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IN HOEILAART
editie oktober 2019

Za 12-10-19 vanaf 13 uur
Feestelijke opening sport- en jeugdcentrum Koldam 
Feest van de Sport
Zaterdag 12 oktober is het zover! Dan opent het nieuwe sport- en 

jeugdcentrum Koldam officieel zijn deuren. Een prima gelegenheid om ook 

de sportkampioenen van het voorbije sportseizoen in de bloemetjes te zetten. 

Niemand minder dan VRT-sportjournalist Maarten Vangramberen zal 

de openingsplechtigheid en het Feest van de Sport in goede banen leiden. 

PROGRAMMA:

13 – 16.50 uur: Sport- en spelinitiaties en demonstraties 
Door Hoeilaartse clubs en verenigingen, in het hele gebouw

Vanaf 17 uur: Foodtrucks

17 – 18 uur, sporthal: Officiële opening

18 – 19 uur, sporthal: Feest van de Sport -12-jarigen 
Huldiging van de jongste sportkampioenen, seizoen 2018-2019

19 – 20.30 uur, polyvalente zaal, 1ste verdieping: Kinderfuif

19 – 20.30 uur, sporthal: Feest van de Sport +12-jarigen 
Huldiging van de sportkampioenen, seizoen 2018-2019

20.30 – 21.30 uur, sporthal: Optreden coverband Ontpopt!

21.30 – 23 uur, sporthal: Afsluiter met dj

Doorlopend: rondleidingen door het nieuwe gebouw. 

Cafetaria open!

 INFO: dienst Vrije Tijd – vrijetijd@hoeilaart.be 

IEDEREEN WELKOM EN GRATIS TOEGANG



Wo 02-10-19 
Go for zero waste 
Vorming door Lisbet Willems

Ons huidig consumptiegedrag heeft een grote impact op het milieu maar ook op 

jouw gezondheid én je portemonnee. Lisbet Willems zal je meenemen op een leuke 

zerowastetrip volgens de vijf basisprincipes van afvalvrij leven. Je krijgt praktische én 

haalbare tips waarmee je nadien zelf kan beslissen welke voor jou bruikbaar zijn. 

Org. dienst Vrije Tijd

 19 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 5 euro. VVK: 6 euro. Kassa: 7 euro.   
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en INSCHRIJVEN: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 02-10-19
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 
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Do 03-10-19
Infoavond: 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. Je kan intekenen op een groepsaankoop 

voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie, isolerende ramen, warmtepompen of een warmtepompboiler. Je 

krijgt op deze sessie meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met de 

geselecteerde aannemers.

Org. 3Wplus

 20 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: 3Wplus, tel. 02 451 53 85, energie@3wplus.be,  
 www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen 
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Do 03-10-19
Veerle Malschaert: Veerle bevalt
Veerle neemt je mee van de eisprong tot de brekende vliezen, van 

de schoonste baby ter wereld tot het hormonale moedermonster, 

van de borsten, overlopend van moederliefde, tot het kolven van de 

koe, van de moederkoek tot de kinderen die je bij jouw eierstokken 

hebben. Een humoristische voorstelling over vleesgeworden liefde, 

moederliefde, de grootste liefde die er bestaat. 

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Huis van het Kind Druivenstreek

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6 euro.  
 VVK: 7 euro. Kassa: 8 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be, www.felixsohie.be 

Do 03-10-19
Digidokter
Zit je vast met je pc of smartphone? Of 

heb je advies nodig bij de aankoop van 

een nieuw toestel? Dit najaar kan je op 

consultatie gaan in de bib. Dankzij de 

samenwerking met SamenVoor kan je 

terecht bij een vrijwilliger met expertise.  

Je hoeft geen afspraak te maken. Voel 

je je geroepen om ook ‘digidokter’ te 

spelen? Van harte welkom!

