
02, 03 en 04-04
Reintje speelt:  
King Kongs dochters

30-04
De Frivole Framboos:  
Wachten op Do Groot

05-06
Afterwork Nerorock

Walter Baele: Best of Baele

07/02

UiT
FELIX

in

voorjaarvoorjaar
20202020



Wo 15-01, 14 uur,  
theaterzaal

Dikkie Dik en Ik
FAMILIEVOORSTELLING

Hoe is het om Dikkie Dik, de beroemdste 
kat van de Lage Landen, te zijn? De oranje 
kater is jarig. Dat vieren we met een 
theaterervaring die zich niet beperkt tot 
de theaterzaal. Twee acteurs brengen met 
fysiek spel, veel slapstick en humor de 
wereld van Dikkie Dik tot leven. 

De kinderen uit de instapklas en de eerste 
kleuterklas van de Hoeilaartse scholen 
komen in de voormiddag al kijken.

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

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 12 euro

© Willem Schalekamp

Do 16-01, 20.30 uur,  
theaterzaal

Jean-Luc Pappi Trio
JAZZ AT FELIX’

Dorpsgenoot en pianist Jean-Luc Pappi 
is ondertussen vaste prik in onze 
programmatie. Met de onweerstaanbare 
Bruno Castellucci op drums en de 
uitstekende Chris Mentens op contrabas, 
heeft Jean-Luc niet meer nodig om 
vrijuit te improviseren en zichzelf tot 
het uiterste te drijven, wat altijd weer 
een onwaarschijnlijke ambiance bij het 
publiek teweegbrengt. Een avondje voor de 
liefhebbers van latin jazz.

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur en 
Jazz Met Pit

Tickets VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro
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VOORWOORD
Ook dit voorjaar heb je geen excuus 
om thuis tv te blijven kijken! Een aantal 
Hoeilaartse cultuurverenigingen en de 
gemeente bieden je samen weer een 
boeiend programma aan: toneel, concerten, 
lezingen, workshops … keuze te over! 

Vanaf dit jaar zijn er enkele nieuwigheden. 
Zo kreeg de brochure een nieuwe naam, 
UiT in Felix, en een frisse lay-out. De naam 
zegt het zelf: met deze brochure bundelen 
we graag voor jou alle activiteiten die in 
het gemeenschapscentrum georganiseerd 
worden.

Daarnaast krijg je nog een laatste 
kans om gebruik te maken van je 
cultuurwaardebonnen! Tot eind juni worden 
ze aanvaard.

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

LEGENDE
THEATER MUZIEK

LEZING  VLIEG

FILM VARIA

WORKSHOP/VORMING

UiT
FELIX

in
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Zo 19-01, 11 uur, 
cafetaria

Toast Literair 2020
NIEUWJAARSRECEPTIE VOL 
BOEKENTIPS

Toast Literair is al aan de 
tiende editie toe. Een literair 
nieuwjaarsaperitief dat zelfs 
gesmaakt wordt door mensen 
die geen leesbeesten zijn. We 
kiezen het boek van het jaar, 
verorberen uiteenlopende 
leestips en boekenweetjes 
en genieten van bubbels en 
hapjes. Iedereen welkom!

Org. Davidsfonds en bib

Toegang gratis

Di 21-01, 14 uur,  
cafetaria

APPS! APPS! APPS!
Als je een smartphone of 
tablet hebt, heb je zeker al 
kennis gemaakt met apps. 
Deze kleine programma’s 
maken van je toestel een 
ongelooflijke bron van kennis 
en vermaak. Je kan het zo gek 
niet bedenken, of er bestaat 
wel een app voor. Alain 
Borreman leidt je doorheen 
de wonderlijke wereld van de 
apps. Breng gerust je eigen 
toestel(len) mee en probeer 
ter plaatse!

Org. vtbKultuur en 
Kennisbeurs Druivenstreek

Tickets 2 euro

Vr 31-01, 20 uur, 
theaterzaal

Quiz Davidsfonds
Davidsfonds Hoeilaart 
organiseert een 
multimediaquiz vol filmpjes en 
geluidsfragmenten. Er wordt 
gespeeld met ploegen van vier. 
Hou je van een aangename, 
maar toch stevige quiz met 
mooie prijzen? Schrijf je dan 
zeker in!

