www.barbaradex.be

najaar 2018

Ook de komende maanden 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,
jazz, voordrachten, concerten, … keuze te over!

Vanaf drie voorstellingen kan je een abonnement
nemen. Je profiteert dan van de speciale abonnementsprijzen. Voor een paar euro’s kan je in eigen
dorp genieten van een gezellig, ontspannend en
verrijkend avondje uit. Cultuur bereikbaar in 1, 2, 3!

Wettelijk depotnr. D/2018/5.682/3 - Vormgeving: psp communications - Druk: Drukkerij De Serrist - Samenstelling: Communicatiedienst i.s.m. dienst Vrije Tijd
V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur gemeente Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart

Zondag 9 september, 15 uur, cafetaria GC Felix Sohie

Prijsuitreiking Kaastaartenwedstrijd
Druivenfestival 2018

Ook jij bent welkom om een stukje kaastaart te proeven en de prijsuitreiking bij te wonen van de Kaastaartenwedstrijd, het officieuze
startschot van het Druivenfestival.
Het duo A*Blend zorgt voor de muzikale noot. Van de jaren ‘70
tot vandaag. Van rock tot pop. Twee stemmen, een gitaar en een
occasionele mondharmonica. Meer moet dat niet zijn! Wil je zelf een
taart bakken en deelnemen aan de wedstrijd? Je vindt het reglement
op druivenfestival.be
Org. Comité Druivenfestival
Toegang

gratis

Zondag 9 september, 20 uur, cafetaria GC Felix Sohie

‘Skandalkonzert’:
De Altenberglieder van Alban Berg
Lezing door Johan Sluys

De eerste uitvoering vond plaats in 1913. Een Weense krant sprak van
“Tumult im grossen Musikvereinssaale”. Dat begon al bij de eerste
twee nummers. Het tumult werd zo groot dat de politie de zaal moest
ontruimen en er mensen werden aangehouden. De 26-jarige componist was zwaar aangeslagen en heeft het werk nooit meer op de
planken gebracht. Toch getuigen de liederen van een buitengewone
muzikale en intellectuele capaciteit, die uit de doeken gedaan wordt
door Johan Sluys.
Org. Ruusbroeckoor
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 2 euro - VVK: 2 euro - Kassa: 4 euro

Van vrijdag 14 tot en met maandag 17 september

Druivenfestival 2018

Van 14 tot en met 17 september zet het Druivenfestival Hoeilaart
weer op zijn kop. Het thema Licht aan! zal de verbeelding prikkelen
van duizenden bezoekers. Enkele blikvangers: het openluchtspektakel
Pedaleando Hacia el Cielo op vrijdagavond, de druivententoonstelling,
de lichtstoet, Nerorock, de jaarmarkt en het vuurwerk als afsluiter.
Org. Comité Druivenfestival (www.druivenfestival.be)

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Vrijdag 14 september, 19 uur, GC Felix Sohie

Intiem Klassiek 4
Druivenfestival 2018

Ook dit jaar kan je het Druivenfestival inzetten met een kwaliteitsvol
klassiek concert. Het Hoeilaartse professionele pianistenduo, Peter
Vanhove en Jan Vande Weghe, nodigt twee talentrijke collega’s uit
voor een intiem en gezellig concert: Liesbeth Schepers (sopraan) en
Theo Vanhove (klarinet). Op het programma staat muziek van onder
meer Mozart, Schubert, Benoit, Ravel … Zonder meer een cultureel
hoogtepunt!
Org. Davidsfonds i.s.m. Rodenbachfonds en 5 voor 12

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 11 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Zaterdag 15 september, van 10 tot 17 uur, GC Felix Sohie

De STEAMachine komt naar Hoeilaart
Druivenfestival 2018

Goed nieuws voor makers, hackers en STEAM-fans. De gloednieuwe
STEAMachine van de Fablab Factory komt naar het Druivenfestival. Laat je verrassen door de reuze micro:bit en makeymakey. Of
probeer de lasercutter, 3D-printers, CNC-freesmachine, arduino’s,
sensoren en actuatoren, SAM-labs, naaimachine, vinylsnijder … uit.
Gewoon kijken mag ook. Wedden dat je gefascineerd geraakt! De
knalgele STEAMachine staat geparkeerd aan de achterkant van het
gemeenschapscentrum (richting Mariënparking).
Org. dienst Vrije Tijd & Welzijn
Toegang

gratis

Maandag 17 september, 15 uur, theaterzaal GC Felix Sohie

Udo: Over Prinsen, Over Draken
Druivenfestival 2018 - Cultuur om 14 uur

Udo komt met een reeks emotionele liedjes die de deur van je hart
openen. Een live set waar de warmste stem van het land maar al te
graag een blik intieme songs voor opentrekt, maar waar er ook ruimte
is voor ambiance.
Udo.be

