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Elke eerste donderdag 
van de maand,  
16-19 uur, bib

Digidokter in de bib
Vanaf 7 oktober kan je in 
de bib gratis terecht bij een 
vrijwilliger van SamenVoor met 
specifieke vragen rond digitale 
toestellen. Een afspraak 
maken hoeft niet. Nieuwe 
vrijwilligers die als digidokter 
hun steentje willen bijdragen, 
zijn ook van harte welkom!

Org. SamenVoor en Bib 
Hoeilaart

Toegang gratis

Elke eerste woensdag 
van de maand,  
9.45-11.45 uur, 
computerlokaal

Computerspreekuur
Maandelijks vragenuurtje 
voor senioren met 
computerproblemen. 
Vrijwilligers van de 
Seniorenraad met 
informaticaervaring helpen 
je graag verder en staan 
paraat om al jouw vragen te 
beantwoorden!

Org. Seniorenraad

Toegang gratis

VOORWOORD
De naam zegt het zelf: met deze brochure bundelen we voor jou 
alle activiteiten die in het gemeenschapscentrum georganiseerd 
worden. Een aantal Hoeilaartse cultuurverenigingen en de gemeente 
bieden je samen weer een boeiend programma aan. Zo kan je 
genieten van toneelstukken, concerten, lezingen, workshops … er is 
voor ieder wat wils. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de 
coronamaatregelen die op het moment van de activiteit gelden. Hou 
voor lastminutewijzigingen en annulaties de facebookpagina en de 
website in de gaten. 

We wensen je veel UiT-plezier in het GC Felix Sohie!

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/2021.5.682/3 
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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Elke woensdag buiten de 
schoolvakanties, 15.30 uur,  
bib

Voorlezen in de bib
Na de zomer herneemt de bib een goede 
gewoonte: elke woensdag is het verzamelen 
geblazen in de leeszetel. Kinderen van 3 tot 
6 jaar kunnen er genieten van de mooiste 
verhaaltjes. Ook al hebben ze nog een 
beetje moeite met Nederlands, ze zijn meer 
dan welkom!

Org. Bib Hoeilaart

Toegang gratis

Vr 24-09, 29-10, 26-11  
en 17-12, 9-12 uur,  
GC Felix Sohie

Babycafé 
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! De gastvrouw ontvangt je met 
een kopje koffie of thee. Je komt en gaat 
wanneer je wil.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Toegang gratis

Wordt verwacht  
in het najaar

Japanse theeceremonie 
Wat is het verschil tussen de verschillende 
groene theeën? Welke thee heeft welke 
eigenschappen? Is het belangrijk welk 
water je gebruikt? In welk kannetje zet je 
de beste thee? Mariko Ishida neemt je mee 
op ontdekkingsreis in de wereld van de 
groene thee. Je krijgt een demonstratie van 
de bereidingen en proeft van verschillende 
groene theeën. Bij de degustaties worden 
kleine versnaperingen geserveerd.

Org. Willemsfonds 

Tickets Meer info volgt
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Zo 12-09, 15 uur, 
cafetaria

Kaastaartenwedstrijd
Waag je kans en neem deel 
aan de kaastaartenwedstrijd. 
Het hoeft geen authentieke 
Hoeilaartse kaastaart te 
zijn, deelnemen met je eigen 
originele creatie kan ook. 
Faalangst? Begin er dan aan 
met familieleden of vrienden. 
Lever je kaastaart tussen 12 
en 13.30 uur af in de cafetaria 
van het GC. Vanaf 15 uur is 
iedereen welkom op deze 
lekkere namiddag met muziek 
en drankjes!

Org. Druivencomité

Toegang gratis  
Reglement en info 
druivenfestival.be,  
tel. 02 894 95 34

Vr 17-09, 20 uur, 
theaterzaal

Intiem Klassiek 6: 
van Henri Purcell tot 
Ennio Morricone
DRUIVENFESTIVAL

Dit openingsconcert 
combineert piano, cello 
en hobo en zet de melodie 
centraal. Hoeilander Joris 
Bosman zit ditmaal aan 
de piano en nodigt Sigrid 
Vandenbogaerde (cello) en 
Pierre Devos (hobo) uit voor 
een sfeervolle muziekbeleving 
van topkwaliteit.