Org. Davidsfonds

Tickets Leden: 5 euro per 
persoon - Niet-leden: 6 euro 
per persoon

Do 23-01, 20 uur, 
cafetaria

(Ge)zonder suiker! 
Kom uit de suikerval 
LEZING DOOR BODIL BAJWA

Welk effect heeft suiker op 
jou? Hoe kan je het verlangen 
naar suiker voorkomen? 
Wil je gezonder leven? Hoe 
geraak je uit de suikermolen? 
Gezondheidscoach Bodil 
Bajwa helpt je met praktische 
voorbeelden op weg.

Org. Willemsfonds

Tickets Leden: 3 euro -  
VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

 Za 01-02, 21 uur,  
cafetaria

Nerorocksessie
Na een zeer geslaagd eerste 
seizoen Nerorocksessies 
met De Laatste Match van 
Ivan Lendl, YUKO en Winston 
Wutu, wordt in 2020 opnieuw 
uitgepakt met een kleine reeks 
caféconcerten in de cafetaria. 
Zie het als een aperitiefje voor 
Nerorock op 20 september 
2020. Kwaliteit gegarandeerd!

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

Toegang gratis



Zo 02-02, 9 uur,  
theaterzaal

Ontbijtfilm 

Het concept van de ontbijtfilm is simpel: 
je wordt op een mooie zondagochtend 
verwacht in het GC Felix Sohie. Eerst 
schuif je aan voor een lekker fairtrade-
ontbijt. Nadien kan je je installeren in 
de theaterzaal en genieten van een 
topanimatiefilm, Nederlands gesproken. 

De opbrengst gaat volledig naar het goede 
doel!

Org. Jeugdraad

Tickets Kind (klein ontbijt): 6 euro - 
Volwassene (groot ontbijt): 8 euro

Do 06-02, 20 uur,  
theaterzaal

Zagros
KOERDISCHE DAGEN 

Het leven van een Koerdische vrouw op de 
vlucht. Deze film werd bekroond met de 
Grand Prix voor beste film op het Gentse 
Filmfest.

Van donderdag tot zondag kan je bovendien 
gratis de fototentoonstelling van journalist 
Toon Lambrechts bezoeken. Hij trok 
zowel door Syrië als Irak en maakte er 
aangrijpende foto’s.

Org. Rodenbachfonds 

Tickets VVK: 3 euro - Kassa: 5 euro

Vr 07-02, 20.30 uur,  
theaterzaal

Walter Baele: Best of Baele
Rode vod, laatste kilometer! Na 15 
soloshows en duizenden optredens voert 
Walter Baele nog één keer zijn bekende 
typetjes op. Martin Rigolle, Wito, Jürgen …, 
het vaste peloton personages rijdt in Best 
of Baele een finale ereronde alvorens de 
diepvries in te duiken. Een collage met de 
allerleukste sketches van 1986 tot 2019. 
Neem plaats in de eretribune en breng nog 
één keer een eresaluut aan deze bonte 
vogels. 

Met zijn mimiek en timing creëert ‘de man 
van 1001 typetjes’ in enkele seconden tijd 
een nieuwe fantasiewereld!

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

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro
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Di 11-02, 20 uur,  
cafetaria

Ik verveel me
TIPS OM JE KIND AAN HET SPELEN TE KRIJGEN

Waarom is spelen belangrijk? Hoe 
stimuleer je spel en wat is je rol als (groot)
ouder? Met de tips van Amke Bailleul, 
speelconsulent bij Speelmakers, leer je hoe 
je ook met simpele materialen kinderen 
kan prikkelen, binnen en buiten. Voor 
ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Toegang gratis. Inschrijven via  
www.huisvanhetkinddruivenstreek.be

Do 13-02, 20 uur,  
cafetaria

Te voet naar Compostella
LEZING DOOR PAUL DE GRYSE

Waarom onderneemt een mens zo een 
tocht? Wat zoekt men en wat vindt men? 
Wat zijn de belangrijkste pluspunten van de 
tocht? Een mooie ervaring die Hoeilander 
Paul De Gryse graag wil delen, ondersteund 
door mooie foto’s. Je kan hem al je vragen 
stellen! 

