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In september en oktober valt er heel wat te beleven in Hoeilaart. De dienst
Vrije Tijd heeft samen met een aantal verenigingen een boeiend programma
samengesteld. Kleinschalige activiteiten, meestal in openlucht en volledig
coronaproof! Ook in het GC Felix Sohie komt het leven stilaan weer op
gang. Met een beperkt publiek kan je er genieten van heerlijke culturele
verwennerijen. En vergeet in september niet te genieten van de lekkerste
druiven bij één van onze serristen of een smakelijk stukje kaastaart, twee
streekproducten om fier op te zijn!

In deze brochure vind je het volledige programma.
Activiteiten waar geen prijs bij staat, zijn gratis toegankelijk.
Kijk wel altijd goed na of je al dan niet vooraf moet inschrijven.
Volzet is volzet.

Iedereen blijft zich aan volgende essentiële afspraken houden.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent (geldt niet voor mensen binnen
hetzelfde gezin, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met
wie er nauwer contact is, d.w.z. je bubbel).
• Beperk je fysieke sociale contacten (knuffelen, zoenen …).
• 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.

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/2020/5.682/2
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Muzikale XL-terrassen
4, 11 en 18 september
In september kan je op vrijdagavond bij de Hoeilaartse horeca genieten van ambiance en
gezelligheid met muzikanten die live optreden op de terrassen. Opgelet: omwille van corona is
dansen niet toegelaten. Een tafeltje reserveren bij een lokale horecazaak, wat lekkers degusteren
en achteroverleunend-op-je-stoel genieten van wat sfeermuziek natuurlijk wel! Holar & Isca,
Neo Gusto, Sportecho en ’t Boske zorgen net als in augustus voor een XL-terras.
• Vr 4 september:

Brenda Corijn, Siebe Chau en Jolan
Decaestecker: zang en gitaar
Trio Les Âmes Perdues: accordeon,
zang, percussie en cello

• Vr 11 september: Kacper Nowak: cello
Kurt Bertels: saxofoon
• Vr 18 september: Ewout Lehouq: zang en contrabas
Trio Leán: percussie, contrabas en gitaar
Org. dienst Vrije Tijd

Spelkoffers
De dienst Vrije Tijd heeft bij alle horecazaken een spelkoffer afgezet.
Zin om een terrasje te doen? Of om knusjes binnen te tafelen? Neem de kinderen gerust mee. In de
spelkoffer ontdekken ze beslist een leuk spelletje of teken- en kleurmateriaal.

Druiven op de markt
Tot en met vrijdag 2 oktober (wordt indien mogelijk
nog verlengd), Gemeenteplein
Ondanks het wegvallen van het Druivenfestival, zal de
druivenoogst in Hoeilaart ook dit jaar niet onopgemerkt
voorbijgaan: de Hoeilaartse beroepsserristen stallen hun
druiven uit op de wekelijkse markt.
Norbert Vanherentals, Mia Michiels en Eric Van Camp staan
om beurt met een druivenkraampje op de vrijdagmarkt.
Op die manier zetten ze de Hoeilaartse druiven in de kijker
en krijgt iedereen de kans om mee te genieten van dit
verrukkelijke ambachtelijke product.
Vergeet zeker je mondmasker niet als je een bezoekje
brengt aan de markt!
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Ontdek de raamtekeningen
De etalages van onze lokale handelaars zijn altijd een streling voor het oog. Seizoenen en kleuren
wisselen elkaar doorlopend af.
Maar kijk eens verder dan de mooie kleren, lingerie, brillen, bloemen en andere producten die
uitgestald staan. Ontdek de raamtekeningen die artieste Silke Reyntjens maakte bij de handelszaken
die dat wensten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bloemen Mariflor, Jezus-Eiksesteenweg 13
Bloemen Morrighan, Gemeenteplein 11
Bloemenatelier Welriekende, Henri Caronstraat 16
Café ’t Boske, Willem Eggerickxstraat 15
De Commerce, Kerkstraat 3
Flan Breton, Henri Caronstraat 4
Frituur Smith & Chips, Gemeenteplein 25 a
Fruit en streekproducten Van Camp, Jozef Kumpsstraat 33
Hola, Gemeenteplein 33
Holar en Isca, Gemeenteplein 31
Huis Scheers, Groenendaalsesteenweg 1
Juwelen Dekock, Gemeenteplein 35
Lingerie Marie-Ann, Albert Biesmanslaan 22
Nerocafé, Albert Biesmanslaan 1
Optiek Dutrannoit, Gemeenteplein 37
Restaurant Victoria, Marcel Félicéstraat 17
Strelitzia, Henri Caronstraat 22
Tsoukis Bar, Koldamstraat 8
Zoet, Gemeenteplein 24

Tekenen aan de wand

Tekenen aan de wand

In het GC Felix Sohie staat een wonderwand, een wand om samen te vullen met woorden en
beelden.
Neem bij de handelaars of gemeentediensten een stukje van de wand mee en vul dit op met je
gedichten
gedachten,
tekeningen of kleuren.
Bouw
mee of
aan
de zomerwonderwand
in het GC Felix Sohie en vul dit blad met je gedicht of je
gedacht, kleur, teken, verzin en verwoord. Breng het resultaat naar de bib (Gemeenteplein 39)
Breng het resultaat naar de bib (Gemeenteplein 39) waar je het kan afgeven aan de balie of in
waar je het kan afgeven aan de balie of in de inleverbus droppen.
de inleverbus droppen.
Kom we
zeker
van
je wandelingen
van de groeiende
Laten
er tijdens
sameneen
een
creatieve
zomer genieten
van maken.
wonderwand.