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds)

Tickets VVK: 13 euro - Kassa: 
16 euro

Ma 20-09, 15 uur, 
theaterzaal

Dana Winner
DRUIVENFESTIVAL

Dana Winner is bij het grote 
publiek vooral bekend om 
haar hits als Op het dak van 
de wereld, De oude man en de 
zee en Westenwind. Of het nu 
in een grote concertzaal is of 
in een intiem theater, overal 
weet ze het publiek te raken 
met haar unieke stem, haar 
zorgvuldig uitgekozen liedjes 
en haar stijlvolle shows. Een 
van de strafste zangeressen 
van Vlaanderen! 

Org. Druivencomité i.s.m. 
Seniorenraad

Tickets VVK: 17 euro - Kassa: 
18 euro

Za 18-09, 10-13 uur,  
GC Felix Sohie

Kleuterfestival
DRUIVENFESTIVAL

Tussen 10 en 13 uur kunnen 
kleuters in de bib terecht voor 
spelletjes met de Bee-Bots. 
Leer denken als een robot en 
ontsnap uit het doolhof. De 
allerkleinsten kunnen genieten 
van verhaaltjes en boekjes op 
hun maat. Er staat ook een 
immense klankendoos. Op 
het eerste zicht een statisch 
object, maar wanneer je ermee 
in interactie gaat, komt het 
tot leven. Kom verkleed als 
vlinder of laat je ter plekke 
schminken en passeer langs 
de pop-up fotostudio voor 
een mooi aandenken aan het 
Druivenfestival!

Org. Bib Hoeilaart en dienst 
Vrije Tijd

Toegang gratis
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Van oktober  
tot april,  
bib

Lees mee met de 
Leesjury
AANBEVOLEN LEEFTIJD: 6-18 JAAR

Lees je supergraag en zou 
je wel eens jurylid willen 
spelen? Word lid van de 
Leesjury, een leesclub voor 
kinderen en jongeren. In heel 
Vlaanderen zijn er groepjes 
die dezelfde boeken lezen, 
bespreken en beoordelen om 
aan het einde van het leesjaar 
prijzen uit te reiken. Er zijn 
zes leeftijdsgroepen, die drie 
of vier keer samenkomen met 
een begeleider. 

Org. Bib Hoeilaart

Inschrijving voor 13 september 
op hoeilaart.be/bib

Za 02-10, vanaf 15 uur  
en zo 03-10, 11-13 uur, 
GC Felix Sohie

Boekenbeurs  
Vers Geperst
DAVIDSFONDS CULTUURWEEKEND

Ben je geïnteresseerd in 
geschiedenis, kunst, de 
culinaire wereld of fictie? Dan 
kan je terecht op de jaarlijkse 
boekenbeurs rond het nieuwe 
boekenpakket. Je vindt er ook 
een uitgebreid en gevarieerd 
assortiment voor kinderen en 
jeugd.

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds)

Toegang gratis

Za 02-10, 20 uur,  
GC Felix Sohie

Italiaanse avond
DAVIDSFONDS CULTUURWEEKEND 

Na de Portugese, Peruviaanse 
en Franse avond, voert deze 
culinaire reis ons ditmaal 
naar het prachtige Italië, niet 
in het minst om zijn culinaire 
rijkdom en heerlijke wijnen. 
Uiteraard kan je je verwachten 
aan een gezellige sfeer en veel 
romantiek. 

Org. Plezant & Interessant 
(Davidsfonds)

Tickets Meer info volgt op 
hoeilander.be

Vr 01-10, 20.30 uur, 
theaterzaal 

De Frivole Framboos: 
Troppo Maturo
Frambozen worden beter 
met de jaren, puurder en 
voller van smaak. Het bewijs 
hiervan leveren Peter Hens 
en Bart van Caeneghem 
met hun wervelende nieuwe 
voorstelling. Dartel en frivool, 
vrolijk en framboos, dat is 
Troppo Maturo.