© Selina De Maeyer

Org. dienst Vrije Tijd
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Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018

Donderdag 27 september, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Martijn Vanbuel - Mike Tseng
Quartet
Jazz at Felix’

Martijn speelde vorig seizoen in Jazz at Felix’ aan de zijde van Ewout
Pierreux. Deze keer komt hij met Mike Tseng, een Taiwanese jazzpianist met wie hij musiceerde tijdens zijn verblijf in Taiwan (2006-2014)
en die in september in België is. De gitaar van het kwartet is in handen
van Tim Finoulst, ook al eerder te gast bij Jazz at Felix’.
Org. 5 voor 12 (www.5voor12hoeilaart.be)

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro - VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro

Zaterdag 29 (vanaf 17 uur) en zondag 30 (van 10 tot
17 uur) september, GC Felix Sohie

Cultuurweekend Davidsfonds

Jaarlijkse boekenbeurs rond het nieuwe boekenpakket: cultuur,
geschiedenis, romans, jeugdboeken … Fototentoonstelling Dans in de
Druivenstreek met de 60 mooiste foto’s uit de optredens van Soulstep
Dance Crew, Deadline Dance, X-Plosion Dance en APKO.
Org. Davidsfonds

Toegang

gratis

Zaterdag 29 september, 19 uur, GC Felix Sohie

Portugese avond

Cultuurweekend Davidsfonds
Mooie landen zoals Portugal verdienen wat extra aandacht. Een
combinatie van muziek, dans, wijnen en proevertjes … dat mag je
verwachten van deze eerste Portugese avond ter gelegenheid van het
cultuurweekend van het Davidsfonds. Kom mee genieten van zoveel
zonnig zuiders. Het programma is nog in de maak, maar bij deze alvast
een warme uitnodiging om de avond vrij te houden.
Org. Davidsfonds

Kaarten

Info volgt later

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Zondag 30 september, 11 uur, GC Felix Sohie

IK

MUSICAL

Cultuurweekend Davidsfonds, aperitiefconcert
Musicals zijn magisch. Denk maar aan The Sound of Music, West Side
Story, Les Misérables, The Phantom of the Opera, The Wizard of Oz,
My Fair Lady … De lijst is eindeloos, de liedjes onvergetelijk.
Joris Bosman (tenor) en Kristien Vercammen (sopraan) brengen een
zalig aperitiefconcert met de mooiste liedjes uit de beste musicals.
Org. Davidsfonds

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 9 euro - VVK: 10 euro - Kassa: 11 euro + gratis aperitief

Zaterdag 6 oktober, van 10 tot 20 uur, GC Felix Sohie

Duurzame Doendersdag
Werken aan een betere wereld

Kom je dit jaar weer naar de Duurzame Doendersdag? Een Duurzame
Infomarkt in de voormiddag (GROS en Milieuraad), het Repair Café en
een fashionswap (Samen Voor). In de namiddag een Duurzame Dorpswandeling (‘t Beukenootje). En tot slot een heerlijke West-Afrikaanse
maaltijd (vzw LEEF): de opbrengst gaat naar het onderwijs in Liberia.
Meer programmadetails in de lokale media!
Org. circa 30 Hoeilaartse organisaties die zich bekommeren om
duurzame ontwikkeling

Toegang

gratis

Woensdag 17 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie

Erika De Stercke:
Gedichten en muziek

© Dirk De Bourderé

Schrijven geeft Erika De Stercke veel voldoening, soms ook wel frustratie als een woord haar niet loslaat. Haar rugzak zit vol met papierstrookjes waarop ze gedachten neerschrijft. Ze schrijft gedichten over
dagelijkse dingen, over gesprekken die ze opvangt in de trein, over de
natuur. De muziek erbij zorgt voor de juiste accenten … Woorden op
een muzikaal bedje.

6

Org. Willemsfonds (www.willemsfondshoeilaart.be)

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018

Donderdag 18 oktober, 14 uur, GC Felix Sohie

Film: De 100-jarige man die uit
het raam klom en verdween
Cultuur om 14 uur

Allan wordt honderd en dat moet natuurlijk groots gevierd worden
in het bejaardentehuis, behalve dan dat de jarige het op zijn
heupen krijgt en, kort voordat het feest losbarst, vertrekt. Vanaf
het moment dat Allan het bejaardentehuis verlaat, wordt De
100-jarige man die uit het raam klom en verdween een soort roadtrip waarbij de kijker de memorabele avonturen van de 100-jarige
meemaakt. Een tip: train alvast op voorhand je lachspieren!
Een verfilming van het gelijknamige boek van Jonas Jonassen.
Org. dienst Vrije Tijd
Toegang

gratis

Donderdag 18 oktober, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Natashia Kelly Group
Jazz at Felix’

