlog en op 

het wedervaren van Hoeilanders 

aan het front, in internerings- en 

gevangenkampen. 

De tentoonstelling is van 10 tot en met 16 november 

dagelijks vrij toegankelijk tussen 14 en 17 uur, op zondag 11 

november tot 18 uur. Het boek dat de kring over de Eerste 

Wereldoorlog uitbracht is momenteel nog beschikbaar.

Org. Koninklijke Heemkundige Kring ‘Het Glazen Dorp’

 Gemeentehuis, Jan van Ruusbroecpark. Gratis.  
 INFO: tel. 02 657 15 96, gsm 0477 42 52 22,  
 glazendorp@live.be, www.heemkundehoeilaart.be 
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Zo 04-11-18
Grote wafelenbak ter ere van Marc Sleen
Ridder Marc Sleen liet de strips van Nero steevast eindigen 

met een wafelenbak. In november 2016 namen de 

Hoeilanders ook op die manier afscheid van hun ereburger. 

Om Marc Sleen te blijven eren en er een gezellige traditie van 

te maken, wordt de wafelenbak dit jaar voor de derde keer 

georganiseerd. Iedereen is welkom om een gratis wafel te 

komen eten en chocomelk of een glaasje te drinken. 

Org. Nero & Co i.s.m. dienst Vrije Tijd en Stichting Marc Sleen

 Van 14 tot 17.30 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Ma 05-11-18
Iran, op zoek naar de  
verfijnde Perzische traditie
Een film van Edgard Jespers

Iran, het oude Perzië, heeft een bijzonder lange 

geschiedenis en is een van de bakermatten van 

de beschaving. Het land is de vierde grootste olie-

exporteur ter wereld, de belangrijkste bron van 

inkomsten. De hoofdstad Teheran met 10 miljoen 

inwoners is het culturele, commerciële en industriële 

centrum van het land. Iran heeft een sjiitische 

staatsstructuur waarin de hoogste geestelijke alle 

wetsvoorstellen moet goedkeuren. Een boeiend en 

soms contradictorisch land!

Org. vtbKultuur

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 4 euro. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro. Cultuur-  
 waardebons worden aanvaard. INFO: Paul Vanloo,  
 tel. 02 657 23 09, vanloo.paul@skynet.be  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Ma 05, 12 en 19-11-18
Wettelijk en zakelijk beheer van je vereniging
Vrijwilligersacademie

Bij het runnen van een vereniging komt heel wat 

kijken. Kies je voor een vzw-statuut of niet? Met welke 

wetgeving moet je rekening houden en hoe zit het 

met de fiscale verplichtingen? Davy De Laeter, juridisch 

specialist van vzw-kliniek.be, maakt je wegwijs. Je 

krijgt ook meer uitleg over het vrijetijdswerk, de kleine 

vergoedingsregeling en de aansprakelijkheid. Deze cursus 

wordt speciaal georganiseerd voor vrijwilligers. Voeg bij 

je inschrijving ook de naam van de organisatie waar je als 

vrijwilliger aan de slag bent. 

Org. dienst Welzijn i.s.m. Archeduc

 20 uur, GC Felix Sohie. Deelnameprijs: 18 euro. INFO: dienst Welzijn, tel. 02 658 28 42, welzijn@hoeilaart.be  
 INSCHRIJVEN: www.archeduc.be/vrijwilligersacademie-wettelijk-en-zakelijk-beheer-van-je-vereniging 

Zo 04-11-18
Aperitiefconcert aan de vleugelpiano
Voor Eponine Van de Velde, 20 jaar, is muziek van kleins af aan een 

passie. Ze speelt in haar vrije tijd al 12 jaar piano bij APKO Hoeilaart. Ze 

erfde het muzikaal talent vooral van haar mama. Eponine trakteert je op 

een gevarieerd aperitiefconcert met een brede waaier aan muziekgenres, 

een mix van klassiek tot hedendaags, en filmmuziek. Als afsluiter brengt 

ze een speciaal voor de gelegenheid zelfgeschreven compositie. 