UiT in Felix
Computerspreekuur
Wo 9 september en verder elke 1e woensdag van de maand, 9.45-11.45 uur,
GC Felix Sohie (cafetaria)
Maandelijks vragenuurtje voor senioren
met computerproblemen. Vrijwilligers van
de Seniorenraad met meer informaticaervaring helpen je graag verder.
Org. Seniorenraad

Digidokter
Do 10 september en verder elke 1e donderdag van de maand, 16-19 uur, bib
Heb je specifieke vragen rond digitale
toestellen? Kom dan eens langs op het
individueel spreekuur. Je hoeft geen
afspraak te maken en het is gratis. Dankzij
de samenwerking met SamenVoor kan je
terecht bij een vrijwilliger met expertise.
Voel je je geroepen om ook ‘digidokter’ te
spelen? Van harte welkom!
Org. SamenVoor i.s.m. bib

Babycafé
Elke laatste vrijdag van de maand, 9-12 uur,
GC Felix Sohie
Pas mama of papa geworden? Wil je graag
andere ouders leren kennen en praten over
de nieuwe ervaringen of samen met de
kindjes spelen? Spring zeker eens binnen!
Org. Huis van het Kind Druivenstreek
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Rode Kruis
Bloedinzameling
Ma 14 september 18-20 uur, GC Felix Sohie
Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer
je in goede gezondheid? Perfect! Aarzel
geen seconde en word donor. Goed om te
weten: als je voor het eerst doneert voor je
66ste, kan je dat blijven doen tot 71 jaar!
Org. Rode Kruis

Smart Café in de bib:
handige apps voor onderweg
Ma 28 september, 19-22 uur, bib
5 euro (www.archeduc.be)
Ideaal voor beginnende
smartphonegebruikers. Geen cursus, maar
een gezellige avond waarin je al doende
de uitgebreide mogelijkheden van je
toestel ontdekt. Je weg zoeken via Google
Maps of Waze, wandel- en fietsroutes
downloaden en veel meer!
Org. bib i.s.m. Archeduc

Leer werken met je smartphone of tablet,
minicursus voor absolute beginners
Do 1, 15 en 29 oktober, 9-12 uur, bib
18 euro voor de 3 sessies (www.archeduc.be)
Aarzel je nog om een smartphone te kopen omdat je niet weet hoe ermee te werken? Of
heb je er één, of een tablet, maar kan je er niet goed mee overweg? Dan is deze driedelige
cursus iets voor jou. Stap voor stap ontdek je hoe je toestel werkt. Je leert de instellingen en
basisfuncties kennen.
Org. bib i.s.m. Archeduc
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Davidsfonds
cultuurweekend:
Vive la France
Za 3 en zo 4 oktober, GC Felix Sohie
Op zaterdagavond schuif je aan voor een lekkere
kaas- en wijnavond. Voor elke kaas een nieuwe Franse
wijn, van aperitief tot dessert! Nadine Amadouche,
talent van eigen bodem, dompelt je intussen onder
in het Franse chanson. Snel zijn is de boodschap, het
aantal inschrijvingen is beperkt.
De traditionele boekenbeurs, Vers Geperst, opent haar
deuren op zaterdag om 18 uur. Op zondag kan je er
van 11 tot 16 uur boeken gaan inkijken en bestellen. Je vindt er een mooie selectie lectuur
voor kinderen en volwassenen!
Info: Mia Soret, 02 657 07 68

Davidsfonds Academie: Een culturele
geschiedenis van The Beatles
Di 6, 13, 20 en 27 oktober, 14-16 uur, GC Felix Sohie (cafetaria)
Cursus (digitale syllabus inbegrepen): 66 euro
Cursus met Davidsfonds Cultuurkaart (digitale syllabus inbegrepen): 58 euro
Op 5 oktober 1962 verschijnt in het Verenigd Koninkrijk Love Me Do, de eerste single
van The Beatles. Zonder het te beseffen staat het viertal aan het begin van een achtjarige
carrière die de populaire muziek grondig zou veranderen. In dertien albums, tal van singles,
concerten wereldwijd en vijf langspeelfilms leggen John, Paul, George en Ringo de basis voor
verschillende concepten die de muziekwereld tot op de dag van vandaag beïnvloeden.
In deze cursus gaat musicoloog Matthias Heyman in op de geschiedenis van The Fab Four
en hun verregaande impact op cultuur, politiek, technologie, en de wereld van muziek, film,
mode en spiritualiteit.
Info: gsm 0475 26 66 22 (Jan Van Assche) of tel. 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)
Org. Davidsfonds Reg.
Hoeilaart
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Workshop: Japanse theeceremonie
Zo 11 oktober, 14-18 uur,
GC Felix Sohie (theaterzaal)
Leden Willemsfonds: 4 euro,
VVK: 6 euro, kassa: 7 euro
Ken jij het verschil tussen de
verschillende groene theeën?
Welke thee heeft welke
eigenschap? Is het belangrijk
welk water je gebruikt? In
welk kannetje zet je de beste
thee? Mariko Ishida neemt
je mee op ontdekkingsreis
in de wondere wereld van
de groene thee. Je krijgt
een demonstratie van de
specifieke bereidingen en
proeft van verschillende
groene theeën. Bij de
degustaties worden kleine
versnaperingen geserveerd.
Org. Willemsfonds

