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De zonnigste editie ooit!
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Ook deze zomer valt er heel wat te beleven in Hoeilaart. De dienst Vrije
Tijd heeft samen met een aantal verenigingen een boeiend programma
samengesteld voor jong en oud. Kleinschalige activiteiten, in openlucht en
volledig coronaproof!

In deze brochure vind je het volledige programma. Activiteiten zonder
prijsvermelding zijn gratis toegankelijk. Kijk altijd goed na of je al dan niet
vooraf moet inschrijven. Volzet is volzet.

Om corona geen kans te geven, blijft iedereen zich aan volgende
essentiële afspraken houden:
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Hou minstens 1,5 meter afstand van andere deelnemers.
• Draag een mondmasker op drukke openbare plaatsen en wanneer
je de veiligheidsafstand niet kan respecteren. Draag altijd een
mondmasker op zak, ook als het dragen ervan niet verplicht is.
• Was vaak je handen met water en zeep of ontsmet ze regelmatig.

Lokaal bestuur Hoeilaart
Dienst Vrije Tijd en Bib Hoeilaart
Tel. 02 657 05 04
evenementen@hoeilaart.be

Redactie: communicatiedienst i.s.m. de afdeling Leven, tel. 02 658 28 48, communicatie@hoeilaart.be
Vormgeving en druk: Drukkerij van Hoeilaart, Koldamstraat 9, 1560 Hoeilaart, tel. 02 657 03 04
Wettelijk depot: D/2021/5.682/2
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In de bib
Jacht op de schat van Vlieg
Van 1 juli tot 31 augustus, 6 tot 12 jaar, bib
In de bib is een schat van Vlieg verstopt. Om die te
vinden moet je op zoektocht door het centrum van
Hoeilaart.
De schattenjacht begint in de bib. Pik er gratis de
schatkaart op en volg het parcours met opdrachten.
Goed uit je doppen kijken, is de boodschap, want
het thema is ‘Zie jij wat ik zie?’.
Je kan tijdens de zomer op schattenjacht gaan
op 300 locaties in Vlaanderen en Brussel. Elke
deelnemer krijgt een prijs en maakt kans op een
gezellig familieweekend. Voor schattenjagers die in
de vijf bibliotheken van de Druivenstreek de schat
vinden, is er een extra beloning.
Tip: je kan de schatkaart niet alleen ophalen tijdens de gewone openingsuren van de bib,
maar elke voormiddag van de week (behalve op zondag).

Escape game
Vrijdag 25 juni, 20 uur, vanaf 16 jaar, GC Felix Sohie
Exitroom Mobile komt naar Hoeilaart. Een verrassend, uitdagend en vooral razend spannend
groepsspel met breinbrekers, doe-opdrachten en een grote dosis fun. Alles komt aan
bod in de race om met je groepje zoveel mogelijk punten te verzamelen. Het komt erop
aan om samen te werken, logisch na te denken en snel codes te kraken. De winnaars
worden beloond. In de
gezinsbubbel kunnen
kinderen vanaf 12 jaar
deelnemen. Schrijf je
nu al in want het aantal
plaatsen is beperkt.
Deelnameprijs:
10 euro per groepje
van 3 à 5 deelnemers,
drankbonnetje voor de
Zomerbar inbegrepen.
Inschrijven:
www.hoeilaart.be/bib
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Grote boekenverkoop
Zaterdag 21 augustus, 10-16 uur, GC Felix Sohie
Elk jaar moet de bibliotheek oude boeken, dvd’s en tijdschriften uit de kast halen om plaats
te maken voor nieuwe. En alles moet weg! Kom je bevoorraden voor een prikje (1 euro/boek
- tijdschriften en dvd’s gratis). Om de bezoekers te spreiden is vooraf inschrijven noodzakelijk.
Het aanbod is groot genoeg om de koopwaar de hele dag door aan te vullen!
Inschrijven: www.hoeilaart.be/bib
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In de Zomerbar
Van 11 juni tot en met 29 augustus voorzien we alles voor de uitbating van een prachtige
zomerbar. Hiermee willen we de verenigingen, adviesraden en lokale handelaars een hart
onder de riem steken na een moeilijk jaar.
Elk weekend zal je in de Zomerbar terecht kunnen voor sfeer, gezelligheid en lekkere drankjes
en versnaperingen!

