
Het overzicht van het vrijetijdsaanbod  
in de regio voor iedereen met tijd overdag
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UiTPAS Druivenstreek daagt je uit!

Durf jij het aan om van jouw vrije tijd weer een feest te maken 
dankzij ons aanbod? UiTPAS Druivenstreek daagt je uit! Geen 
reden meer om niet deel te nemen want deze spaar- en 
kortingskaart biedt tal van voordelen. Bij aankoop van de UiTPAS 
krijg je een welkomstpakket en met je kaart spaar je punten op 
de vele activiteiten bij alle UITPAS-partners. Jouw punten ruil 
je om voor leuke voordelen en interessante kortingen. Heb je 
het financieel moeilijk en denk je dat ons aanbod niet voor jou 
is? Toch wel, je koopt een UiTPAS aan kansentarief en neemt zo 
voordelig deel aan onze vrijetijdsactiviteiten. Vraag ernaar aan 
één van onze balies of surf naar één van onze websites.

Is het in de 'VUI DE 
NOEN, de NA DE NOEN  

of OP DE NOEN'?  
Je weet wat te doen!

In deze brochure ‘Noen’ bundelen we voor het 
eerst alle activiteiten in de regio voor mensen 
met (vrije)tijd overdag. De gemeenten Bertem, 
Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, Tervuren en 
vzw ‘de Rand’ werken nauwer samen om jou 
een ruimere waaier aan vrijetijdsbeleving aan 
te bieden. Deze nieuwe brochure geeft je een 
chronologisch overzicht van alle activiteiten van 
september tot en met januari.

Coronamaatregelen

Opgelet: misschien zijn er nog coronamaatregelen die moeten genomen worden bij de diverse activiteiten.  
Alle organisatoren zullen hier zeker rekening mee houden. En misschien dienen er nog activiteiten te 
worden afgelast.

Oproep aan de verenigingen

Misschien was jullie najaarsprogramma nog niet klaar. Of misschien denk je nu: ‘Oei, vergeten!’. Wij 
beseffen ook dat het uitwerken van een programma in deze tijden nog niet evident was. Maar hou 
er rekening mee dat NOEN in de toekomst tweemaal per jaar zal verschijnen. En we nemen er ook 
graag jullie dagactiviteiten in op.

De volgende NOEN handelt over de periode 1 februari 2022 tot eind augustus 2022. Hiervoor dienen 
de teksten aangeleverd te worden ten laatste tegen 15 december 2021.

Meer info kan je krijgen bij de verantwoordelijken: 
Huldenberg: Sofie Van Raemdonck: sofie.vanraemdonck@huldenberg.be 
Hoeilaart: Katrien Claes: katrien.claes@hoeilaart.be 
Tervuren: Kris Cherrette: kris.cherrette@tervuren.be 
De Lijsterbes Kraainem: Damienne D’Heygers: damienne.dheygers@derand.be 
De Kam Wezembeek-Oppem: Anne De Cuypere: anne.decuypere@derand.be
Bertem: Stef Van Laer: stef.vanlaer@bertem.be 
Overijse: Patrick Puttemans: patrick.puttemans@overijse.be
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Stap voor stap door Overijse met de 
IJsetrippers 
Wandelen Eizer 

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19
Dinsdag 7 september 2021 om 14 uur
Plaats: parking aan de kerk, Duisburgsesteenweg, 3090 Eizer
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname, leden 
IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

Aquarel
Vorming Tervuren

In dit atelier kan je gedurende een heel seizoen je 
eigen voorkeur en stijl ontwikkelen. We werken in 
kleine groepen, wat bijdraagt tot een plezierige en 
ontspannen sfeer. Aquarellen hebben iets bijzonders: ze 
zijn transparant, fris en helder gekleurd, hetgeen ze een 
levendig en spontaan karakter geeft. 
Toegankelijk voor zowel starters als gevorderden.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
Start op maandag 20 september 2021 van 13 uur tot 16 uur 
Prijs: 180 euro (voor 20 lessen van 3 uur), Christine Claessen

Start op dinsdag 7 september 2021 van 13 uur tot 16 uur 
Prijs: 144 euro (voor 16 lessen van 3 uur), Wim Hertoghs

Start op zaterdag 11 september 2021  
Prijs: 180 euro (voor 24 lessen van 2,5 uur), Denise Hermans

Inschrijven via www.dewarandepoort.be
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort
Plaats: Nettenberg, Hertenbergstraat 1, 3080 Tervuren
Meebrengen: eigen materiaal, lijst kan verkregen worden via  
cc De Warandepoort.

10-delige lessenreeks 'Qi Gong'
Vorming Jezus-Eik

Voor het versterken van lichaam en geest is Qi Gong een 
uiterst effectieve Chinese bewegingsleer. Joëlle Van Pe zal 
je overtuigen van de kracht van Qi Gong.

Info: www.debosuil.be
Start woensdag 8 september 2021 van 9.15 uur tot 10.15 uur of 
van 10.45 uur tot 11.45 uur
Prijs: VVK: 60 euro, Kassa: 60 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse
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Yoga
Sportelen Huldenberg

Elke vrijdagmorgen kan je in het lokaal dienstencentrum 
’t Pijlijser yogalessen volgen. Yoga is een variëteit van 
oefeningen voor heel je lichaam, van meer dynamische 
oefeningen tot diepe ontspanning. Je verbetert je 
ademhaling en je houding. Kom gerust eens proberen, 
iedereen is welkom!

Info: 02 302 43 59
Elke vrijdag vanaf 10 september 2021 van 9.30 uur tot 10.30 uur
Prijs: 3 euro per les
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Betalen ter plaatse 
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg
Meebrengen: handdoek 
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser
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© Visit Tervuren

Fietsweek Tervuren
Toerisme Tervuren

In de aanloop naar het WK Wielrennen organiseert de 
Raad voor Lokale Economie i.s.m. Pasar Tervuren en Visit 
Tervuren een Fietsweek. Diverse handelaars houden 
tijdens deze week demonstraties, infosessies, workshops, 
testritten en andere activiteiten. Daarnaast staan er ook 
enkele begeleide fietstochten geprogrammeerd. 

Info: www.visittervuren.be, 02 766 52 03

Zaterdag 11 september 2021: fietstocht ‘Natuur & erfgoed  
in het bos’ 
Woensdag 15 september 2021: familiefietstocht  
Donderdag 16 september 2021: fietstocht over de taalgrens 
Zaterdag 18 september 2021: fietstocht van vierkantshoeve, 
koeien en ijsjes 
Zondag 19 september 2021: fietstocht langs het WK-parcours  
Zondag 19 september 2021: fietstocht naar de Abdij van Park

Alle fietstochten vertrekken om 14 uur, behalve de fietstocht 
naar de Abdij van Park, die vertrekt al om 11 uur.
Prijs: 5 euro, drankje inbegrepen
Inschrijven via reservaties.tervuren.be/tickets 
Plaats: Kaffee De Hopnar, Melijndreef 6, 3080 Tervuren 
RLE Tervuren i.s.m. Pasar Tervuren en Visit Tervuren

Leesclub Franse literatuur 
Vorming Tervuren

Mevrouw Fretin stelt een tiental interessante boeken voor 
uit het verleden en het heden, waarover nadien onder haar 
begeleiding door alle deelnemers kan gepraat worden.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
1 x per maand vanaf vrijdag 10 september 2021  
van 10 uur tot 12 uur
Prijs: 10 euro voor het hele jaar (10 bijeenkomsten)
Inschrijven via www.dewarandepoort.be 
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort
Plaats: AC De Zevenster - Zaal: De Plataan, Markt 7A,  
3080 Tervuren
Meebrengen: De boeken dien je zelf te voorzien,  
lijst kan worden opgevraagd.

Digitale vaardigheden

Alles rond computers, smartphone en tablet
Overijse - Tervuren - Hoeilaart

Overijse: Smart Café - maandelijks op woensdagen  
om 20 uur

Tervuren: Digidokter - elke donderdag van 10 uur tot 13 
uur en van 13 uur tot 16 uur

Hoeilaart: 
Digidokter in de bib: maandelijks op donderdag  
van 16 uur tot 19 uur

Computerspreekuur: maandelijks op woensdag  
van 9.45 uur tot 11.45 uur.

Interesse? Neem contact op met jouw bibliotheek.
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Open Monumentendag 2021:  
Een eigentijdse pelgrimsroute van  
6,5 km langs waardevol erfgoed
Toerisme Tervuren

Stap letterlijk even uit de waan van de dag en geniet van 
de stilte en de schoonheid van de natuur tijdens deze 
33ste editie van Open Monumentendag. De pelgrimstocht 
verloopt langs 16 erfgoedhaltes. Een gratis brochure 
leidt je de weg. Met je mobiele telefoon verkrijg je 
via QR-codes nog extra info en geniet je van muziek, 
poëzie en schilderkunst. Goed om weten: de tocht blijft 
bewegwijzerd tot en met de Dag van het Zoniënwoud op 
17 oktober. 
Op de site van het Kapucijnenklooster kan je een korte 
rondleiding volgen (reservatie verplicht). Het verhaal van 
de gidsen zal het verdwenen klooster doen herrijzen.