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 17 euro - Kassa: 
18 euro

© Johan Jacobs



Zo 03-10, 11 uur,  
theaterzaal

Aperitiefconcert  
met jong zangtalent
DAVIDSFONDS CULTUURWEEKEND 

Dat onze Druivenstreek veel jong talent 
herbergt, is al lang geweten. De voorbije 
maanden heeft zangcoach Joris Bosman 
jongeren begeleid in hun zoektocht naar 
een mooie zangstem. Het resultaat daarvan 
hoor je op dit unieke aperitiefconcert. Laat 
je verrassen door Eline Eekhaut, Chloë 
Bergiers, Kyra Boydens, Coby Verheyden …

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro 
(aperitief inbegrepen)

Do 07-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Peer Baierlein  
and The Archidukes 
JAZZ AT FELIX’

De Duitse trompettist Peer Baierlein 
woonde en studeerde 15 jaar in België. 
In 2012 richtte hij het South Quartet 
op waarmee hij regelmatig naar België 
terugkeert. Het geplande concert van 
2020 in Hoeilaart werd door de epidemie 
afgelast, maar Peer bleef aandringen om te 
komen spelen. Voor de gelegenheid vond 
hij enkele vrienden, The Archidukes, om 
hem te omringen: op piano Igor Gehenot, 
op bas Victor Foulon en op drums Lionel 
Beuvens.

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

Tickets VVK en leden: 10 euro -  
Kassa: 12 euro

Do 07, 14 en 21-10, 9-12 uur,  
bib

Leer werken met je 
smartphone of tablet
Aarzel je nog om een smartphone te kopen 
omdat je niet weet hoe ermee te werken? 
Of heb je er eentje, 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. 
Elke sessie sluit af met een uitgebreide 
vragenronde.

Org. Bib Hoeilaart i.s.m. Avansa

Tickets 15 euro voor de 3 sessies 
Info en inschrijving hoeilaart.be/bib,  
tel. 02 657 17 44
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Vr 08-10, 20 uur,  
theaterzaal

De Schrijfwijzen,  
Het Groot Dictee 
Heruitgevonden
De bibliotheken van de streek slaan de 
handen in elkaar voor een spellingsclash 
tussen de druivengemeenten. De 
Schrijfwijzen, Het Groot Dictee 
Heruitgevonden, is een tof spel voor 
iedereen die graag speelt met letters. Je 
hoeft dus zeker geen spellingkrak te zijn 
om mee te doen. Wat valt er te winnen? 
Toffe prijzen en eeuwige roem! De winnaars 
van alle bibliotheken nemen het tegen 
elkaar op tijdens de grote finale van eind 
oktober. 

Org. Creatief Schrijven vzw i.s.m. de 
bibliotheken en De Standaard 

Tickets gratis 
Info en inschrijving hoeilaart.be/bib 

Za 09-10,  
GC Felix Sohie

Duurzame Doendersdag
Een dag waarop actieve burgers aan jong 
en oud tonen wat er allemaal op het vlak 
van duurzame ontwikkeling gebeurt in 
Hoeilaart. Meer info volgt!

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. meerdere 
verenigingen en organisaties

Toegang gratis

Di 12-10, 20 uur,  
theaterzaal 

Bea Cantillon over de 
armoedeproblematiek
LEZINGENCYCLUS ‘DE UITDAGINGEN’

De laatste cijfers van de 
armoedebarometer spreken voor zich. 
Zeker in deze coronatijden hebben 
sommige personen en families het niet 
makkelijk om rond te komen. Ook in onze 
gemeente zijn de cijfers niet bemoedigend, 
ondanks de inspanningen op dat vlak de 
laatste jaren. Bea Cantillon, professor 
Sociaal Beleid aan de UA, armoede-expert 
en voorzitter van 11.11.11, geeft een woordje 
uitleg over deze problematiek. 