Org. Cultuurraad i.s.m. Davidsfonds

 11 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Wo 07-11-18 
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 een  
 seintje wanneer je de eerste keer wil deelnemen.  
 INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58,  
 seniorenraad@hoeilaart.be, www.seniorenhoeilaart.be 

Do 08-11-18
Wandeling: Historisch erfgoed van  
de priorij van Groenendaal
Deze wandeling vertelt de geschiedenis van de priorij van 

Groenendaal van 1342 tot 1795.  Historische figuren als 

Jan van Ruusbroec, Keizer Karel, aartshertogin Isabella … 

passeren de revue, alsook de nog zichtbare en onzichtbare 

relicten van de trotse priorij. Honden zijn niet toegelaten.

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

Zo 11-11-18
Natuurwandeling: versnippering en ontsnippering
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud neemt je mee op deze themawandeling van zo’n zeven kilometer.  

De Ring rond Brussel, de E411, de spoorweg tussen Brussel en Luxemburg, de Terhulpsesteenweg, de Duboislaan 

… het zijn stuk voor stuk wegen die het bos in afzonderlijke delen snijden. Ze vormen hindernissen voor dieren 

die van het ene gebied naar het andere willen trekken. Door die versnippering van het Zoniënwoud weg te 

werken, krijgen planten en dieren opnieuw een groter leefgebied.  

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

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

Zo 11-11-18
Traditionele Wandel-mee-dag
Wandelclub ’t Beukenootje neemt je mee op een wandeling 

van ongeveer acht kilometer door het Hoeilaartse landschap. 

De wandeltocht brengt je langs de Dreef, Pittoresque, 

Terdelle, Bakenbos en de Hoge Heide. De vergezichten en 

holle wegen, die zo typerend zijn voor Hoeilaart, vormen de 

rode draad op deze tocht. Tijdens de rustpauzes worden er 

heel wat anekdotes en wetenswaardigheden verteld.

Iedereen is van harte welkom, maar vergeet zeker je stevig 

schoeisel niet.

Org. WC ’t Beukenootje

 Vertrek: 13.45 uur, parking gemeentehuis. Gratis.  
 INFO: Jan Vanloo, tel. 02 657 25 19. 

 Za 10-11-18
Mysterieuze bossen
Mysterieuze en majestueuze beukkathedralen  

en boselfen

Het Zoniënwoud herbergt heel wat geheimen: van 

boselfen tot de mysterieuze taal van bomen. Kinderen 

ondernemen met hun (groot)ouders een spannende 

zoektocht naar boselfen of mogen mee op stap om te 

speuren naar de code van James Bos die zich verschuilt 

tussen de beuken. 

Org. Natuurpunt CVN i.s.m. NGZ

 Vanaf 17 uur tot 20.30 uur (wandeling om het  
 halfuur), kasteel van Groenendaal. 5 euro per  
 persoon. Inschrijven is verplicht! INFO: Natuurpunt  
 CVN, Lize Paesen, gsm 0493 11 96 65,  
 lize.paesen@cvn.natuurpunt.be. INSCHRIJVEN:  
 www.hoeilaart.be/activiteiten/mysterieuze-bossen-hoeilaart 
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 Wo 14-11-18
Nijntje op de fiets
Familievoorstelling (2,5 tot 5 jaar)

Nijntje neemt de fiets en komt naar Hoeilaart! In een herkenbaar decor, met leuke liedjes 

en de gekende tekeningen neemt Marianne van Houten de kinderen mee in Nijntjes 

wereld. Voor de allerkleinsten is dit een hele mooie eerste kennismaking met het theater.

Org. dienst Vrije Tijd 

 15 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6 euro. VVK: 8 euro. Kassa: 10 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Vr 16-11-18
Oxfam-wijndegustatie
Ontdek een aantal schitterende Oxfamwijnen. Waar komen ze vandaan? Wie 

produceert ze? Welke techniek gebruik je om ze te ruiken en te proeven? Je 

zal ze op een andere manier leren appreciëren en nog meer genieten van deze 

voortreffelijke wijnen, die je meteen ook kan aankopen. Zo ondersteun je de 

wijnboeren uit het Zuiden die voor hun producten een eerlijke prijs krijgen.