Org. Willemsfonds

Tickets Leden: 3 euro - VVK: 4 euro -  
Kassa: 5 euro

Vr 14-02 en za 15-02, 20 uur, 
theaterzaal

Reintje Jeugd speelt: 
Valentijnsavond
( ... EN DE AVOND ERNA)

Viola overleeft een schipbreuk, in 
tegenstelling tot haar tweelingbroer 
Sebastiaan die verdrinkt. Aangespoeld 
op een onbekend strand biedt ze zich, 
verkleed als de jongeman Cesario, aan 
bij hertog Orsino. Die ziet wel wat in die 
‘jongen’. Hij laat ‘hem’ namens hemzelf 
gravin Olivia het hof maken. Maar Olivia 
valt voor Cesario, die zelf verliefd is op 
Orsino …

Regisseur Tom Dekock bewerkte 
Shakespeares Twelfth Night. 

Org. toneelgroep Reintje Jeugd

Tickets VVK: 7 euro - Kassa: 8 euro

Zo 09-02, 10.30 uur,  
zaal Molenberg

Aperitiefbabbel
KOERDISCHE DAGEN

Derwich Ferho, voorzitter van het Koerdisch 
Instituut in Brussel, komt naar Hoeilaart 
voor een aperitiefbabbel.

Org. Rodenbachfonds 

Tickets VVK: 3 euro - Kassa: 5 euro

Di 11-02, 19.30 uur,  
zaal Molenberg

Workshop Handlettering 
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. dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Archeduc

Tickets 12 euro - inschrijven via  
www.archeduc.be
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Zo 16-02, 11 uur,  
cafetaria 

Oceans are rising,  
so get informed 
LEZING DOOR KOEN MEIRLAEN

Ondanks alle media-aandacht, gaapt er 
nog steeds een gigantische kenniskloof 
tussen de klimaatwetenschappers en het 
brede publiek. Met de nieuwe website 
sogetinformed.com wil geograaf Koen 
Meirlaen het voor iedereen gemakkelijker 
maken om feit en fictie van elkaar te 
onderscheiden in het klimaatdebat. 
Hij werd door het International Polar 
Foundation in Antarctica inmiddels 
opgeleid tot poolambassadeur en is in 
die hoedanigheid vooral bezig met de 
problematiek van de opwarming en de 
gevolgen ervan.

Org. 5 voor 12 

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Di 18-02, 14 uur,  
theaterzaal 

Dit is de allereerste keer
CULTUUR OM 14 UUR

Het erg goed dansbaar Nederlandstalig 
muzikaal erfgoed uit de jaren 50, 60, 
70 en 80 wordt omarmd door Herman 
Verbruggen. Hij is de kersverse 
passionele eigenaar van het danspaleis 
Oempalapapero en engageert de 
legendarische Eenzaam Zonder Jou Band 
met Jonas Cole, Katy Satyn én de grote 
vedette en daverende diva Loes Van den 
Heuvel als huisorkest voor de officiële 
opening van zijn zaak. Ze brengen de 
grootste Nederlandstalige danshits van 
onder andere Rita Deneve, Samantha, 
Rob de Nijs, Will Tura, Noordkaap, Conny 
Vandenbos, Marva, Raymond, Jo Leemans, 
Bart Van den Bossche en Karin Kent.

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

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Wo 19-02, 20 uur,  
theaterzaal

Antarctica, 
klimaataanpassingen en 
energietransitie
LEZING DOOR HOEILANDER GUUS LUPPENS

Guus trok eind 2019 opnieuw naar 
Antarctica. Niet voor zijn plezier, wel om 
de energievoorziening van de Belgische 
Prinses Elisabethbasis verder uit te 
breiden. Benieuwd hoe hij zijn tweede 
bezoek ervaren heeft!

Org. Davidsfonds

Tickets VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro 
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Za 22-02, 14 uur,  
theaterzaal 

Koning zonder schoenen
FAMILIEVOORSTELLING

Er was eens … een koning. 
Een koning met een gouden kroon. 
Op een gouden troon. Met een gouden 
mantel. 
Hij had wel 100 paarden. Hij had ook 1000 
knechten. 
En zelfs 1000 x 1000 vrienden. 
De koning had alles om blij te zijn. En toch 
was hij verdrietig ...

Een voorstelling over verdriet, hoop en 
geluk. Over geven en krijgen en dat rijkdom 
veel meer is dan rijk zijn.