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro 

Wo 13-10, 20 uur,  
cafetaria

Europa nu
Tijdens deze lezing situeert Europakenner, 
politicoloog en professor Hendrik Vos 
de Europese Unie, en gaat vervolgens 
in op thema’s die de voorbije periode in 
de actualiteit zaten. Het nieuws van het 
moment zal vast ook aan bod komen. Een 
interessante uiteenzetting in de huidige 
coronapandemie!

Org. Willemsfonds

Tickets Leden: 3 euro - VVK: 4 euro
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Do 14-10, 20.30 uur,  
theaterzaal 

T.A.N.I.A.!
THEATER MALPERTUIS

In T.A.N.I.A.! entertaint Van der Sanden het 
publiek op haar eigen manier. Met het grootste 
gemak laat ze een waaier van personages op 
je los: Guillaume van de toneelschool, nonkel 
Warre en tante Lida, zuster Fredeswinde  
en … Tania zelf. Maar jezelf … ben je dat alleen 
maar? Of kun je dat ook spelen? 

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 14 euro - Kassa: 16 euro 

Do 21, vr 22 en za 23-10, 20 uur, 
theaterzaal

Reintje speelt: 
Koekoeksnest
Psychiatrische patiënten delen lief en leed 
in het dagverblijf van een psychiatrisch 
ziekenhuis. Als Murphy zich laat opnemen 
om een gevangenisstraf te ontlopen, 
verandert hun leven. Murphy brengt 
weer leven in de keet, maar dat past 
niet in het strakke plan van de ijzige 
hoofdverpleegster. Wie trekt er aan het 
langste eind? 

Koekoeksnest is gebaseerd op de roman 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest van Ken 
Kesey.

Regisseur: Kathleen Bollue.

Org. Toneelgroep Reintje

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 9 euro 

Vr 15-10, 21 uur,  
cafetaria

Nerorocksessie 
Of je het nu ziet als een digestief na 
Nerorock op 19 september of als een 
vroeg aperitiefje voor de editie van 
2022, ook in het najaar pakt Nerorock uit 
met een geweldige Nerorocksessie. Na 
enkele geslaagde edities met De Laatste 
Match van Ivan Lendl en YUKO, zijn de 
caféconcerten in de cafetaria van het GC 
Felix Sohie een vast plekje in jouw agenda 
waard. Kwaliteit gegarandeerd!

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

Toegang gratis

© Fred Debrock
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Di 26-10, 20 uur,  
cafetaria

Hoe omgaan met moeilijk gedrag 
van mensen met dementie?
Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek 
wil mantelzorgers, families of zelfs personen 
met dementie zelf samenbrengen. Ze willen 
zoveel mogelijk informatie verspreiden om 
dementie bespreekbaar te maken. Tijdens deze 
infosessie geeft spreekster Greet Herkes de 
nodige handvaten om om te gaan met moeilijk 
gedrag van mensen met dementie.

Org. Mozaïek Praatcafé Dementie 
Druivenstreek

Toegang gratis

Ma 25-10, 19 uur,  
bib

Wat je moet weten over  
internetabonnementen
SMART CAFÉ 

Weet jij wat er allemaal inbegrepen is in je 
internet- of all-in abonnement? Wil je weten 
welke provider en welk contract best bij je past? 
Dirk Nys geeft een overzicht van de spelers op 
de Belgische markt. We bekijken de voor- en 
nadelen van verschillende abonnementen en 
gaan dieper in op extra diensten. We tonen je 
ook hoe je online zelf je klantengegevens en 
abonnement kan beheren. 

Org. Bib Hoeilaart i.s.m. Avansa

Tickets 5 euro  
Inschrijven hoeilaart.be/bib

Wo 27-10, 20 uur,  
theaterzaal

Hoeilaartse Melodieën in 
concert 3 
MIJN MELODIEËN (JAN VAN ASSCHE)

Met de succesvolle musical Felix is duidelijk 
geworden dat Jan muzikaal heel wat in 
zijn mars heeft. Deze Hoeilaartse Parel 
schreef zo’n 100 melodieën bij elkaar voor 
tal van gelegenheden. Denk maar aan 
800 jaar Hoeilaart, De 7 Sleutels, Alban 
Eiler, Ik was 14 in ’14 … Hij brengt met Willy 
Vervloet, Joris Bosman, Martine Reyners en 
verscheidene special guests een selectie 
uit zijn beste werk aan de hand van 
videofragmenten en live muziek.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 15 euro 