Openingsweekend Zomerbar
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juni, Gemeenteplein
Vzw Doendervolk, VIEF en Nerorock
slaan de handen in elkaar om
er, in samenwerking met het
lokaal bestuur, een prachtig
openingsweekend van te maken.
We bijten de spits af op vrijdag
met een Nerorocksessie. Zaterdag
wordt het plein ondergedompeld
in een loungesfeer, voorzien van
aangename muziek door de dj’s van
VIEF. Op zondag vieren we Vaderdag
en kan je in de Zomerbar genieten
van een heerlijke brunch. Er staat
heel wat op het menu, dit mag je
zeker niet missen!

EK voetbal
Zaterdag 12 juni, 21 uur: België - Rusland
Donderdag 17 juni, 18 uur: België - Denemarken
Maandag 21 juni, 21 uur: België - Finland
Gemeenteplein
In de Zomerbar staan de hele EK-periode zes grote
schermen om onze Belgen aan te moedigen met
toeters en bellen. Door de coronamaatregelen zijn
er enkel zitplaatsen en is het aantal plaatsen helaas
beperkt. We werken zonder voorinschrijving, maar
vol is vol.
Wie geen plaats vindt in de Zomerbar kan uiteraard
nog terecht bij onze plaatselijke horeca. Wij zijn
alvast klaar om de Belgen naar de finale te juichen!
Jij ook?
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Zomerbar @The Movies
Donderdag 24 juni, 18 uur: Lekker met de meiden
Donderdag 1 juli, 18 uur: Boys Boys Boys
Donderdag 8 juli, 18 uur: Volwassenen niet toegelaten, jeugd wel!
Gemeenteplein
Gratis, maar vol is vol!
We toveren de Zomerbar om tot een openluchtcinema waar je kan genieten van een
filmavondje met je vrienden. Elke avond heeft zijn eigen thema en eigen doelgroep. Hou
Facebook in de gaten: je vindt er meer info en je kan er stemmen op je favoriete film.
24 juni: Trek met je vriendinnen naar het Gemeenteplein, want deze avond is van jullie! Keuze
uit enkele topfilms met leading ladies natuurlijk! De avond afsluiten doen we met een cocktail
of rosé, olé!
1 juli: Men at the movies! Knijp er een avondje tussenuit met je maten! Deze avond is er geen
voetbal, dus geen excuses! Afsluiten doen we met zware bieren.
8 juli: Last but not least: filmavond voor de jeugd! Heb je zin om op een donderdagavond
met je vrienden samen een film te kijken, kom dan naar het Gemeenteplein! Het is niet voor
niets vakantie. Snacks en drankjes zullen aanwezig zijn!

Hoeilaart Zingt
Zaterdag 10 juli, 20 uur, Gemeenteplein
Op de vooravond van de Vlaamse feestdag op 11 juli zingen
we uit volle borst onze Vlaamse klassiekers, onder leiding
van onze special guest! Iedereen krijgt een muziekboekje
en kan zijn of haar beste zangtalent nog eens bovenhalen.
Zonder inschrijving, maar vol is vol! Wie geen plaats vindt in
de Zomerbar kan zeker nog terecht bij de plaatselijke horeca.
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Voor de jeugd
Hard Blok Café
Van dinsdag 1 tot woensdag 30 juni, 8-22 uur, SJC Koldam, gratis
Het laatste obstakel voor de zomer
echt kan beginnen: ‘den blok’! Om de
Hoeilaartse studenten zoveel mogelijk te
ondersteunen in deze zware tijden, opent
het Hard Blok Café opnieuw zijn deuren.
Gedeelde smart is halve smart, dus kom
samen met je medestudenten zwoegen
voor je examens.
Inschrijven: stuur je naam,
contactgegevens en de dagen
waarop je wilt komen studeren naar
jeugd@hoeilaart.be. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt!