Lezing: Leopold II
Di 13 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie
8 euro. Tickets via www.felixsohie.be
Johan Op De Beeck geeft een lezing over zijn nieuw boek ‘Leopold II. Het hele verhaal’.
Org. Davidsfonds Hoeilaart
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Jazz at Felix’: Piet Verbist Quartet
Do 15 oktober, 20.30 uur, GC Felix Sohie (theaterzaal)
VVK: 9 euro, kassa: 10 euro
Bassist Piet Verbist, vaak
begeleider, maar op
‘Suite Reunion’ brengt
hij eigen muziek en laat
die in de veilige handen
van rasmuzikanten als
Bart Borremans (sax),
Bram Weijters (piano)
en Dré Pallemaerts of
Wim Eggermont (drums)
openbloeien. De muziek
varieert tussen lyrische
momenten afgewisseld met
rechttoe rechtaan nummers,
en laat je nooit onberoerd. Na
maandenlange quarantaine is
een suite reunion iets om naar
uit te kijken!
Voorproefje op https://pietverbist.bandcamp.com
Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

Senne Guns - Opus 3
Vr 16 oktober, 20.30 uur, GC Felix Sohie
ABO Druivenstreek: 12 euro, VVK: 14 euro, kassa: 16 euro
Opus 3 is de titel van een
cabaretdebuut waarin pianist
en zanger Senne Guns kleine
verhalen vertelt en grote
dromen filosofeert, terwijl
hij tussendoor de muziek
én zichzelf fileert. Met een
unieke mix van humor,
muziek en absurdisme was
Opus 3 goed voor de finale
op het Leids Cabaretfestival
2019.
Meer info:
www.senneguns.be
Org. dienst Vrije Tijd
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Toneel Reintje: De Stoel van Stanislavski
(van Guido Van Meir)
Do 22, vr 23 en za 24 oktober, 20 uur
Zo 25 oktober, 15 uur
GC Felix Sohie
VVK: 8 euro, kassa: 9 euro (tickets via www.felixsohie.be of in het GC Felix Sohie)
Vijf jonge mensen in een bijna lege ruimte, wachtend op een excentrieke, veeleisende
regisseur. Allemaal dromen ze van die ene rol die hen beroemd zal maken. Wat hebben ze
daar eigenlijk voor over? Waar ligt hun grens? En in welke mate gaan ze mee in het bizarre
gedrag van de kunstenaar? #Metoo loert om de hoek en de waanzin is niet veraf.
De jongvolwassenen van Reintje bijten zich vast in een tekst die op het eerste gezicht
poepsimpel is, maar al repeterend ontdekken ze hun eigen grenzen om ze samen te
verleggen.
Org. Reintje

Workshop: Handlettering VOLZET
Do 29 oktober, 19.30 uur, GC Felix Sohie
12 euro
Tijdens deze workshop leer je hoe je jouw tekst of favoriete quote origineel kan verbeelden.
Geen mooi handschrift? Niet nodig! Een vaste hand en wat verbeelding volstaan. Letters
bestaan al, jij brengt creatieve variaties aan.
Hoog, laag, met een verdikking of schaduw.
Handlettering is ontspannend en overzichtelijk
creatief!
Org. Archeduc i.s.m. dienst Vrije Tijd
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Gemaskerd weekend
Uiteraard is dit weekend helemaal coronaproof, dus haal je mooiste mondmasker uit de kast!

Grote boekenverkoop van de bib
Za 19 september, 10-16 uur, GC Felix Sohie
Gratis toegang, maar vooraf reserveren verplicht
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! Deze keer is het aanbod nog groter en veelzijdiger
dan anders. Wegens de lockdown kon niet alleen de bib grote schoonmaak houden in de
collecties, maar ook veel Hoeilanders doken in de boekenkast om op te ruimen. We kregen
fantastisch veel strips, films, romans, jeugdboeken … die een tweede leven verdienen.
Kom je bevoorraden voor een prikje (1 euro/boek - tijdschriften en dvd’s gratis). Met de
opbrengst kan de bib meer nieuwe materialen in huis halen.
Wegens de veiligheidsvoorschriften is vooraf inschrijven noodzakelijk. Kies een tijdslot, breng
een mondmasker mee, volg de looproutes en keer tevreden terug met een tas vol moois.
Info en inschrijven: www.hoeilaart.be/bib
Org. bib

Initiatie woord
Za 19 september, 11-12 uur, Jan van Ruusbroecpark
Leer aan de hand van een creatief spel verschillende expressies kennen en verken je zintuigen via
een verhaal met proef- en ruikobjecten. Doelgroep: kinderen van 8-10 jaar.
Org. APKO
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Rommelkot
Za 19 september, 8-18 uur
Tijdens de lockdown heb je ongetwijfeld extra tijd gehad om je kot op te ruimen en net
nú gaat de legendarische rommelmarkt van het Druivenfestival niet door. Geen nood, daar
heeft de dienst Vrije Tijd de ideale oplossing voor! Neem op zaterdag 19 september deel aan
‘Rommelkot’.
Het concept? Jij ruimt je kot op, stoft die vondsten en schatten af én etaleert ze in je voortuin
en/of oprit. Geïnteresseerde kopers komen langs per fiets of te voet en iedereen houdt zich
aan de corona-afspraken
(zie www.hoeilaart.be/
rommelkot). Simpel toch?
Ook de prachtige
druivententoonstelling
zal dit jaar niet doorgaan.
Ga daarom onderweg
eens langs bij de hobbyen beroepsserristen om
hun harde werk van
het afgelopen jaar te
bewonderen en geef jezelf
een lekkere tros druiven
cadeau!
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Hoe deelnemen als verkoper?
Maak je kenbaar als rommel- of druivenverkoper door je ten laatste op donderdag
17 september in te schrijven via www.hoeilaart.be/rommelkot. De lijst van deelnemende
adressen wordt kenbaar gemaakt op vrijdag 18 september, via bovenstaande website en op
de facebookpagina.