Org. Oxfam-Wereldwinkel Hoeilaart i.s.m. 5 voor 12

 20 uur, GC Felix Sohie. 5 euro. INFO en INSCHRIJVEN: Oxfam-Wereldwinkel, tel. 02 657 75 25, hoeilaart@oww.be 

Wo 14-11-18 
Our great mister Händel
Muzikale lezing door Jos Meersmans

“Mijn naam is Johann Christoph 

Schmidt. Bijna veertig jaar ben ik 

de persoonlijke secretaris geweest 

van Georg Friedrich Händel, 

wellicht de meest getalenteerde 

musicus die Engeland ooit gekend 

heeft. Bijna veertig jaar lang was 

ik in Londen getuige van zijn 

strijd, zijn successen en zijn nederlagen. Zijn leven kent voor 

mij weinig geheimen.” Zo begint deze unieke muzikale 

lezing van Jos Meersmans, musicoloog van opleiding en 

begenadigd acteur. Ontdek het leven van Händel!

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro.  
 VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro. Cultuurwaardebons worden   
 aanvaard. INFO: Mia Soret, tel. 02 657 07 68,  
 davidsfonds@hoeilaart.be. KAARTEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s  
 Optiek. 

Do 15-11-18
Nicola Andrioli Trio
Jazz at Felix’

Nicola Andrioli, in het ‘gewone’ leven de vaste pianist 

van Philip Catherine en gewezen gastpianist van onder 

andere Toots, Richard Galliano en John Ruocco, start een 

nieuw keyboardsproject met Hendrik Van Attenhoven 

op contrabas en Stijn Cools op drums. Hoeilaart is op 15 

november zo rond half negen the place to be! 

Org. 5 voor 12

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 8 euro. VVK: 9 euro. Kassa: 10 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO: Jan  
 Lenaerts, tel. 02 657 91 26, jan.h.lenaerts@skynet.be,  
 www.5voor12hoeilaart.be. KAARTEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Za 17-11-18 
Jubileumconcert Nero’s Muzikanten
Aangezien 2018 het jaar is waarin Nero’s Muzikanten 20 

jaar bestaan, kleden ze het winterconcert feestelijk in. 

De muzikanten en hun dirigent Chantal Derongé halen 

hun mooiste kleren boven, blinken de instrumenten 

op, lassen extra repetities in en leggen de lat hoog. Dit 

jubileumconcert wordt een knaller van formaat. Kom zeker 

kijken en genieten van dit feestje!

Org. Nero’s Muzikanten

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

Di 20-11-18
Ondersteunend communiceren met 
mensen met dementie
Liliane Esselens, vormingsmedewerker bij het 

Expertisecentrum Dementie, geeft op deze infoavond 

uitleg over de verschillende niveaus van communiceren 

bij personen met dementie. Tevens licht ze het belang 

toe van een ondersteunende communicatie en geeft ze 

een overzicht van eenvoudige hulpmiddelen die kunnen 

gebruikt worden. Na haar deskundige uitleg volgt een 

gedachtewisseling met het publiek. Iedereen welkom!

Org. Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: Chris Coppin,  
 gsm 0496 06 22 77, mozaiek.druivenstreek@gmail.com 

Wo 21-11-18
Gezond ouder worden zonder kanker
Lezing door professor-huisarts Dirk Devroey

Veel mensen bekijken kanker fatalistisch, alsof je het niet 

zou kunnen voorkomen. Dokter Dirk Devroey belicht 

voor de belangrijkste vormen van kanker de oorzaken, 

maar vooral ook de mogelijkheden om deze kankers te 

voorkomen of in een vroeg stadium op te sporen. Je krijgt 

informatie over genetische aanleg voor kanker, de invloed 

van voeding, beweging en omgevingsfactoren, en over de 

opsporingen die door de overheid georganiseerd worden.