Info: www.visittervuren.be/openmonumentendag, 02 766 52 03
Zondag 12 september 2021 van 9 uur tot 17 uur.
Gratis
Inschrijven via reservaties.tervuren.be/tickets 
Plaats: cc De Warandepoort, Markt 7b,  
3080 Tervuren
Organisatie: Visit Tervuren

Seniorobics 

Sportelen Kraainem

55-plussers, blijf fit, blijf soepel en behoud je kracht.

Info: www.delijsterbes.be, 0477 26 69 75
Elke maandag vanaf 13 september 2021 (behalve feestdagen en 
schoolvakanties) van 11 uur tot 12 uur
Prijs: 103 euro per jaar (25 euro lidgeld Okra, 8 euro verzekering 
Okra sport, 30 euro lesgeld van september tot eind december, 
40 euro lesgeld van januari tot eind juni)
Inschrijven en betalen: Aline Bollen: alinebollen@telenet.be
Plaats: GC De Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,  
1950 Kraainem
Organisatie: Okra Kraainem in samenwerking met  
GC de Lijsterbes 
Meebrengen: turn- of yogamatje, turnpantoffels, sneakers, 
sokken met rubberen zool naar wens
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Internationale chocoladedag
Uit eten Huldenberg

Onder het mom van ‘een eerbetoon uitbrengen aan ons 
favoriete voedselproduct’ is dit dé dag om ongegeneerd 
kilo’s chocolade te snaaien. Even niet aan de calorietjes 
denken. In het lokaal dienstencentrum kan je terecht voor 
een middagmenu waarin we overal chocolade gebruiken.

Info: 02 302 43 59
Maandag 13 september 2021 van 12 uur tot 16 uur
Prijs: 12 euro per maaltijd
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Betalen ter plaatse: bancontact of cash 
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg 
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser

Demi-Geus: 'volksmuziek'
Cultuur om 14 uur Overijse

Deze drie streekgenoten met Brusselse roots brengen een 
programma vol volksmuziek: instrumentale traditionele 
dansmelodieën worden afgewisseld met liedjes, meestal 
in ‘t Brussels gezongen, altijd triestig, altijd blij, maar 
nooit serieus.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Dinsdag 14 september 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Optreden enkel voor bewoners Mariëndal
Plaats: Woonzorgcentrum Mariëndal, J.B. Dekeyzerstraat 70, 
3090 Overijse

5
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Sporteldag Diest
Daguitstap Overijse

We gaan met de bus naar Diest om te verkennen, 
sportelen en te smullen. 

Info: www.overijse.be/webwinkel, vrijetijd@overijse.be 
Dinsdag 14 september 2021 van 8 uur tot 17 uur
Prijs: 9 euro
Tickets via www.overijse.be/webwinkel of via de vrijetijdsbalie: 
02 687 59 59
Plaats: Stationsplein, 3090 Overijse

Onderhoudsgymnastiek 
Sportelen Tervuren

Onderhoudsgymnastiek voor dames van alle leeftijden. 
Werk aan je conditie met prettige en afwisselende 
oefeningen. In groep sporten is altijd prettig en werkt 
stimulerend. Onze lesgeefster geeft elke week nieuwe en 
leuke oefeningen. Een aanrader!

Info: www.sites.google.com/site/femmatervuren/, 02 767 74 75
Elke dinsdag van 14 september tot 21 december 2021  
(niet tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen),  
een volgende reeks start in januari en loopt tot juni.
Van 9.30 uur tot 10.30 uur
Prijs: 45 euro, verzekering inbegrepen (korting voor leden van 
Femma)
Inschrijven via: marie-therese.stroeykens@skynet.be
Betalen op rekeningnummer BE51 9730 4243 0662
Plaats: Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30,  
3080 Tervuren
Meebrengen: sportieve kledij, geen sportschoenen of gympies 
want er wordt op (antislip-) sokken gesport, eventueel handdoek 
en een flesje water.
Organisatie: Femma Tervuren Sport

Duits-Nederlandse conversatie 
Vorming Tervuren

Zowel Nederlandstaligen als Duitstaligen die hun 
taalkennis van beide talen willen onderhouden en 
bijschaven, komen in deze groep aan hun trekken. De 
deelnemers kiezen de gespreksonderwerpen zelf en 
bereiden ze eventueel voor. Een interessant krantenartikel, 
een gebeurtenis, een boek, … Er wordt gedeeltelijk in het 
Duits en gedeeltelijk in het Nederlands gepraat. 
 
Voor wie: Nederlandstaligen en Duitstaligen die hun 
taalkennis willen onderhouden en bijspijkeren.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03 
2 wekelijks vanaf donderdag 16 september 2021, van 10 uur tot 
12 uur
Prijs: 10 euro (2 wekelijks, prijs voor het hele seizoen 21-22)
Inschrijven via www.dewarandepoort.be online of aan de balie 
van cc De Warandepoort
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort
Plaats: Ontmoetingscentrum Miel Puttemans Vossem, 
Dorpsstraat 40

'Felix, de musical' op groot scherm
Film Overijse

‘Felix, de musical’ was een massaspektakel met meer dan 
300 acteurs, actrices, figuranten, dansers en musici uit de 
hele Druivenstreek. De toneelverenigingen van Hoeilaart 
en Tros uit Overijse vormden de basis, aangevuld met 
streekgenoten uit Huldenberg en Tervuren. Ook de 
dansgroepen ‘Step by Step’, ‘Deadline Dance’, ‘X-plosion 
Dance’ en ‘Soulstep Dance Crew’ stonden op de planken. 
Gemist? Dan krijg je nu de kans om hem te bekijken op 
groot scherm.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Donderdag 16 september 2021 om 14 uur
Prijs: 4 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie: 02 687 59 
59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse
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Ciné Café 
Film Kraainem

Vanaf september 2021 is Cinecafé terug! We mikken op 
een mix van interessante nieuwe of spraakmakende films 
met diverse thema’s. Ciné Café is meer dan alleen film, 
reserveer op voorhand een stukje taart en kom er gezellig 
bij zitten. Blijf na de film gerust nog wat hangen om bij te 
kletsen met de andere bezoekers.

Info & inschrijven: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06
Donderdag 16 september 2021 – Colette (2018) 
Donderdag 18 november 2021 – Donne-moi des ailes (2019) 
Donderdag 20 januari 2022 – All of us (2019) 
Van 13.30 uur tot 16 uur
Prijs film: 2 euro - Prijs stukje taart: 3 euro
Inschrijven via www.delijsterbes.be
Betalen via online aankoop of ter plaatse
Plaats: GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,  
1950 Kraainem
In samenwerking met OCMW-Kraainem en VZW Atrium

© Alin Andersen on Unsplash

Avansa: Bosbaden:  
'De herfst staat voor de deur'

Natuur Jezus-Eik

Een bosbad in het Zoniënwoud is een deugddoende 
onderdompeling in de natuur. Je laat de dagelijkse sleur 
achter je en neemt even tijd voor jezelf. Je ruikt de geur 
van het bos, voelt het zachte mos en luistert naar het 
ruisen van de bladeren. Eind september staat de herfst 
voor de deur. We gaan stilaan richting de donkerste 
periode van het jaar. Een periode van loslaten. Niet alleen 
van de bladeren, maar ook van wat je niet meer nodig 
hebt.

Info: www.debosuil.be
Vrijdag 17 september 2021 van 10 uur tot 13 uur
Prijs: VVK: 25 euro, Kassa: 25 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse

© Jonas Ghyselen

Avansa: 'postkaarten zeefdrukken'
Vorming Jezus-Eik

Ben je benieuwd naar de druktechniek die door Andy 
Warhol werd gebruikt? Dan is deze workshop zeker 
iets voor jou. Zeefdruk vraagt wat zorg en geduld, maar 
levert vaak verbluffende resultaten op. We leren je de 
basistechnieken aan en zo maak je zelf al snel unieke 
kunstwerkjes op postkaartformaat.

Info: www.debosuil.be
Zondag 19 september 2021 van 10 uur tot 16 uur
Prijs: VVK: 30 euro, Kassa: 30 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse

© Stefan Kunze on Unsplash

Lezing over Euthanasie 
Lezing Tervuren

door prof. dr. Wim Distelmans

Info: 02 767 26 36
Zondag 19 september 2021 van 20 uur tot 22 uur
Plaats: Theaterzaal cc De Warandepoort
Organisatie: ActiVpluS Tervuren in samenwerking met de SAR, 
Welzijnsraad, Davidsfonds Tervuren, Okra Brussel,  
Neos Tervuren.