Org. bib

 Van 16 tot 19 uur, bib  
 (1ste verdieping).  
 Gratis. INFO: bib, tel. 02 657 17 44,  
 bib@hoeilaart.be 

 Za 05-10 en zo 06-10-19
Weekend van de Klant
Op zaterdag is er van 10 tot 17 uur op het Gemeenteplein 

gratis animatie en kinderopvang zodat de ouders ondertussen 

ongestoord kunnen gaan winkelen of genieten van een terrasje! 

Bij aankoop krijg je een geschenkje. 

Animatie op zaterdag:
• De hele dag door: springkasteel, 

muziek en vrij knutselen.

• Van 10 tot 12 uur: 

knutselworkshops.

• Van 13 tot 16 uur: 

ballonnenkunstenaar  

Els Raets.

• Van 13 tot 16 uur: grime 

‘Oohlalaa by Nathalie’.

• Tussen 13 en 17 uur valt er 

veel te snoepen! Suikerspin 

van Edouard Molitor, wafels van de 

Commerce en ijsjes van Hola (betalend).

Ook op zondag word je verwend bij de lokale handelaars die die 

dag open zijn!

Org. Raad voor Lokale Economie i.s.m. UNIZO en de lokale 

handelaars

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



Za 05-10-19 
Duurzame Doendersdag
Een dag waarop actieve burgers aan jong en oud tonen 

wat er allemaal op het vlak van duurzame ontwikkeling 

gebeurt in Hoeilaart. Centraal staan de ’17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties’, 

waar de deelnemende verenigingen en raden zich voor 

inzetten, elk op hun manier. Met onder meer een Repair 

Café en een Wereldmarkt, een tweedehandskleding 

en -speelgoedbeurs, duurzame kinderanimatie, de 

Verwendag in de bib, de Klimaatmobiel, proefritjes met 

elektrische fietsen en een duurzame dorpswandeling 

met een bezoek aan lokale klimaatvriendelijke 

voorbeeldwoningen. Als afsluiter van de dag een 

benefietmaaltijd in Liberiaanse sfeer met interessante 

informatie over het onderwijs in dit land.

Org. dienst Vrije Tijd en Welzijn, GROS, Milieuraad,  

bib en meerdere verenigingen en organisaties

 Van 10 tot 22 uur, GC Felix Sohie. Gratis. INFO: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Za 05-10-19
Verwendag in de bib
De bib verwent haar bezoekers met extra gezelligheid, 

blind dates met boeken en koffie, maar denkt ook aan 

kinderen elders in de wereld, die minder kansen hebben 

om te lezen en te leren. Daarom wordt een inzameling 

van boeken en schoolmaterialen georganiseerd voor 

Liberia (LEEF Foundation) en Congo (Ekimanyelo), twee 

organisaties die samenwerken met GROS Hoeilaart. 

Check www.hoeilaart.be/bib voor de lijst van materialen 

die in aanmerking komen voor schenking.

Org. bib

 Van 10 tot 13 uur, bib. Gratis. INFO: bib,  
 tel. 02 657 17 44, bib@hoeilaart.be

Za 05-10-19
Tweedehandsbeurs
De Gezinsbond organiseert een tweedehandsbeurs van 

kinderkleding, babyuitzet en speelgoed. De standhouders 

geven met veel plezier hun spullen nog een tweede 

leven. Ga zeker een kijkje nemen! Of wil je liever een 

standje bemannen? Mail dan naar  

gezinsbondhoeilaart@hotmail.com. Vooraf 

inschrijven als standhouder is verplicht.

Org. Gezinsbond Hoeilaart

 Van 10 tot 13 uur, GC Felix Sohie (theaterzaal).  
 INFO: gezinsbondhoeilaart@hotmail.com 

Za 05-10-19
Repair Café
Dorpsgenoten helpen je op vrijwillige basis bij het 

herstellen van kleding, fietsen, huishoudelijke elektra, 

computers, speelgoed, radio en tv, messenslijpen ... 