Org. Willemsfonds 

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 3 euro.  
 VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro. INFO: André Vandenput,  
 tel. 02 657 20 62, a.vandenput@skynet.be,  
 www.willemsfondshoeilaart.be. KAARTEN: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Zo 25-11-18
Uniek pianoconcert met Luba Barsky 

Tijdens het voorbije 

cultuurweekend van 

Davidsfonds liet de 

Oekraïense pianiste Luba 

Barsky een spectaculaire 

indruk na. Vooral haar 

improvisaties rond 

thema’s van Scott Joplin en George Gershwin deden 

de monden letterlijk openvallen. Ze komt nu terug 

met een soloconcert waarin haar virtuositeit en uniek 

improvisatietalent alle vrijheid krijgen. Dat belooft!

Org. Cultuurraad i.s.m. Davidsfonds

 11 uur, GC Felix Sohie. VVK: 6 euro. Kassa: 7 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard.  
 INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,   
 vrijetijd@hoeilaart.be 
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Do 29-11-18
Dex tot de tweede macht

Cultuur om 14 uur

Barbara Dex bezingt de liefde 

voor haar vader en blaast zo 

nieuw leven in zijn liedjes. 

Dat het een intimistische 

muziekvoorstelling wordt die 

naar de keel grijpt, staat vast! 

Een muzikaal cadeau voor 

Marc. Haar held, haar vader, 

haar clown.

Org. dienst Vrije Tijd 

 14 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 10 euro. VVK: 12 euro. Kassa: 14 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en  
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Za 01-12-18
Uitstap naar kerstmarkt Trier
vtbKultuur bezoekt traditiegetrouw een kerstmarkt in 

december. Deze keer staat de prachtige markt van Trier 

op het programma. 

Org. vtbKultuur

 Vertrek om 7 uur, Mariënparking.  
 INFO en INSCHRIJVEN: Paul Vanloo,  
 tel. 02 657 23 09, vanloo.paul@skynet.be 

Ma 26-11-18
Verenigingswerk als onderdeel van de wet ‘bijklussen’ 
Vrijwilligersacademie

Op een correcte manier medewerkers in je 

sportorganisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel 

van het verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling 

was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl 

vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer tekortschoten. 

De vraag van de sector naar een statuut voor functies 

binnen het verenigingsleven, werd afgelopen zomer 

ingelost door middel van het statuut verenigingswerk. Dit 

statuut biedt sportorganisaties de mogelijkheid om op een 

administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier 

trainers, scheidsrechters, begeleiders enz. in te schakelen. 

Na deze praktische sessie weet je perfect hoe je het 

verenigingswerk in jouw organisatie kunt implementeren.

Org. dienst Vrije Tijd en Welzijn i.s.m. Dynamo Project

 19.30 uur, GC Felix Sohie. Deelnameprijs: 12,5 euro. Inwoners van Hoeilaart: 6 euro. INFO: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 894 54 26, sportdienst@hoeilaart.be. INSCHRIJVEN:  
 www.hoeilaart.be/activiteiten/vrijwilligersacademie-over-verenigingswerk-als-onderdeel-van-de-wet-bijklussen 

Zo 25-11-18
Zoniënwoudwandeltocht
Unieke kans om een herfstwandeltocht te maken door het 

Zoniënwoud. Vanaf 12 km wandel je door dit prachtig beukenwoud. 

Door mee te wandelen, steun je Kinderdorp Hoeilaart. 

Afstanden: 4, 6, 12, 18, 24 of 30 km.

Org. IJsetrippers vzw

 Start van 8 tot 15 uur, GO! Basisschool Het Groene Dal. Basistarief: 2 euro. Leden van wandelfederatie: 1,5 euro.  
 Kinderen onder 12 jaar: gratis. INFO: tel. 02 687 42 94, ijsetrippers@hotmail.com 
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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 december 2018 in voor maandag 5 november. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

November 2018
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

22 oktober t.e.m. 2 november: Klimaatmobiel aan de watertoren

2 t.e.m. 11 november: Expositie: #Allemaal mensen onderweg naar beter
Za 03 8.15 uur Gemeenteplein Uitstap naar CWxRM-beeldjes Cultuurraad

Zo 04 11 uur GC F. Sohie Aperitiefconcert aan de vleugelpiano Cultuurraad i.s.m. Davidsfonds

