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Za 08-06 en zo 09-06-19 
Bakenbosfeesten

Met Pinksteren wordt er opnieuw een buurtfeest 

georganiseerd in de wijk Bakenbos. De wijk strekt zich 

uit over provincie- en gewestgrenzen, en ligt op het 

grondgebied van Hoeilaart, Overijse en La Hulpe. Zaterdag 

starten de festiviteiten met de traditionele Mariahulde aan 

de Lindeboom om 17 uur. Je kan op zondag van 9 tot  

17 uur in de Tenboslaan, tussen de Waversesteenweg en 

de Veldstraat, gezellig snuisteren op de rommelmarkt.  

Een standplaats reserveren kan via bakenbosfeesten@gmail.com.  

Om 10.30 uur wordt een mis gehouden in de kapel Saint-Georges en om 

11.30 uur wordt een nieuw monumentje ingehuldigd voor de gesneuvelden 

van WOI die afkomstig waren van de Bakenbos. Doorlopend kan je met het 

hele gezin iets fris komen drinken. Iedereen welkom!

Org. wijkcomité Bakenbos

 INFO: tel. 02 657 04 03, Facebook: Bakenbos,  
 bakenbosfeesten@gmail.com 

IN HOEILAART
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Zo 02-06-19 
Concert Swing Shift Big Band
De Swing Shift Big Band werd in 1994 door een aantal 

bevriende jazzmuziekliefhebbers in Hoeilaart opgericht. 

De groep telt achttien muzikanten en wordt aangevuld met 
zangeres Erica en zanger Youri, die elk hun aparte zangstijl 
hebben. Onder leiding van Ivo Hendrickx brengen ze een 
zeer gevarieerd muziekprogramma waarvan zowel de echte 
bigbandliefhebber als de gewone muziekliefhebber zal 
genieten!

Org. Swing Shift Big Band

 14.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 10 euro. VVK/kassa: 12 euro. Cultuurwaardebons  
 worden aanvaard. INFO: Ivo Hendrickx,  
 gsm 0475 84 44 41, ivo.hendrickx@skynet.be  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

2

Di 04-06-19
Een leeg nest:  
Wat als de kinderen uit huis zijn?
Lezing

Je hebt je in bochten 

gewrongen om het zo goed 

mogelijk te doen voor je kroost. 

Nu vliegen ze uit. Eerst op kot, 

daarna op appartement. Je 

weet niet meer alles van ze, je bent niet meer de eerste 

rots in de branding. Je krijgt een nieuwe rol, want jouw 

hulp hebben ze nog steeds nodig. De relatie met je 

partner wijzigt ook, je zoekt nieuwe doelen. 

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. Inschrijven is  
 verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 info@huisvanhetkinddruivenstreek.be,  
 www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Wo 05-06-19 
Film: Lotus Flower Tower
Drie jeugdvrienden uit Hoeilaart, Tom Coosemans, 

Vincent Floré en Sean Villanueva, vertrokken samen op 

avontuur in het hoge Noorden van Canada om daar de 

verafgelegen berg Lotus Flower Tower te beklimmen. Om 

de berg te bereiken moesten ze dagenlang een wilde en 

gevaarlijke rivier afvaren. Dit avontuur hebben ze gefilmd 

en komen ze graag aan jullie voorstellen.

De drie zijn opgegroeid in Hoeilaart, gingen samen naar 

Het Groene Dal, en delen hun passie voor natuur en 

avontuur. Ze zullen zelf ook aanwezig zijn om de film in 

te leiden en achteraf nog een glaasje mee te drinken!

Org. dienst Vrije Tijd

 20 uur, GC Felix Sohie. Kassa: 5 euro. VVK: 4 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 05-06-19
Computerspreekuur 

Maandelijks spreekuur voor 

senioren met problemen en 

vragen bij het gebruik van de 

computer. Vrijwilligers van 

de Seniorenraad met meer 

informatica-ervaring helpen 

hen graag verder. Een adressenbestand maken, foto’s 

bewerken, surfen op het internet, mailen … het komt 

allemaal aan bod. 