Zangeres Natashia Kelly was al enkele keren te gast bij Jazz at Felix’,
vorig jaar nog als gastzangeres met Motu. Nu gaat ze aan de slag
met eigen werk, maar ook nummers van Bob Dylan, Tom Waits en
anderen staan op het repertoire, en dat enkel begeleid door gitaar
en contrabas.
Line-up: Natashia Kelly: zang - Brice Soniano: contrabas
Jan Ghesquière: gitaar

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro - VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro

© P. Cloedt

Org. 5 voor 12 (www.5voor12hoeilaart.be)

Woensdag 24 oktober, 9.30 uur, GC Felix Sohie

Mediawijze uitstap met Ilse Depré
Digitale wandeling

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.
Org. dienst Vrije Tijd & Welzijn

Toegang

gratis

Inschrijven is noodzakelijk want het aantal
plaatsen is beperkt: vrijetijd@hoeilaart.be

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Woensdag 24 oktober, 20 uur, GC Felix Sohie

Het jodendom, een inkijk

Frans Vandenbrande was in april 2018 al te gast voor een lezing over
Luther, maar zijn grote specialiteit is zonder twijfel het jodendom.
Ditmaal gidst hij ons door de wereld van de Talmoed, de eindeloze
reeks wetten en regels, de Bijbelse geschiedenis, … Verhalen van de
bovenste plank.
Org. Davidsfonds en vtbKultuur

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

Donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober,
20 uur, GC Felix Sohie

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. Rudy 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. Toneelvereniging Reintje
Kaarten

8

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7,5 euro - VVK: 8 euro - Kassa: 9 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018

Niemandsland en 11.11.11
Onder de noemer Niemandsland brachten de Cultuurraad, de verenigingen en
de gemeente de voorbije vier jaar de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht.
Lezingen, tentoonstellingen, uitstappen naar de frontzone, muziek, gedichten,
workshops … confronteerden de Hoeilanders met de absurditeit van de oorlog en de moed van
zovelen. Op 11 november is het 100 jaar geleden dat de Groote Oorlog eindigde. Ook dat zullen we
gepast herdenken.
De jaarlijkse 11.11.11-campagne wordt bij de herdenking betrokken. 11.11.11 heeft immers zijn
naam te danken aan de wapenstilstand in 1918: om 11 uur op de 11ste dag van de 11ste maand
werden de wapens eindelijk neergelegd. Onder het motto ‘Allemaal mensen, onderweg naar beter’
focust de campagne dit jaar op migratie.

Woensdag 17 oktober, van 14.30 tot 16 uur, GC Felix Sohie

Ten aanval!

WO I-vertelling voor jong en oud
1914 … De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Duizenden Engelse jonge
mannen schrijven zich in. Ze willen gaan vechten. Het avontuur lonkt!
Ook vier vrienden van dezelfde voetbalploeg doen mee. Maar algauw
krijgen ze het ware gezicht van de oorlog te zien … Een hartverscheurende vertelling met een piepklein snuifje humor door Wim
Collin van Hikke Takke Toe, en wondermooie mondmuziek van Ben
Vanderweyden.
Aanbevolen leeftijd: 10-14 jaar en hun (groot)ouders. De gemeente
biedt deze voorstellingen ook aan de leerlingen van het 6de leerjaar
van Vrije Sint-Clemensschool en het Groene Dal aan.
Org. dienst Vrije Tijd & Welzijn

Toegang

gratis

Van 2 tot en met 11 november, zaal Molenberg GC Felix Sohie

11.11.11-tentoonstelling

Kunst gemaakt door vluchtelingen en asielzoekers.
Open tijdens het weekend en op afspraak.
Org. GROS

Toegang

gratis

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Zaterdag 3 november

Uitstap naar CWxRM-beeldjes
600.000 namen, 600.000 beeldjes. Dat is samengevat het verhaal van
ComingWorldRememberMe (CWxRM). De voorbije vier jaar werden
overal in het land workshops en belevingsateliers georganiseerd met
als doel 600.000 beelden uit klei te maken. Elk beeldje staat voor een
van de slachtoffers die tijdens WO I het leven lieten in België. Bij elk
beeldje hoort een dogtag met daarop de naam van de maker en de
naam van een slachtoffer.
In Hoeilaart werden in 2015 maar liefst 1205 beeldjes gemaakt door
niet minder dan 800 Hoeilanders, jong en oud.
Al die beeldjes mondden uit in het openstellen van de land art-installatie van kunstenaar Koen Vanmechelen en curator Jan Moeyaert in
het provinciedomein De Palingbeek in Ieper. Op zaterdag 3 november
organiseert de Cultuurraad een bezoek aan de site.