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 10 euro - Kassa: 12 euro

Zo 01-03, 11 uur,  
cafetaria

Feest van de Vrouw: 
Aperitiefconcert en 
namiddagfeest
Het feest start om 15 uur. Je wordt 
verwelkomd met een glaasje bubbels en 
een gebakje op een namiddag waar dans 
en muziek elkaar afwisselen en waar 
cadeaubonnen van de vele sponsors 
worden verloot. Ook wordt de Prijs van 
de Vrouw van het Jaar en de Lifetime 
uitgereikt.

Org. SamenVoor

Tickets 14 euro incl. drankje, gebak en 
lidkaart

Do 20-02, 20.30 uur, 
theaterzaal 

Kim in the Middle 
JAZZ AT FELIX’

Dit kwartet was een achttal jaar geleden 
al te gast in Hoeilaart en zangeres Kim 
Versteynen gaf er twee jaar geleden met 
gitarist Tim Finoulst ook al een heel fijn 
concert. Ze brachten vorig jaar hun derde 
cd The 7 Year Itch uit. De titel verwijst naar 
de gelijknamige film uit 1955 met Marilyn 
Monroe en haar opwaaiende jurk, maar 
ook naar het feit dat dit album er komt 
zeven jaar na het eerste. Soms croonend, 
dan weer melancholisch en natuurlijk 
ook héérlijk latin swing; aan variatie geen 
gebrek!

Line-up: Kim Versteynen: zang - Arne Van 
Coillie: piano - Flor Van Leugenhaeghe: 
contrabas - Gert-Jan Dreessen: drums.

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur en 
Jazz Met Pit

Tickets VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro 
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© Paul Verrept

Ma 02-03, 20 uur,  
theaterzaal

Ierland
BEELDREPORTAGE DOOR JEAN-PIERRE EN  
MIEKE DEMARSIN

Het groene, mythische Ierland staat 
centraal in deze beeldreportage. Het 
landschap, de geschiedenis en de tradities 
komen aan bod. Wist je dat Kelten en 
Vikings hun stempel drukten op de 
Ierse cultuur? En dat Ierse monniken 
het Christendom verspreidden over 
West-Europa? Of dat de invasie van de 
Anglo-Normandiërs het begin was van een 
eeuwenlange onderdrukking? Een lange 
en bloedige vrijheidsstrijd leidde tot de 
onafhankelijkheid in 1922. Dat en veel meer 
kom je te weten op deze boeiende avond!

Org. vtbKultuur

Tickets VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Do 05-03, 20.30 uur, 
theaterzaal

Skagen: De Vloed
Een verliefd paar woont in een huis aan 
zee. Ze hebben hun leven mooi ingericht: 
een prachtige omgeving, tijd voor elkaar, 
tijd voor zichzelf. Maar op een dag liggen 
er aangespoelde lichamen op het strand. 
Hij doet er alles aan om zijn leven zo 
onverstoord mogelijk verder te kunnen 
leiden. Zij raakt steeds verder aangetast. 
Daar waar het verliefde stel vroeger zo 
goed samen stil kon zijn, wordt hun stilte 
nu een afgrond van onbegrip. 

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Za 07-03, 10 uur,  
theaterzaal

FashionSwap 
In de gedachten van ecologie, 
duurzaamheid en consuminderen, is dit 
dé kans om jouw kleren nieuw leven in te 
blazen. In plaats van dat leuke kledingstuk 
dat je toch niet draagt te vervangen door 
iets nieuws uit de winkel, kan je het hier 
ruilen! Schrijf je in via samenvoor.net of via 
fashionswapsv@gmail.com.

Org. SamenVoor

Toegang gratis

Za 07-03, 10 uur,  
cafetaria 

Repair Café
Dorpsgenoten helpen elkaar op 
vrijwillige basis bij het gratis herstellen 
van kleding, fietsen, huishoudelijke 
elektra, ICT, speelgoed, boekherstel 
(zachte kaft), kopjes lijmen, radio/tv, 
scharen-/messenslijpen ... Neem zelf een 
vervangonderdeel of gebruiksaanwijzing 
mee. 

Org. SamenVoor

Toegang gratisVO
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Di 10-03, 20 uur,  
theaterzaal 

Nacht van de Geschiedenis: 
Carnotstraat 17,  
huis van de buren
FILM EN DIALOOG

De Vlaamse documentairemaakster Klara 
Van Es laat zonder vals sentiment zien 
hoe migranten in Europa hun levens 
weer trachten op te bouwen. Dit zijn geen 
zielige mensen, maar mensen die onder 
lastige omstandigheden iets moois willen 
bereiken. Wie migreert staat voor een 
enorme opgave, maar altijd gloort wel 
ergens het uitzicht op betere tijden. 