Org. Seniorenraad

 Van 9.45 tot 11.45 uur, GC Felix Sohie (computerlokaal  
 Tentrappen). Gratis deelname. Geef vooraf een seintje  
 wanneer je de eerste keer wil deelnemen.  
 INFO: Seniorenraad, tel. 02 657 11 58,  
 seniorenraad@hoeilaart.be, www.seniorenhoeilaart.be 



Do 06-06-19
De bib nodigt je uit: Open Gebruikersoverleg
De gemeente wil een gesprek aangaan met de bibgebruikers en hen inspraak geven 

in het beleid. Ben je tevreden van onze bib? Heb je ideeën voor de toekomst?  

Wil je die graag delen met het bestuur? Schrijf je dan snel in voor het Open 

Gebruikersoverleg. Iedereen van harte welkom!

Org. bib

 20 uur, bib. Inschrijven kan tot 5 juni. INFO en INSCHRIJVEN: bib, tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be 

Zo 09-06-19
Lezing: Hoe bos- en bosrandvogels  
ontdekken en herkennen
Gastspreker Edwin Rooselaer vertelt uit zijn eigen rijke ervaring als vogelringer. Met zijn tips en weetjes wordt 

het beslist gemakkelijker om in de toekomst zelf de bos- en bosrandvogel te zien en te herkennen. 

De verschillende soorten komen aan bod en waar en wanneer je ze het best kan 

waarnemen. Zo geniet je tijdens je volgende boswandelingen nog meer van het 

Zoniënwoud! Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in, het aantal plaatsen 

is beperkt tot 30.

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis. Graag vooraf inschrijven. INFO en INSCHRIJVEN: www.natuurpunt.be/cvn 
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Do 06-06-19
Minder stress in je leven ... Het kan!
Workshop

Groeiende werkdruk, 

verplichtingen, spanningen, 

tegenstrijdige opvattingen, 

piekeren ... hoe kun je ermee 

omgaan of beter nog, hoe 

kun je voorkomen dat je 

wordt meegesleurd? In deze 

workshop wordt stilgestaan 

bij belangrijke sleutels die 

je zelf in handen hebt en 

die te maken hebben met wie je bent, met krachten en 

weerbaarheid in jezelf. Je eigen grond hervinden brengt 

rust en harmonie midden de drukte van het leven en het 

vele dat op je afkomt.

Org. dienst Welzijn i.s.m. PRH, Persoonlijkheid en Relaties 

Vlaanderen

 19.30 uur, GC Felix Sohie. 8 euro. INFO en TICKETS:  
 dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 06-06-19
Virunga, de film
Het Virunga Nationaal Park in de Democratische 

Republiek Congo bezit een prachtige flora en fauna 

(onder andere de bedreigde berggorilla). Naast de 

rijkdom aan diersoorten is het park ook een groene 

long van onze planeet en een cruciale schakel tegen 

de opwarming ervan. Helaas wordt het bedreigd 

door mijnontginning, meedogenloze stropers en 

illegale houtkap. De film vertelt hoe een kleine maar 

dappere groep parkwachters probeert met de moed 

der wanhoop dit Unesco-erfgoed te beschermen 

tegen stropers, gewapende milities en andere donkere 

krachten die uit zijn 

op Congo’s natuurlijke 

rijkdommen.

De opbrengst van de 

filmavond gaat integraal 

naar de bescherming van 

het unieke natuurgebied en 

haar bewoners. Draag jij je 

steentje bij?

Org. Filip Sport

 20 uur, GC Felix Sohie. 12 euro. INFO en TICKETS:  
 www.filipsport.com 



Zo 09-06-19
Natuurwandeling:  
Licht in het bos
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n 

zeven kilometer door het Zoniënwoud. Honden zijn 

niet toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 INFO: info@ngz.be, www.ngz.be 

 Wo 12-06 t.e.m. zo 16-06-19
Tik Tak Circus
Tik Tak en zijn vrienden zijn op doortocht en houden  

halt in ons dorp. Ze brengen een voorstelling waar  

zowel kinderen als ouders van zullen genieten.  

Het circus verwacht je!

Vertoningen:
• Woensdag 12 juni om 15 uur

• Vrijdag 14 juni om 18 uur

• Zaterdag 15 juni om 15 uur en om 17 uur

• Zondag 16 juni om 11 uur en om 15 uur

Org. Samuel Pauwels Circus

 Jan van Ruusbroecpark. INFO: dienst Lokale  
 Economie, tel. 02 658 28 57,  
 lokaleeconomie@hoeilaart.be 
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Donderdag 13 juni 2019, vanaf 18.30 uur

GC Felix Sohie 
Gemeenteplein 39  1560 Hoeilaart

https://www.hoeilaart.be/inschrijven-voor-het-ondernemersevent | 02 658 28 57
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tDo 13-06-19
Ondernemersevent Druivenstreek
Op dit event kunnen ondernemers tips en ideeën opdoen 

van sprekers, maar dat niet alleen! Het is ook een 

unieke kans om andere collega-ondernemers te leren 

kennen, alsook de Raad voor Lokale Economie en de 

verantwoordelijke ambtenaren voor Lokale Economie van 

de verschillende druivengemeenten. Deelname is gratis, 

enkel de facultatieve broodjeslunch is betalend (10 euro).

Org. dienst Lokale Economie

 18.30 uur, GC Felix Sohie. Vooraf inschrijven is  
 verplicht. INFO: dienst Lokale Economie,  
 tel. 02 658 28 57, lokaleeconomie@hoeilaart.be  
 INSCHRIJVEN: www.hoeilaart.be/inschrijven-voor-  
 het-ondernemersevent 
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Zo 23-06-19
Bikers for Virunga
Fiets mee en steun het project ter bescherming van het 

Virunga Nationaal Park in de Democratische Republiek 

Congo. Het park wordt bedreigd door grootschalige 

stroperij en illegale houtkap. De opbrengst gaat 

integraal naar de organisatie die zich, onder leiding 

van prins Emmanuel de Merode, dagelijks inzet voor de 

bescherming van dieren en mensen. 

Za 22-06-19
Daguitstap naar Hasselt 
Kennisbeurs Druivenstreek en vtbKultuur organiseren 

samen een daguitstap naar Hasselt, hoofdstad van de 

provincie Limburg. Op het programma staan onder 

meer een wandeling door de stad en een bezoek aan 

het Jenevermuseum. Een mooie en 

bijzondere uitstap wordt het zeker!

Org. Kennisbeurs Druivenstreek en vtbKultuur

 Vertrek om 7 uur, Mariënparking. 65 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be 

LAATSTE 

PLAATSEN

Programma:
• Vertrek om 9 uur o.l.v. Paolo Bettini en Wout van Aert: 

Gold (90 kilometer met gemiddelde snelheid van  

28-30 km/u).

• Vertrek om 9.15 uur o.l.v. Fons De Wolf: Silver  

(90 kilometer met gemiddelde snelheid van 25-27 km/u).

• Vertrek om 9.30 uur o.l.v. Rudy Pevenage en Jean-

Marie Wampers: Brons (70 kilometer met gemiddelde 

snelheid van 23-25 km/u).

• Vanaf 11.30 uur: pannenkoekenfestijn, drankstand en 

live muziek.

• Om 13 uur: voorstelling en interviews met de 

wielerkampioenen op het podium. 

Org. Filip Sport

 Van 8 tot 18 uur, Jan van Ruusbroecpark. 29 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 657 37 33,  
 www.filipsport.com 

 Za 22-06 en zo 23-06-19
Zomerkermis
14 dagen na Pinksteren vindt traditiegetrouw de 

zomerkermis plaats. Een lunapark, kindermolen, 

schietkramen, buggy adventure, eetkramen … bieden 

op het Gemeenteplein een weekend lang heel wat 

plezier voor jong en oud!

Org. dienst Lokale Economie

 INFO: dienst Lokale Economie, tel. 02 658 28 57,  
 lokaleeconomie@hoeilaart.be 



Van ma 24-06 t.e.m. zo 30-06-19
Strava-actie op vier ‘cols’
Tour de France Druivenstreek

De Tour de France komt langs in de Druivenstreek op zaterdag 

6 juli. Sportregio Druivenstreek organiseert naar aanleiding 

hiervan fietsplezier, zowel de dag zelf als de dagen vooraf. Van 24 tot 30 juni kunnen inwoners zich meten op de 

Smeysberg (Huldenberg), Vossemberg (Tervuren), Jezus-Eiksesteenweg (Hoeilaart) en Brusselsesteenweg (Overijse). 

Aan de voet van elke helling zal een infopaneel staan. Witte lijnen zullen start en finish aanduiden.

Voor deelnemers uit Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg zijn er prijzen te winnen! Per berg een bolletjestrui 

voor de beste gemeentelijke bergbeklimmer en dit voor mannen én vrouwen. Daarnaast ook een gele trui voor de 

beste tijden behaald op de vier bergen samen. Tot slot wordt nog een groene trui verloot onder alle deelnemers. 

 INFO en INSCHRIJVEN: www.hoeilaart.be/tourdefrancedruivenstreek 
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 Zo 23-06-19
Kijk! Ik fiets!
Leer je kind fietsen op twee wielen met behulp van 

nuttige tips van ervaren monitoren! De doelgroep zijn 

kinderen die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes 

of met een loopfiets. Actieve begeleiding van een 

volwassene (met sportieve schoenen) per kind verplicht. 

De kinderen brengen hun eigen fiets (ze moeten met 

de voetjes aan de grond kunnen, steunwieltjes vooraf 

verwijderen) en fietshelm mee.

Org. Sportregio Druivenstreek i.s.m. vzw de Rand

 Van 13.30 tot 15.30 uur, sporthal. 5 euro (koek,  
 drankje en aandenken inbegrepen). Vooraf  
 inschrijven verplicht (maximum 20 deelnemers).  
 INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Zo 23-06-19
Serreconcert en pop-up wijnbar 
Het eerste serreconcert van dit seizoen is er eentje 

voor de avontuurlijke luisteraar! Joachim Badenhorst 

(klarinettist en saxofonist) behoort namelijk al enkele 

jaren tot de boeiendste figuren uit de Belgische 

improvisatiewereld en is een muzikant die respect 

afdwingt tot in de verste uithoeken van de wereld. 

Veldopnames afgewisseld met geïmproviseerde 

stukken op klarinet en saxofoon beloven alvast een 

heel verrassend concert.

Aansluitend zal ‘den travoo’ van Druiven Mia 

Michiels van 12 tot 21 uur omgetoverd worden tot 

een pop-up wijnbar. Je kan er ook heerlijke paella 

eten. De ideale start van de zomerperiode!

Org. dienst Vrije Tijd

 11 uur, Druiven Mia Michiels. Gratis, maar  
 wegens de beperkte plaatsen, graag vooraf  
 inschrijven. INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije  
 Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

START  

VAN DE 

ZOMER

LAATSTE 

PLAATSEN



Zo 30-06-19
Opera in Aken: Cossi fan tutte
In het Musiktheater van Aken kan je met vtbKultuur 

genieten van de opera Cossi fan tutte van W.A. 

Mozart. 

Programma:
Vertrek in Hoeilaart (Mariënparking) om 14 uur.

Start opera om 18 uur.

Terugkomst voorzien rond 23 uur.

Org. vtbKultuur Hoeilaart

Noteer alvast
Jaarlijkse daguitstap Seniorenraad  
Op dinsdag 27 en donderdag 29 augustus gaan de senioren op stap. 

De bestemming blijft nog even een verrassing. Meer info volgt!

 Prijs: plaats 1ste rang: 65 euro, plaats 2de rang: 60 euro. In de prijs zijn de busrit, fooi voor de chauffeur,  
 btw, baantaks, het toegangsticket (plaatsen telkens in de benedenzaal), de vestiaire, een drankje in  
 de foyer en een drankje in de bus achteraf inbegrepen. INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be 
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LAATSTE 

PLAATSEN

Zo 30-06-19
Wandeldag in de Antwerpse Kempen
Op 30 juni gaat wandelclub ‘t Beukenootje op busreis naar Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog.  

Er zal gewandeld worden in de omgeving van de landloperskolonie en er wordt een bezoek gebracht aan een 

aardbeien- en kersenbedrijf. De plaatsen zijn beperkt!

Org. WC ‘t Beukenootje

 Vertrek met bus om 8.15 uur, gemeentehuis. 25 euro. INFO en INSCHRIJVEN: Jan Vanloo, tel. 02 657 25 19  
 of Liliane Vandenwaeyenbergh, tel. 02 657 91 63. Inschrijven kan tot 20 juni. 



De activiteit van jouw vereniging ook in UiT in Hoeilaart?
Surf dan naar www.uitdatabank.be, meld je aan met je gebruikersnaam en paswoord (of vraag deze eerst aan)  
en voer je activiteit in. Deadline? Voer de activiteiten van zomer 2019 in voor maandag 3 juni. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Juni  2019
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

01-05 tot 02-09: Druivenzoektocht van Rodenbachfonds

Zo 02 14.30 uur GC F. Sohie Concert Swing Shift Big Band Swing Shift Big Band

Di 04 11-12 uur Sociaal Huis Permanentie Kind & Gezin
Kind & Gezin i.s.m. Huis van 
het Kind Druivenstreek

Di 04 20 uur GC F. Sohie
Lezing: Een leeg nest.  
Wat als de kinderen uit huis zijn?