Dagprogramma:
• Vertrek om 8.15 uur op het Gemeenteplein te Hoeilaart
• Bezoek aan de CWxRM land art-installatie van 10 tot 12 uur
• Lunch in restaurant De Palingbeek tussen 12 en 13 uur
• Rondrit van drie uur (van 13.30 tot 16.30 uur) met gids langs
enkele merkwaardige WO I-sites in de omgeving van Passendale
(o.a. Essex Farm Cemetery, Tyne Cot Cemetery)
• Terugkomst in Hoeilaart omstreeks 18 uur
Heb jij ook een beeldje gemaakt? Op de website www.cwrm.be vind
je de naam terug van het slachtoffer met wie je beeldje verbonden
werd.

Prijs

35 euro - Inschrijven kan je bij cultuur@hoeilaart.be

Donderdag 8 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Keep the Home Fires Burning

Liedjes uit de WO I-periode, met Pierre Anckaert, Evi Roelen
en Emile Verstraeten
Ken je geen liedjes uit de Groote Oorlog? Luister dan eens naar de
pareltjes die Evi Roelen (zang) en Pierre Anckaert (gitaar) van onder
het stof halen op hun gloednieuwe cd, die de sprekende titel Keep the
Home Fires Burning meekreeg. De originele liedjes die van de huiskamers tot in de loopgraven weerklonken, bezorgen je vandaag nog
steeds kippenvel, omdat Evi en Pierre ze tot de essentie herleiden,
samen met special guest Emile Verstraeten (viool). En die essentie is
soms breekbaar, dan weer ritmisch.
Org. Cultuurraad
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7 euro - VVK: 7,5 euro - Kassa: 8 euro

10 1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018

Vrijdag 9 november, 17 uur, cafetaria GC Felix Sohie

11.11.11-afterworkparty

Voor jong en oud. Met een hapje en een drankje.
Org. 11.11.11 Hoeilaart

Toegang

gratis

Collectebus voor vrije bijdrage

Van zaterdag 10 november tot vrijdag 16 november,
gemeentehuis, Jan van Ruusbroecpark

Hoeilaart en de Eerste Wereldoorlog
Tentoonstelling

De heemkundige kring is opnieuw de archieven ingedoken. De
tentoonstelling focust op de lokale gebeurtenissen in Hoeilaart tijdens
de Eerste Wereldoorlog en op het wedervaren van Hoeilanders aan het
front, in internerings- en gevangenkampen.
De tentoonstelling is van 10 tot en met 16 november dagelijks vrij
toegankelijk tussen 14 en 17 uur, op zondag 11 november tot 18
uur. Het boek dat de kring over de Eerste Wereldoorlog uitbracht is
momenteel nog beschikbaar.
Org. Koninklijke Heemkundige Kring ‘Het Glazen Dorp’

Toegang

gratis

Zaterdag 10 november, 20 uur, GC Felix Sohie

11.11.11-quiz

Ploegen van verenigingen, vrienden, buren of collega’s (max. 5
personen) nemen het tegen elkaar op in een algemene kennis-quiz.
Org. 11.11.11 Hoeilaart-Overijse

Toegang

5 euro per persoon

Inschrijven:
peter_reyntjens@hotmail.com

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Zondag 11 november

Officiële herdenkingsplechtigheid
Op 11 november herdenkt Hoeilaart zijn oorlogsslachtoffers. De
laatste jaren wordt er telkens bij een persoonlijk verhaal stilgestaan.
Dit jaar eren de Hoeilanders de burgerslachtoffers die tijdens de Eerste
Wereldoorlog vielen.
Bij het begin van de oorlog, op 20 augustus 1914, werd Jacob Rooms,
een jongeman die naar verluidt doof was en een Duits bevel negeerde,
in Groenendaal doodgeschoten. Op het einde van de oorlog vielen er
op 10 en 11 november 1918, net voor de wapenstilstand, nog twee
slachtoffers in ons dorp, waarschijnlijk een gevolg van een geallieerd
bombardement. Het waren Elisabeth Kumps en haar driejarig zoontje
René Gournon.
• 10.30 uur: Samenkomst op het Gemeenteplein en vertrek
naar het kerkhof.
• Rond 11.30 uur: Herdenking aan het monument van
de gesneuvelden in het Jan van Ruusbroecpark.
• Aansluitend: Bezoek aan de tentoonstelling in het gemeentehuis.