Je spaart er niet alleen je portemonnee mee, maar ook 

het milieu, want je houdt de afvalberg een beetje kleiner! 

Org. SamenVoor

 Van 10 tot 15 uur, GC Felix Sohie. Gratis, maar je kan  
 een vrije gift doen voor het goede doel. Neem zelf  
 een vervangonderdeel of gebruiksaanwijzing mee.  
 Gereedschap en materialen staan ter beschikking.  
 INFO: samenvoor.be@gmail.com 
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Za 05-10-19
Daguitstap naar Amsterdam 
Op het programma staan onder meer het Centraal 

Station, de Brouwersgracht, de volksbuurt ‘de Jordaan’, 

de Noorderkerk, de Prinsengracht, De Bijenkorf, de 

beruchte Walletjes, de mooie ‘Magere Brug’, het 

Rembrandtplein, de Bloemenmarkt, het Begijnhof, de 

Schuttersgalerij en natuurlijk een rondvaart langs de 

grachten! 

Org. vtbKultuur

 Vertrek om 6.15 uur, Mariënparking. 82 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 657 23 09,  
 vanloo.paul@skynet.be 

LAATSTE 

PLAATSEN

Zo 06-10-19
Fake News

Lezing

We worden overspoeld 

door fake news. De vraag 

is of dat problematisch 

is. In deze lezing geeft 

onderzoeksjournalist en 

auteur Thierry Debels een 

overzicht van de geschiedenis 

van het nepnieuws. Al in 

1835 publiceerde een krant een reeks artikels over 

de ontdekking van leven op de maan. Zelfs na 

het bedrog bleek de krant beter te verkopen dan 

voordien. Debels baseert zich voor deze interactieve 

voordracht op zijn boek Circus Media.

Org. Rodenbachfonds

 10.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2 ,3 … Hoeilaart/  
 leden/VVK: 6 euro. Kassa: 7 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO en  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 

Wo 09-10-19
Trio

Film 

Wim, boekhouder, 

neuroot en eenzaat, 

worstelt met een 

depressie. Zijn halfbroer 

en tegenpool Gert 

probeert hem op 

te beuren met een 

niet zo alledaags cadeau. Lise, een grofgebekte 

escorte, maakt in Wim lang verloren gevoelens 

los. Ze praten, lachen, dansen … maar ze zijn niet 

alleen. Gert is ook betoverd door de eigenwijze, 

intrigerende Lise. Een onwaarschijnlijk trio ontstaat. 

Een uur lang is Lise van hen. Daarna is alles anders.

Org. dienst Vrije Tijd

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/VVK:   
 4 euro. Kassa: 5 euro. Cultuurwaardebons worden  
 aanvaard. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 

Zo 06-10-19
Opendeurdag op Kelleveld
Alle belangstellenden worden uitgenodigd om, samen met 

de adoptanten van een druivelaar en de huurders van een 

serre, te toosten op de nieuwe druivenoogst. Na de officiële 

receptie, krijg je de kans om de druiven- en 

groenteserres te bezoeken. 

Org. 3Wplus en gemeente Hoeilaart

 Van 11 tot 14 uur, Kelleveldsite, Kelleveldweg. INFO: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Za 12-10-19
FashionSwap

Heb je kleren in je kast hangen die je niet meer draagt, maar die 

wel nog in goede staat zijn? Kan je ze moeilijk weggeven? Kom 

ze dan ruilen voor andere leuke kleren op de FashionSwap. Zo 

doen we samen aan consuminderen! 

HOE WERKT HET? 

• Schrijf je voor 11 oktober in via  

www.samenvoor.net of  

fashionswapsv@gmail.com. 

• Van 10 tot 11.30 uur kan je je kleren, schoenen, handtassen … 

(maximum 15 stuks) binnen brengen in het GC Felix Sohie en 

krijgen je kledingstukken punten op basis van staat, materiaal, 

merk, soort item ... Er worden enkel kleren aanvaard die in 

goede staat zijn (miskoopjes, weinig gedragen kleren …).