Welke regels gelden er voor verkopers en bezoekers?
Vergeet zeker niet om een mondmasker en een eigen zak mee te nemen. We raden aan om
zoveel mogelijk contactloos te betalen. Handgel wordt voorzien door de verkopers.
Om alles coronaproof te laten verlopen, is het belangrijk om met maximaal twee personen
naar de kraampjes te trekken. Wanneer deze personen niet tot dezelfde sociale bubbel
behoren of onder hetzelfde dak wonen, moet de veiligheidsafstand gerespecteerd worden.
Om die afstand te garanderen, mag er slechts één persoon per anderhalve meter kraam
aanwezig zijn en mogen er maximaal vijf personen tegelijk aan het kraam staan. Wandel
steeds aan de rechterkant zodat je elkaar niet moet kruisen.
Org. dienst Vrije Tijd
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Tentoonstelling: Tweeluik
Vr 18 september, 10-12 uur en 14-17 uur
Za 19 september, 14-17 uur
Zo 20 september, 11-17 uur
Sint-Clemenskerk
De parochieploeg zet in samenwerking met de
Koninklijke Heemkundige Kring twee kleine
tentoonstellingen op in de kerk.
Een eerste luik toont enkele documenten,
voornamelijk uit het kerkarchief, die betrekking
hebben op epidemieën in Hoeilaart in vroegere
tijden. Pestepidemieën onder het Ancien Regime
en de verschillende uitbraken van cholera in de
19e eeuw, die meer dan 200 slachtoffers maakte
in het dorp. Een uitgebreid artikel hierover is te
vinden in Zoniën, het heemkundig tijdschrift van
de Druivenstreek.
Het tweede luik toont een aangenamer aspect van ons dorp. In de jaren ’70 van vorige
eeuw penseelde Emile Biesemans uit Watermaal-Bosvoorde meerdere plekken in ons dorp.
Zijn aquarellen kwamen dit jaar terecht in het gemeentearchief en vormen de basis voor de
kalender die de Koninklijke Heemkundige Kring in petto heeft voor 2021.
Er wordt na lange tijd eveneens
een waardevol schilderij
tentoongesteld. Het werk met
als thema ‘Sint-Clemens doet
een waterbron ontspringen’,
is 3 meter hoog en 1,5 meter
breed en dateert van rond
1700. Het was het altaarstuk
van de vroegere gotische kerk.
Het gigantische werk werd
als eindwerk in de Academie
van Anderlecht door Stefaan
Bockstal gerestaureerd.
We spreken algauw van
1600 werkuren; een echt
monnikenwerk. Met wat geluk
kun je die dagen de meesterrestaurateur hemzelf ter plaatse
ontmoeten om je hierover wat meer uitleg te geven!
Org. Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp i.s.m. de parochieploeg

15

Lichtgevende fontein
Van vr 18 t.e.m. zo 20 september, vijver Jan van Ruusbroecpark
De vijver staat een weekend lang in de schijnwerpers met prachtige lichtgevende fonteinen,
verzorgd door Dyna Fountain.
Org. dienst Vrije Tijd

Animatie on tour
Za 19 en zo 20 september
Een mobiel festival dat de Hoeilaartse wijken extra sfeer brengt! Meer info volgt via onze
online kanalen.

Druivenmis
Zo 20 september, 10 uur, Sint-Clemenskerk
De plechtige Druivenmis zal opgeluisterd worden
door Joris Bosman, tenor met internationale
bekendheid en waardering, docent Zang aan
de muziekacademie te Asse en sinds 2007
inwoner van Hoeilaart. Bij ons zeker bekend als
hoofdrolspeler in de musical ‘Felix’. Hij zal begeleid
worden door twee van zijn muzikanten (orgel en
hobo). Maak van de gelegenheid ook meteen
gebruik om aansluitend de tentoonstellingen te
bezoeken!
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Bak de origineelste kaastaart
Van vr 18 t.e.m. zo 20 september
Bak de origineelste kaastaart en maak er een foto van die je ons bezorgt via
evenementen@hoeilaart.be. De inzendingen worden op onze facebookpagina geplaatst.
De bakker van de taart die op dinsdag 22 september de meeste likes heeft, wint een tros
druiven en een lekkere kaastaart van onze plaatselijke serristen en bakkers!
Org. dienst Vrije Tijd

Krijtwedstrijd
Van vr 18 t.e.m. zo 20 september
Wie maakt de mooiste krijttekening op
zijn stoep of straat? Maak een tekening,
neem er een foto van, post die op je
facebookpagina met #ikkrijtmee en maak
kans op bergen krijt!
Org. dienst Vrije Tijd

17

Geocachewandelingen
Vanaf 20 september
In Hoeilaart kan je vanaf 20 september, op Autoloze zondag, twee geocacheroutes
bewandelen. Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht op basis van gps-coördinaten,
die je kan terugvinden in de geocache listing. Via deze coördinaten en je wandel-gps
(of smartphone) kan je aan de slag gaan. Het doel is simpel: iemand verstopt een schat
(geocache) en jij gaat er naar op zoek! De geocache bevat steeds een logboek, waarin je jouw
geocachenaam en de datum (en tijdstip) van je vondst kan vermelden als bewijs dat je de
schat ook daadwerkelijk gevonden hebt.

De kinderroute
Deze geocacheroute is gericht op de kleinste zoekers onder ons en zal zich bevinden midden
in het centrum, rond het gemeentehuis en het park. Onderweg maak je kennis met attributen
en personages uit de Neroverhalen.

De proevertjesroute (voor gevorderden)
De proevertjesroute is er eentje die de gevorderde zoeker wel zal lusten! Via deze route loop
je langs de drie Hoeilaartse beroepsserristen én enkele andere streekproducenten. Spring dus
zeker eens binnen voor een sappige tros druiven of een stuk kaastaart!
Op vrijdag 18 september worden de gps-coördinaten van de routes op
www.hoeilaart.be/geocaching bekend gemaakt. Maak alvast een account aan.
Op de website www.geocachen.be kan je een handleiding vinden.
Org. dienst Vrije Tijd
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Cultuur in openlucht
Filmweekend
Jan van Ruusbroecpark

Za 12 september om 14 en 19 uur: films naar keuze
Ontdek op de facebookpagina van de gemeente Hoeilaart welke films er werden gekozen!