Pannakooi
Van 10 juni tot 31 juli, 10-21 uur, Gemeenteplein
Het EK voetbal staat voor de deur en dan begint het bij veel mensen te kriebelen. Wil je
die energie graag kwijt? Zoek je een uitlaatklep? Stap dan in de arena en laat je beste
dribbelmoves zien. Want in juni en juli plaatsen we een pannaveldje op het Gemeenteplein,
een mini-voetbalveld waar je het tegen je vrienden kan opnemen in een om techniek draaiend
voetbalwedstrijdje. Breng zeker je eigen bal mee! Het veld is ook geschikt voor hockey.
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Workshop: leer vliegen met drones
Zaterdag 24 juli, 10-12 uur of 13-15 uur, voor jongeren vanaf 13 jaar, SJC Koldam,
9 euro
Altijd al met een drone willen leren vliegen? Grijp dan nu je kans! We toveren de sporthal
om tot racecircuit en leren de kneepjes van het vak. Je hoeft hiervoor geen (vlieg)ervaring te
hebben, wij zorgen voor alles!
Inschrijven: via http://webshophoeilaart.recreatex.be

Skate-initiaties
Elke zaterdag in juli en augustus, 10-13 uur, voor skaters van alle leeftijden,
skatepark Koldam, gratis
Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar gratis skatesessies in het skatepark.
Elke zaterdagvoormiddag van de zomervakantie kan je op het skatepark terecht voor
tips en tricks en begeleiding van onze skatecoaches. Tegen het einde van de zomer ben
je ongetwijfeld een pro! Je eigen skateboard meebrengen mag, maar is geen must.
Valbescherming dien je wel zelf te voorzien. Er zijn geen inschrijvingen vooraf, maar kom op
tijd want vol is vol!

Pop-up skatepark
Van vrijdag 13 tot zondag 15 augustus, voor skaters van alle leeftijden,
Gemeenteplein, gratis
Van 13 tot 15 augustus toveren de dienst Vrije tijd en Sport & Opleiding een pop-up skatepark
uit hun mouw! Je kan er terecht voor een skate contest op vrijdagavond en initiaties op
zaterdag- en zondagnamiddag. Je eigen skateboard meebrengen mag, maar is geen must.
Valbescherming dien je wel zelf te voorzien. Er zijn geen inschrijvingen vooraf, maar kom op
tijd want vol is vol! Buiten de begeleide activiteiten is het skatepark vrij om op te skaten.
Er worden nog een aantal extra activiteiten voorzien rond de pop-up. Zo zullen er
graffitiworkshops plaatsvinden en een initiatie in hiphopdans. De Zomerbar is natuurlijk ook
open voor een verfrissend drankje.
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Daguitstap naar Wa-Wa-Walibi!
Zaterdag 21 augustus, 9-18 uur, voor jongeren vanaf 13 jaar, 9 euro
Veel uitleg heeft deze activiteit niet nodig. We stappen vandaag de bus op en trekken naar
het plezantste pretpark van het land: Walibi! Durf jij alle achtbanen te trotseren, of toch maar
liever de rugzakken bewaken? Trek je stoutste schoenen aan en laat je innerlijke waaghals los!
Voorzie een lunchpakket en wat centjes, wij voorzien de busrit en inkomtickets.
Inschrijven: via http://webshophoeilaart.recreatex.be