Zondag 11 november, vanaf 11.30 uur, GC Felix Sohie

Wereldlunch

Een Syrisch buffet (sfiha, falafel, hummus, slaatjes, baklava, warbat ...)
klaargemaakt door Our House, een cateringbedrijf opgericht door een
aantal Syrische vluchtelingen en asielzoekers.
Org. 11.11.11-comité i.s.m. Wereldwinkel Hoeilaart
Inschrijven beatrijs.dhont@gmail.com of anita.vanthillo@skynet.be

Zondag 11 november, 15 uur, cafetaria GC Felix Sohie

Brüder nicht schiessen!

Een muzikale reis met Duwoh (Bernard Van Lent en Anke
Hintjens)

© Yel Ratajczak

De Eerste Wereldoorlog betekent onnoemelijk veel doden, maar
ook verzet. In meerdere landen worden heersende regimes aan het
wankelen gebracht.
Bernard Van Lent (accordeon, groep Wannes van de Velde) en Anke
Hintjens (zang) nemen je mee op een muzikale reis. Liederen over
desertie, gezongen pamfletten voor de achturendag, getoondichte
afkeer van koning en tsaar. Waar mensen steun zoeken bij elkaar,
wordt er gezongen. Ook dat is de Groote Oorlog.
Toegang

gratis

12 1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018

Org. GROS

Zondag 4 november, 11 uur, GC Felix Sohie

Aperitiefconcert
aan de vleugelpiano

Voor Eponine Van de Velde, 20 jaar, is muziek van kleins af aan een
passie. Ze speelt in haar vrije tijd al 12 jaar piano bij APKO Hoeilaart. Ze erfde het muzikaal talent vooral van haar mama. Eponine
trakteert je op een gevarieerd aperitiefconcert met een brede waaier
aan muziekgenres, een mix van klassiek tot hedendaags, en filmmuziek. Als afsluiter brengt ze een speciaal voor de gelegenheid zelfgeschreven compositie.
Org. Cultuurraad i.s.m. Davidsfonds

Toegang

gratis

Zondag 4 november, van 14 tot 17.30 uur, GC Felix Sohie

Grote wafelenbak

Ridder Marc Sleen liet de strips van Nero steevast eindigen met een
wafelenbak. In november 2016 namen de Hoeilanders ook op die
manier afscheid van hun ereburger. Om Marc Sleen te blijven eren en
er een gezellige traditie van te maken, wordt de wafelenbak dit jaar
voor de derde keer georganiseerd. Iedereen is welkom om een gratis
wafel te komen eten en chocomelk of een glaasje te drinken.
Org. Nero & Co i.s.m. dienst Vrije Tijd en Stichting Marc Sleen

Toegang

gratis

Maandag 5 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Iran, op zoek naar de verfijnde
Perzische traditie
Een film van Edgard Jespers
Iran, het oude Perzië, heeft een bijzonder lange geschiedenis en is een
van de bakermatten van de beschaving. De hoofdstad Teheran met 10
miljoen inwoners is het culturele, commerciële en industriële centrum
van het land. Het land is de vierde grootste olie-exporteur ter wereld,
de belangrijkste bron van inkomsten. Iran heeft een sjiitische staatsstructuur waarin de hoogste geestelijke alle wetsvoorstellen moet
goedkeuren. Een boeiend en soms contradictorisch land!
Org. vtbKultuur
Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Maandag 5, 12 en 19 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Wettelijk en zakelijk beheer van je
vereniging
Vrijwilligersacademie
Bij het runnen van een vereniging komt heel wat kijken. Kies je voor
een vzw-statuut of niet? Met welke wetgeving moet je rekening
houden en hoe zit het met de fiscale verplichtingen? Davy De Laeter,
juridisch specialist van vzw-kliniek.be, maakt je wegwijs. Je krijgt ook
meer uitleg over het vrijetijdswerk, de kleine vergoedingsregeling en
de aansprakelijkheid. Deze cursus wordt speciaal georganiseerd voor
vrijwilligers.
Org. Archeduc i.s.m. dienst Welzijn
Prijs

18 euro voor de drie sessies samen - Inschrijven via www.archeduc.be

Woensdag 14 november, 15 uur, GC Felix Sohie

Nijntje op de fiets
Familievoorstelling (2,5 tot 5 jaar)

Nijntje neemt de fiets en komt naar Hoeilaart! In een herkenbaar
decor, met leuke liedjes en de gekende tekeningen neemt Marianne
van Houten de kinderen mee in Nijntjes wereld! Voor de allerkleinsten
is dit een hele mooie eerste kennismaking met het theater.
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 6 euro - VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro

Woensdag 14 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Our great mister Händel
Muzikale lezing door Jos Meersmans