7
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Dana Winner
Cultuur Hoeilaart

Dana Winner is bij het grote publiek vooral bekend om 
haar hits als ‘Op Het Dak Van De Wereld, ‘De Oude Man 
En De Zee’ en ‘Westenwind’. Ze zingt al zo lang ze het zich 
kan herinneren. En of het nu in een grote concertzaal is 
of in een intiem theater, overal weet Dana het publiek te 
raken met haar unieke stem, haar zorgvuldig uitgekozen 
liedjes en haar stijlvolle shows.  
Een van de strafste zangeressen van Vlaanderen!

Info: www.felixsohie.be, 02 657 05 04
Maandag 20 september 2021 om 15 uur
Prijs: ABO: 16 euro, VVK: 17 euro, Kassa: 18 euro
Inschrijven via www.felixsohie.be
Plaats: Gemeenteplein 39 1560 Hoeilaart
Organisatie: Gemeente Hoeilaart ism Seniorenraad

Keramiek - jaarcursus 

Vorming Tervuren

Wat kan je met klei maken? Wat zijn de verschillende 
stappen om een werkstuk te realiseren? In dit atelier 
worden alle mogelijke technieken aangeleerd zoals potten 
draaien, opbouw met kleirollen en kleiplaten, boetseren, 
vormgeven, decoreren, glazuren en bakken.  
Het atelier is uitgerust met 6 draaischijven, een 
spuitcabine en 2 elektrische ovens.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
Wekelijks, 27 weken gedurende seizoen ‘21-’22, 
3,5 uur per les, 4 momenten:

Maandagmiddag 20 september 2021 - 23 mei 2022,  
van 14 uur tot 17.30 uur

Maandagavond 20 september 2021 - 23 mei 2022,  
van 18.30 uur tot 22:00 uur

Dinsdagochtend 21 september 2021 - 17 mei 2022, 
van 10 uur tot 13.30 uur

Vrijdagochtend 24 september 2021 - 20 mei 2022, 
van 9.30 uur tot 13:00 uur

Prijs: 400 euro, les door Nathalie Van de Wouwer in kleine 
groepen, alle materialen in het lokaal ter beschikking. Enkel klei 
moet betaald worden. 
Inschrijven via: www.dewarandepoort.be of balie 
Vrijetijdscentrum De Warandepoort 
Plaats: Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, 3080 Tervuren 
Meebrengen: schort

10-delige lessenreeks 'hatha yoga'
Vorming Jezus-Eik

Yoga is er voor iedereen, als antistressmiddel, om je te 
ontspannen, om soepel te blijven. Via een systeem van 
oefeningen proberen we lichaam en geest te beheersen 
en te beïnvloeden. Je lichaam voelt doorstroomd en in 
evenwicht. Je ademhaling brengt je tot rust. 

Info: www.debosuil.be
Start dinsdag 21 september 2021 van 10 uur tot 11 uur
Prijs: VVK: 60 euro, Kassa: 60 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse

Sporteldag Duisburg
Daguitstap Overijse

We gaan met de bus naar Duisburg om te verkennen, 
sportelen en te smullen. 

Info: www.overijse.be/webwinkel, vrijetijd@overijse.be 
Dinsdag 21 september 2021 van 8 uur tot 17 uur
Prijs: halve dag: 4,5 euro, hele dag: 9 euro
Tickets via www.overijse.be/webwinkel of via de vrijetijdsbalie: 
02 687 59 59
Plaats: Stationsplein, 3090 Overijse
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Sporteldag Duisburg
Sportelen Tervuren

Je bent 50 jaar of ouder en je vindt bewegen belangrijk? 
Kom dan naar de Tervuurse Sporteldag. Alle 50-plussers 
zijn welkom in de WK-tent in Duisburg. Samen met andere 
actievelingen kan je er je favoriete sport beoefenen. 
Geen competitie, gewoon ontspannen. Wie wil kan 
ook kennismaken met een nieuwe sport. Er is keuze 
tussen onder meer wandelen, Zumba, Pilates, Tango, 
Laserkleiduifschieten, de beweegbank en nog veel meer! 
Maar ook voor de denksporters is er plaats. Zo kan je ook 
kaarten of andere gezelschapsspelen spelen.

Info: www.tervuren.be, inschrijvingen@tervuren.be 
Dinsdag 21 september 2021 van 10 uur tot 15.15 uur
Prijs: 9 euro voor een hele dag/ 4,5 euro voor een halve dag 
(inclusief broodjeslunch en/of taart)
Inschrijven via reservaties.tervuren.be of via  
de vrijetijdsbalie: 02 766 52 03
Plaats: Kerkplaats 3080 Duisburg

'Judy'
Film Overijse

Renée Zellweger is de legendarische Judy Garland in deze 
film. Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is 
komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen voor 
een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt 
ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te 
kunnen creëren voor haar kinderen die in Amerika zijn 
achtergebleven. Ondersteund door de bekende liedjes, 
waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée 
op indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid en 
laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy heeft geleefd. 
Oscarwinnaar: beste vrouwelijke hoofdrol 

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Dinsdag 21 september 2021 om 14 uur
Prijs: 6 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

Stap voor stap met wandelteam 
Huldenberg en de IJsetrippers 
Wandelen Sint-Agatha-Rode 

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 21 september 2021 om 14 uur
Plaats: parking Ter Dijle, Leuvensebaan 313,  
3040 Sint-Agatha-Rode
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

Lessen Nederlands voor beginners 
Vorming Huldenberg

Deze lessen Nederlands zijn zeer laagdrempelig. Je leert 
er op een praktische en leuke manier de basisbeginselen 
van de grammatica en het ontwikkelen van jouw 
woordenschat. De focus tijdens deze taalcursus ligt vooral 
op het in het Nederlands kunnen communiceren.  
Wil je al doende de Nederlandse taal leren? Dan ben je 
zeer welkom om aan te sluiten.

Info: 02 302 43 59
Elke woensdag vanaf 22 september 2021  
van 9.30 uur tot 11.30 uur
Prijs: 2 euro per les
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Betalen ter plaatse
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser
Meebrengen: schrijfmateriaal
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Tekenen 
Vorming Tervuren

Het waarnemingstekenen houdt het ‘leren zien’ in, 
door middel van exacte waarneming (verhoudingsleer, 
perspectief-beginselen, volume-weergave …). Ook het 
vlugschetsen met allerhande materialen (houtskool, 
potlood, pen en inkt, penseel, pastelkrijt …) komt aan bod 
in deze cursus.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
Lessenreeks van 20 lessen van 3 uur gedurende seizoen ‘21-’22 
(vanaf donderdag 23 september 2021) van 13 uur tot 16 uur
Prijs: 180 euro 
Inschrijven via: www.dewarandepoort.be of aan de balie van  
cc De Warandepoort
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort 
Plaats: Nettenberg, Hertenbergstraat 1, 3080 Tervuren
Organisatie: cc De Warandepoort
Meebrengen: eigen materiaal, lijst kan verkregen worden via  
cc De Warandepoort.

Schilderen met olieverf en acryl 

Vorming Tervuren

De pasteuze verven hebben iets vóór op andere 
technieken, je kan er extra ruimtelijkheid, diepte mee 
creëren. In de cursus leer je op verschillende wijzen 
met het materiaal omgaan: glacerend (dun), pasteus en 
met paletmes. De cursist wordt op weg geholpen in de 
mogelijkheden die het medium biedt aan de hedendaagse 
schilder.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
Lessenreeks van 24 lessen van 3 uur gedurende seizoen ‘21-’22
(vanaf vrijdag 24 september 2021) van 9.30 uur tot 12.30 uur
Prijs: 216 euro 
Inschrijven via: www.dewarandepoort.be of aan de balie van  
cc De Warandepoort
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort 
Plaats: Nettenberg, Hertenbergstraat 1, 3080 Tervuren
Organisatie: cc De Warandepoort
Meebrengen: eigen materiaal, lijst kan verkregen worden via  
cc De Warandepoort.

Honderdjarig jubileum Koninklijke 
Fanfare Sint Michael Terlanen
Tentoonstellingsbezoek Overijse

Honderd jaar geleden werd in Terlanen de Koninklijke 
Fanfare Sint Michaël opgericht. Heel wat beeldmateriaal, 
foto’s, artikels, oude instrumenten, kostuums, affiches, 
oude vlaggen, een verzameling van verhalen, anekdotes 
zijn te bekijken en te beluisteren. De tentoonstelling zal 
je het verleden laten beleven maar eveneens laten voelen 
dat, na honderd jaar deze muziek- en toneelvereniging 
springlevend is en klaar is voor de volgende honderd! 
Napraten op de tentoonstelling kan bij een lekker glaasje!