Zo 13 september om 14 uur: Dolittle (duur: 97 min.)
Na het verliezen van zijn vrouw zondert John Dolittle, een dokter uit het Victoriaanse tijdperk,
zich af van de wereld met enkel zijn exotische dieren als gezelschap. Wanneer de jonge
koningin Victoria ernstig ziek is, wordt John gedwongen af te reizen naar een mythisch
eiland op zoek naar een remedie. Tijdens zijn zoektocht wordt hij vergezeld door een
angstige gorilla, een enthousiaste eend, een cynische struisvogel, een vrolijke ijsbeer en een
eigenzinnige papegaai.

Zo 13 september om 19 uur: Bad Boys for Life (duur: 119 min.)
Terwijl Mike Lowrey in een midlifecrisis zit is Marcus Burnett opgeklommen tot politieinspecteur. De twee herenigen wanneer ze tot de ontdekking komen dat een Albanese
huurmoordenaar hen dood wenst. Er blijkt een persoonlijk motief achter te zitten sinds zijn
broer gedood werd door Lowrey en Burnett.
Org. dienst Vrije Tijd

19

Kortrijk drumt
Vr 25 september, 20 uur, Gemeenteplein
Veertig drummers uit Kortrijk
komen naar onze gemeente.
Ze verspreiden zich over het
Gemeenteplein en spelen
deuntjes van Queen, Kiss,
David Bowie, Deep Purple …
Ze zullen ervoor zorgen
dat Hoeilaart davert op zijn
grondvesten. Mis dit zeker
niet!
10 drummers uit de streek
krijgen de kans om mee op
te treden. Stel je voor 18
september kandidaat via
info@ginokesteloot.be.
Org. Drummers uit Kortrijk i.s.m. drummers uit de streek

Dubbel serreconcert:
duo Frank Oliver James en Cedric De Lat
Zo 27 september, 11 uur of 13.30 uur, Druiven Mia Michiels, Jezus-Eiksesteenweg 96
5 euro (beperkt aantal plaatsen)
De muziek die Frank Oliver
James en Cedric De Lat
als duo spelen, is een
combinatie van vroeger en
nu, van conformiteit en
tegendraadsheid, voor oud
en jong.
Frank Oliver James zette met
zijn piano de eerste grote
stap in de muziekwereld op
zijn 18e. Na een jaar op de
Brusselse Kunsthumaniora en
5 jaar op het conservatorium
te Gent, behaalde hij met glans zijn master in de muziek. Onder de vleugels van meesters
zoals Eric Vermeulen, Christian Mendoza en groepen als Radja Ravi, deed Frank de ervaring op
die hem de muzikant maakt die hij vandaag is.
Op datzelfde conservatorium genoot ook Cedric De Lat een opleiding. Na 8 jaar muziekschool
onder leiding van Lode Mertens besliste hij om van muziek zijn beroep te maken. Zijn muzikale
smaak en techniek werden gekleurd door masterclasses van Christian Scott, Bojan Z, enz.
Inschrijven: peterschnits@hotmail.com
Org. Druiven Mia Michiels en Jazz met Pit
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Bubbeldiner op vlotten
Van donderdag 1 t.e.m. zondag 4 oktober, vijver Jan van Ruusbroecpark
50 euro per persoon (inclusief beleving op het water en diner, excl. drank)
Heb je altijd al eens willen eten op de vijver? Reserveer dan nu je vlot voor jou en de andere
leden van je bubbel. In samenwerking met onze lokale restaurants, bakkers en traiteurs
verwennen we je met tal van lekkernijen in een prachtig kader. Plaatselijke verenigingen
zullen ervoor zorgen dat niemand dorst heeft tijdens het dobberen op het water. Een unieke
belevenis!
Info en inschrijven (voor 4 tot 8 personen): www.hoeilaart.be/bubbeldiner

Nerorocksessie
Zaterdag 17 oktober, 19.30-23 uur, Jan van Ruusbroecpark
Geen Nerorockfestival dit jaar, maar dat betekent niet dat de organisatie bij de pakken blijft
zitten!
De beproefde formule van de Nerorocksessies wordt nog eens bovengehaald en in
een coronaproof jasje gestoken. Je kan je opnieuw verwachten aan een kwalitatief,
verzorgd optreden van lokaal opkomend talent. Ditmaal niet in de cafetaria van het
gemeenschapscentrum, maar met het park op de achtergrond! Welke groepen die avond het
podium betreden wordt later bekendgemaakt.
Org. Nerorock i.s.m. dienst Vrije Tijd
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Jeugdig Hoeilaart
Like & winactie speelremorque
Tot 13 september
Onze speelremorque is gevuld met
leuk speelgoed voor jong en oud! Wil
jij ook ontdekken wat er in zit? Waag
dan je kans met de Like & winactie en
wie weet komt de speelremorque wel
een weekendje bij jou thuis staan! Het
enige wat je moet doen is deelnemen
aan de wedstrijd op de facebook van
de gemeente en je vingers kruisen!
Org. dienst Vrije Tijd

Kleuterhappening
Zo 27 september, 14-17 uur,
SJC Koldam
3 euro per kind
Kleuters van 3 tot 7 jaar kunnen springen op het springkasteel, fietsen op de driewielers,
spelen in het ballenbad, ...
Org. dienst Vrije Tijd