Do 28-10, 20.30 uur,  
theaterzaal 

Chad McCullough Quintet
JAZZ AT FELIX’

Trompettist Chad McCullough uit Chicago 
heeft al jarenlang een band met Belgische 
muzikanten en komt met hen zijn nieuwe 
album Forward voorstellen, wat volgens 
de Chicago Tribune een van de beste 
jazzopnames van 2020 is. Chad brengt 
pianist Rob Clearfield mee uit de States en 
verder zien we de vertrouwde gezichten 
van Bram Weijters op keyboard, Piet Verbist 
op contrabas en Lionel Beuvens op drums.

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

Tickets VVK en leden: 10 euro - Kassa:  
12 euro
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Zo 31-10, 10.30 uur,  
theaterzaal

Slovenië 
BEELDREPORTAGE VAN EN DOOR JEAN-PIERRE 
DEMARSIN-OPSOMMER

Slovenië, het meest welvarende deel van 
het Joegoslavië onder Tito, verklaarde 
zich onafhankelijk in 1991. Het biedt 
adembenemende landschappen, prachtige 
grotten en glooiende wijngaarden. De 
Alpen vormen de grens met Oostenrijk 
met als hoogste top de Triglav. Uiteraard 
zie je beelden van de hoofdstad Ljubljana. 
Barok, art nouveau, socialistisch realisme, 
hippiecultuur … je vindt het er allemaal. 
In Maribor groeit, naar men beweert, de 
oudste wijnstok ter wereld. Een goede 
reden om deze druiven in een feestelijke 
sfeer te oogsten.

Org. vtbKultuur

Tickets VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Vr 29-10, 20.30 uur,  
theaterzaal

Stash
FOLKLANDSESSIE

Deze band, rond frontman Gunther 
Verspecht, brak door in 2004 met de hit 
Sadness en stond in 2005 zelfs op het 
podium in Werchter. In 2019 bracht Stash 
het album Wolfman! uit, maar corona 
stak stokken in de wielen. Waardoor 
we nu pas live kunnen genieten van dit 
album. Gunther laat zich omringen door 
topmuzikanten HT Roberts, Niels Delvaux, 
Bruno Deneckere en Nils De Caster.

Org. 5 voor 12 i.s.m. Nerorock en  
dienst Vrije Tijd

Tickets VVK en leden: 13 euro -  
Kassa: 15 euro

Di 09, 23, 30-11  
en 07-12, 14-16 uur,  
cafetaria

The long and winding road
EEN CULTURELE GESCHIEDENIS VAN THE BEATLES

In 1962 verschijnt Love Me Do, de eerste 
single van The Beatles. 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. Maar hun 
invloed reikt veel verder dan muziek alleen. 
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.

Org. Davidsfonds Academie

Tickets Standaard: 66 euro - Davidsfonds 
lidkaart: 58 euro
Inschrijven davidsfondsacademie.be  
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Ma 15-11, 20 uur,  
cafetaria

Els Hertogen over ‘Van 
Liefdadig naar Rechtvaardig’
LEZINGENCYCLUS ‘DE UITDAGINGEN’

Els Hertogen, directeur van 11.11.11, 
verzamelde in haar boek 11 buitenlandse 
auteurs die hun visies brengen over 
onderwerpen van herverdeling en ecologie 
tot dekolonisatie en technologie. Dit 
wordt een lezing die informeert, inspireert 
en engageert. Els kijkt hoopvol naar de 
toekomst: straffe mensen staan op en 
knokken voor een rechtvaardige wereld. 
Deze hoop is niet naïef, het is een krachtige 
hefboom om dingen in beweging te zetten.