Zo 04 14-17.30 uur GC F. Sohie Grote wafelenbak ter ere van Marc Sleen
Nero & Co i.s.m. dienst Vrije 
Tijd en Stichting Marc Sleen

Ma 05 20 uur GC F. Sohie Film: Iran, op zoek naar de verfijnde Perzische traditie vtbKultuur

Ma 05, 12 
en 19

20 uur GC F. Sohie
Vrijwilligersacademie:  
Wettelijk en zakelijk beheer van je vereniging

Dienst Welzijn i.s.m. Archeduc

Di 06 11-12 uur Sociaal Huis Spreekuur over zwangerschap, bevalling, opvoeding, …
Kind & Gezin i.s.m. Huis van 
het Kind Druivenstreek

Di 06 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 07 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 08 14 uur Bosmuseum Wandeling: Historisch erfgoed van de priorij van Groenendaal NGZ

Do 08 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 08 20 uur GC F. Sohie Concert: Keep the Home Fires Burning Cultuurraad

Vr 09 17 uur GC F. Sohie 11.11.11-afterworkparty 11.11.11 Hoeilaart

10 t.e.m. 16 november: Tentoonstelling: Hoeilaart en de Eerste Wereldoorlog

Za 10 17 uur
Kasteel van 
Groenendaal  Mysterieuze bossen Natuurpunt CVN i.s.m. NGZ

Za 10 20 uur GC F. Sohie 11.11.11-quiz 11.11.11 Hoeilaart-Overijse

Zo 11 10.30 uur Gemeenteplein Officiële herdenkingsplechtigheid Wapenstilstand Gemeente

Zo 11 11.30-15 uur GC F. Sohie Wereldlunch
11.11.11 i.s.m. Wereldwinkel 
Hoeilaart

Zo 11 13.45 uur Gemeentehuis Traditionele Wandel-mee-dag WC ‘t Beukenootje

Zo 11 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Versnippering en ontsnippering NGZ

Zo 11 15 uur GC F. Sohie Concert: Brüder nicht schiessen! GROS

Wo 14 15 uur GC F. Sohie  Familievoorstelling: Nijntje op de fiets Dienst Vrije Tijd

Wo 14 20 uur GC F. Sohie Muzikale lezing: Our great mister Händel Davidsfonds

Do 15 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Nicola Andrioli Trio 5 voor 12

Vr 16 20-22 uur GC F. Sohie Oxfam-wijndegustatie
Oxfam-Wereldwinkel Hoeilaart 
i.s.m. 5 voor 12

16 t.e.m. 25 november: Winterkermis
Za 17 20 uur GC F. Sohie Jubileumconcert Nero’s Muzikanten Nero’s Muzikanten

18 t.e.m. 29 november: Week van de Senior
Di 20 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 20 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 20 20 uur GC F. Sohie Lezing: Gezond ouder worden zonder kanker Willemsfonds

Do 22 11.30 uur De Eekhoorn Dorpsrestaurant (inschrijven van 12/11 tot 20/11, 12 uur) Dienst Welzijn

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

Za 24 10-13 uur Bib Babyborrel met boekjes Bib

Zo 25 11 uur GC F. Sohie Uniek pianoconcert met Luba Barsky Cultuurraad i.s.m. Davidsfonds

Zo 25 8-15 uur
GO! Basisschool  
Het Groene Dal

Zoniënwoudwandeltocht IJsetrippers vzw

Ma 26 19.30 uur GC F. Sohie
Vrijwilligersacademie: Verenigingswerk als onderdeel van 
de wet ‘bijklussen’

Dienst Vrije Tijd en Welzijn 
i.s.m. Dynamo Project

Do 29 14 uur GC F. Sohie Cultuur om 14 uur: Dex tot de tweede macht Dienst Vrije Tijd

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

Za 01/12 7 uur Mariënparking Uitstap naar kerstmarkt Trier vtbKultuur

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

(cafetaria) ’t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke maandag en donderdag  
(uitz. schoolvakanties)

13.30-16 
uur

GC F. Sohie 
(Groenendaal) Workshop aquarel Vrij Kunstatelier Vosdelle

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

(Groenendaal) Workshop olieverf Vrij Kunstatelier Vosdelle

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

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie

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