Info: www.fanfare-terlanen.be 
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2021 van 14 uur tot 18 uur
Buiten deze uren voor groepen op afspraak (0494 56 01 39)
Plaats: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum ‘Den Turf’  
A. Michielsplein Terlanen Overijse
Gratis

Kennismakingsuitstap TWC Hoekske 
Maleizen
Fietsen Overijse

Fiets je mee? De Wielertoeristenclub Hoekske Maleizen 
organiseert een uitstap van 70-80 km, open voor iedere 
fietser die wenst kennis te maken met de club. Een 
bevoorrading is voorzien te Beauvechain. Na de rit gaan 
we met zijn allen iets drinken en genieten van de sfeer 
van het Wereldkampioenschap Wielrennen in Overijse.

Info en inschrijvingen: www.twc-hoekske-maleizen.be
Zaterdag 25 september 2021 van 13 uur tot 16 uur
Startplaats: Industriepark, Terhulpensesteenweg te Maleizen
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Toverijse
Straattheaterfestival Overijse

Een aantal Belgische en buitenlandse groepen vergasten 
je op verbluffende acts en leuke animaties. Bezoek ook de 
feeërieke sfeer die wordt opgebouwd in de kerk. Ideaal 
voor grootouders en hun kleinkinderen. Een activiteit 
in het kader van het WK Wielrennen dat die dag in het 
centrum passeert.

Zondag 26 september 2021 van 13.30 uur tot 18 uur.
Prijs: gratis
Plaats: Stationsstraat Overijse + Sint-Martinuskerk
Organisatie: CC Den Blank

De Tweede Wereldoorlog Overijse 
1944-1945. 'Moeilijke tijden, onvermoed 
verleden'.
Tentoonstellingsbezoek met gids Overijse

76 jaar geleden! Wist je dat er bij de bevrijding van 
Overijse vijf doden vielen, dat op minstens vijf plaatsen 
joodse kinderen verborgen werden gehouden, dat drie van 
de parochiepriesters korte of lange tijd gevangen zaten 
of dat er in een krijgsgevangenenkamp op Terlanenveld 
60.000 mensen verbleven en nog zoveel meer. Dit alles 
kom je te weten in de tentoonstelling die, na jarenlang 
opzoekingswerk, tentoongesteld wordt in de Vuurmolen.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be, www.beierij.be 
Dinsdag 28 september 2021 van 14 uur tot 15.30 uur
Prijs: 1 euro (slechts 15 personen, daarna kom je op een 
reservelijst).
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Vuurmolen, Begijnhof 17, 3090 Overijse
Organisatie: Beierij van IJse vzw i.s.m. Gemeente Overijse.

Dansen om 14 uur
Dansen Overijse

Welkom allemaal op onze dansnamiddagen in cafetaria 
‘HET CLUBHUIS’ van Residentie De Druivelaar. Muzikant en 
zanger ‘FiVER live music’ speelt live en zingt meezingers 
en dansbare evergreens op zijn synthesizer/accordeon.  
Er wordt gedanst, taart gegeten en er is vertier, kortom 
we hebben er telkens heel veel plezier.

Woensdag 29 september 2021 van 14 uur tot 16 uur
Prijs: 5 euro (koffie en taart inbegrepen)
Reserveren verplicht: tel: 02 613 10 70 
Plaats: Residentie Druivelaar, Brusselsesteenweg 133,  
3090 Overijse

Leesclub

Literatuur
Overijse - Huldenberg - Hoeilaart - Bertem

In de leesclub van de bib kom je samen om in een 
aangename en ontspannen sfeer van gedachten 
te wisselen over literatuur. Per jaar worden er een 
vijftal boeken besproken. De bibliotheek zorgt voor 
voldoende exemplaren van de gekozen titel. Je 
hoeft geen literatuurwetenschapper te zijn om deel 
te nemen aan de leesclub. Een hart voor boeken, 
een passie voor lezen en goesting om hierover te 
discussiëren zijn al voldoende!

Overijse: om de twee maanden op vrijdag,  
14 uur tot 16 uur

Huldenberg: om de twee maanden op donderdag  
om 20 uur

Hoeilaart: om de twee maanden op zondag, 
10 uur tot 12 uur

Bertem: maandelijks op woensdag om 19.30 uur

Prijs: gratis
Interesse? Neem contact op met jouw bibliotheek.
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Sporteldag Kraainem 
Sportelen Kraainem 

Vind je het fijn om onder de mensen te zijn en beweeg je 
graag met mate(n), dan is deze sportelactiviteit echt iets 
voor jou! 
Gedurende deze namiddag kunnen jullie onder begeleiding 
van experts elkaar het vuur aan de schenen leggen op een 
alternatieve curlingbaan, de hoofdvogel afschieten tijdens 
een potje boogschieten of ‘mekaar uit het lood slaan’ met 
een luchtgeweer. Daarnaast voorzien we ook een uurtje 
Zumba. Kortom, voor elk wat wils! 
Aarzel niet om in te schrijven als je graag nieuwe sportieve 
mensen leert kennen.

Info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06
Donderdag 30 september 2021 van 13 uur tot 16 uur
Gratis
Inschrijven via www.delijsterbes.be
Plaats: Sporthal van Kraainem, Patronaatstraat 10, 1950 Kraainem
In samenwerking met Okra Kraainem
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Sporteldag Kraainem
Daguitstap Overijse

We gaan met de bus naar Kraainem om te verkennen, 
sportelen en te smullen. 

Info: www.overijse.be/webwinkel, vrijetijd@overijse.be 
Donderdag 30 september 2021 van 8 uur tot 17 uur
Prijs: halve dag: 4,5 euro, hele dag: 9 euro
Tickets via www.overijse.be/webwinkel of via de vrijetijdsbalie: 
02 687 59 59
Plaats: Stationsplein, 3090 Overijse

Fitdance
Sportelreeks Overijse

Is er een leukere manier om aan je conditie, coördinatie, 
evenwicht én geheugen te werken dan samen te dansen?
Fitdance is op het lijf geschreven van de actieve, oudere 
deelnemer die een effectieve work-out wilt volgen. 
Verschillende basispassen worden aangeleerd en door 
voldoende te herhalen zit elke dans uiteindelijk in je 
voeten en kan je gewoon genieten van de dans.

Info: www.overijse.be/webwinkel, vrijetijd@overijse.be 
Elke vrijdag van 1 oktober t.e.m. 3 december 2021  
(uitgezonderd 5 & 12 november 2021) van 15 uur tot 16 uur
Prijs: 20 euro voor hele reeks (8 lessen) 
Tickets via www.overijse.be/webwinkel of via de vrijetijdsbalie: 
02 687 59 59
Plaats: Kamp Kwadraat, Nijvelsebaan 190, 3090 Overijse

Opendeurdag IJsedal
Bezoek Overijse

Bezoekers zullen de gelegenheid krijgen IJsedal 
te bezichtigen en er zal uitleg gegeven over onze 
verschillende diensten. Een aantal machines worden 
opgestart met een woordje uitleg door de betrokken 
medewerkers. Na de rondgang kan men genieten van een 
drankje en versnapering, aangeboden aan democratische 
prijzen. 

Info: www.ijsedal.be 
Zondag 3 oktober 2021 van 10 uur tot 17 uur 
Plaats: IJsedal, Schavei 75, 3090 Overijse

© Alicia Abeloos on Unsplash

Wandelen & lopen voor het goede doel
Zoniëntrail Overijse

Het prachtige Zoniënwoud, vroeger jachtgebied van 
koningen, vormt nu een ware sportoase voor wandelaars, 
lopers, fietsers en ruiters. 
Met deze ZoniënTrail wil dé loopclub van de Druivenstreek 
graag haar passie voor het lopen en wandelen in deze 
fantastische heuvelachtige omgeving delen en het 
onderzoek naar pancreaskanker steunen.

Zondag 3 oktober 2021 van 9 uur tot 13 uur 
Prijs: 15 – 30 euro 
Inschrijven verplicht: www.zonientrail.be  
Plaats: De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse 
Organisatie: Zoniën Athletics Team
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Stap voor stap door Hoeilaart met 
wandelteam Hoeilaart en de IJsetrippers 
Wandelen Groenendaal

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 5 oktober 2021 om 14 uur
Plaats: parking Bosmuseum, Tumulidreef, 1560 Groenendaal
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

Lessen Engels
Vorming Huldenberg

Wil je de Engelse taal bijleren en deel uitmaken van 
een leuke cursistengroep? Tijdens deze laagdrempelige 
lessenreeksen leer je op een praktische en leuke manier 
de basisbeginselen van de grammatica en kan je je 
woordenschat verder ontwikkelen. Je kan kiezen voor de 
les ‘Engels voor beginners’ of ‘Engels voor gevorderden’

Info: 02 302 43 59
Wekelijks op woensdag (beginners) en donderdag (gevorderden) 
vanaf woensdag 6 oktober 2021 van 9.30 uur tot 11.30 uur
Prijs: 2 euro per les
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Betalen ter plaatse
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser
Meebrengen: schrijfmateriaal

Ode aan 75 jaar Ann Christy:  
'Dat heet dan gelukkig zijn'
Cultuur om 14 uur Overijse

Actrice Mary Boduin vertelt boeiend over haar 
vriendschap met Ann Christy. Haar vertel- of eerder 
acteerfragmenten worden afgewisseld met bekende en 
onbekende parels uit Anns repertoire. Overtuigend en met 
een prachtige stem vertolkt door Natalie Schoonbaert, 
begeleid op piano door Dirk Van der Linden. 