“Mijn naam is Johann Christoph Schmidt. Bijna veertig jaar ben ik de
persoonlijke secretaris geweest van Georg Friedrich Händel, wellicht
de meest getalenteerde musicus die Engeland ooit gekend heeft. Bijna
veertig jaar lang was ik in Londen getuige van zijn strijd, zijn successen
en zijn nederlagen. Zijn leven kent voor mij weinig geheimen.” Zo
begint deze unieke muzikale lezing van Jos Meersmans, musicoloog
van opleiding en begenadigd acteur. Ontdek het leven van Händel!
Org. Davidsfonds

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro
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Donderdag 15 november, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Nicola Andrioli Trio
Jazz at Felix’

Nicola Andrioli, in het ‘gewone’ leven de vaste pianist van Philip
Catherine en gastpianist geweest bij onder andere Toots, Richard
Galliano en John Ruocco, start een nieuw keyboardsproject met
Hendrik Van Attenhoven op contrabas en Stijn Cools op drums.
Hoeilaart is op 15 november zo rond half negen the place to be!
Org. 5 voor 12 (www.5voor12hoeilaart.be)

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro - VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro

Zaterdag 17 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Jubileumconcert Nero’s Muzikanten
Aangezien 2018 het jaar is waarin Nero’s Muzikanten 20 jaar bestaan,
kleden ze het winterconcert feestelijk in. De muzikanten en hun dirigent Chantal Derongé halen hun mooiste kleren boven, blinken de
instrumenten op, lassen extra repetities in en leggen de lat hoog. Dit
jubileumconcert wordt een knaller van formaat! Kom zeker kijken en
genieten van dit feestje!
Org. Nero’s Muzikanten

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 7 euro - VVK: 8 euro - Kassa: 10 euro

Woensdag 21 november, 20 uur, GC Felix Sohie

Gezond ouder worden zonder kanker
Lezing door professor-huisarts Dirk Devroey
Veel mensen bekijken kanker fatalistisch, alsof je het niet zou kunnen
voorkomen. Dokter Dirk Devroey belicht voor de belangrijkste vormen
van kanker de oorzaken, maar vooral ook de mogelijkheden om
deze kankers te voorkomen of in een vroeg stadium op te sporen. Je
krijgt informatie over genetische aanleg voor kanker, de invloed van
voeding, beweging en omgevingsfactoren, en over de opsporingen die
door de overheid georganiseerd worden.
Org. Willemsfonds (www.willemsfondshoeilaart.be)

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Donderdag 29 november, 14 uur, GC Felix Sohie

Dex tot de tweede macht
Cultuur om 14 uur

Barbara Dex bezingt de liefde voor haar vader en blaast zo nieuw
leven in zijn liedjes. Dat het een intimistische muziekvoorstelling wordt
die naar de keel grijpt, staat vast! Een muzikaal cadeau voor Marc.
Haar held, haar vader, haar clown.
barbaradex.be
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

www.barbaradex.be

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Zaterdag 1 december, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Kamal Kharmach:
De schaamte voorbij

Komiek Kamal Kharmach staat in zijn eerste avondshow scherper dan
ooit. Hij probeert de talrijke veranderingen in zijn leven bij te benen
en laat zien dat er een groot verschil kan bestaan tussen wat mensen
over je denken en wat je over jezelf denkt.
kamalcomedian.be
Org. dienst Vrije Tijd

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 10 euro - VVK: 12 euro - Kassa: 14 euro

Donderdag 6 december, 20 uur, GC Felix Sohie

‘t Is maar een idee!

Lezing over hoe ideeën ontstaan door Jan Vanderstraeten
Wat is creativiteit? Hoe wordt een idee geboren? Hoe krijgt het vorm?
Jan Vanderstraeten, de producer van onder meer de openingsshow
van VTM en van Tien om te Zien, maar ook reclameontwerper, toneelregisseur … broedt als zaakvoerder van The Idea Whisperer elke dag
op nieuwe ideeën. Hij zoekt een antwoord op deze pertinente vragen,
zich beroepend op de eigen jarenlange ervaring en praktische voorbeelden.
Org. Davidsfonds

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro - VVK: 5 euro - Kassa: 6 euro
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Woensdag 12 december, 14 uur, GC Felix Sohie

Slaapproblemen onder de loep
Infonamiddag
Huisarts en slaapspecialist Bruno Ariens brengt allerlei slaapproblemen in kaart en reikt aangepaste oplossingen aan om er komaf
mee te maken. Zo kan je eindelijk terug uitgeslapen wakker worden.
Org. Archeduc i.s.m. dienst Welzijn