• Om 12 uur begint de ruil en kan je met je punten andere kleren 

kopen. 

• Als je niets leuk vindt, kan je je eigen kleren terugkopen of 

je punten bijhouden voor een volgende editie. Kleren die 

overblijven gaan naar een goed doel.

Org. SamenVoor

 Van 10 tot 15 uur, GC Felix Sohie. Gratis.  
 INFO en INSCHRIJVEN: fashionswapsv@gmail.com,  
 www.samenvoor.net, Facebook: FashionSwap SamenVoor 

Za 12-10-19
Createntoonstelling
Sjaals, dekentjes, vestjes, gehaakt of gebreid, in verschillende kleuren … 

dat en nog veel meer hoogstandjes van geduldige handvaardigheid kan je 

bewonderen op de gezellige tentoonstelling van Crea Hoeilaart. Ga zeker 

een kijkje nemen. Je kan er ook een aangename namiddag doorbrengen, 

bij een kopje koffie met taart of een ander drankje. 

Org. Crea Hoeilaart

 Van 10 tot 18 uur, cafetaria GC Felix Sohie. Gratis toegang.  
 INFO: Crea Hoeilaart, tel. 02 657 60 77. 

Za 12-10-19
Wereldwinkeldag
Op Wereldwinkeldag, de traditionele 

afsluiter van de Week van de Fair Trade, 

kan je in de Hoeilaartse Wereldwinkel 

een lege chocoladeverpakking van om 

het even welk merk ruilen voor een 

gratis Bite to Fight-chocoladetablet van 

200 gram. Je bent er ook welkom voor 

een gratis lekkere en eerlijke koffie, thee 

of fruitsap op het terras voor de winkel!

Org. Oxfam-

Wereldwinkel Hoeilaart

 Van 10 tot 18 uur,  
 Oxfam-Wereldwinkel.  
 INFO: Oxfam-Wereldwinkel,  
 tel. 02 657 75 25, hoeilaart@oww.be 

#wereldwinkeldag

oxfamwereldwinkels.be

Ruil

Lees de voorwaarden op 
oxfamwereldwinkels.be/wereldwinkeldag
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Zo 13-10-19
Natuurwandeling:  
Proef het arboretum!
Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud (NGZ) 

neemt je mee op deze themawandeltocht van zo’n zeven 

kilometer in het arboretum. Honden zijn niet toegelaten. 

Org. Natuurgroepering Zoniënwoud vzw

 14 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 INFO: info@ngz.be, www.ngz.be
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Zo 13-10-19
Lezing: Weetjes en verhalen  
over paddenstoelen
Waarom zijn we bang om wilde paddenstoelen te 

plukken, terwijl dat in andere landen een nationale 

sport is? Waarom vinden we de vliegenzwam terug 

in kerststukjes en op oude nieuwjaarskaarten? 

En waarom leren we kleuters dat er kabouters in 

leven? Deze culturele tradities en nog andere waar 

zwammen een rol in spelen, worden uit de doeken 

gedaan. Gastspreker Hans Vermeulen heeft zich de 

voorbije jaren toegelegd op de betekenis van planten 

en paddenstoelen in de West-Europese cultuur, 

vroeger en nu.

Wil je de lezing bijwonen? Schrijf je dan snel in, 

de plaatsen zijn beperkt tot 30 personen. Door de 

verhalende stijl is deze lezing ook zeer geschikt voor 

kinderen. 