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Donderdag 7 oktober 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12 euro, Kassa: 14 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

(Jong)dementie: een uitdaging voor de 
senior en diens omgeving. 
Lezing Tervuren

Luc Van de Ven UPC Kortenberg – KULeuven

Info: 02 767 26 36
Donderdag 7 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur
Gratis
Plaats: Theaterzaal CC De Warandepoort
Organisatie: ActiVpluS Tervuren in samenwerking met de SAR, 
De Welzijnsraad, Okra Brussel, Davidsfonds Tervuren,  
Neos Tervuren.
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Leer werken met je smartphone of tablet
Mediawijsheid Hoeilaart

Aarzel je nog om een smartphone te kopen omdat je niet 
weet hoe ermee te werken? 
Of heb je er één, of een tablet, maar kan je er niet goed 
mee overweg? 
Dan is deze driedelige cursus iets voor jou. Stap voor stap 
ontdek je hoe je toestel werkt. Elke sessie sluiten we af 
met een uitgebreide vragenronde.

Info: www.hoeilaart.be/bib, 02 657 17 44
Op 7, 14 & 21 oktober 2021 van 9 uur tot 12 uur
Prijs: 15 euro voor de 3 sessies
Inschrijven via www.hoeilaart.be/bib
Plaats: Bib Hoeilaart, Gemeenteplein 39 1560 Hoeilaart
Organisatie: Bib Hoeilaart

Infosessie valpreventie 

Vorming Wezembeek-Oppem en Kraainem

Wist je dat bijna 1 op 3 ouderen eenmaal per jaar valt? 
Meer dan de helft van de keren gebeurt dat thuis.  
Tijdens deze interactieve infosessie over valpreventie 
overlopen we verschillende acties om je woning zo veilig 
mogelijk te maken. We oefenen ook hoe je recht staat na 
een val en geven nog wat oefeningen mee voor thuis om 
vallen zo veel mogelijk te vermijden.

Info: www.dekam.be, 02 731 43 31
Vrijdag 8 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur
Inschrijven via www.dekam.be
Plaats: GC de Kam, Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem
Organisatie: GC de Kam i.s.m. Sportraad Wezembeek-Oppem

Dinsdag 30 november 2021 van 14 uur tot 16 uur
Inschrijven via www.delijsterbes.be of 02 721 28 06 
Plaats: GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6,  
1950 Kraainem.

Gratis

Van la Grand Place de Tervueren  
naar de Markt van Tervuren
Fototentoonstelling met boekenbeurs Tervuren

De jaarlijkse boekenbeurs van het Davidsfonds Tervuren. 
Dit jaar wordt de boekenbeurs gecombineerd met een 
uitgebreide fototentoonstelling met als thema: ‘Van la 
Grand Place de Tervueren naar de Markt van Tervuren’ 
Met deze tentoonstelling geven wij de evolutie van het 
centrum van Tervuren tussen 1900 en 2022 weer. 
Talrijke oude postkaarten, foto’s, kaarten en documenten 
brengen je terug naar het begin van de vorige eeuw. 
Deze tentoonstelling is mede dank zij de logistieke steun 
van de Koninklijke Heemkundige kring tot stand gekomen. 
Van deze fototentoonstelling wordt er een fotoboek 
uitgegeven dat je ter plaatse kunt aankopen. 
Heb je interesse in onze mooie Vlaamse gemeente en zijn 
geschiedenis dan is deze tentoonstelling zeker iets voor jou.

Info: 02 305 00 38
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021, van 11 uur tot 17 uur
Gratis
Plaats: Markt 7 A 3080 Tervuren - Zaal Plataan
Organisatie: Davidsfonds Tervuren

'De Paden van de Waaienberg'  
van Tom Frantzen
Uitstap Overijse

Ontdek mee ‘De Paden van de Waaienberg’ van 
kunstenaar Tom Frantzen. Je kent zijn jazzfontein in 
Tervuren wel. Een gigantische beeldentuin met honderden 
kunstwerken in Eizer-Duisburg die we met een gids zullen 
ontdekken. Een vrij onbekend pareltje in onze streek! 
Opgelet: soms oneffen wegjes.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be,  
www.tomfrantzen.be 
Dinsdag 12 oktober 2021 om 14 uur (slechts 15 personen)
Rondleiding met gids van 14.30 uur tot 16 uur. Daarna 
mogelijkheid om een drankje te nuttigen en meer vragen te 
stellen.
Prijs: 10 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Vertrekplaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse
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Andy en Di: 'Bruist in concert'
Cultuur om 14 uur Jezus-Eik

Eigenzinnige kunstenaars drukken hun stempel en dat 
doen Andy & Di op hun authentieke, originele manier. 
Singer-songwriter Andy uit de Beatles-stad Liverpool is 
een doorgewinterde muzikale virtuoos en zijn echtgenote 
Di een begenadigde vertelster en zangeres. Samen 
brengen ze een show waarin ze folk, cabaret en klassiek 
creatief combineren. Jij bepaalt mee het programma. En 
tussendoor geniet je van hun stijldansen. Een lust voor het 
oog én het oor!

Info: www.debosuil.be
Donderdag 14 oktober 2021 om 14 uur
Prijs: ABO: 4 euro, VVK: 6 euro, Kassa: 8 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse

© De Letterhoutemse toneelgroep

Geluk op grootmoeders wijze

Toneel Huldenberg

Een educatief toneel voor en door senioren. Doorheen de 
voorstelling worden heel wat tips gegeven om te werken 
aan de eigen geestelijke gezondheid, dit aan de hand van 
de 10 tips van de ‘Fit in je hoofd’-campagne. Geestelijke 
gezondheid wordt hierbij op een ludieke manier naar voor 
gebracht. 
‘Geluk op grootmoeders wijze’ speelt zich af in een 
cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er 
wekelijks hun bijeenkomst. En dus ook deze week…

Info: 02 302 43 59
Donderdag 14 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur
Gratis
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg 
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser in samenwerking 
met Senioren Paraadt

Garry Hagger: Muzikale 
seniorennamiddag 

Muziek Wezembeek-Oppem

Garry Hagger (Gert Vanderhaeghe) had al vanaf zijn 
kindertijd interesse in muziek en speelde in de lokale 
harmonie. Zijn eerste single ‘Lieve Monica’ nam hij op 
in 1983. Zijn doorbraak kwam er toen hij in 1995 voor 
de tweede maal deelnam aan de Soundmixshow. Hij 
imiteerde toen René Froger met ‘Het allermooiste’. Tijdens 
de seniorennamiddag brengt hij deze en nog veel meer 
bekende hits. Puur genieten!

Info: www.dekam.be, 02 731 43 31
Vrijdag 15 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur
Prijs: ABO: 11 euro, VVK: 13 euro, Kassa: 15 euro  
Taart en koffie inbegrepen.
Inschrijven via www.dekam.be
Betalen: online of aan de balie
Plaats: GC de Kam - Beekstraat 172 - 1970 Wezembeek-Oppem
Organisatie: GC de Kam i.s.m. OKRA en Cultuurraad 
Wezembeek-Oppem

Gelieve de familie te volgen:  
Koffietafels in Vlaanderen

Vorming Huldenberg

Tijdens de voordracht ‘Gelieve de familie te volgen’ 
brengt Katrijn D’Hamers een chronologisch overzicht 
van de geschiedenis van de rouwmaaltijden. Vragen 
die beantwoord worden zijn: hoe oud is de oudst 
gekende rouwmaaltijd, sinds wanneer spreken we van 
een koffietafel en wat zijn de verschillen tussen de 
verschillende Vlaamse provincies.