Prijs

7 euro - Inschrijven via www.archeduc.be

Woensdag 12 december, 20 uur, GC Felix Sohie

De ecowoning

Lezing door prof. dr. ir. Bram Vanderborght
Tussen droom en werkelijkheid liggen heel wat uitdagingen, maar met
een unieke bouwwijze, doorgedreven isolatie, goede ventilatie, warmtepomp en zonnepanelen, kon Bram Vanderborght e-peil 2 behalen in
zijn nieuwe woning in Hoeilaart. Vanuit zijn vakgebied als professor
Robotica integreerde hij heel wat innovatieve oplossingen om comfort
en veiligheid te verhogen. Hij deelt zijn ervaringen graag met jou.
Org. Willemsfonds (www.willemsfondshoeilaart.be)

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart/leden: 3 euro - VVK: 4 euro - Kassa: 5 euro

Donderdag 13 december, 20.30 uur, GC Felix Sohie

Nabou

Jazz at Felix’

Line-up: Nabou Claerhout: trombone - Gijs Idema: gitaar (NL) - Trui
Amerlinck: bas - Mathias Vercammen: drums
Org. 5 voor 12 (www.5voor12hoeilaart.be)

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro - VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro

© Patrick Van Vlerken

Nabou is een vierkoppige jazzband bestaande uit een mix van
studerende of recent afgestudeerde conservatoriumstudenten uit
Amsterdam, Rotterdam, Gent en Antwerpen. Nabou speelt voornamelijk eigen werk en vult dit aan met eigenzinnige interpretaties van
bestaande werken van muzikanten die hen inspireren.

1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018
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Vrijdag 14 t.e.m. zondag 16 december, Gemeenteplein

Kerstmarkt

Zoek je nog een geschenkje voor onder de kerstboom? Dan zal je
zeker iets vinden op deze zeer gezellige, sfeervolle kerstmarkt met
kraampjes van lokale handelaars en verenigingen. Lekkere versnaperingen en drankjes ontbreken ook niet. Voor de kleinsten is er leuke
animatie. De kerstman verwacht je alvast!
Org. dienst Vrije Tijd i.s.m. verschillende verenigingen en handelaars

Toegang

gratis

Vrijdag 21 en zaterdag 22 december, 20 uur, GC Felix Sohie

Komedie: Ma, pa en de bruid
Tekst: Ruud De Ridder

Marie-Christine heeft groot nieuws: ze gaat trouwen. Pa en ma
Lemmens reageren geschokt. Ze wisten niet eens dat hun dochter een
vriend had. En de verbijstering wordt nog groter wanneer ze kennismaken met hun toekomstige schoonzoon en zijn ouders. Het wordt
een avond die de beide families nog lang zal bijblijven.
Org. Toneelgroep Klem vzw

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 8 euro - VVK: 9 euro - Kassa: 10 euro

Zaterdag 22 december, 15 uur en 20 uur, Sint-Clemenskerk

Hoeilanders zingen Kerstmis 6

Na de jubileumeditie van 2016 werd het even stil rond Hoeilanders
zingen Kerstmis, maar zingen is te plezant om te stoppen. Na de
audities in de lente werd er opnieuw een groep van zo’n 30 zangers
samengebracht. Zij sloegen vanaf mei aan het repeteren.
Ontdek het unieke talent van zangers uit eigen dorp, begeleid door
een live orkest. Het wordt een onvergetelijke kerst dit jaar!
Org. Davidsfonds

Kaarten

Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 12 euro - VVK: 13 euro - Kassa: 15 euro

18 1, 2, 3 ... Hoeilaart I najaar 2018

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Je duidt op het bestelformulier aan voor welke voorstellingen je wilt reserveren. Vanaf drie
verschillende voorstellingen per persoon geldt de abonnementsprijs. Je kan het formulier voor
meerdere personen gebruiken.
Breng het bestelformulier binnen in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie. Aan de balie kan je
betalen en krijg je de bestelde tickets.

CULTUURWAARDEBONNEN
Vanaf drie voorstellingen per persoon geldt de abonnementsprijs 1, 2, 3 … Hoeilaart.
Als Hoeilander kan je bovendien nog je cultuurwaardebonnen gebruiken!
Wie is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoeilaart, heeft elk cultuur
seizoen recht op twee waardebonnen van 2,50 euro. Met die bonnen krijg je onder meer vermindering op de toegangsprijs van de culturele activiteiten uit deze brochure.
Per culturele activiteit kan je één waardebon aanbieden. De bonnen zijn voor strikt persoonlijk
gebruik. Ga je bonnen afhalen aan de balie van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie.
Meer info: www.hoeilaart.be/cultuurwaardebonnen.