Org. Natuurpunt CVN

 11 uur, bosmuseum, Groenendaal. Gratis.  
 Graag vooraf inschrijven. INFO en INSCHRIJVEN:    
 www.natuurpunt.be/cvn 

Di 15-10-19
Ik moet nu gaan. Een triptiek: 
ziekte, euthanasie, rouw

Lezing door Mieke Maerten 

met gastspreker François 

Pauwels, teamarts bij Omega

Wat gaat er in een moeder 

om wanneer ze van 

haar zesendertigjarige 

zoon verneemt dat hij 

ongeneeslijk ziek is en een 

euthanasieaanvraag op papier 

heeft gezet? De innerlijke 

dialoog die de auteur met haar zoon Pieter voert, 

geeft niet enkel antwoord op die vraag, maar maakt 

de lezer ook deelgenoot van het laatste bedrijf in het 

levensverhaal van Pieter.

Org. Willemsfonds, 5 voor 12 en bib

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/  
 leden: 3 euro. VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.  
 Cultuurwaardebons  worden aanvaard. INFO en  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04,  
 vrijetijd@hoeilaart.be 
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Do 17-10-19
Dorpsrestaurant
In het dorpsrestaurant kan je voor 8 euro genieten van een heerlijke  

gevarieerde maaltijd.

Menu: 

• Pompoensoep

• Kalkoenbrochette met champignonsaus en gebakken aardappelen

• Eclair

Org. dienst Welzijn 

 Vanaf 11.30 uur, De Eekhoorn. Prijs: 8 euro (1 drankje en koffie  
 inbegrepen). Op voorhand inschrijven is verplicht en kan vanaf  
 maandag 07-10 tot en met dinsdag 15-10 (12 uur). INFO en  
 INSCHRIJVEN: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be 

Wo 16-10-19
Hoe word ik multimiljardair?  
(... zonder er echt veel aan over te houden en toch supergelukkig te zijn)

Lezing 

Dorpsgenoot Serge Muyldermans koos voor een 

uitdagende titel omdat hij superrijk had kunnen zijn. 

Samen met anderen deed de immunoloog aan de VUB 

een farmacologische uitvinding die hem nóg meer bezit 

had kunnen opleveren dan Marc Coucke. Als je via geluk 

op geld stuit, word je dan gelukkiger? En wat hebben 

de antilichamen van dromedarissen, kamelen en alpaca’s 

met dit succesverhaal te maken?

Org. 5 voor 12 

 20 uur, cafetaria GC Felix Sohie. Gratis. INFO: www.5voor12hoeilaart.be 

 Wo 16-10-19
Familiewandelingen
Week van het Bos

Bijna tijd voor de winterslaap, maar nog niet helemaal! 

Haal je laarsjes al maar boven want wij zorgen voor een 

gezellige familiewandeling. De blaadjes van het bos zijn 

op hun best. Samen met een gids trekken we een uurtje 

door het bos om er alle geheimen van de bomen en 

bewoners te ontdekken. Afspraak aan het bosmuseum!

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

 14 uur, 15 uur en 16 uur, bosmuseum. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/VVK: 4 euro. Kassa: 5 euro.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 
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Do 17-10-19
Praktische voorbereiding op het ouderschap
Vroedvrouwen geven tips hoe je je organisatorisch en praktisch kan voorbereiden op je kindje. Wat heb je echt nodig? 

Wat is leuk om te hebben? Hoe richt je je woning veilig in? Wat zijn de voor- en nadelen van herbruikbare luiers? En 

welke speelgoedjes haal je best in huis?

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve (zaal Pangaert). Gratis. Inschrijven verplicht.   
 INFO en INSCHRIJVEN: www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Za 19-10-19 
Mysterieuze bossen: INTO THE WOODS
Voor tieners van 10 tot 16 jaar

Met een groep van 20 spelers vertrek je aan het kasteel van 

Groenendaal naar een onbekende bestemming. Eén tip krijg 

je: het is een plek diep in het donkere Zoniënwoud. Onderweg 

wacht je een bijzonder avontuur vol toffe opdrachten, met als 

eindbestemming een zinderende apotheose. Meer verklappen 

we nog niet, het moet mysterieus blijven!