Info: 02 302 43 59
Maandag 18 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur
Gratis
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser in samenwerking 
met Ferm Huldenberg
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Geena Lisa, Andrea Croonenberghs &  
Sam Verhoeven: Houden Van

Cultuur om 14 uur Tervuren

Een namiddag Houden Van brengt je even terug naar de 
tijd van toen, naar het repertoire van je favoriete Vlaamse 
artiesten van vroeger, of het nu chanson, kleinkunst, 
levenslied of pop is. 
Met bekende meezingers en ernstige en vrolijke liedjes uit 
de oude doos, met alle nummers waarmee je thuis groot 
bent geworden en die je nooit hebben losgelaten.  
Altijd even boeiend, herkenbaar, nostalgisch, muzikaal.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
Maandag 18 oktober 2021 om 14 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12 euro, Kassa: 14 euro  
Inschrijven via www.dewarandepoort.be
Plaats: cc De Warandepoort, Markt 7B, 3080 Tervuren 
Organisatie: cc De Warandepoort i.s.m. seniorenadviesraad 
Tervuren
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Stap voor stap met wandelteam 
Huldenberg en de IJsetrippers 
Wandelen Neerijse 

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 19 oktober 2021 om 14 uur
Plaats: parking Ten Wijngaerd, Donkerstraat/Dorpstraat,  
3040 Neerijse 
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be

Senpai Fit
Lessenreeks voor senioren Tervuren

Ouder worden en fit blijven, het is niet altijd een 
evidentie. Daarom presenteren Judoclub Tervuren en de 
afdeling vrije tijd je Senpai Fit! Senpai Fit vertrekt vanuit 
de judofilosofie: ’Steek je energie in positieve dingen 
en heb respect voor jezelf-de andere en het andere.’ 
Op een plezierige manier gaan we in Senpai Fit vooral 
de nadruk leggen op onderhoudsgym - kernstabiliteit - 
basisvaltechnieken (VZZ) en zelfverdediging vanuit judo 
invalshoek (o.a. met paraplu of wandelstok).

Info: www.tervuren.be, inschrijvingen@tervuren.be 
Iedere woensdag van 20 oktober tot en met 15 december 
(behalve 3 november) 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur
Prijs: 20 euro
Inschrijven via reservaties.tervuren.be  
of via de vrijetijdsbalie: 02 766 52 03
Plaats: Sportcentrum Diependal, Lindeboomstraat 30,  
3080 Tervuren

© Pixabay

De naaizolder
Tweedehandsverkoop voor 
dameswerkbenodigdheden Maleizen

Voor een zacht prijsje worden er breigarens, 
kledingstoffen, patchworkstoffen en bijhorend materiaal, 
borduurmateriaal, haakgerief, handwerkboeken alsook 
afgewerkte stukken verkocht.

Zondag 24 oktober 2021 van 10.30 uur tot 17 uur
Prijs bezoekers: gratis
Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Rank’.  
Hoeilaartsesteenweg 56, 3090 Overijse
Reservatie stand verplicht. Info: mireilleplatton@hotmail.be  
of telefonisch: 0474 30 66 86
Organisatie: FERM Maleizen i.s.m. Patchworkgroep De Rank 
 en de Belgische Quilters Vereniging.

Leesclub Nederlandse literatuur 

Vorming Tervuren

De leden van de leesclub kiezen en bespreken onder 
leiding van mevrouw Maria Ottaer een tiental boeken 
van Nederlands schrijvende auteurs. Zowel gevestigde 
waarden als jonge veelbelovende schrijvers komen hierbij 
aan bod.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
1 x per maand vanaf zondag 24 oktober 2021  
van 10 uur tot 12 uur
Prijs: 10 euro voor het hele jaar (10 bijeenkomsten) 
Inschrijven via: www.dewarandepoort.be of aan de balie van  
cc De Warandepoort
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort 
Plaats: AC De Zevenster - Zaal: De Plataan, Markt 7A, 3080 
Tervuren
Organisatie: cc De Warandepoort
Meebrengen: De boeken dien je zelf te voorzien, lijst kan worden 
opgevraagd.
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Wat je moet weten over 
internetabonnementen

Mediawijsheid Hoeilaart

Weet jij wat er allemaal inbegrepen is in je internet of all-
in abonnement? Wil je weten welke provider en contract 
het best bij je past? In deze sessie geeft Dirk Nys een 
overzicht van de spelers op de Belgische markt. We 
bekijken de voor- en nadelen van verschillende soorten 
abonnementen en gaan dieper in op de extra diensten die 
worden aangeboden. We tonen je ook hoe je online zelf 
je klantengegevens en abonnement kan beheren. Er is ook 
ruim de tijd om vragen te stellen.

Info: www.hoeilaart.be/bib, 02 657 17 44
Maandag 25 oktober 2021 van 19 uur tot 21.30 uur
Prijs: 5 euro
Inschrijven via www.hoeilaart.be/bib
Plaats: Bib Hoeilaart, Gemeenteplein 39, 1560 Hoeilaart 
Organisatie: Bib Hoeilaart

© Pixabay

Kiezen voor je tanden
Vorming Huldenberg

Hoeveel tandpasta gebruik je het best tijdens het 
poetsen? Wat is jouw risico op gaatjes? Weet je wat een 
tongrager is? Tijdens de infosessie ‘Kiezen voor je tanden’ 
krijg je een antwoord op deze en vele andere vragen. 
Krijg je graag bruikbare tips over mond- en tandzorg? 
Deze infosessie helpt je alvast op weg naar een sterk en 
gezond gebit!

Info: 02 302 43 59
Maandag 25 oktober 2021 van 14 uur tot 16 uur
Gratis
Inschrijven via dienstencentrum@huldenberg.be
Plaats: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser, R. Borremansstraat 2, 
3040 Huldenberg
Organisatie: Lokaal dienstencentrum ‘t Pijlijser in samenwerking 
met de socialistische mutualiteit

Ode aan Barbra Streisand:  
'The way we were'
Cultuur om 14 uur Overijse

Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van Barbra 
Streisand zingt Wen Bellens de grootste hits van Barbra 
op een manier die de toehoorder doet smelten of 
huiveren. Een grandioze stem die wordt begeleid door 
topmuzikanten Hendrik Vanattenhoven op contrabas en 
Koen Geudens op piano. 

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Dinsdag 26 oktober 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12 euro, Kassa: 14 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

Sporteldag Hoeilaart
Daguitstap Overijse

We gaan naar Hoeilaart om te verkennen, sportelen en te 
smullen. 

Info: www.overijse.be/webwinkel, vrijetijd@overijse.be 
Dinsdag 26 oktober 2021 van 8 uur tot 17 uur
Prijs: 9 euro
Tickets via www.overijse.be/webwinkel of via de vrijetijdsbalie: 
02 687 59 59
Plaats: Stationsplein, 3090 Overijse
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© Unsplash - Sebastian Unrau

Avansa: Bosbaden: 'Alles wordt stiller'
Natuur Jezus-Eik

Een bosbad in het Zoniënwoud is een deugddoende 
onderdompeling in de natuur. Je laat de dagelijkse sleur 
achter je en neemt even tijd voor jezelf. Je ruikt de geur 
van het bos, voelt het zachte mos en luistert naar het 
ruisen van de bladeren. Eind oktober wordt alles stiller in 
de natuur. Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar 
en om onze dierbaren te herdenken.

Info: www.debosuil.be
Vrijdag 29 oktober 2021 van 10 uur tot 13 uur
Prijs: VVK: 25 euro, Kassa: 25 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse

Stap voor stap door Overijse met de 
IJsetrippers 
Wandelen Overijse 

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 2 november 2021 om 14 uur
Plaats: parking Begijnhof, Begijnhofplein, 3090 Overijse
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

Slotevent Herdenking WO II
Evenement Overijse

De gemeente Overijse nodigt iedereen uit, om deel te 
nemen aan het slotmoment van ‘Herdenking 75 jaar einde 
WO II in Overijse’.
Een greep uit de activiteiten: Eucharistieviering in de 
St-Martinuskerk; optocht met oude legervoertuigen 
en figuranten, scholen en alle Overijsese fanfares en 
harmoniën; speeches en nationale hymnes; optredens in 
een versierde Markthalle van onder meer The Hop Sh Bam 
Connection; een leuke swingband; randanimatie; en nog 
veel meer …

Zondag 14 november 2021 van 11 uur tot 17 uur
Gratis
Plaats: Stationsplein en Markthalle Overijse.

Paljas Producties | Marleen Merckx en 
Annemarie Picard: Vriendinnen
Theater Tervuren

Vriendinnen gaat over een levenslange vriendschap tussen 
Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen vanaf hun 
jeugdjaren (vlak na WOII) tot op het moment dat ze de 
pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. Zoals 
iedereen onder ons kennen zij succes en tegenslagen, 
ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet.

Info: www.dewarandepoort.be, 02 766 52 03
Maandag 15 november 2021 om 14 uur
Prijs: ABO: 12 euro, VVK: 14 euro, Kassa: 16 euro  
Inschrijven via: www.dewarandepoort.be
Betalen: online of aan de balie van cc De Warandepoort 
Plaats: cc De Warandepoort Markt 7B, 3080 Tervuren
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Jackobond & Bastien | Van Corsari tot 
Appermont (tv-iconen van weleer)

Cultuur om 14 uur Hoeilaart

Een wervelende matineevoorstelling opgedragen aan 
alle Vlaamse en Nederlandse televisiepresentatoren en 
-presentatrices van weleer. 
Van Corsari tot Appermont is een gevarieerde show voor 
iedereen die bij het aanzetten van zijn televisietoestel 
zich afvraagt hoe het ook alweer allemaal begonnen is!