Hard Blok Café: tweede zit
Van maandag 16 tot dinsdag 31 augustus, 8-22 uur, GC Felix Sohie, gratis
Het einde van de zomervakantie komt langzaamaan dichterbij. En alsof dat nog niet erg
genoeg is, moeten studenten nog extra afzien: tweede zit. Voor alle onfortuinlijke jongeren
met herexamens opent het Hard Blok Café opnieuw zijn deuren. Kom samen zweten en
afzien in de openbare studieruimte en baan je zo een weg door de laatste blokperiode van het
academiejaar!
Inschrijven vanaf 1 juli: stuur je naam, contactgegevens en de dagen waarop je wilt komen
studeren naar jeugd@hoeilaart.be. Wacht niet te lang, want de plaatsen zijn beperkt.
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Een snuifje cultuur
Serrisme, omdat tafeldruiven telen
een kunst op zich is!
Van vrijdag 27 tot zondag 29 augustus, diverse locaties
Tijdens het laatste weekend van augustus staan onze tafeldruif en de serrecultuur centraal!
(Her)ontdek Hoeilaarts meest gekende exportproduct aan de hand van allerhande activiteiten.
Als druif op de (kaas)taart wordt ‘Serrisme’ voorgesteld. Een audiovisueel project dat je
verbeelding aan het werk zet en je meevoert naar de plaatsen waar deze ronde wonderen
ontstaan!
Gecreëerd door het kunstenaarsplatform Ediçoes CN, in samenwerking met de Hoeilaartse
serristen en met de steun van Erfgoed Vlaanderen, CERA en dienst Vrije Tijd.
Inschrijven: via www.hoeilaart.be/serrisme

© Pommelien Koolen
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Wat met het verkeer?
Van 11 juni tot en met 29 augustus 2021
Deze zomer zal het in Hoeilaart, in en rond de Zomerbar, weer bruisen van activiteit.
Om over voldoende ruimte te beschikken en alles veilig te laten verlopen, wordt het verkeer
rond het Gemeenteplein elk weekend, van vrijdagmorgen tot zondagavond,
omgeleid en wordt de markt elke vrijdag anders opgesteld.

Kom te voet of met de fiets!
Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets, zeker bij zonnig weer. Maak er een aangename
wandeling of een ontspannend ritje van. Zo vermijd je de stress om een parkeerplaats te
moeten zoeken. Op en rond het Gemeenteplein staan extra fietsstallingen klaar.

Omleiding rond Gemeenteplein
Elke vrijdag tot 15 uur
Terras

Terras gesloten
in juli

rkt
Ma

Terra
s
t
k
r
Ma Z
ome
rba
r

P

P

De vrijdagmarkt staat deze zomer in een grote halve cirkel rond de Zomerbar en zal ook
het parkinggedeelte van het Gemeenteplein innemen.
Het verkeer rijdt rond de kerk. De Felix Sohiestraat is afgesloten. Aan de kant van de pastorie
is een parkeerverbod van kracht.
De tijdelijke bushaltes van De Lijn bevinden zich achter de kerk, ter hoogte van de
Wereldwinkel.
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Waar parkeren?
Op vrijdagmorgen, tijdens de
markt, kan je deze zomer niet
parkeren op het Gemeenteplein. Na
de markt wordt deze parking weer
vrijgemaakt.
Tijdens de markt en de rest van het
weekend kan je onbeperkt parkeren
(zonder blauwe schijf) op de Felix
Sohieparking en op het achterste
gedeelte van de Mariënparking.
Ook de parkings van het
gemeentehuis, de Baron
de Man d’Attenrodestraat
(park) en SJC Koldam zijn
beschikbaar en bevinden zich op
wandelafstand van de markt en het
Gemeenteplein.
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Omleidingen rond Gemeenteplein
Elke vrijdag vanaf 15 uur tot zondagavond
Terras

Terras gesloten
in juli
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Na de markt blijft het verkeer deze zomer het hele weekend omrijden langs de achterkant
van de kerk. De Felix Sohiestraat blijft afgesloten. Op die manier kan de horeca rond het
Gemeenteplein grote terrassen plaatsen.
Na de markt kan je op de parking van het plein weer parkeren. Ook de parkeerplaatsen
rechtover Domino worden weer opengesteld. Aan de kant van de pastorie blijft het
parkeerverbod van kracht.
De tijdelijke bushaltes van De Lijn bevinden zich het hele weekend achter de kerk, ter hoogte
van de Wereldwinkel.
Restaurant Victoria en De Commerce bieden eveneens een terras aan: Restaurant
Victoria van donderdagavond tot zondagavond (gesloten in juli), De Commerce van
vrijdagavond tot zondagavond op het kruispunt voor de deur.
Het verkeer dat via de Joseph Jolystraat naar het Gemeenteplein wil, wordt het hele
weekend omgeleid via het
kruispunt met de Henri Caronstraat.
Wie de parking van restaurant
Victoria of de Kerkstraat wil
bereiken, moet omrijden via
de Groenendaalsesteenweg
en de Walter Vande Putstraat.
In de Kerkstraat wordt het
eenrichtingverkeer opgeheven en
wordt een parkeerverbod ingesteld.
Vanaf maandagochtend
verloopt het verkeer weer
normaal.
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Blijven sporten!
Gratis, zonder reservaties tenzij anders vermeld, vol is vol!