Org. Davidsfonds

Tickets VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Di 17-03, 20 uur,  
theaterzaal 

Qu’est-ce qu’on attend?
Deze documentaire toont een dorpje in 
de Elzas waar inwoners zelf wat doen 
aan energie en klimaat. Het bewijst dat 
burgers samen bergen kunnen verzetten, 
zonder dat de lokale belastingen omhoog 
hoeven. Integendeel, het brengt veel op: 
nieuwe banen, een groot zonnepark, een 
windmolen, alternatief openbaar vervoer, 
een nieuwe graansoort ... Een succes, 
verteld met passie en trots door de burgers 
van Ungersheim zelf.

Vrijwilligers uit Hoeilaart en omgeving 
hebben de Frans gesproken film in het 
Nederlands ondertiteld.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m Druifkracht

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Za 07-03, van 
10.30 tot 12.30 uur, 
bibliotheek

Workshop: 
Kamerplanten 
verzorgen en 
vermeerderen
Wegens groot succes 
hernemen we de 
kamerplantenruil van vorig 
jaar. En we beginnen met een 
workshop onder begeleiding 
van Alex De Cadt, die zal tonen 
hoe je planten gezond kan 
houden en vermeerderen. 
Breng je planten mee waarvan 
je vindt (of denkt) dat ze te 
groot zijn geworden. 

Org. bib

Toegang gratis
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Za 21-03, van 10 uur tot 13 uur, 
theaterzaal 

Tweedehandsbeurs
In het voorjaar organiseert Gezinsbond 
Hoeilaart naar goede gewoonte een 
tweedehandsbeurs van kinderkleding, 
babyuitzet en speelgoed. Meer dan 30 
standhouders geven met veel plezier hun 
spullen nog een tweede leven! 

Org. Gezinsbond

Toegang gratis

Do 02, vr 03 en za 04-04, 20 uur, 
theaterzaal

Reintje speelt:  
King Kongs dochters  
Drie bejaardenverzorgsters zijn hun job 
beu in het rusthuis vol demente mensen. 
Om te ontsnappen aan de realiteit, 
ensceneren ze de dood als een spel: ze 
tutten de bejaarden op als grote sterren 
om ze vervolgens met stijl het hoekje om te 
laten gaan. Doodgaan was nog nooit zo een 
feest. Humor en tragedie wisselen elkaar in 
dit stuk snel af.

Auteur: Theresia Walser 
Regisseur: Peter Decoodt

Org. Toneelgroep Reintje

Tickets VVK: 8 euro - Kassa: 9 euro

Do 19-03, 20.30 uur,  
theaterzaal 

Bram Weijters & Chad 
McCullough
JAZZ AT FELIX’

Dit duo toert in het voorjaar door België 
met hun nieuwe album Pendulum. Ze laten 
zich inspireren door en ze improviseren 
op de Goldbergvariaties van ene J.S. Bach. 
Ingetogen, warm, kleurrijk muzikaal fluweel.

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur 
Hoeilaart en Jazz Met Pit

Tickets VVK 9 euro - Kassa: 10 euro

Za 21-03, van 10 tot 13 uur, 
bibliotheek

Jeugdboekendag
Kunst in de bib. Wordt de bib dan 
een museum? Of een atelier? Het kan 
alle kanten uitgaan. Kunstenaars, 
kunstenmakers en kunstenliefhebbers, 
wees erbij want het wordt weer een topdag!

Org. bib

Toegang gratis
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Wo 15-04, 20 uur,  
theaterzaal

Meditatie, goed voor je brein
LEZING DOOR STEVEN LAUREYS

Professor Steven Laureys, geboren 
en getogen in Hoeilaart, Belgische 
neuroloog met internationale uitstraling 
en begenadigd spreker, is te gast. Als 
ervaringsdeskundige licht hij onder andere 
toe hoe meditatie een positieve invloed 
kan hebben op ons welbehagen, hoe ze 
ons kan helpen om beter om te gaan met 
stress, hoe ze kan bijdragen tot een betere 
nachtrust, en veel meer!

Een signeersessie is voorzien na de lezing.