Info: www.felixsohie.be, 02 657 05 04
Dinsdag 16 november 2021 om 14 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12 euro, Kassa: 14 euro  
Inschrijven via www.felixsohie.be
Plaats: Gemeenteplein 39 1560 Hoeilaart 
Organisatie: Dienst Vrije Tijd Hoeilaart ism Seniorenraad
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Stap voor stap met wandelteam 
Huldenberg en de IJsetrippers 

Ouderenweek wandelen Ottenburg

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 16 november 2021 om 14 uur
Plaats: De Linde, Pastorijstraat, 3040 Ottenburg 
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

'The Father'
Ouderenweek film Overijse

Met oscarwinnaar Anthony Hopkins in een verbluffende 
rol. 
Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar 
dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd 
wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer 
duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. 
We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn 
verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo 
vertrouwd.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Woensdag 17 november 2021 om 14 uur
Prijs: 6 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse
In samenwerking met Seniorenraad Overijse

Wandeluurtjes

Wandelen met de IJsetrippers 
Overijse - Hoeilaart - Huldenberg

De Wandeluurtjes zijn wandelingen van maximaal  
5 km en dit in een rustig wandeltempo. 

Eerste dinsdag van de maand: Jezus-Eik.  
Vertrek aan GC de Bosuil.

Derde dinsdag van de maand: Overijse-centrum.  
Vertrek aan de Begijnhofkapel.

Vijfde dinsdag van de maand: Hoeilaart. 
Vertrek aan het F. Sohiecentrum, Gemeenteplein.

De startplaatsen kunnen nog aangepast worden  
(zie website). 
We vertrekken telkens om 10 uur en proberen rond  
11.30 uur af te sluiten. 
Opmerking: bij sneeuw of ijzel gaan  
de wandeluurtjes niet door.

Info www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Vertrek aan GC Felix Sohiecentrum. 
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 
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Opfrissingscursus verkeersreglementen 

Ouderenweek vorming Overijse

We testen onze kennis via een verkeersquiz die begeleid 
wordt door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Na het 
invullen van 25 quizvragen worden ze nadien één per één 
besproken met deskundige uitleg.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Woensdag 17 november 2021 van 10 uur tot 12 uur of  
van 14 tot 16 uur.
Prijs: gratis (wel verplicht reserveren).  
Slechts 30 plaatsen per sessie.
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse
In samenwerking met Seniorenraad Overijse

Familiescoop
Familieactiviteit Kraainem

Een gloednieuw concept: de Familiescoop. 
Vier woensdagnamiddagen programmeren wij 
kwaliteitsvolle films voor het hele gezin. Een ideale 
activiteit voor jong en oud om samen te genieten van een 
echte bioscoopervaring! Voor en na de film zijn jullie ook 
welkom in onze foyer voor een hapje of een drankje.

Info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06
Woensdag 17 november 2021 om 14u: Louis en de Aliens, 6+ 
Woensdag 19 januari 2022 om 14u: Hoe word ik een viking, 7+ 
Prijs: 3 euro  
Inschrijven via www.delijsterbes.be
Betalen: online of ter plaatse 
Plaats: GC de Lijsterbes

Natuurwandeling: Het Zoniënwoud in de 
Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Cultuur Hoeilaart

Tijdens deze wandeling ontdek je historische plekken en 
restanten van beide wereldoorlogen in het Zoniënwoud. 
Je doorkruist de plek waar, gedurende het ganse jaar 
1919, 615 Duitse krijgsgevangenen onder tenten hebben 
verbleven. Vervolgens worden restanten ontdekt van wat 
eens, van 1940 tot 1944, een enorm Duits munitiedepot is 
geweest. Je bewandelt eveneens een prachtig stuk open 
woud dat vroeger een van de roemrijkste renbanen was 
van België.

Info: avansa-hallevilvoorde.be/r/5086, 02 454 54 01
Donderdag 18 november 2021 van 13.30 uur tot 16 uur
Prijs: 6 euro
Inschrijven via avansa-hallevilvoorde.be/r/5086 of aan de balie 
van het GC Felix Sohie
Betalen met bancontact
Plaats: Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2,  
1560 Hoeilaart  
Organisatie: Dienst Vrije Tijd i.s.m. Avansa Halle-Vilvoorde

Arthuur De Vis:  
'Klassieke muziek 1900-1950'

Ouderenweek vorming Overijse

Expressionisme en neoclassicisme. Lezing met heel wat 
luisterfragmenten. 
Wij genieten van Stravinsky, Prokofjev, Bartok, Britten 
enz… In de muziek verscheen het begrip expressionisme 
na de Eerste Wereldoorlog in 1918. Een aantal 
Oostenrijkse componisten beoogden een expressieve 
en emotionele muziek waarin het innerlijke leven van de 
mens tot uiting werden gebracht Het Neoclassicisme 
is een muziekstroming uit de jaren twintig waarin werd 
teruggegrepen op muziek uit de barok en romantiek. 
Arthuur vertelt hierover op zijn begeesterende manier.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Donderdag 18 november 2021 van 14 uur tot 17 uur
Prijs: 4 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse
In samenwerking met Seniorenraad Overijse
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Pensenkermis TWC Hoekske Maleizen

Eten en drinken Overijse

Een gezellig etentje samen met familie en vrienden? 
Kom naar de pensenkermis van de Toeristische Wielerclub 
HOEKSKE MALEIZEN. 
Op het menu: 
- witte en zwarte pensen met appelmoes en frietjes 
- vlaamse stoverij met sla en frietjes 
- vol-au-vent met frietjes 
- taarten en ambachtelijk ijs als dessert 

Info: www.twc-hoekske-maleizen.be
Zondag 21 november 2021 van 11 uur tot 14.30 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum De Rank, Hoeilaartsesteenweg 56, 
3090 Overijse
Organisatie: TWC HOEKSKE MALEIZEN

Dansen om 14 uur

Dansen Overijse

Welkom allemaal op onze dansnamiddagen in cafetaria 
‘HET CLUBHUIS’ van Residentie De Druivelaar. Muzikant en 
zanger ‘FiVER live music’ speelt live en zingt meezingers 
en dansbare evergreens op zijn synthesizer/accordeon.  
Er wordt gedanst, taart gegeten en er is vertier, kortom 
we hebben er telkens heel veel plezier.

Woensdag 24 november 2021 van 14 uur tot 16 uur
Prijs: 5 euro (koffie en taart inbegrepen)
Reserveren verplicht: tel: 02 613 10 70 
Plaats: Residentie Druivelaar, Brusselsesteenweg 133,  
3090 Overijse

Ritz En Route: 'Franse chanson'

Cultuur om 14 uur Overijse

Vier topmuzikanten maken een reis doorheen het Franse 
chanson met bekende en minder bekende liedjes. Stuk 
voor stuk pareltjes uit het repertoire van o.a. Yves 
Montand, Sacha Distel, Serge Gainsbourg, Jacques Brel, 
Henri Salvador en vele anderen. 

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be, www.ritzenroute.be 
Donderdag 25 november 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 8 euro, VVK: 10 euro, Kassa: 12 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

Stap voor stap door Overijse met de 
IJsetrippers 
Wandelen Tombeek 

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 30 november 2021 om 14 uur
Plaats: parking kerk, Kerkstraat, 3090 Tombeek
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 
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The Swing Dealers:  
'Ode aan George Gershwin'

Cultuur om 14 uur Overijse

George Gershwin schreef honderden ongekend populaire 
songs, zoals één van de meest gecoverde liedjes ter 
wereld ‘Summertime’ (uit de opera Porgy and Bess).  
Twee andere bekende werken zijn ‘An American in Paris’ en 
‘Rhapsody In Blue’. The Swing Dealers eren hem met een 
swingend optreden met soulvolle nummers.

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be, 
 www.swingdealers.be 
Donderdag 2 december 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 8 euro, VVK: 10 euro, Kassa: 12 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

Inschrijving seizoen 2022  
TWC Hoekske Maleizen

Fietsen Overijse

De Wielertoeristenclub Hoekske Maleizen wil iedereen uit 
Overijse en omstreken de kans geven om in clubverband 
een gezonde sport uit te oefenen. 
Wens je snel te fietsen of rij je liever wat rustiger? Geen 
probleem. Je kan steeds kiezen voor de groep die je het 
beste past. 
Je hoeft je niet meteen in te schrijven… Je kan eerst een 
drietal ritjes meerijden om nadien, als het je bevalt, aan te 
sluiten bij onze club.