Archery tag
Zo 25 oktober, 13-18 uur, Jan van Ruusbroecpark
Stap gewapend met pijl en boog de arena in en neem het op tegen een andere bubbel in
een duel! Elk uur kunnen twee teams het tegen elkaar opnemen en onderling uitmaken wie
de beste boogschieter in zijn
rangen heeft. Durf jij het aan?
Schrijf je team van maximum
5 personen in door te mailen
naar vrijetijd@hoeilaart.be en
vermeld het uur waarop je
graag komt strijden. Inschrijven
ter plaatse kan enkel als er nog
plaatsen vrij zijn!
Org. dienst Vrije Tijd

22

Bikers for Virunga
Zo 27 september, 9 uur, Jan van Ruusbroecpark
Bikers for Virunga wil niet enkel een bijdrage leveren tot het behoud van dit prachtig en
uniek natuurgebied en haar bewoners, maar ook onze fietsliefhebbers een evenement
geven om naar uit te kijken. De opbrengst gaat integraal naar de plaatselijke organisatie die
zich dagelijks inzet voor het beschermen van het Nationaal Park Virunga onder leiding van
Emmanuel de Merode.
Fiets onder begeleiding van motorrijders-seingevers mee en steun het project! Het parcours
loopt deels over de omloop van het Wereldkampioenschap 2021. En je fietst niet alleen! Ook
tal van ex-wielerprofs hebben een hart voor de natuur en vervoegen het peloton. De lijst
wordt later bekendgemaakt.
Programma:
• Gold: 90 km. Om 9 uur gezamenlijk vertrek. Gemiddelde snelheid: 28-30 km/u.
• Silver: 90 km. Om 9.15 uur gezamenlijk vertrek. Gemiddelde snelheid 25-27 km/u.
• Brons: 70 km. Om 9.30 uur gezamenlijk vertrek. Gemiddelde snelheid 23-25 km/u.
• Vanaf 11.30 uur: pannenkoek- en kaastaartfestijn, een verfrissende Kwaremont pint
en live muziek
• Om 13 uur: voorstelling en interviews van de wielerkampioenen
Maximum 50 fietsers per groep. De 150 eerst ingeschrevenen hebben startrecht.
Inschrijven: www.filipsport.com
Org. Filip Sport i.s.m. dienst Vrije Tijd
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Bingo!
Hoeft hier meer uitleg bij? Een spelletje bingo,
een gezellige babbel … Wees welkom!
Wo 16 september, 14 uur, SJC Koldam Sportbar 1560

Rummikub
Een gezelschapsspel voor jong en oud!
Wo 14 oktober, 14 uur, SJC Koldam Sportbar 1560

Dag van het Zoniënwoud
Beleef een buitengewone dag in het
groen. Alleen of met het hele gezin,
jong of net iets minder jong, een
fervente boswandelaar of een groentje:
kom het Zoniënwoud beleven! Maak
kennis met zij die voor het bos zorgen
en het beschermen en kom te weten
hoe je zelf ook je steentje kan bijdragen
aan het behoud ervan. Een garantie
voor een onvergetelijke dag! Meer info
via www.dagvanhetzonienwoud.be
Zo 18 oktober, Zoniënwoud
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Blijven bewegen!
Gratis – zonder reservaties tenzij anders vermeld – vol is vol!

Zoektocht
Druivenfietsroute
T.e.m. 30 september
De vrijetijdsdiensten van de gemeenten
Hoeilaart, Bertem, Huldenberg, Overijse
en Tervuren hebben de handen in
elkaar geslagen en creëerden samen
een fantastische fotozoektocht op de
Druivenroute! Maak je picknick klaar,
spring je fiets op en zoek in welke
Druivengemeente de foto’s getrokken
werden. Stuur voor 30 september het
ingevulde antwoordformulier in via
cultuur@huldenberg.be. Het
deelnemersformulier en de Druivenroutekaart
kan je downloaden op www.hoeilaart.be/
nieuws/de-zomer-van-de-druivenstreek

Skate-initiaties
2, 4, 9 en 11 september, 17-19 uur,
skatepark
Onder begeleiding van een instructeur
leer je je eerste trucs of kan je je skills
perfectioneren. Heb je zelf (nog) geen
skateboard? Geen probleem, wij voorzien
er extra! Bescherming dien je wel zelf te
voorzien.
Skaters van 10 tot 14 jaar zijn welkom tussen
17 en 18 uur.

De plaatsen zijn beperkt, dus op tijd (gratis)
inschrijven via vrijetijd@hoeilaart.be is de
boodschap! Vermeld zeker je naam, leeftijd
en de dag waarop je wil deelnemen.
Org. dienst Vrije Tijd

© Shawn-Henry

Skaters van 15 jaar en ouder kunnen tussen
18 en 19 uur komen skaten.
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Piloga
Za 5 september, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Door Soulstep.
Combinatie van pilates en yoga.
Meebrengen: matje, handdoek.

Total body workout
Za 12 september, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Door De Gympies.
Meebrengen: matje, handdoek.

Piloxing
Za 26 september, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Door Xplosion.
Een high-energie fitnessworkout, waarin de
flexibiliteit en de spieropbouw van Pilates, de
snelheid en cardiotraining van boksen en het
plezier en de sensualiteit van dans worden
gecombineerd.

Bootcamp
Za 3 oktober, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Door Profit.
Intense training om je spieren te versterken
en je kracht en uithouding te verbeteren.
Meebrengen: matje, handdoek.
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Relaxatie

Aerobics

Za 10 oktober, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark

Za 24 oktober, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark

Door Bie Zen.

Door Gympies.

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

Meebrengen: matje, handdoek.

Linedance
Za 17 oktober, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Door Soulstep.

Seniorengym
Za 31 oktober, 11-12 uur,
Jan van Ruusbroecpark
Door Gympies.
Meebrengen: matje, handdoek.

Strek je dansbenen op countrymuziek en voel
je even in het Wilde Westen.
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Pelouse Douce
Za 26 september, 14-19 uur en 20-1 uur, Jan van Ruusbroecpark
Dé zomerbar van Hoeilaart en omstreken is terug. Kontrol zorgt zoals elk jaar voor een
streepje muziek. De Scouts verzorgt de overheerlijke verfrissende drankjes. Vooraf inschrijven
per bubbel verplicht. Meer info op www.facebook.com/PelouseDouce.
Org. Pelouse Douce i.s.m. Kontrol

Weekend van de Klant
Za 3 en zo 4 oktober
Tijdens dit weekend verwennen onze winkeliers
je graag met een cadeautje of leuke actie. Dit
is dan ook hét uitgelezen moment om te gaan
shoppen bij je favoriete lokale winkel!
Trek je mondmasker aan, ga eens shoppen én
ondersteun zo onze Hoeilaartse economie!
Maak ook even een originele foto als bewijs,
want je kan er nog een mooie prijs mee
winnen. Post de foto op sociale media met
de #weekendvandeklant en maak kans op
leuke citytrips in eigen land of gastronomische
verwenweken in Duitsland of Frankrijk, telkens
voor 2 personen.
Info: www.weekendvandeklant.be
Org. dienst Vrije Tijd
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Jan van Ruusbroecpark

SJC Koldam

17-19 u.

Vanaf
18.30 u.

11-12 u.

Vr 4 sept

Vr 4 sept

Za 5 sept

Skatepark Hoeilaart

11-12 u.

14 u. en
19 u.

14 u.

19 u.

Za 12 sept

Za 12 sept

Zo 13 sept

Zo 13 sept

Ma 14 sept 18-20 u.

17-19 u.

Vanaf
18.30 u.

Vr 11 sept

Vr 11 sept

16-19 u.

8-12 u.

Do 10 sept

Vr 11 sept

17-19 u.

Wo 9 sept

Filmweekend: Bad Boys for Life
Rode Kruis bloedinzameling

Jan van Ruusbroecpark

GC Felix Sohie

Filmweekend: Dolittle

Filmweekend: film naar keuze

Sportinitiatie: Total body workout

Muziek: Kacper Nowak (cello); Kurt Bertels (saxofoon)

Skate-initiatie

Druiven op de markt

Digidokter in de bib

Skate-initiatie

Computerspreekuur

Kijk! Ik fiets

Sportinitiatie: Piloga

Muziek: Brenda Corijn, Siebe Chau en Jolan Decaestecker (zang en gitaar); Trio Les Âmes Perdues
(accordeon, zang, percussie en cello)

Skate-initiatie

Druiven op de markt

Skate-initiatie

Wat?

Jan van Ruusbroecpark

Jan van Ruusbroecpark

Jan van Ruusbroecpark

Lokale horeca

Skatepark Hoeilaart

Gemeenteplein

Bib

Skatepark Hoeilaart

14-16 u.

9.45-11.45 u. GC Felix Sohie

Zo 6 sept

Wo 9 sept

Lokale horeca

Skatepark Hoeilaart

Gemeenteplein

17-19 u.

8-12 u.

Wo 2 sept

Vr 4 sept

Waar?

Wanneer? Hoe laat?

Rode Kruis

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Gympies

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Beroepsserristen

Bib en SamenVoor

Dienst Vrije Tijd

Seniorenraad

Dienst Vrije Tijd

Soulstep

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Beroepsserristen

Dienst Vrije Tijd

Org.

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Prijs

Kalender Hoeilaart Zomert verder 2020
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8-12 u.

10-12 u. en
14-17 u.

Vanaf
18.30 u.

Vr 18 sept

Vr 18 sept

14-17 u.

Za 19 sept

11-12 u.

14-19 u. en
20-1 u.

9 u.

11 u. en
13.30 u.

14-17 u.

Za 26 sept

Za 26 sept

Zo 27 sept

Zo 27 sept

Zo 27 sept

8-12 u.

20 u.

Vr 25 sept

Vr 25 sept

SJC Koldam

Druiven Mia Michiels

Jan van Ruusbroecpark

Jan van Ruusbroecpark

Jan van Ruusbroecpark

Gemeenteplein

Gemeenteplein

Sint-Clemenskerk

Kleuterhappening

Dubbel Serreconcert

Bikers for Virunga

Pelouse Douce

Sportinitiatie: Piloxing

Kortrijk Drumt

Druiven op te markt

Tentoonstelling: Tweeluik

Druivenmis

10 u.

11-17 u.

Zo 20 sept

Zo 20 sept

Sint-Clemenskerk

Wijkfeest on tour

Tentoonstelling: Tweeluik

Initiatie woord

Start Geocaching

Hoeilaart

Sint-Clemenskerk

Jan van Ruusbroecpark

Grote boekenverkoop van de bib

Rommelkot

Animatie on tour

Muziek: Ewout Lehouq (zang en contrabas); Trio Leán
(percussie, contrabas en gitaar)

Tentoonstelling: Tweeluik

Druiven op de markt

Bingonamiddag

Wat?

Zo 20 sept

Zo 20 sept

11-12 u.

Za 19 sept

GC Felix Sohie

Hoeilaart

8-18 u.

10-16 u.

Za 19 sept

Za 19 sept

Hoeilaart

Za 19 sept

Lokale horeca

Sint-Clemenskerk

Sportbar 1560

Gemeenteplein

Wo 16 sept 14-17 u.

Vr 18 sept

Waar?

Wanneer? Hoe laat?

Dienst Vrije Tijd

Druiven Mia Michiels
en Jazz met Pit

Filip Sport

Pelouse Douce i.s.m.
Kontrol

Xplosion

Dienst Vrije Tijd

Beroepsserristen

KHK Het Glazen
Dorp

Parochie Hoeilaart

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

KHK Het Glazen
Dorp

APKO

Bib

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

KHK Het Glazen
Dorp

Beroepsserristen

Dienst Vrije Tijd

Org.

3 euro

5 euro

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Prijs
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GC Felix Sohie

Vijver Jan van Ruusbroecpark

9-12 u. en
18-21 u.

14-16 u.

Zo 4 okt

Di 6 okt

9-12 u.

20.30 u.

Do 15 okt

Do 15 okt

GC Felix Sohie

20 u.

14-17 u.

Di 13 okt

14-16 u.

Di 13 okt

Wo 14 okt

Cafetaria GC Felix Sohie

14-18 u.

Zo 11 okt

GC Felix Sohie

Bibliotheek

Sportbar 1560

GC Felix Sohie

Jan van Ruusbroecpark

9.45-11.45 u. GC Felix Sohie

11-12 u.

Wo 7 okt

Za 10 okt

Cafetaria GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Zo 4 okt

Jan van Ruusbroecpark

Vijver Jan van Ruusbroecpark

Za 3 okt

11-12 u.

Za 3 okt

Vijver Jan van Ruusbroecpark

18-21 u.

9-12 u. en
18-21 u.

Vr 2 okt

Za 3 okt

Gemeenteplein

8-12 u.

Vr 2 okt

Bib

Vijver Jan van Ruusbroecpark

16-19 u.

18-21 u.

Do 1 okt

Do 1 okt

Bib

9-12 u.

Do 1 okt

Prijsuitreiking Druivenzoektocht

Jazz at Felix’: Piet Verbist Quartet

Leer werken met je smartphone of tablet

Rummikubnamiddag

Lezing: Leopold II

Davidsfonds Academie

Workshop Japanse theeceremonie

Sportinitiatie: Relaxatie

Computerspreekuur

Davidsfonds Academie

Bubbeldiner op vlotten

Davidsfonds cultuurweekend: Vive la France

Davidsfonds cultuurweekend: Vive la France

Sportinitiatie: Bootcamp

Bubbeldiner op vlotten

Bubbeldiner op vlotten

Druiven op de markt

Bubbeldiner op vlotten

Digidokter in de bib

Leer werken met je smartphone of tablet

Smart Café

GC Felix Sohie

Bib

15 u.

Wat?

Waar?

Ma 28 sept 19-22 u.

Zo 27 sept

Wanneer? Hoe laat?

5 voor 12 en Jazz
met Pit

Bib en Archeduc

Dienst Vrije Tijd

Davidsfonds

Davidsfonds

Willemsfonds

Bie Zen

Seniorenraad

Davidsfonds

Dienst Vrije Tijd

Davidsfonds

Davidsfonds

Profit

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Beroepsserristen

Dienst Vrije Tijd

Bib en SamenVoor

Bib en Archeduc

Bib en Archeduc

Rodenbachfonds

Org.

10 euro,
9 euro in VVK

18 euro

Gratis

8 euro

66 euro

7 euro,
6 euro in VVK

Gratis

66 euro

50 euro p.p.

Gratis

50 euro p.p.

50 euro p.p.

Gratis

50 euro p.p.

Gratis

18 euro

5 euro

Gratis

Prijs
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11-12 u.

19.30-23 u.

Za 17 okt

Za 17 okt

11-12 u.

Za 31 okt

Jan van Ruusbroecpark

GC Felix Sohie

Bibliotheek

Jan van Ruusbroecpark

GC Felix Sohie

Jan van Ruusbroecpark

GC Felix Sohie

Sportinitiatie: Seniorengym

Handlettering VOLZET

Leer werken met je smartphone of tablet

Davidsfonds Academie

Toneel Reintje: De stoel van Stanislavski

Archery Tag

Toneel Reintje: De stoel van Stanislavski

Sportinitiatie: Aerobics

Toneel Reintje: De stoel van Stanislavski

Toneel Reintje: De stoel van Stanislavski

Davidsfonds Academie

Dag van het Zoniënwoud

Nerorocksessie

Sportinitiatie: Linedance

Senne Guns - Opus 3

Wat?

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

Doorlopend in september en oktober:
Tekenen aan de wand - Raamtekeningen en spelkoffers bij de horeca – Druiven op de markt

19.30 u.

Do 29 okt

Cafetaria GC Felix Sohie

15 u.

Zo 25 okt

14-16 u.

13-18 u.

Zo 25 okt

9-12 u.

20 u.

Za 24 okt

Di 27 okt

11-12 u.

Za 24 okt

Do 29 okt

GC Felix Sohie

20 u.

Vr 23 okt

Cafetaria GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

14-16 u.

20 u.

Di 20 okt

Zoniënwoud

Jan van Ruusbroecpark

Do 22 okt

Zo 18 okt

GC Felix Sohie

20.30 u.

Vr 16 okt

Jan van Ruusbroecpark

Waar?

Wanneer? Hoe laat?

12 euro
Gratis

Gympies

18 euro

66 euro

9 euro, 8 euro
in VVK

Gratis

9 euro, 8 euro
in VVK

Gratis

9 euro,
8 euro in VVK

9 euro, 8 euro
in VVK

66 euro

Gratis

Gratis

Gratis

16 euro,
14 euro in VVK

Prijs

Archeduc

Bib en Archeduc

Davidsfonds

Reintje

Dienst Vrije Tijd

Reintje

Gympies

Reintje

Reintje

Davidsfonds

Verschillende org.

Nerorock

Soulstep

Dienst Vrije Tijd

Org.

