
 MEER INFO: 

• www.hoeilaart.be - www.felixsohie.be 
www.seniorenhoeilaart.be

• tel. 02 657 05 04 (balie GC Felix Sohie)
• vrijetijd@hoeilaart.be - welzijn@hoeilaart.be 

sociaalhuis@hoeilaart.be

V.U.: Bram Wouters, algemeen directeur – Jan van Ruusbroecpark – 1560 Hoeilaart

Cultuur om 14 uur en andere initiatieven voor 55-plussers die 

niet van gisteren zijn. Ook jongere deelnemers welkom!

Donderdag 9 mei 2019 
14 uur, GC Felix Sohie

 DANSEN MET DJ ALEX 
Hoe kunnen we 
de Meifeesten 
beter inzetten dan 
met een stevige 
noot muziek? 
Jawel, omdat ze 
er niet genoeg 
van kunnen 
krijgen, zetten de 
55-plussers ook 
deze namiddag 
hun beste 
dansbeentje voor. 
Dj Alex nodigt uit ten dans. Ook deze keer 100 procent garantie 
op sfeer en gezelligheid, toffe muziek en een vleugje nostalgie! 

Kaarten: Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro, VVK/kassa: 5 euro

Organisatie: dienst Vrije Tijd en Welzijn i.s.m. Seniorenraad

Vrijdag 10 mei t.e.m. zondag 12 mei 2019 
Jan van Ruusbroecpark

 MEIFEESTEN 
Elk jaar begin mei wordt het Jan van Ruusbroecpark ingepalmd 
door de Meifeesten. Het hele weekend staat dan in het teken 
van lekker eten en drinken, gezellig samenzijn, sport en 
amusement. Je vindt binnenkort meer informatie op  
www.meifeestenhoeilaart.be.

Toegang: gratis

Organisatie: vzw Doendervolk i.s.m.  
Hoeilaartse verenigingen en dienst Vrije Tijd

Donderdag 6 juni 2019 
14 – 16 uur, GC Felix Sohie

 ZOMERSE NAMIDDAG: ’T IS BINGO! 
Hoeft daar nog meer uitleg bij? Een spelletje bingo, een 
gezellige babbel, een zomerse mocktail of cocktail misschien ... 
In de cafetaria van het GC Felix Sohie gaan ramen en deuren 
open om te genieten van de aankomende zomer.  
Wees welkom!

Kaarten: Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 2,5 euro,  
VVK: 3 euro, kassa: 4 euro

Org. dienst Vrije Tijd en Welzijn

in Hoeilaart
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Elke maandag (niet op feestdagen) 
14 – 16 uur, cafetaria GC Felix Sohie

 ’T TREFPUNT SOHIE 
De succesformule van de wekelijkse ontmoetingsnamiddagen 
is eenvoudig: iedereen is welkom voor een gezellige babbel, 
vrijwilligers zorgen voor lekkere koffie of een glaasje fris en 
wie zin heeft, kan kaarten of rummikub spelen.

Prijs: gratis

Organisatie: Seniorenraad 55+ Hoeilaart

Donderdag 14 maart, 25 april, 27 juni 2019 
Deuren open om 11.30 uur, zaal De Eekhoorn

 DORPSRESTAURANT 
Lekker eten aan een democratische prijs én gezellig samenkomen, 
dat is de bedoeling van het dorpsrestaurant.

Prijs: 8 euro. Vooraf inschrijven verplicht via het Sociaal Huis. De 
menu’s en datums voor inschrijving vind je op de flyer van het 
Dorpsrestaurant en op www.hoeilaart.be/activiteitenkalender.

Organisatie: dienst Welzijn, met de steun van vele vrijwilligers

Elke eerste woensdag van de maand

9.45 – 11.45 uur, GC Felix Sohie

 COMPUTERSPREEKUUR 
Maandelijks spreekuur voor senioren met problemen of vragen 
bij computergebruik. Vrijwilligers van de seniorenraad met 
meer informatica-ervaring helpen je graag verder.

Prijs: gratis Organisatie: Seniorenraad 55+ Hoeilaart

Dinsdag 23 april 2019 
20 uur, GC Felix Sohie

 PRAATCAFÉ DEMENTIE:  
 CREATIEF ONTSPANNEN 
Door geheugenverlies en 
verwardheid weten personen 
met dementie niet meer hoe 
ze dagelijkse dingen moeten 
aanpakken. Hun leven kan 
zin en kleur behouden door 
samen met hen activiteiten uit 
te zoeken die passen bij wat ze 
kunnen en willen doen. Een interactieve avond rond ‘creatief 
ontspannen’ met Katja Van Goethem als gastpreker.

Meer info over de maandelijkse activiteiten van  
Mozaïek Praatcafé Dementie: op Facebook en via  
mozaiek.druivenstreek@gmail.com

Prijs: gratis

Organisatie: Mozaïek, Praatcafé Dementie Druivenstreek

Donderdag 7 februari 2019 
14 uur, GC Felix Sohie

 DANSNAMIDDAG MET NICO EN WENDY  
 CULTUUR OM 14 UUR 
Met je man of 
vrouw, zoon of 
dochter, kleinzoon of 
kleindochter, buurman 
of buurvrouw. 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, dansinitiaties, 
een stuk taart en een kopje koffie. 

Kaarten: Abo 1, 2, 3 … Hoeilaart: 4 euro, VVK/kassa: 5 euro

Organisatie: dienst Vrije Tijd en Welzijn i.s.m. Seniorenraad

Woensdag 13 maart 2019 
14 uur, GC Felix Sohie

 FILM: NIET SCHIETEN  
 CULTUUR OM 14 UUR 
Bij de aanslag van de Bende Van 
Nijvel, in het Delhaize-warenhuis 
van Aalst, werden de ouders en 
zus van de negenjarige David 
Van de Steen voor zijn ogen 
neergeschoten. Hijzelf blijft 
zwaargewond en verweesd achter. 
Zijn grootouders vangen hem op 
en hebben de loodzware opdracht 
om, ondanks het grote verlies en 
verdriet en vele onbeantwoorde 
vragen, hun kleinzoon een 
toekomst te bieden.

Kaarten: VVK: 3 euro, kassa: 4 euro

Organisatie: dienst Vrije Tijd

Noteer al:

Daguitstap Seniorenraad  
op 27 en 29 augustus 2019.