Info: www.twc-hoekske-maleizen.be
Zondag 5 december 2021 van 10 uur tot 12 uur
Cafe De Welkom Waversesteenweg 307, 3090 Overijse 
(Tombeek)
Inschrijvingsgeld: Vergunning Cycling Vlaanderen 
(28 euro individueel / 33 euro familiaal) + Clubaansluiting  
(50 euro / 30 euro voor jongeren onder 18 jaar)

Stap voor stap door Overijse met de 
IJsetrippers 

Wandelen Maleizen 

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van de prachtige wandelwegen in de omgeving van 
het meer van Overijse-Genval.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 7 december 2021 om 14 uur
Plaats: parking Boslaan/Parklaan, 3090 Maleizen (Genval)
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

Sinatra Sextet

Cultuur om 14 uur Overijse

De swingende crooner François Van Den Broeck, finalist 
in ‘The Voice Senior’, deelt zijn grootste passie samen met 
9 topmuzikanten live op het podium. In Sinatra Sextet 
passeren onsterfelijke parels van Gershwin ‘They Can’t 
take that away from me’, van Rodgers en Hart ‘The Lady 
is a Tramp’ en ‘My funny Valentine’. Van Sinatra’s grote 
inspiratie Cole Porter staan ‘Night and Day’, ‘I get a Kick 
out of you’ en natuurlijk ‘I love Paris’ op de setlijst. 

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Donderdag 16 december 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12, Kassa: 14 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse
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Stap voor stap door Huldenberg 
met wandelteam Huldenberg en de 
IJsetrippers 
Wandelen Ottenburg

Stap voor stap is een initiatief bedoeld voor wandelaars 
die vlot 7 tot 8 km stappen. Je wandelt ongeveer 2 uur en 
geniet van onze prachtige wandelwegen.

Info: www.ijsetrippers.be, ijsetrippers@hotmail.com,  
0475 32 55 19 
Dinsdag 21 december 2021 om 14 uur.
Plaats: parking De Kronkel, Gemeenteplein, 3040 Huldenberg
Prijs: De deelnamekost is beperkt tot 2 euro per deelname,  
leden IJsetrippers gratis.
Voorlopig verplicht om vooraf in te schrijven via  
www.ijsetrippers.be 

Mireille Vaesen: 'Liefde, liefde,  
altijd maar liefde'.

Cultuur om 14 uur Overijse

Na haar spetterende optreden dit voorjaar herhalen wij 
graag dit programma omdat door corona slechts een 
beperkt aantal mensen konden deelnemen. Van ‘Music, 
music, music’ van Teresa Brewer tot ‘Jolene’ van Dolly 
Parton. Van Raymond van het Groenewoud met ‘Gelukkig 
Zijn’ tot ‘Libertango’ van Grace Jones. Charles Trenet met 
‘Boum’ en Edith Piaf mogen natuurlijk ook niet ontbreken. 
Een geweldige stem!

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be 
Donderdag 23 december 2021 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 8 euro, VVK: 8 euro, Kassa: 8 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Woonzorgcentrum Mariëndal, J.B. Dekeyzerstraat 70, 
3090 Overijse
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Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing:  
'Belpop Bonanza Tura Special'

Cultuur om 14 uur Overijse

Will Tura is 80 geworden. De heren van Belpop Bonanza 
eren de keizer van het lichte lied met een special. Met 
daarin: heel veel muziek, geweldige verhalen en facetten 
van de Vlaamse grootmeester die onderbelicht zijn 
gebleven. Met de goedkeurende stempel van… Will Tura. 

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be,  
www.belpopbonanza.be 
Vrijdag 14 januari 2022 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12 euro, Kassa: 14 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

Connie Neefs en Hannelore:
'Een mooi verhaal'
Cultuur om 14 uur Jezus-Eik

Moeder en dochter. Samen op het podium, 40 jaar ouder, 
40 jaar jonger. Connie en Hannelore kijken naar het leven, 
de liefde, vriendschap, werk, reizen, dromen, kinderen, het 
dorp, de stad, huis en thuis. Muziek uit de collectie van 
onder meer Carole King, Paul Van Vliet, Karen Carpenter, 
Veldhuis & Kemper, Zjef Vanuytsel en Louis Neefs. Connie 
en Hannelore worden begeleid door pianist Eric De Vos.

Info: www.debosuil.be 
Donderdag 20 januari 2022 om 14 uur 
Prijs: ABO: 11 euro, VVK: 13 euro, Kassa: 15 euro
Tickets via www.debosuil.be of telefonisch: 02 657 31 79
Plaats: Witherendreef 1, 3090 Overijse
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Dansen om 14 uur
Dansen Overijse

Welkom allemaal op onze dansnamiddagen in cafetaria 
‘HET CLUBHUIS’ van Residentie De Druivelaar. Muzikant en 
zanger ‘FiVER live music’ speelt live en zingt meezingers 
en dansbare evergreens op zijn synthesizer/accordeon.  
Er wordt gedanst, taart gegeten en er is vertier, kortom 
we hebben er telkens heel veel plezier.

Woensdag 26 januari 2022 van 14 uur tot 16 uur
Prijs: 5 euro (koffie en taart inbegrepen)
Reserveren verplicht: tel: 02 613 10 70 
Plaats: Residentie Druivelaar, Brusselsesteenweg 133,  
3090 Overijse
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Diamonds on the Rocks: 'Beautiful Noise'

Cultuur om 14 uur Overijse

Een ode aan Neil Diamond. De zevenkoppige band speelt 
als een bezielde en goed geoliede machine en weet als 
geen ander de eigenzinnige sound van Neil Diamond naar 
eigen hand te zetten. Hun speelplezier en enthousiasme 
werken ook nog eens zo aanstekelijk dat de zaal keer op 
keer plat gaat. Geweldig optreden!

Info: www.denblank.be, vrijetijd@overijse.be,  
www.diamondontherocks.be 
Donderdag 27 januari 2022 van 14 uur tot 16.15 uur
Prijs: ABO: 10 euro, VVK: 12 euro, Kassa: 14 euro
Tickets via www.denblank.be of via de vrijetijdsbalie:  
02 687 59 59
Plaats: Begijnhof 11, 3090 Overijse

Voordrachten Neos  Tervuren

Imuuntherapie: het eigen afweersysteem 
in de strijd tegen kanker
Waarom bestaat kanker? Kunnen patiënten met 
uitgezaaide kanker nog volledig genezen? Hoe komt 
het dat chemotherapie zoveel schade aanricht? Wat is 
immuuntherapie en waarom werkt het (soms) niet?

Donderdag 9 september 2021 van 14.30 uur tot 17 uur

Een geluk komt nooit alleen
Het menselijke bestaan geobserveerd met veel humor en 
zelfrelativering. De spreker deelt zijn ervaringen van de 
afgelopen decennia met het publiek en stelt zich daarbij 
de vraag: ‘Als de wereld rond is, waarom draait er dan 
zoveel vierkant?’.

Donderdag 7 oktober 2021 van 14.30 uur tot 17 uur

Lang leve de vergrijzing
De afgelopen jaren is de vergrijzing niet weg te slaan 
uit de actualiteit. Politiek en media komen er dagelijks 
op terug. Vergrijzing is het spook dat zowat in elk 
debat opduikt. Waarom dat alarmisme? Vanwaar het 
doemdenken en de besparingsdrift?

Woensdag 10 november 2021 van 14.30 uur tot 17 uur

Beethoven de grote geweldenaar 
Schubert vertelt over de muziek, het leven en de liefdes 
van zijn idool Beethoven. Verteltheater, geïllustreerd met 
tal van korte muziekfragmenten. 
Op 16 december 2020 werd de 250ste verjaardag van 
Beethoven wereldwijd herdacht. Door corona kunnen wij 
deze verjaardag slechts vieren met 1 jaar vertraging.

Donderdag 2 december 2021 van 14.30 uur tot 17 uur

Prijs: leden – gratis, niet-leden 9 euro
Betalen: ter plaatse
Inschrijven: niet nodig 
Plaats: Zaal De Wilg, AC De Zevenster, Markt 7a, 3080 Tervuren
Organisatie: Neos Tervuren

Kwis over Wereldoorlog II
Kwis Overijse
Over Overijse en de Druivenstreek in en rond WO II en 
over het leven in die tijd en de gebeurtenissen die de 
mensen in de streek bezig hielden. Verwacht je aan een 
moderne, goed vormgegeven interactieve kwis!

Info en inschrijven: tgoegezelschap@gmail.com of  
0479 50 06 55
Een ploeg telt maximum 3 personen.
Donderdag 21 oktober 2021 van 14 uur tot 17 uur
Prijs: 10 euro per persoon: 2 consumpties en een gebakje 
inbegrepen (vooraf te betalen).
Plaats: Clubhuis ’t Goe Gezelschap, Brouwershof, 
J.B.Dekeyzerstraat 43, 3090 Overijse (ingang Fezelarenstraat of 
via binnenplein Brouwershof).
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