Org. dienst Vrije Tijd

 Van 18.30 tot 22 uur (vertrek elk half uur),  
 kasteel Groenendaal. 5 euro per deelnemer.  
 INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd,  
 tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be 

Zo 20-10-19
Dag van het Zoniënwoud
Toekomst van ons woud

Een dag met activiteiten gespreid over 

alle onthaalpoorten van het Zoniënwoud. 

NGZ organiseert in Groenendaal zowel in 

de voor- als namiddag wandelingen voor 

jong en oud naar onder meer het Ecoduct 

en het bosreservaat Jozef Zwaenepoel. 

Het volledige programma kan je 

ontdekken op de website.

Org. o.a. NGZ

 Vanaf 9.30 uur, kasteel Groenendaal.  
 Gratis.  
 INFO: www.dagvanhetzonienwoud.be 
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Wo 23-10-19
Beethoven, de grote geweldenaar 
Muzikale monoloog door Jos Meersmans

In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven. De 

uitvaart was een van de meest memorabele die 

Wenen ooit heeft meegemaakt. Een menigte van wel 

tienduizend zielen volgde het stoffelijk overschot. 

Onder hen Franz Schubert, gespeeld door Jos 

Meersmans. Hij vertelt ons wat hij weet over zijn idool, 

over zijn liefdes en zijn passies. Topkwaliteit!

Org. Davidsfonds

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart:  
 5 euro. VVK: 6 euro. Kassa: 7 euro.  
 Cultuurwaardebons worden aanvaard. INFO: Mia  
 Soret, tel. 02 657 07 68, davidsfonds@hoeilaart.be,  
 www.hoeilaart.davidsfonds.be. TICKETS: dienst  
 Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be  
 of bij Mimi’s Optiek. 

Do 24-10 en 21-11-19
Suiker, goddelijk of gif?  
Doe mee aan de suikerchallenge!
Vorming door Annehieke Bryan

Enerzijds is suiker goddelijk lekker, anderzijds vreet het 

energie en is het slecht voor je lijn. Tijdens de eerste 

sessie krijg je informatie over suikers in dagelijkse 

voedingsmiddelen en het effect ervan op je lichaam. 

Daarna probeer je een maand lang suikervrij te eten. 

Je wordt gecoacht en kan je ervaringen delen in een 

WhatsAppgroep. Tijdens de slotsessie gaan we dieper 

in op onze eetgewoonten en hoe deze te veranderen. 

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

 Van 19.30 tot 22 uur, GC Felix Sohie. 32 euro.  
 INFO en INSCHRIJVEN: tel. 02 454 54 01,  
 www.archeduc.be 

Di 22-10-19
Paljas Producties: Blind geheugen

Een oudere acteur wordt na een voorstelling ontslagen. Omdat hij zijn teksten 

niet meer kan onthouden? De dokters hebben namelijk de ziekte van Alzheimer 

vastgesteld. Het decor van zijn laatste voorstelling wordt afgebroken. Hij voert een 

gesprek met de theatertechnicus. Het wordt een gesprek vol humor, dramatiek, maar 

ook soms agressie. Het is zijn laatste keer op de bühne, zijn zwanenzang.

Deze voorstelling wordt, ondanks het ernstige onderwerp, met veel humor gebracht, 

maar is ook zeer herkenbaar en pakkend. Als inleiding wordt er een korte uitleg over 

dementie gegeven.

Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. Mozaïek Praatcafé Dementie Druivenstreek

 20 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6 euro. VVK: 7 euro. Kassa: 8 euro. Cultuurwaardebons  
 worden aanvaard. INFO en TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be,  
 www.felixsohie.be 



Reserveer snel voor de kerstmarkt!
De kerstmarkt vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 december (van 18 tot 24 uur), zaterdag 14 december  

(van 13 tot 24 uur) en zondag 15 december (van 13 tot 18 uur). 