Huis van het Kind 
Druivenstreek

Wo 05 20 uur GC F. Sohie Film: Lotus Flower Tower Dienst Vrije Tijd

Wo 05 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Do 06 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 06 19.30 uur GC F. Sohie Workshop: Minder stress in je leven … Het kan!
Dienst Welzijn i.s.m. PRH, 
Persoonlijkheid en Relaties 
Vlaanderen

Do 06 20 uur GC F. Sohie De bib nodigt uit: Open Gebruikersoverleg Bib Hoeilaart

Do 06 20 uur GC F. Sohie Film: Virunga Filip Sport

Vr 07 20 uur
GC De Bosuil  
(Jezus-Eik)

Voorstelling abonnement Druivenstreek:  
de cultuurcentra stellen voor!

CC Den Blank, GC De Bosuil 
en GC Felix Sohie

Vr 07 20 uur GC F. Sohie Koffieproeverij Oxfam-Wereldwinkel

Za 08 17 uur Bakenbos Bakenbosfeesten: Mariahulde Wijkcomité Bakenbos

Zo 09 9-17 uur Bakenbos Bakenbosfeesten met rommelmarkt Wijkcomité Bakenbos

Zo 09 11 uur Bosmuseum
Lezing: Hoe bos- en bosrandvogels ontdekken en 
herkennen

Natuurpunt CVN

Zo 09 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Licht in het bos
Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Di 11 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket)
Huis van het Kind 
Druivenstreek

Di 11 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

 Wo 12 t.e.m. zo 16: Tik Tak Circus (Jan van Ruusbroecpark)

Do 13 18.30 uur GC F. Sohie Ondernemersevent Druivenstreek Dienst Lokale Economie

Di 18 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Wo 19 19.30 uur Vijver van Jeanine Uitwaaitocht met hapje en drankje Femma

Do 20 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Za 22 7 uur Mariënparking Daguitstap naar Hasselt
Kennisbeurs Druivenstreek en 
vtbKultuur

  Za 22 - zo 23: Zomerkermis (Gemeenteplein)

Zo 23 8 uur
Jan van 
Ruusbroecpark

Bikers for Virunga Filip Sport

Zo 23 11 uur Druiven Mia Michiels Serreconcert en pop-up wijnbar Dienst Vrije Tijd

Zo 23 13.30-15.30 uur Sporthal  Kijk! Ik fiets!
Sportregio Druivenstreek i.s.m. 
vzw de Rand

Ma 24 t.e.m. zo 30: Strava-actie Tour de France Druivenstreek

Di 25 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 26 17-19 uur Gemeenteplein Fietsgraveren Politiezone Druivenstreek

Do 27 11.30 uur De Eekhoorn
Dorpsrestaurant  
(inschrijven van 17-06 tot 25-06, 12 uur)

Dienst Welzijn

Vr 28 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag Femma

Vr 28 19 uur Kapel kasteelhoeve Eucharistieviering Femma

Zo 30 8.15 uur Gemeentehuis Wandeldag in de Antwerpse Kempen WC ‘t Beukenootje

Zo 30 14 uur Mariënparking Opera in Aken: Cossi fan tutte vtbKultuur Hoeilaart

Elke maandag  
(uitz. feestdagen) 14 uur GC F. Sohie  

(cafetaria) ’t Trefpunt Sohie Seniorenraad

Elke maandag en 
donderdag  
(uitz. schoolvakanties)

13.30-16 uur GC F. Sohie 
(Groenendaal)

Workshop aquarel Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke dinsdag en 
woensdag  
(uitz. schoolvakanties)

13-16 uur GC F. Sohie 
(Groenendaal) Workshop olieverf Vrij Kunstatelier Vosdelle

Elke woensdag 
(uitz. schoolvakanties) 15.30-16 uur Bib   In de vertelzetel Bib Hoeilaart

Elke vrijdag 8-13 uur Gemeenteplein Markt Dienst Lokale Economie
Elke vrijdag  
(uitz. schoolvakanties) 14-16 uur Nerocafé Café Combinne Archeduc
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