Org. Yoga Druivenstreek

Tickets 15 euro (te koop vanaf 1 maart)

Wo 22-04, 20 uur,  
zaal Bakenbos

Faalangst
INFOAVOND MET LAURA JACOBS

Alle kinderen hebben wel eens schrik 
voor een toets of een spreekbeurt. Maar 
bij sommige kinderen neemt deze angst 
de bovenhand. Door stress blokkeren ze, 
presteren ze onder hun niveau of studeren 
ze net te veel. Orthopedagoge Laura Jacobs 
legt uit wat je als ouder kan doen, zodat 
je kind uitdagingen met meer vertrouwen 
tegemoet gaat. Voor ouders van kinderen 
tussen 6 en 12 jaar.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Toegang gratis. Inschrijven via  
www.huisvanhetkinddruivenstreek.be

Wo 22-04, 20 uur,  
cafetaria

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

Morgen draait alles rond begrippen als 
smart and connected. Een gigantisch internet 
van miljarden apparaten en entiteiten, 
brengt ons een verbazingwekkende 
toekomst. Help mee de kloof te dichten 
tussen wetenschap en maatschappij. Deze 
lezing zal je op weg helpen!

Org. Davidsfonds

Tickets VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Do 23-04, 20.30 uur, 
theaterzaal 

Peer Baierleins South 
Quartet 
JAZZ AT FELIX’

Trompettist Peer Baierlein leefde en 
studeerde 15 jaar in België. In 2012 keerde 
hij terug naar Duitsland en richtte hij er het 
South Quartet op waarmee hij regelmatig 
naar België komt. De leden hebben al heel 
wat muzikale kilometers op de teller en hun 
muziek knoopt aan bij de rijke jazztraditie, 
maar ze verkennen ook nieuwe paden waar 
ze hun creativiteit ten volle uitspelen.

Org. 5 voor 12 i.s.m. gemeentebestuur 
Hoeilaart en Jazz Met Pit

Tickets VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro
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Do 07-05, 14 uur,  
theaterzaal 

Dansnamiddag:  
Dans je leven lang!
CULTUUR OM 14 UUR

De chachacha of de jive, een ballroomdans 
of een polonaise, een zitdans of zumba, 
het maakt niet uit. Zolang je maar komt 
dansen, want dansen is bewegen, maar dan 
zo veel leuker! Er wordt gezorgd voor live 
muziek van vroeger en nu, dansinitiaties, 
een stuk taart, een kopje koffie en een hele 
namiddag ambiance en plezier. 

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

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Do 07-05, 19.30 uur,  
bibliotheek

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

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, grootouders …  

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

Toegang gratis. Inschrijven via  
www.huisvanhetkinddruivenstreek.be

Do 30-04, 20.30 uur, 
theaterzaal

De Frivole Framboos: 
Wachten op Do Groot
In deze voorstelling onthullen Peter Hens 
en Bart Van Caenegem op virtuoze wijze de 
geheimen rond de Big Bang van de muziek, 
over de noot waarmee het allemaal begon: 
Do Groot. Reizend door het verleden zetten 
ze de tijd op zijn kop en zoeken ze het 
antwoord op vragen als: zou Mozart zich 
hebben laten inspireren door Stromae? 
Zou James Last van invloed zijn geweest op 
Wagner? En hoe zouden Bach en Beethoven 
hebben geklonken als Wagner eerder had 
geleefd dan zij? 

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets VVK: 17 euro - Kassa: 18 euro

© Koen Bauters
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Zo 17-05, 11 uur,  
serre 

Aperitiefconcert  
Nero’s Muzikanten 
Nu het nieuwe jaar ingeluid is en 
de dagen langer worden, repeteren 
Nero’s Muzikanten volop voor hun 
aperitiefconcert. Jullie kunnen genieten 
van een rustige voormiddag in de serre 
waar de muzikanten, onder leiding van hun 
dirigent Chantal Derongé, enkele lichte 
muziekstukken brengen. Daarna is er tijd 
voor een aperitiefje en een babbeltje. 

Org. Nero’s Muzikanten

Tickets VVK 8 euro - Kassa: 10 euro

Tickets voor deze activiteiten kan je 
verkrijgen via www.felixsohie.be  
en/of aan de balie van het GC Felix Sohie 
(Gemeenteplein 39).