Org. 5 voor 12 i.s.m. 11.11.11 Hoeilaart

Tickets VVK 4 euro - Kassa 5 euro  
t.v.v. 11.11.11

Wo 17-11, 20 uur,  
cafetaria

Afghanistan, wat nu?
OOK BELGIË STUURDE MILITAIREN

Bert Van Vlerken, een gepensioneerde 
kolonel uit Hoeilaart, trok zelf driemaal naar 
Afghanistan als operationeel mentor voor 
de Afghaanse troepen en als adviseur van 
het Afghaans commando. Hij neemt ons in 
zijn lezing mee naar wat er op dat moment 
in Afghanistan gebeurde en toont ons een 
blik achter de schermen van de militaire 
operaties onder NAVO- of, misschien beter 
gezegd, Amerikaanse vlag.

Org. Willemsfonds

Toegang gratis

Di 16-11, 14 uur,  
theaterzaal

Jackobond & Bastien:  
Van Corsari tot Appermont 
(tv-iconen van weleer)
JAZZ AT FELIX’

Een wervelende matineevoorstelling 
opgedragen aan alle Vlaamse en 
Nederlandse  televisiepresentatoren en 
-presentatrices van weleer. Van Corsari tot 
Appermont is een gevarieerde show voor 
iedereen die zich bij het aanzetten van 
zijn televisietoestel afvraagt hoe het ook 
alweer allemaal begon!

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK 12 euro - Kassa 14 euro

Do 18-11, 20.30 uur,  
cafetaria 

Katrien Coppens Trio
JAZZ AT FELIX’

Tijd voor een zangeres! Katrien Coppens 
wordt begeleid door klasse muzikanten 
Tim Finoulst (gitaar) en Martijn Vanbuel 
(contrabas). Je wordt door het trio 
ondergedompeld in saudades, rustige 
jazzstandards en eigen werk. 

Org. 5 voor 12 i.s.m. Jazz met Pit

Tickets VVK en leden: 10 euro -  
Kassa: 12 euro

© Johannes Vande Voorde
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Za 20-11, 20 uur,  
theaterzaal

Winterconcert van  
Nero’s Muzikanten 
Na anderhalf jaar het repetitielokaal 
te moeten sluiten, is het eindelijk weer 
zover. Nero’s Muzikanten hebben het stof 
uit hun instrumenten geblazen en zijn 
weer volop aan het repeteren voor hun 
winterconcert. Met een breed repertoire 
aan popsongs, afgewisseld met jazz, rock 
en westernklassiekers, brengen zij een 
gevarieerd avondje muziek. Blijf nadien nog 
even nagenieten in de cafetaria met een 
hapje en een drankje. 

Org. Nero’s Muzikanten

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro

Do 25, vr 26, za 27-11, om 20 uur  
en zo 28-11, om 15 uur, 
theaterzaal

’n Dood-gewoon avondje
EEN DOLLE KOMEDIE VAN JOHAN DECKERS

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!

Regie: Jan Van Assche. 
Productiecoördinator: Ghislain Dewolf.

Tentoonstelling 125 jaar Koninklijke 
toneelkring De Jonge Druivelaar: meer info 
volgt.

Org. Koninklijke toneelkring De Jonge 
Druivelaar

Tickets 10 euro

Di 30-11, 20 uur,  
theaterzaal

Nacht van de Geschiedenis: 
De schatten van het 
Hoeilaartse archief
MULTIMEDIAAL PANELGESPREK  
MET MICHEL ERKENS EN JAN VAN ASSCHE

We maken een reis naar plekken 
waar interessante en merkwaardige 
archiefstukken te vinden zijn over ons 
dorp. Als eerste houden we halt in het 
gemeentehuis met het gemeentearchief en 
de documenten en voorwerpen die aan de 
Koninklijke Heemkundige Kring geschonken 
werden of werden aangekocht. Vervolgens 
nemen we een kijkje in het kerkarchief. 
Eindigen doen we in de archieven elders in 
het land. 