Wil je een standje uitbaten? Wens je originele spullen te verkopen of wat lekkers aan te bieden? De huurprijs voor 

een chalet bedraagt 70 euro voor drie dagen, 50 euro voor twee 

dagen en 25 euro voor één dag. De kerstmarkt wordt opnieuw 

over twee zones verdeeld maar in beide zones worden er dit jaar 

chalets voorzien. In zone 1 kan je sluiten om 22 uur.

Surf naar www.hoeilaart.be/nieuws/al-klaar-voor-
de-kerstmarkt voor meer info en om voor 18 oktober 

je aanvraag in te dienen, of neem contact op met de 

coördinator Evenementen van de dienst Vrije Tijd:  

tel. 02 894 95 34, e-mail: evenementen@hoeilaart.be.
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Do 24-10-19
Eerste hulp bij hormoonverstoorders
Infosessie door Lisbet Willems

We komen allemaal in contact met hormoonverstorende stoffen. Via 

verzorgingsproducten, verpakkingen, speelgoed en zelfs voeding geraken ze 

ons lichaam binnen. Vooral zwangere vrouwen, kinderen en pubers die nog in 

volle ontwikkeling zijn, zijn hier heel vatbaar voor. Tijdens deze infosessie krijg 

je een zicht op de impact van de belangrijkste hormoonverstoorders op onze 

gezondheid en eenvoudige tips om ze te vermijden.

Org. Huis van het Kind Druivenstreek

 19.30 uur, kasteelhoeve (zaal Pangaert). Gratis. Inschrijven is verplicht. INFO en INSCHRIJVEN:  
 info@huisvanhetkinddruivenstreek.be, www.huisvanhetkinddruivenstreek.be 

Do 24-10-19
Philippe Lemm Trio
Jazz at Felix’

De Nederlandse drummer Philippe Lemm woont sinds 

2011 in New York waar hij een trio vormt met pianist 

Angelo Di Loreto en contrabassist Jeff Koch. In 2016 

verscheen met New Amsterdam het debuut van dit trio en precies twee jaar later brachten ze City Birds uit. In 2015 

wonnen ze de Albert Michielsprijs op het B-Jazz Contest in Leuven, de opvolger van Jazz Hoeilaart. Pianist Angelo de 

Loreto won er de prijs van beste solist. Ze komen hun cd voorstellen in Hoeilaart!

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

 20.30 uur, GC Felix Sohie. Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro. VVK: 9 euro. Kassa: 10 euro. Cultuurwaardebons  
 worden aanvaard. INFO: Jan Lenaerts, tel. 02 657 91 26, jan.h.lenaerts@skynet.be, www.5voor12hoeilaart.be.  
 TICKETS: dienst Vrije Tijd, tel. 02 657 05 04, vrijetijd@hoeilaart.be of reserveren@5voor12hoeilaart.be 



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 november 2019 in voor vrijdag 4 oktober. 
Problemen bij het invoeren? Meld je probleem via vragen@uitdatabank.be

Oktober  2019
Datum Uur Plaats/Vertrek Activiteit Organisator

9 september t.e.m. 18 oktober: Klimaatmobiel op het Gemeenteplein 

Di 01 11-12 uur Sociaal Huis Permanentie Kind & Gezin
Kind & Gezin i.s.m. Huis van 
het Kind Druivenstreek

Di 01 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Wo 02 9.45-11.45 uur GC F. Sohie Computerspreekuur Seniorenraad

Wo 02 19 uur GC F. Sohie Vorming door Lisbet Willems: Go for zero waste Dienst Vrije Tijd

Do 03 16-19 uur Bib Digidokter Bib

Do 03 20 uur GC F. Sohie Infoavond: Provinciale groepsaankoop 3Wplus

Do 03 20.30 uur GC F. Sohie Veerle Malschaert: Veerle bevalt
Dienst Vrije Tijd i.s.m. Huis van 
het Kind Druivenstreek

Za 05 6.15 uur Mariënparking Daguitstap naar Amsterdam vtbKultuur

Za 05 10-22 uur GC F. Sohie
Duurzame Doendersdag met verwendag in de bib, 
tweedehandsbeurs, Repair Café …

Dienst Vrije Tijd en Welzijn i.s.m. 
GROS, Milieuraad, bib en meerdere 
verenigingen en organisaties

Za 05 en zo 06 Weekend van de Klant

Zo 06 10-17 uur
Brandweerkazerne en 
politiecommissariaat Overijse  Opendeurdag brandweer en politie

HVZ Oost Vlaams-Brabant en 
Politiezone Druivenstreek

Zo 06 10.30 uur GC F. Sohie Lezing: Fake News Rodenbachfonds

Zo 06 11-14 uur Kelleveld Opendeurdag op Kelleveld 3Wplus en gemeente

Di 08 9-12 uur Sociaal Huis Spreekuur FONS (Vlaamse uitbetaler Groeipakket) Huis van het Kind Druivenstreek

Wo 09 14-16 uur Gemeenteplein Fietsgraveren Politiezone Druivenstreek

Wo 09 20 uur GC F. Sohie Film: Trio Dienst Vrije Tijd

Do 10 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Za 12 10-15 uur GC F. Sohie FashionSwap SamenVoor

Za 12 10-18 uur GC F. Sohie Createntoonstelling Crea Hoeilaart

Za 12 10-18 uur Wereldwinkel Wereldwinkeldag Oxfam-Wereldwinkel

Zo 13 11 uur Bosmuseum Lezing: Weetjes en verhalen over paddenstoelen Natuurpunt CVN

Zo 13 14 uur Bosmuseum Natuurwandeling: Proef het arboretum!
Natuurgroepering Zoniënwoud 
vzw

Di 15 13.30-14.30 uur Sociaal Huis Spreekuur DG Personen met een handicap Dienst Welzijn

Di 15 14.30 uur Gemeenteplein Aquagym Femma

Di 15 20 uur GC F. Sohie
Ik moet nu gaan. Een triptiek: ziekte, euthanasie, 
rouw

Willemsfonds, 5 voor 12 en bib

Wo 16 20 uur GC F. Sohie Lezing: Hoe word ik multimiljardair? 5 voor 12

Do 17 11.30 uur De Eekhoorn Dorpsrestaurant (inschrijven van 07/10 tot 15/10, 12 uur) Dienst Welzijn

Do 17 19.30 uur Kasteelhoeve Praktische voorbereiding op het ouderschap Huis van het Kind Druivenstreek

Za 19 18.30-22 uur Kasteel Groenendaal Mysterieuze bossen: INTO THE WOODS Dienst Vrije Tijd

Zo 20 9.30 uur Kasteel Groenendaal  Dag van het Zoniënwoud
o.a. Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw

Ma 21 19 uur GC F. Sohie Smart Café: Bellen via internet VOLZET Bib i.s.m. Archeduc

Di 22 20 uur GC F. Sohie Paljas Producties: Blind geheugen
Dienst Vrije Tijd i.s.m. Mozaïek 
Praatcafé Dementie Druivenstreek

Wo 23 20 uur GC F. Sohie Beethoven, de grote geweldenaar Davidsfonds

Do 24 14-16 uur GC F. Sohie Creanamiddag Crea Hoeilaart

Do 24 19.30 uur GC F. Sohie
Suiker, goddelijk of gif? Doe mee aan de 
suikerchallenge!

Dienst Vrije Tijd i.s.m. Archeduc

Do 24 19.30 uur Kasteelhoeve Infosessie: Eerste hulp bij hormoonverstoorders Huis van het Kind Druivenstreek

Do 24 20.30 uur GC F. Sohie Jazz at Felix’: Philippe Lemm Trio Dienst Vrije Tijd i.s.m. 5 voor 12

Vr 25 13.30-15.30 uur GC F. Sohie Creatieve namiddag Femma

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 GC F. Sohie Café Combinne Archeduc
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