Openingsuren:

Maandag: van 8.15 tot 12 uur en  
van 13 tot 16 uur

Dinsdag:  van 8.15 tot 12 uur

Woensdag: van 8.15 tot 12 uur en  
van 13 tot 17 uur

Donderdag: van 13 tot 19 uur

Vrijdag:  van 8.15 tot 12 uur en  
van 13 tot 16 uur

Vr 05-06, 17 uur,  
serre

Afterwork Nerorock
Het plein en de serre van het GC Felix 
Sohie worden omgetoverd tot een hippe 
verzamelplaats, perfect om de dagelijkse 
beslommeringen weg te dansen. Leuke 
omgeving, mooi weer, top-dj’s, lekker eten, 
en uiteraard de befaamde gin-tonics en 
mocktails maken van deze afterwork de 
place to be om de zomer in te zetten!

Org. Nerorock vzw

Toegang gratis VO
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Elke eerste woensdag van de 
maand, van 9.45 tot 11.45 uur, 
computerlokaal

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
Heb je specifieke vragen rond digitale 
toestellen? Kom dan eens langs op 
het individuele spreekuur. Je hoeft 
geen afspraak te maken. Dankzij de 
samenwerking met SamenVoor kan je 
terecht bij vrijwilligers met expertise. 

Org. SamenVoor en bib

Toegang gratis

Smart Café
Ideaal voor beginnende 
smartphonegebruikers. Geen cursus, maar 
een gezellige avond waarop je al doende de 
uitgebreide mogelijkheden van je toestel 
ontdekt. 

20-01: Google Foto

17-02: Veilig internetten

16-03: Handige apps voor onderweg
Telkens een maandagavond van 19 tot 
22 uur in de leeszaal van de bib. Zijn de 
sessies volzet? Schrijf je toch in. Als de 
wachtlijst voldoende lang is, nodigen we je 
uit voor een bijkomende datum.

Org. bib en Archeduc

Tickets 5 euro
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Di 28-01, 20 uur,  
cafetaria

Al wat je ooit wilde vragen 
over iPhone & iPad
Jij bepaalt wat er aan bod komt. Mail je 
concrete vragen in verband met mobiele 
Apple toestellen vooraf door naar 
samenvoor.be@gmail.com. Je gaat naar 
huis met massa’s tips om je toestel beter te 
gebruiken!

Org. SamenVoor en bib

Tickets 5 euro

Di 04-02, 20 uur,  
cafetaria

Al wat je ooit wilde vragen 
over Android smartphones  
& tablets
Ook de inhoud van deze avond wordt 
bepaald door de aanwezigen. Alle vragen 
over mobiele toestellen die niet van Apple 
zijn, kunnen aan bod komen. Mail ze vooraf 
door naar samenvoor.be@gmail.com.

Org. SamenVoor en bib

Tickets 5 euro

Di 28-04, 20 uur,  
cafetaria

Google apps: 
workshop voor pc- en 
smartphonegebruikers
Google is veel meer dan een zoekmachine. 
Leer met handige apps zoals Google Foto, 
Google Docs, Google Drive … werken.

Org. SamenVoor en bib

Tickets 5 euro

Di 09-06, 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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Za 18-01, van 10 tot 11 uur,  
zaal Molenberg

RELAXATIETHERAPIE VOOR 
VOLWASSENEN
Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Bie-Zen

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Za 25-01, van 10 tot 11 uur,  
zaal Molenberg

CREA RELAX WORKSHOP
VOOR KINDEREN TUSSEN 8 EN 12 JAAR

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. bib en Bie-Zen

Tickets VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Van za 22-02 t.e.m. wo 26-02

WIE BEN IK? 
VIJFDAAGSE CURSUS

Org. dienst Vrije Tijd

Tickets via www.prh.be

Vr 27-03 en za 28-03, 20 uur,  
theaterzaal

KLEM SPEELT 
Org. Klem
Meer info volgt.

Vr 01-05

VIERING 1 MEI
Org. 5 voor 12

Vr 08-05 t.e.m. zo 10-05

MEIFEESTEN
Org. vzw Doendervolk i.s.m. gemeente en 
verenigingen

Zo 05-07, 9.30 uur,  
cafetaria

Vriende(n)lijke Wandeltocht 
met brunch
Org. SamenVoor

MEIFEESTEN
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Wettelijk depotnr. D/2019.5.682/3
Vormgegeven & gedrukt in Hoeilaart, 

02 657 03 04, info@serrist.com
V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur,  

Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart