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds) 
i.s.m. K.H.K. Het Glazen Dorp

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro
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Do 02-12, 20.30 uur,  
theaterzaal 

Hertmans en Hertmans:  
Open de deur van het gedicht 
Schrijver Stefan Hertmans werd bekend 
met zijn romans Oorlog en Terpentijn, De 
Bekeerlinge en De Opgang, maar heeft 
ook een verleden in de poëzie. Onze 
bibliothecaris Annemie Pijcke zal hem 
enkele vragen stellen over zijn werk. Peter, 
de broer van Stefan, is een gerenommeerd 
jazzgitarist. In 2019 werkten de broers 
samen aan de cd Open de Deur van het 
Gedicht waarbij de poëzie van Stefan op 
muziek werd gezet door Peter. Bijgestaan 
door bassist Nicolas Thys komen ze deze cd 
voorstellen.

Org. 5 voor 12 i.s.m. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 12 euro

Za 04-12, 20.30 uur,  
theaterzaal 

Kamal Kharmach:  
Mag ik even 2021
Dit jaar zal Kamal alweer, voor de derde 
keer, de eindejaarsconference voor zijn 
rekening nemen. Met een jaar waarin het 
Capitool werd bestormd, de drugsmaffia 
werd ontmaskerd en waar we meer dan ooit 
doorhebben hoe essentieel kappers zijn, 
belooft ook deze conference een klepper van 
formaat te worden.

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 16 euro - Kassa: 18 euro

Zo 05-12, 10.30 uur,  
theaterzaal

Suriname
BEELDREPORTAGE DOOR  
JEAN-PIERRE DEMARSIN-OPSOMMER

Suriname, ooit een Nederlandse kolonie, 
is vijfmaal groter dan België en heeft een 
rijke ondergrond van goud, bauxiet en 
petroleum. Het half miljoen Surinamers 
woont vooral in de kuststrook en in de 
hoofdstad Paramaribo. 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

© Adinda Hertmans © Ellie Van den Brande
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Vr 17 en za 18-12, 20 uur, 
theaterzaal

Klem speelt:  
Wat doen we met Bompa?
VAN RUUD DE RIDDER

De bejaardenzorg, een zeer actief thema, 
staat in dit stuk centraal. Bompa doet 
vreemd de laatste weken. De familie, of 
liever de schoondochters, maken zich 
ongerust. Er wordt dus een familieraad 
georganiseerd. Sommigen kunnen wel, maar 
willen Bompa in eigen huis geen onderdak 
geven. Anderen willen wel, maar dat zorgt 
dan weer voor spanningen. Er zijn natuurlijk 
de bejaardenhomes, maar die zijn meestal 
erg duur. De jongste zoon weet toch een 
doorbraak te forceren, maar de prijs die hij 
daarvoor betaalt is wel bijzonder hoog.

Org. Toneelgroep Klem

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 12 euro  

Di 07-12, 20 uur,  
theaterzaal 

Houssein Boukhriss over 
‘Samenwerken met culturele 
verschillen op de werkvloer’
LEZINGENCYCLUS ‘DE UITDAGINGEN’

De maatschappij is hoe langer hoe diverser. 
Dat betekent enerzijds voor ieder van ons 
grenzen verleggen, maar anderzijds ook 
duidelijk grenzen stellen opdat we in een 
goede verstandhouding en met wederzijds 
respect kunnen samenleven en -werken. Wat 
is de meerwaarde van leven en werken met 
een cultureel gediversifieerde maatschappij 
en met welke valkuilen moeten we rekening 
houden? Houssein Boukhriss, ervaren trainer 
op het vlak van diversiteitsmanagement en 
interculturele communicatie, vertelt het ons.

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Do 16-12, 20.30 uur,  
cafetaria 

Stefan Bracaval Quartet
JAZZ AT FELIX’ 

Fluitist Stefan Bracaval brengt met zijn 
kwartet eigen muziek, geïnspireerd door 
de jazztraditie waar de focus ligt op 
improvisatie en swing. De gitaar van Hans 
Van Oost sprankelt in het rond op het 
verende ritme van Hendrik Vanattenhoven 
op bas en Matthias De Waele op drums.

