
HOEILAART | GC FELIX SOHIE

6 OKT 2018
10-20 uur

WERKEN AAN
EENBETEREWERELD

DOENDERSDAG
DUURZAME

Kom je dit jaar weer naar de Duurzame 

Doendersdag? Centraal staan de ’17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties’, waar de deelnemende verenigingen en 

raden zich voor inzetten, elk op hun manier.

• 10 uur: Duurzame infomarkt en Repair Café

• 10.15 en 11 uur: Voorlezen voor een fijne planeet

• 12 uur: Fashion Swap

• 14 uur: Duurzame dorpswandeling

• 17.30 uur: Liberiaans eetfestijn
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Do 25-10-18
Infosessie: Provinciale groepsaankoop

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de groepsaankopen geven de provincie Vlaams-Brabant, 

3Wplus en de gemeente je graag een duwtje in de rug. De actie van 2017 richtte zich op dakisolatie en fotovoltaïsche 

zonnepanelen. Ook in 2018 kan je nog intekenen op deze groepsaankoop. Daarbij komt nog een groepsaankoop voor 

(spouw)muurisolatie en ramen.  

Interesse in zonnepanelen? Kom vrijblijvend naar deze infosessie. Interesse in isolatie en ramen? Ga naar de infosessie 

van 4 oktober in Overijse. Op de infosessies krijg je info over de campagne, de aanpak, mogelijke premies en leningen 

en kan je alvast kennismaken met de aannemers en installateurs. 

Org. 3Wplus

 20 uur, GC Felix Sohie (zaal Bakenbos). Gratis. INFO: 3Wplus, tel. 02 451 53 85, groepsaankopen@3wplus.be 

Wo 24-10-18
Digitale wandeling
Mediawijze uitstap met Ilse Depré 

De wereld rondom ons zit vol technologische snufjes. Op 

stap door de dorpskern ontdek je stap voor stap digitale 

toepassingen zoals een routeplanner, mobiel betalen, gratis 

wifi-netwerken en leer je hoe handige apps zoals die van 

De Lijn, QR-codescanner en klantenkaarten precies werken. 

Heb je een smartphone? Breng die dan zeker mee, maar 

ook zonder ben je welkom. Inschrijven is noodzakelijk want 

het aantal plaatsen is beperkt! 

Org. dienst Vrije Tijd en Welzijn

 9.30 uur, vertrek GC Felix Sohie. Gratis, maar vooraf  
 inschrijven is verplicht. INFO en INSCHRIJVING: dienst    
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Do 25, vr 26 en za 27-10-18
Reintje speelt: Rudy!
Peter De Graef, veelvuldig bekroond theaterbeest, schreef met Rudy! een 

prachtig tragikomisch verhaal. Rudy is een aandoenlijke figuur die zich 

in zijn eentje verzet tegen de botte materialistische wereld waarin we 

leven. Hij schopt tegen alle heilige huisjes, voert een tirade tegen alles 

en iedereen, maar naarmate de voorstelling vordert, wordt duidelijk dat 

hij een groot verdriet met zich meedraagt. Toneelgroep Reintje creëert 

opnieuw een muziektheatervoorstelling die je laat lachen, je ontroert, je 

laat nadenken en je bij de keel grijpt. 

Org. Toneelgroep Reintje

 Telkens om 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro. VVK: 8 euro. Kassa: 9 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be of www.reintjehoeilaart.wordpress.com 

Wo 24-10-18
Het jodendom, een inkijk
Lezing door Frans Vandenbrande 

Frans Vandenbrande was in april al te gast voor 

een lezing over Luther, maar zijn grote specialiteit is 

zonder twijfel het jodendom. Ditmaal gidst hij je door 

de wereld van de Talmoed, de eindeloze reeks wetten 

en regels, de Bijbelse geschiedenis, … Verhalen van 

de bovenste plank. 

Org. Davidsfonds en vtbKultuur

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 4 euro. VVK: 5 euro. Kassa: 6 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO: Mia  
 Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be   
 KAARTEN: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be of bij Mimi’s Optiek. 
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