Bootcamp

Yo-gym

Zaterdag 3 juli, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark

Zaterdag 17 juli, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark

Intense training om je spieren te versterken
en je kracht en uithouding te verbeteren.

Zin om (stretch)bewegingen uit te voeren
die je bewuster maken van je lichaam? Denk
je ook dat een correcte lichaamshouding
belangrijk is? Dan is deze nieuwe les
misschien wel iets voor jou. In combinatie
met een bewuste ademhaling trachten we
bovendien ons stressniveau te verlagen.

Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.
Door Profit

Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.
Door De Gympies

Cardio Dance
Zaterdag 24 juli, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark

Total Body Workout
Zaterdag 10 juli, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Heb je nood aan een training zonder
moeilijke choreografieën, waar
spierversterkend wordt gewerkt? Dan is
deze training zeker iets voor jou (mannen,
vrouwen, jong en oud zijn welkom).
Op het programma staat een mix van
spierverstevigende oefeningen. Je oefent niet
alleen met de klassieke handhaltertjes, maar
ook met dynabands, ballen, steps …
Je spieren worden strakker en dit resulteert
in een merkbare figuurverbetering!

Cardio Dance is een erg leuke fitnessdans-workout, waarbij je al dansend aan
je conditie en een strakker lichaam werkt.
De spierverstevigende oefeningen worden
op een dansante manier geïmplementeerd
op het ritme van hedendaagse popmuziek
en Latijns-Amerikaanse vibes. Je danst op
opzwepende muziek onder begeleiding van
de enthousiaste kreten van je dansleerkracht.
Iedereen kan deelnemen op zijn eigen
niveau. Heb je zin in een uurtje plezier in
groep op heerlijke beats, kom dan gerust
eens een les proberen bij de energieke
Geraldine!
Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.
Door Xplosion Dance

Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.
Door De Gympies
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Draagdoekenwandeling

Relaxatie

Zaterdag 31 juli, 11-12uur,
station Groenendaal

Zaterdag 7 augustus, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark

Blijf niet thuiszitten, kom mee wandelen met
je baby in een draagdoek!

Voor wie even de drukte wil ontvluchten.
Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.

Door Joke Muyldermans

Door Bie Zen

Line dance
Zaterdag 14 augustus, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Strek je dansbenen op countrymuziek en voel
je even in het Wilde Westen.
Door Soulstep

Zumbata
Zaterdag 21 augustus, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Zumbata is een workout waarbij de dansante
en opzwepende zumbanummers afgewisseld
worden met Tabata, een high insensity
intervaltraining waarbij je telkens gedurende
20 seconden een oefening uitvoert, 10
seconden rust en dit 8 keer herhaalt. Een
ideale training om op een leuke en dansante
manier aan een fitter lichaam te werken!
Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.
Door Xplosion Dance
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Total Body Workout
Zaterdag 28 augustus, 11-12 uur, Jan van Ruusbroecpark
Heb je nood aan een training zonder moeilijke choreografieën, waar spierversterkend wordt
gewerkt? Dan is deze training zeker iets voor jou (mannen, vrouwen, jong en oud zijn
welkom). Op het programma staat een mix van spierverstevigende oefeningen. Je oefent niet
alleen met de klassieke handhaltertjes, maar ook met dynabands, ballen, steps … Je spieren
worden strakker en dit resulteert in een merkbare figuurverbetering!
Meebrengen: matje, handdoek, drinkfles.
Door De Gympies

Urban golf
De hele maand augustus, gratis, geen inschrijvingen, beschikbaar zolang de
voorraad materiaal strekt
Kom Hoeilaart verkennen met vrienden
of familie voor een partijtje urban golf,
het rebelse rock-’n-roll broertje van het
traditionele golf. Anders dan bij traditionele
golf speel je urban golf op straat, in parken
… Hoe gekker de afslagplek en de target,
hoe leuker!
Je kan de golfclubs, balletjes en een
scorekaart afhalen aan de balie van het SJC
Koldam, van maandag tot vrijdag van 8 uur
tot 18 uur. Dus als je in het weekend wil
golfen, kom dan tijdig je clubs halen!
Er zijn 9 holes over Hoeilaart verspreid. Samen met het materiaal krijg je een plannetje mee
waarop deze te vinden zijn. Veel speelplezier!
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Bij de horeca
Zalige terrassen
Telkens vanaf 19 uur
Wie denkt aan de zomer, denkt aan gezellig tafelen en bijpraten op een terras. En net
daarvoor ben je in Hoeilaart aan het juiste adres! Geniet bij onze lokale horeca van een lekker
drankje of een van de heerlijke gerechten. Met wat muziek of animatie erbij kan de avond niet
meer stuk. Wij halen samen met onze horeca-uitbaters opnieuw alles uit de kast om jullie een
reeks geslaagde zomeravonden te bezorgen. Een echte aanrader!
• Vrijdag 4 juni: straatartiest terras De Commerce
• Vrijdag 11 juni: straatartiest Gemeenteplein
(terrassen Holar & Isca, Neo Gusto, Hola, Sportecho)
• Vrijdag 18 juni: straatartiest terras Victoria
• Vrijdag 25 juni: straatartiest terras In ’t Boske
• Vrijdag 9 juli: straatartiest terras Nerocafé
• Vrijdag 23 juli: straatartiest Gemeenteplein
(terrassen Neo Gusto, Hola, Sportecho, Holar & Isca)
• Vrijdag 30 juli: straatartiest Gemeenteplein
(terrassen Hola, Sportecho, Holar & Isca, Neo Gusto)
• Vrijdag 6 augustus: straatartiest Gemeenteplein
(terrassen Sportecho, Holar & Isca, Neo Gusto, Hola)
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Sneukeltocht
Zaterdag 24 juli, vanaf 16 uur, 15 euro per persoon
Beleef samen met je vrienden, familie of gezin een leuke namiddag of avond in Hoeilaart.
Je start in groepen van tien personen aan het GC Felix Sohie, waarna je via een wandeling
van om en bij de 5 kilometer naar verschillende stopplaatsen wordt gebracht. Op elke plaats
krijg je een hapje en/of een drankje aangeboden door onze lokale horeca, traiteurs en
streekproducenten. Je start met aperitief en eindigt met een lekker dessert. Na afloop kan
je nog wat nagenieten op een terrasje. Je kiest zelf of je je wil inschrijven voor een gegidste
wandeling of een vrije wandeling aan de hand van een plannetje.
Inschrijven kan vanaf 14 juni: via https://webshophoeilaart.recreatex.be/