Org. 5 voor 12 i.s.m. Jazz met Pit

Tickets VVK en leden: 10 euro -  
Kassa: 12 euro  
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Di 21-12, 20 uur,  
theaterzaal

Ine Van Wymersch over  
haar boek ‘Als je wieg  
op drijfzand staat’
LEZINGENCYCLUS ‘DE UITDAGINGEN’

Ine Van Wymersch woont in Overijse en is 
procureur des Konings van het Parket Halle-
Vilvoorde. Ze is de jongste topmagistraat 
van het land. Ze komt vertellen over haar 
werk en haar boek Als je wieg op drijfzand 
staat, een waargebeurd en beklijvend 
verhaal over een moegestreden vrouw in de 
marge van de samenleving.  

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro  

Wo 22-12, 20 uur,  
theaterzaal

Film: Ghost Tropic met live 
soundtrack door Brecht 
Ameel
De 59-jarige Khadija keert na een lange 
werkdag als poetsvrouw terug naar huis 
met de laatste metro. De vermoeidheid eist 
haar tol en Khadija valt in slaap waardoor 
ze haar halte mist. Nu moet ze vanaf de 
eindhalte op eigen houtje thuis geraken. 
Een nachtelijke tocht die haar geleidelijk 
aan een andere kant van Brussel toont. 
De soundtrack die tijdens de film live 
uitgevoerd wordt, van gitarist en componist 
Brecht Ameel, is minstens zo mooi als de 
film zelf. 

Org. Serreklanken

Tickets 5 euro

Zo 26-12, 16 uur en 19 uur, 
theaterzaal

Kerstmis in Hoeilaart
MET KNAPENKOOR CANTATE DOMINO

Cantate Domino vindt haar oorsprong in 
het Sint-Maartensinstituut van Aalst en 
viert dit jaar haar 140e verjaardag.  Het 
koor trad onder meer op in Noord- en 
Zuid-Amerika, Rusland, Australië, India, 
Zuid-Afrika, Egypte, Israël, Thailand, Japan, 
Canada, China … en werd al ontvangen door 
tal van politieke en kerkelijke overheden. 
Een ware muzikale beleving is het om deze 
enthousiaste groep jongeren aan het werk 
te zien. Ze brengen een mooie selectie 
kerstliederen o.l.v. Andries De Winter met 
Daniel David aan de piano. Special guest is 
Joris Bosman.

Org. Plezant & Interessant (Davidsfonds)

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 15 euro
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NIEUW VORMINGSAANBOD IN HET GC FELIX SOHIE  

➡ Vanaf september: Heropstart Café Combinne

➡ Do 16-09, van 16 tot 19 uur en vr 17-09, van 9 tot 12 uur:  
Extra Digidokter over Itsme en COVIDSafe

➡ Ma 18-10, 19 uur: Maak je eigen drukwerk en sociale media posts met Canva  
door Veerle Quintelier i.s.m. Avansa 

➡ Wo 20-10, 14 en 20 uur: Small steps, big impact door Lisbet Willems (6 euro)

➡ Wo 17-11, 14 en 20 uur: Mentha x Piperita, kruidenapotheek door Aline Gielis  
(6 euro)

➡ Wo 24-11, 19.30 uur: Duurzame voeding door Renate Coen i.s.m. Avansa 

➡ Di 14-12, 14 en 20 uur: Maak je eigen bloemstuk (namiddag) en 
 Maak je eigen bloemenring (avond) door Sofie Van Ginderachter (6 euro)
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Wo 01-09, GC Felix Sohie,  
Kaftdag Gezinsbond
Zo 03-10, SJC Koldam, 
Wereldwinkelontbijt  
(hoeilaart@oww.be)
Zo 07-11, GC Felix Sohie,  
Wafelenbak
Wo 10-11 t.e.m. zo 14-11, 
11.11.11-weekend
Do 18-11, bosmuseum, 
Natuurwandeling:  
Het Zoniënwoud in WOI en WOII  
(info@avansa-hallevilvoorde.be)
Vr 26-11, SJC Koldam,  
Wijndegustatie Oxfam
Za 27-11, Zoniënwoud,  
Mysterieuze bossen 
Vr 17, za 18 en zo 19-12, 
Gemeenteplein, Kerstmarkt 
Zo 02-01-22, GC Felix Sohie, 
Nieuwjaarsreceptie

UiT
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