Dienst Vrije Tijd

Balie: dienst Vrije Tijd - GC Felix Sohie - Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart
02 657 05 04 - vrijetijd@hoeilaart.be - www.felixsohie.be
Open: Maandag: 8.15 tot 12 uur en 13 tot 16 uur
Dinsdag: 8.15 tot 12 uur
Woensdag: 8.15 tot 12 uur en 13 tot 17 uur
Donderdag: 13 tot 19 uur
Vrijdag: 8.15 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

Bestelformulier 1, 2, 3 ...
Naam:
Adres:

Tel./gsm:
E-mail:
Datum:

Handtekening:

Za

Za

Sint-Clemenskerk

Do

GC Felix Sohie

Sint-Clemenskerk

Wo

GC Felix Sohie

Za

Za

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Do

GC Felix Sohie

Vr

Wo

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Wo

GC Felix Sohie

Do

Do

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Ma

GC Felix Sohie

Wo

Za

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Vr

GC Felix Sohie

Za

Do

GC Felix Sohie

Do

Wo

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Do

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Zo

Wo

Za

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Do

GC Felix Sohie

GC Felix Sohie

Vr

Ma

GC Felix Sohie

Zo

GC Felix Sohie

Dag

Plaats

GC Felix Sohie

22/12

22/12

22/12

21/12

13/12

12/12

06/12

01/12

29/11

21/11

17/11

15/11

14/11

14/11

08/11

05/11

27/10

26/10

25/10

24/10

18/10

17/10

30/09

29/09

27/09

17/09

14/09

09/09

Datum

Voorstelling

Udo: Over Prinsen, Over Draken

Intiem Klassiek 4

Lezing: Skandalkonzert - De Altenberglieder van Alban Berg

Muzikale lezing: Our great mister Händel

Familievoorstelling: Nijntje op de fiets

Concert: Keep the Home Fires Burning

Film: Iran, op zoek naar de verfijnde Perzische traditie

Reintje speelt: Rudy!

Reintje speelt: Rudy!

Reintje speelt: Rudy!

Het jodendom, een inkijk

Cultuur om 14 uur: Dex tot de tweede macht

Lezing: Gezond ouder worden zonder kanker

Jubileumconcert Nero’s Muzikanten

Lezing: De ecowoning

Lezing: ‘t Is maar een idee

20 u

15 u

20 u

20 u

Hoeilanders zingen Kerstmis 6

Hoeilanders zingen Kerstmis 6

Toneel: Ma, pa en de bruid

Toneel: Ma, pa en de bruid

20.30 u Jazz at Felix’: Nabou

20 u

20 u

20.30 u Kamal Kharmach: De schaamte voorbij

14 u

20 u

20 u

Davidsfonds

Davidsfonds

Toneelgroep Klem

Toneelgroep Klem

5 voor 12

Willemsfonds

Davidsfonds

Dienst Vrije Tijd

Dienst Vrije Tijd

Willemsfonds

Nero’s Muzikanten

5 voor 12

Davidsfonds

Dienst Vrije Tijd

Cultuurraad

vtbKultuur

Toneelvereniging Reintje

Toneelvereniging Reintje

Toneelvereniging Reintje

Davidsfonds en vtbKultuur

5 voor 12

Willemsfonds

Davidsfonds

Erika De Stercke: Gedichten en muziek

Ik

musical

5 voor 12
Davidsfonds

20.30 u Jazz at Felix’: Nicola Andrioli Trio

20 u

15 u

20 u

20 u

20 u

20 u

20 u

20 u

Organisatie
Ruusbroeckoor
Davidsfonds i.s.m. Rodenbachfonds
en 5 voor 12
Dienst Vrije Tijd

Portugese avond

20.30 u Jazz at Felix’: Natashia Kelly Group

20 u

11 u

19 u

20.30 u Jazz at Felix’: Martijn Vanbuel - Mike Tseng Quartet

15 u

19 u

20 u

Uur

Bestelformulier 1, 2, 3 ...
€2
€ 12
€ 12

€4
€ 14
€ 14

€4
€9
€5
€8
€8
€8
€5
€ 7,5
€8
€5
€9
€8
€4
€ 12
€ 12
€5
€4
€9
€9
€9
€ 13
€ 13

€5
€ 10
€6
€9
€9
€9
€6
€8
€ 10
€6
€ 10
€ 10
€5
€ 14
€ 14
€6
€5
€ 10
€ 10
€ 10
€ 15
€ 15

€ 10
€9
Info volgt Info volgt
later
later
€ 11
€ 10

VVK

Kassa

€3

€3

€3

€ 12

€ 12

€8

€8

€8

€3

€4

€ 10

€ 10

€3

€7

€8

€4

€6

€7

€4

€ 7,5

€ 7,5

€ 7,5

€4

€8

€3

Eindtotaal

€8
Info volgt
later
€9

€ 10

€ 11

€2

Leden Abo 1, 2, 3 Aantal

Totaal

