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Elke eerste 
woensdag van de 
maand, van 9.45 

tot 11.45 uur, cafetaria

Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje 
voor senioren met 
computerproblemen. 
Vrijwilligers van de 
Seniorenraad met meer 
informatica-ervaring helpen je 
graag verder. 

Org. Seniorenraad

Toegang gratis

Elke eerste 
donderdag van de 
maand, van 16 tot 

19 uur, bibliotheek

Digidokter in de bib
Heb je specifieke vragen 
rond digitale toestellen? Kom 
ermee naar het individuele 
spreekuur. Je hoeft geen 
afspraak te maken. Je kan er 
terecht bij een vrijwilliger met 
expertise. Voel je je geroepen 
om ook ‘digidokter’ te spelen? 
Van harte welkom!

Org. SamenVoor en bib

Toegang gratis

VOORWOORD
De Hoeilaartse verenigingen en de dienst Vrije Tijd zorgen in 
november en december voor een mooi coronaproof programma. 
Anders dan anders, maar minstens even boeiend. Toneel, concerten, 
lezingen, workshops … keuze genoeg!

Deze brochure bundelt alle activiteiten die in het GC Felix Sohie 
plaatsvinden. Tickets kan je online kopen of eventueel aan de balie 
zelf. Wees er op tijd bij, want voor elke activiteit wordt gewerkt met 
een beperkt aantal plaatsen.

We wensen je veel UiT-plezier!

Veiligheidsmaatregelen:

Hou er rekening mee dat je in het GC Felix Sohie een mondmasker 
moet dragen, ook tijdens de activiteiten. Ontsmet de handen bij 
het betreden en verlaten van het gebouw. Ontsmettingsgel wordt 
voorzien. Hou steeds anderhalve meter afstand van andere bezoekers. 
De toiletten blijven nog even gesloten, behalve voor noodgevallen. 
Blijf thuis als je ziek bent! Hou voor lastminutewijzigingen en 
annulaties de facebookpagina en de website in de gaten!

Contact en tickets (tenzij anders vermeld): 

GC Felix Sohie – Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart 
Tel. 02 657 05 04 – vrijetijd@hoeilaart.be – www.felixsohie.be 
Open van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur

LEGENDE
THEATER MUZIEK  LEZING  VLIEG

FILM VARIA WORKSHOP/VORMING

Wettelijk depotnr. D/2020/5.682/4
Vormgegeven en gedrukt in Hoeilaart, 02 657 03 04, info@serrist.com
V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart
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Ma 02-11, 20 uur, 
theaterzaal

Slovenië, thuisland 
van Tourwinnaar 
Pogacar
BEELDREPORTAGE DOOR JEAN-
PIERRE DEMARSIN-OPSOMMER

Slovenië biedt adem-
benemende landschappen, 
prachtige grotten, glooiende 
wijngaarden … en stille 
getuigen van een bewogen 
geschiedenis. Het meest 
welvarende deel van het 
Joegoslavië onder Tito 
verklaarde zich onafhankelijk 
in 1991. De Alpen vormen de 
grens met Oostenrijk met 
als hoogste top de Triglav. 
Uiteraard bezoeken we 
Ljubljana, de hoofdstad. In 
Maribor groeit de oudste 
wijnstok ter wereld. Een goede 
reden om de druiven feestelijk 
te oogsten!

Org. vtbKultuur

Tickets VVK: 5 euro 
Kassa: 6 euro

Wo 04-11, 14 uur, 
theaterzaal

Zonzo Compagnie: 
Thelonious
FAMILIEVOORSTELLING (6+)

Een rollercoaster door 
het leven en werk van de 
New Yorkse jazzlegende 
Thelonious Monk. Livemuziek 
en videomapping tonen je 
nieuwe kantjes van deze 
boeiende muzikant. Spring 
mee op de beboptrein met 
het Genius of Modern Music. 
Bestemming onbekend, maar 
een waanzinnige rit verzekerd! 
Vertolkt door de straffe 
jazzmuzikanten van ‘De Beren 
Gieren’.

www.zonzocompagnie.be

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m.  
5 voor 12 en Jazz met Pit 

Tickets  
Abo Druivenstreek: 8 euro  
VVK/leden: 10 euro  
Kassa: 12 euro

Za 07-11, vanaf 13 uur

11.11.11
Dit jaar staat de campagne in 
het teken van changemakers. 
Changemakers zijn 
sterke mensen en straffe 
organisaties die actie 
ondernemen. In alle uithoeken 
van de wereld strijden ze voor 
een beter leven voor iedereen. 
Voor mensenrechten, voor 
democratie, voor een planeet 
die blijft draaien. Broodnodig 
werk, dus. 

•• 13 - 18 UUR: 11.11.11-WERELDCAFÉ 

Geniet van een stukje fair 
trade taart en een drankje 
van de Wereldwinkel. Er is 
ook een verkoopstand van de 
Wereldwinkel met lekkere fair 
trade koffie, thee, chocolade, 
fruitsap, mooie juweeltjes, 
sjaals en artisanaat. 

•• 13 UUR: 11.11.11-FOTOZOEKTOCHT

Een gezellige, familiale 
fotozoektocht met mooie 
prijzen! 

Info en inschrijving: 
jan.h.lenaerts@skynet.be  
(5 euro per persoon vanaf 12 
jaar).

•• 18 UUR: FOLK- EN 
BLUESOPTREDEN BRUNO 
DENECKERE EN BART VERVAECK

Info: jan.h.lenaerts@skynet.be

Tickets 10 euro

Org. 5 voor 12 t.v.v. 11.11.11  

•• GIFTEN

Wie 11.11.11 financieel wil 
steunen, kan een bedrag 
overschrijven op rekening 
BE30 0000 0000 1111 van 
11.11.11-Hoeilaart. Voor giften 
vanaf 40 euro ontvang je begin 
2021 een fiscaal attest.

© Rudy Callier



Di 10-11, 20 uur,  
cafetaria 

Nerorocksessie: High Hi
Klinkt de naam je bekend in de oren? 
Dat kan, want ze stonden al op het 
Nerorockpodium in 2015. Na de vele 
optredens in België én Nederland werd 
het hoog tijd voor een opvolger van het 
debuutalbum Hindrance. De afgelopen 
maanden heeft de band dan ook niet 
stilgezeten. Ze trokken samen met Daan 
Schepers (Warhola, Eefje De visser, Bazart) 
naar de studio. De band kiest resoluut 
voor een nieuwe weg, die was ingeslagen 
met de EP Imminent, gekend van de single 
Madison. Geniet van de unieke contrastrijke 
stemgeluiden van Anne-Sophie Ooghe en 
Didi Gonzalez.

Org. Nerorock vzw i.s.m. dienst Vrije Tijd

Toegang gratis

Do 12-11, 20 uur,  
theaterzaal

De mens van morgen is 
smart en komt naar je toe
LEZING DOOR CHRISTIAAN THOEN

Hydrobioloog Christiaan Thoen geeft op 
een wetenschappelijke maar begrijpelijke 
manier een kijk op de vierde industriële 
revolutie die de volgende dertig jaar op ons 
afkomt: ‘een gigantisch internet der dingen 
die miljarden apparaten en entiteiten met 
elkaar in verbinding stelt’. De toekomst is 
smart.

Org. Davidsfonds

Tickets 7 euro

Di 17-11, 20 uur,  
cafetaria

Google apps
WORKSHOP VOOR PC- EN 
SMARTPHONEGEBRUIKERS

Google is veel meer dan een zoekmachine. 
Leer werken met handige apps zoals Google 
Foto’s, Google Docs, Google Drive …

Org. SamenVoor en bib

Tickets 5 euro

Ma 16-11, 20 uur,  
cafetaria

(Problematisch) gamen
Zeker tijdens corona was gamen een 
favoriete bezigheid van massa’s jongeren. 
Het is leuk en ook een manier om contact 
te houden met elkaar. Maar hoe houd je 
het als ouder toch binnen de perken? Gwen 
Maris, preventiewerkster bij CGG Vlaams-
Brabant Oost en Maarten Vertongen 
van CAW Halle-Vilvoorde praten over de 
valkuilen en risico’s en hoe ermee om 
te gaan. Indien het moeilijk is om erbij 
te zijn, kan je deze sessie ook volgen via 
livestream.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Toegang gratis

Inschrijven via www.
huisvanhetkinddruivenstreek.be
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Di 17-11 en di 15-12, 19.30 uur, 
zaal Bakenbos

Koolhydraatarm eten
Koolhydraten en suikers spelen 
een belangrijke rol bij overgewicht. 
Koolhydraatarm eten kan helpen om een 
gezond voedingspatroon aan te nemen en 
af te vallen. Tijdens de eerste sessie legt 
Annehieke uit hoe je je dagelijks leven 
gezonder kan inrichten. Gewapend met 
praktische tips en lekkere recepten ga je 
gedurende vier weken zelf aan de slag. 
Je wordt gecoacht en kan je ervaringen 
delen in een WhatsAppgroep. Tijdens 
de slotsessie bekijken we hoe deze 
veranderingen vol te houden.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Archeduc

Tickets 32 euro 
Inschrijven via www.archeduc.be

Wo 18-11, 14 uur,  
theaterzaal

Wandeling door de boeken 
van Mark Tijsmans
Ken je hem nog van Flikken? Of misschien 
van de Ketnetband? Mark Tijsmans schrijft 
ook boeken, jeugdboeken, maar hij spreekt 
liever over familieboeken. Hij legt je zelf 
wel uit waarom. Want Mark Tijsmans 
komt naar Hoeilaart! Om te vertellen, 
voor te lezen en op een creatieve manier 
in interactie te gaan met het publiek. 
Buitengewone auteurslezing voor kinderen 
vanaf 7 jaar en hun (groot)ouders.

Org. bib

Toegang gratis, maar reservatie verplicht 

Wo 18-11, 20 uur,  
cafetaria

100 medische mythes: 
de waarheid en de 
achtergronden
LEZING PROF. DR. DIRK DEVROEY

Vele mensen worden overrompeld door 
medische informatie die niet altijd correct 
is of soms zelfs bewust misleidend is. Zowel 
de pers, het internet als bepaalde artsen 
of kwakzalvers verspreiden boodschappen 
die niet alleen foutief zijn, maar soms zelfs 
gevaarlijk kunnen zijn of op zijn minst tot 
veel nutteloze uitgaven kunnen leiden. 
Dr. Devroey geeft tijdens de lezing zowat 
honderd voorbeelden van misverstanden 
en mythes uit de medische wereld. 

Org. Willemsfonds 

Tickets Leden: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 
5 euro
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Do 19-11, 20.30 uur, 
theaterzaal

Stefan Bracaval 
Quartet
JAZZ AT FELIX’

Fluitist Stefan Bracaval, 
ooit al te gast bij JaF aan de 
zijde van Pierre Anckaert, 
brengt met zijn kwartet eigen 
muziek, geïnspireerd door 
de jazztraditie, die de focus 
legt op improvisatie en swing. 
De gitaar van Hans Van Oost 
sprankelt in het rond op het 
verende ritme van Hendrik 
Vanattenhoven op bas en Nico 
Manssens op drums. 

www.stefanbracaval.com

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

Tickets VVK/leden: 9 euro  
Kassa: 10 euro

Do 26-11, 19.30 uur, 
bibliotheek

Zingezong en 
peuterrijmpjes
WORKSHOP VOOR WIE AAN BABY’S 
EN PEUTERS WIL VOORLEZEN

Je kan er niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Lieve De Meyer 
toont hoe je kindjes van in 
de wieg kan meenemen in 
een wondermooi avontuur 
aan de hand van boekjes, 
versjes en liedjes. Een speelse 
workshop voor onthaalouders, 
juffen van onthaalklasjes, 
voorleesvrijwilligers, ouders 
en grootouders …  

Org. bib en Huis van het Kind 
Druivenstreek

Toegang gratis

Do 26-11, vr 27-11, 
za 28-11, 20 uur, 
zo 29-11, 15 uur, 

theaterzaal
’n Dood-gewoon 
avondje
Een directeur-generaal is 
zijn bazige vrouw beu en wil 
haar doen verdwijnen. Een 
personeelslid dat hunkert 
naar promotie zal hem daarbij 
helpen, al lijkt dat gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Niks loopt 
zoals gepland, met hilarische 
situaties tot gevolg. Lachen 
geblazen dus! Een dolle 
komedie van Johan Deckers. 
Regie: Jan Van Assche - 
Productiecoördinator: Ghislain 
Dewolf

Org. Koninklijke toneelkring 
De Jonge Druivelaar

Tickets 10 euro

Di 01-12, 20 uur, 
cafetaria

Apps voor onderweg
WORKSHOP VOOR 
SMARTPHONEGEBRUIKERS

Met de smartphone op zak heb 
je geen tickets, stratenplannen 
of wandelgidsen meer nodig. 
Maak kennis met de apps van 
De Lijn, NMBS, autodelen … en 
ontdek leuke apps om op stap 
te gaan.   

Org. SamenVoor en bib

Tickets 5 euro
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Zo 06-12, 10.30 uur,  
theaterzaal

Suriname
BEELDREPORTAGE DOOR JEAN-PIERRE 
DEMARSIN-OPSOMMER

Suriname was een Nederlandse kolonie. 
Het half miljoen Surinamers woont vooral 
in de kuststrook en in de hoofdstad 
Paramaribo. Het land, vijfmaal groter dan 
België, heeft een rijke ondergrond met 
goud, bauxiet en petroleum. De geladen 
geschiedenis bracht een multi-etnische 
bevolking voort: Indianen, Boscreolen, 
Chinezen, Hindoestanen, Javanen … 
Boeiend zijn een bezoek aan de kleine 
dorpen in het Amazonewoud, een excursie 
naar de oude plantages (koffie, katoen en 
cacao) en naar de stranden waar grote 
zeeschildpadden hun eieren komen leggen.

Org. vtbKultuur

Tickets VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Do 10-12, 20.30 uur,  
theaterzaal

Toine Thys’ Orlando
JAZZ AT FELIX’

Saxofonist Toine Thys was vorige zomer al 
te gast in Hoeilaart voor een serreconcert. 
Nu komt hij zijn project en cd Orlando 
voorstellen. Het is een Belgisch-Frans 
project, genaamd naar een romanfiguur van 
Virginia Woolf. Met een variatie aan stijlen, 
tonen en subtiele ritmes ontwikkelt zich 
een muziek die laveert tussen melancholie 
en blijdschap. Drummer Antoine Pierre 
(Tree-Ho) houdt de boel in bedwang en 
de Franse inbreng komt van Florent Nisse 
(contrabas) en Maxime Sanchez (piano).

www.toinethys.com/music

Org. 5 voor 12 en Jazz met Pit

Tickets VVK/leden 9 euro - Kassa: 10 euro

Vr 04-12, 20.30 uur,  
theaterzaal

Kamal Kharmach:  
Mag ik even? 
Eindejaarsconference 2020 
Kamal Kharmach is een echt rastalent 
en opnieuw te gast in het GC Felix Sohie 
na zijn debuutvoorstelling De Schaamte 
Voorbij. Na zijn eerste verbluffende 
eindejaarsconference in 2019 heeft Kamal 
met Brexit, Megxit, storm Ciara, het 
coronavirus en de regeringscrisis nu al 
genoeg onderwerpen voor een nieuwe, 
snedige, scherpe en hilarische terugblik. 

www.kamalcomedian.be

Org. dienst Vrije Tijd 

Tickets Abo Druivenstreek: 14 euro   
VVK: 16 euro - Kassa: 18 euro
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Zo 08-11, van 14 tot 18 uur, 
Hoeilaartse straten

Nero’s wafelenbak  
on tour
Vr 20-11 t.e.m. zo 29-11, 
Gemeenteplein

Winterkermis
Za 28-11, vanaf 17 uur,  
vertrek kasteelhoeve

Mysterieuze Bossen
Vr 11-12 t.e.m. zo 13-12, 
Gemeenteplein

Kerstmarkt

Di 15-12, 20 uur,  
theaterzaal

Lange leve de vergrijzing 
Patrick Deboosere doceert demografie aan 
de VUB en schreef een ophefmakend boek 
met een opmerkelijke kijk op de vergrijzing. 
In Lang Leve de Vergrijzing verwijst hij het 
neoliberale adagium “we leven langer, 
dus moeten we langer werken“ met 
flink onderbouwde argumenten naar de 
prullenmand. Een eyeopener! William Van 
Laeken gaat hierover het gesprek aan met 
de auteur. 

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK/leden: 4 euro - Kassa: 5 euro

Vr 18-12 en za 19-12, 20 uur, 
theaterzaal

Kerstconcert: Een volkse 
kerst II
Voor het kerstconcert 2020 kiest het 
Davidsfonds voor een bescheiden 
maar bijzonder sfeervolle formule: een 
volkse kerst. Verwacht vooral Vlaamse 
kerstliedjes, muzikaal begeleid met 
echte volksinstrumenten zoals de 
draailier, doedelzak, banjo, mandoline, 
fluitjes, gitaar, accordeon en percussie. 
Op het podium staan de Hoeilaartse 
volksmuziekgroep Balatone en het koor 
Sopraline. 

Org. Davidsfonds

Tickets 11 euro
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