Dartstoernooi: een echte cafésport?
Vanaf 7 augustus, JH De Serre, In ‘t Boske en Sportecho
Nog een excuus nodig om eens op café te gaan? Hier is er één: het Hoeilaartse darts- oftewel
vogelpiktoernooi. Sporten geblazen én ondertussen een leuke verrassing winnen voor je
favoriete Hoeilaartse stamcafé? Een voltreffer! En of je er dorst van krijgt!
De planning:
• Van 7 tot 13 augustus:
schrijf je in voor het dartstoernooi, in jouw favoriete stamcafé.
• Zaterdag 14 augustus, 20 uur:
speel jezelf tot winnaar in jouw café.
De winnaars van de verschillende cafés zullen op 21 augustus tegen elkaar spelen.
• Zaterdag 21 augustus, 20 uur:
halve finale en om 22 uur finale.
• Zaterdag 28 augustus:
was jij de eindwinnaar op zaterdag 21 augustus?
Dan ontvangt jouw café een verrassing voor alle klanten!
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Op de markt
Week van de Markt
Vrijdag 2 juli
De Week van de Markt,
georganiseerd door de provincie
Vlaams-Brabant, vindt dit jaar
plaats van 28 juni t.e.m. 4 juli.
In Hoeilaart is het feest op onze
wekelijkse vrijdagmarkt van 2 juli.
Bezoek de markt en neem deel aan
de spaaractie. De marktkramers
delen per aankoop een invulkaart
uit, waardoor je kans maakt op één
van de prijzen uit het prijzenpakket.
De invulkaart kan je de dag zelf
deponeren in de wedstrijdurne. De plaats en het tijdstip van de uitreiking zullen op de urne
worden vermeld.
Nog niet overtuigd? De hoofdprijs is een cadeaubon ‘Logeren in Vlaanderen’ t.w.v. 300 euro!
Ga dus op 2 juli naar de markt, geniet van een feest voor je zintuigen en maak kans op een
vakantie in eigen land!

Druiven op de markt
Vanaf 16 juli
Vanaf 15 juli start het Hoeilaartse druivenseizoen. Trots als we zijn op ons streekproduct,
voorzien we voor onze professionele serristen graag een plekje op de markt.
Erik Van Camp, Norbert
Vanherentals en Mia Michiels zullen
afwisselend de plaats innemen en
je voorzien van een heerlijke tros
druiven. Je vindt hen vanaf 16 juli
(als het druivenseizoen het toelaat)
tot en met het einde van het
druivenseizoen wekelijks terug op
de markt.
Breng je hen graag een bezoekje
buiten de markt? Of kom je graag
meer over hen te weten? Dat kan!
De promotiefolder vind je terug op
www.hoeilaart.be/serristen
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Organiseer je eigen wijkfeest!
Vorige zomer was het stil in wijkfeestland … Daar willen we dit jaar verandering in brengen!
Want samen dingen doen, maakt het samen-leven aangenamer. Mensen voelen zich graag
thuis in hun buurt. Wat is er beter voor de sfeer in een straat of in een wijk, dan samen te
feesten? Samen een glaasje drinken, wat eten, een ongedwongen babbeltje doen, wat plezier
maken … zo leren buren elkaar beter kennen. Het is bovendien de ideale gelegenheid om
nieuwkomers te betrekken en het bevordert de integratie van mensen die hier net komen
wonen zijn. Organiseer jij ook een wijkfeest dit jaar?
We geven je wijkfeest graag een duwtje in de rug. Om het je makkelijk te maken krijg je
wijkcheques, mag je gratis materiaal gebruiken, krijg je de toestemming om je straat af te
sluiten en muziek te maken, en worden er duidelijke afspraken gemaakt rond veiligheid en
organisatie.
Neem tijdig contact op met de dienst Vrije Tijd, zij helpen je met alle aanvragen. Betrek je
onder de noemer ‘Wijk in de Kijker’ heel Hoeilaart bij je feest, dan kan je rekenen op extra
financiële, logistieke en organisatorische steun. Alle info vind je op: www.hoeilaart.be/
wijkfeest.
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DRUIVENFESTIVAL 2021

Hoeilaart Ontpopt
1 7 - 2 0 S E P T E M B E R  D R U IV E N F E S T I VA L . B E

Gemeente

Hoeilaart
V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur gemeente en OCMW Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart
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Drukk. De Serrist, 02 657 03 04, info@serrist.com
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18u

19u

21u

18u

19u

20u

18u

Do 17 juni

Vr 18 juni

Ma 21 juni

Do 24 juni

Vr 25 juni

Vr 25 juni

Do 1 juli

18u

19u

11-12u

20u

Do 8 juli

Vr 9 juli

Za 10 juli

Za 10 juli

Vanaf vr 16 juli

Jan van Ruusbroecpark

11-12u

Za 3 juli

Gemeenteplein

Gemeenteplein

Jan van Ruusbroecpark

Terras Nerocafé

Gemeenteplein

Gemeenteplein

Vr 2 juli

Gemeenteplein

GC Felix Sohie

Terras ‘t Boske

Gemeenteplein

Gemeenteplein

Terras Victoria

Gemeenteplein

Druiven op de markt

Hoeilaart Zingt

Total Body Workout

Zalige terrassen: straatartiest

Zomerbar @The Movies

Bootcamp

Week van de Markt

Zomerbar @The Movies

Escape game

Zalige terrassen: straatartiest

Zomerbar @The Movies

EK voetbal: België-Finland

Zalige terrassen: straatartiest

EK voetbal: België-Denemarken

EK voetbal: België-Rusland

21u

Za 12 juni

Gemeenteplein

Zalige terrassen: straatartiest

Terras Gemeenteplein (Holar & Isca,
Neo Gusto, Hola, Sportecho)

Pannakooi

19u

Gemeenteplein

Zalige terrassen: straatartiest

Vr 11 juni

10-21u

Van do 10 juni tot za 31 juli

Terras De Commerce

Hard Blok Café voor studenten

Openingsweekend Zomerbar

19u

Vr 4 juni

SJC Koldam

Wat?

Gemeenteplein

8-22u

Van di 1 tot wo 30 juni

Waar?

Vr 11, za 12 en zo 13 juni

Hoe laat?

Wanneer?

Zomerkalender

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Profit

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

De Gympies

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Bib Hoeilaart

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

10 euro

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Dienst Vrije Tijd i.s.m.
vzw Doendervolk, VIEF en
Nerorock
Dienst Vrije Tijd

Gratis

Gratis

Gratis

Prijs

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

EDITIE
2021
Org.

EDITIE 2021
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SJC Koldam

10-12u of
13-15u

11-12u

16u

19u

10-12u

19u

11-12u

Doorlopend Gemeenteplein

20u

11-12u

8-22u

9-18u

10-16u

11-12u

Za 24 juli

Za 24 juli

Za 24 juli

Vr 30 juli

Za 31 juli

Vr 6 aug

Za 7 aug

Van vr 13 tot zo 15 aug

Za 14, 21 en 28 aug

Za 14 aug

Van ma 16 tot di 31 aug

Za 21 aug

Za 21 aug

Za 21 aug

Jan van Ruusbroecpark

Za 28 aug

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Bram Wouters, algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

- Zomerbar op het Gemeenteplein van vrijdag tot zondag
- Jacht op de schat van Vlieg in de bib
- Skate-initiaties
- Urban golf (enkel in augustus)

Doorlopend in juli en augustus

Diverse locaties

Jan van Ruusbroecpark

GC Felix Sohie

Walibi

GC Felix Sohie

Jan van Ruusbroecpark

Cafés

Jan van Ruusbroecpark

Terras Gemeenteplein

Station Groenendaal

Terras Gemeenteplein

Jan van Ruusbroecpark

Van vr 27 tot zo 29 aug

11-12u

Terras Gemeenteplein

19u

Vr 23 juli

Jan van Ruusbroecpark

11-12u

Za 17 juli

Waar?

Hoe laat?

Wanneer?

Total Body Workout

Serrisme

Zumbata

Grote boekenverkoop

Daguitstap naar Walibi

Hard Blok Café: tweede zit

Line dance

Dartstoernooi

Pop-up skatepark

Relaxatie

Zalige terrassen: straatartiest

Draagdoekenwandeling

Zalige terrassen: straatartiest

Sneukeltocht

Cardio Dance

Workshop: leer vliegen met drones

Zalige terrassen: straatartiest

Yo-gym

Wat?

EDITIE 2021

Gratis

Gratis

Gratis

9 euro

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

15 euro

Gratis

9 euro

Gratis

Gratis

Prijs

EDITIE 2021

De Gympies

Ediçoes CN i.s.m.
Hoeilaartse serristen

Xplosion Dance

Bib

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Soulstep

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Bie Zen

Dienst Vrije Tijd

Joke Muyldermans

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Xplosion Dance

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

De Gympies

Org.

