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Beste inwoner,

De zomer liet ons genieten.

De coronamaatregelen werden veel 
minder streng, we kregen opnieuw 
de kans om onze familiebanden te 
versterken en onze vrienden op café,  
restaurant of op evenementen te zien. 

Het feit dat dit allemaal kon, is te dan-
ken aan onze volgehouden inspannin-
gen en aan het feit dat we ons mas-
saal lieten vaccineren. Holsbeek had 
aan het begin van de vakantie zelfs de 
hoogste vaccinatiegraad! Het vaccina-
tiecentrum in Rotselaar en haar vrijwil-
ligers leverden fantastisch werk!

Dit najaar proeven we verder van onze 
herwonnen vrijheid. 

Deze Hi staat vol activiteiten. We kun-
nen er niet genoeg van krijgen. Getui-
ge hiervan zijn de vele initiatieven die 
in het najaar georganiseerd worden: 
de seniorennamiddag, het Weekend 
van de Klant, het benefietconcert ten 
voordele van De Wissel, de week van 
de duurzame gemeente, de viering van 
de jubilarissen, de kermissen,...

Ook het ondernemerschap in onze  
gemeente kent een enorme boost.

Ondanks de bittere coronatijden blijft 
het goed ondernemen in Holsbeek. 
Heel wat ondernemers maken hier hun 
start en dat is fijn om te zien! Het afge-
lopen jaar openden er in één klap een 
fruit- en groentewinkel, een kleding-
winkel en een granola-winkel. In elke 
Hi laten we telkens drie handelaars 
aan het woord. Ook interesse? Laat het  
ons weten!

Senioren en de meest kwetsbaren  
blijven onze aandacht verdienen. 

Onlangs kondigden we de allereerste  
seniorengids aan. 26,9 % van Holsbeek 
is ouder dan 60 jaar. De gids is een  
realisatie van de seniorenraad, de  
gemeentelijke dienst voor senioren, 
het OCMW en het lokaal diensten-
centrum De Sprankel. De seniorengids 
is zowel online als op papier te lezen.

Daarnaast stellen we vast dat de 
mantel zorgpremie vorig jaar veel min-
der werd aangevraagd. Graag een 
warme oproep om deze premie aan 
te vragen bij het OCMW. De mantel-
zorgers leveren een enorme bijdrage 
aan een warme en solidaire samenle-
ving en verdienen ook alle waardering. 
Als erkenning en waardering van de 
mantel zorger voorzien we in Holsbeek 
een financiële ondersteuning van  
75 euro per jaar.

Leg deze Hi niet te ver weg en ontdek 
het boeiend najaarsaanbod. 

Ik hoop jullie te ontmoeten op één van 
deze vele activiteiten!

 

Anne Van Goidsenhoven, 
Voorzitter Bijzonder Comité Sociale 
Dienst, Schepen voor Welzijn,  
Senioren en KMO

INLEVERINGS- EN PUBLICATIEDATA
Het infoblad verschijnt zesmaal per jaar. 

De verwerking van de teksten gebeurt volgens data: inlevering ma te-
riaal ten laatste op 13 september voor publicatie vanaf 28 oktober.

De uiterste invoerdatum voor de opname van activiteiten in onze  
volgende activiteitenkalender is 13 september. Voer je activiteiten IN 
via www.uitdatabank.be, dan haal je er veel UiT!

Eerstvolgende gemeente- en OCMW-raad:  
dinsdag 14 september en 19 oktober.

Dit infoblad is gedrukt op duurzaam FSC-papier.

http://Shutterstock.com
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| CORONAVACCINATIE | 

Het einde van de vaccinatiecampagne
Januari 2021, de vaccinatiecentra rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ook wij moeten, met de oprichting 
van ons vaccinatiecentrum in Rotselaar, halsoverkop een covid-massavaccinatie in goede banen leiden. 
Honderden inwoners reiken ons hiervoor hun helpende hand. De maatschappelijke inzet is gigantisch. Nu, 
acht maanden later, wanneer de vaccinatiecampagne op zijn laatste benen loopt, kijken we trots terug op 
een succesverhaal. Allemaal samen trokken we aan één zeel tegen het coronavirus. Een ongeziene opera-
tie die alleen maar gelukt is door het maatschappelijk bewustzijn van alle inwoners en de inzet van onze 
vrijwilligers. Hoe snel we de coronacrisis ook uit ons geheugen willen bannen, het bracht wel een fenome-
nale solidaire dynamiek teweeg. En dat is mooi om te zien.

Groepsimmuniteit bereikt!
Eens op de rails, liep de vaccinatiecampagne in 
onze regio als een trein.  Op het moment dat we 
dit schrijven is meer dan 94% van de 18+ bevolking 
volledig gevaccineerd.  Op 1 september ontvangen 
de laatste jongeren hun tweede prik.

We verwachten hiermee dat onze vaccinatiegraad 
midden oktober, op het einde van de reguliere vac-
cinatiecampagne, meer dan 96% zal bedragen. Met 
deze indrukwekkende cijfers staat ons vaccinatie-
centrum met de gemeenten Holsbeek, Rotselaar en 
Tremelo al geruime tijd aan de top in Vlaanderen. 
De centrale bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
ons centrum, in combinatie met het uitdragend en-
thousiasme van de medewerkers en de vrijwilligers 
dragen bij tot dit grote succes en stimuleerden de 
vaccinatiebereidheid van de inwoners.  Een welge-
meende DANKJEWEL is hier dan ook op zijn plaats. 

Bedankt, inwoners, om jullie te laten vaccineren. 
Bedankt, vrijwilligers, voor jullie massale inzet. Be-
dankt, allemaal, om te blijven geloven in de maat-
schappelijke kracht in tijden van crisis. Dankzij jullie 
zijn we trouwens niet alleen koplopers in Vlaanderen,  
maar staan we in de wereldtop van de vaccinatie.

Open prikdag op 4 september
Jongeren en volwassen die nog niet gevaccineerd 
werden, kunnen op zaterdag 4 september terecht 
op de ‘open prikdag’ in ons vaccinatiecentrum  
(Torenstraat 115, Rotselaar). Ook iedereen die zijn twee-
de prik miste tijdens de vakantie kan deze die dag 
laten zetten. 

Een afspraak maken is uitzonderlijk niet nodig. Ie-
dereen kan zich in het vaccinatiecentrum doorlo-
pend aanmelden tussen 8u en 12u. Tijdens de ‘open 
prikdag’ wordt er standaard gevaccineerd met de 
vaccins van Pfizer. Inwoners ouder dan 18 jaar kun-
nen op vraag ook het vaccin van Johnson & Johnson 
toegediend krijgen. 

Deze 'open prikdag' is de laatste kans voor de be-
volking ouder dan 16 jaar om gevaccineerd te wor-
den, schrijf deze datum dus zeker in je agenda. 
Onze jongste inwoners kunnen voor hun prik nog 

terecht in het centrum tot en met 25 september. 
Zij ontvangen hiervoor een uitnodigingsbrief. Voor 
kinderen die 12 jaar worden na deze datum zal het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nog bepa-
len op welke wijze zij gevaccineerd worden. 
Heb je hierover vragen dan kan je steeds contact 
opnemen via info@vaccinatierotselaar.be of op  
(t) 016 15 12 12.

De toekomst van ons vaccinatiecentrum
Op zaterdag 16 oktober is de voorlopig laatste prik-
dag in ons vaccinatiecentrum. We wachten nu de 
verdere beslissingen aangaande de boosterpriks af. 
Van zodra er meer duidelijkheid is over hoe dit prak-
tisch in zijn werk zal gaan, deelt ons vaccinatiecen-
trum dit op hun sociale media. Volg ze op Facebook 
(VC Rotselaar) of Instagram (vaccinatiecentrumrot-
selaar) en blijf op de hoogte van alle updates!

In afwachting van een concreet plan wordt er nage-
dacht over de herinrichting van het vaccinatiecen-
trum met een centraal prikpunt in de foyer. Op die 
manier kan er opnieuw een deel van de accommo-
datie opengezet worden voor datgene waarvoor de 
Sportoase initieel dient: op een ongedwongen ma-
nier samen zijn en heerlijk feesten. En dat hebben 
we na al onze inspanningen dubbel en dik verdiend. 

Geniet ervan!
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Neem deel aan de 
veiligheidsmonitor!
Misschien valt midden september de grote veilig-
heidsenquête wel bij jou in de bus. 
Dit betreft een bevraging over de werking van de 
lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel, buurt-
problemen en slachtofferschap.  

De bevraging wordt georganiseerd in heel België 
en is een initiatief van de politie, in samenwerking 
met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse  
zaken en de lokale besturen. 400.000 personen 
worden op toevallige wijze geselecteerd om eraan 
deel te nemen. 

Ieders mening telt om de uitwerking 
van het veiligheidsbeleid in onze  
gemeente waar nodig te verbeteren. 

Deelnemen kan online via het internet of via een 
vragenlijst op papier. Alle antwoorden worden  
anoniem verwerkt. De resultaten worden in het 
eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor jouw deelname!

Gratis reflecterend huis
nummer voor iedere woning
Een goed zichtbaar en reflecterend huis nummer is 
van levensbelang. Het zorgt ervoor dat hulpdien-
sten je woning vlot vinden, maar ook andere dienst-
verleners sparen er kost bare tijd mee. Zorg er dus 
voor dat je huisnummer steeds makkelijk zichtbaar 
is vanop de openbare weg, óók bij slecht weer of 
in het donker. Is dit niet het geval, voorzie dan 
een tweede huisnummer op de brievenbus aan de 
straatzijde. 

De gemeente helpt je
Kom langs bij de dienst Wonen en Omgeving in het 
gemeentehuis en vraag naar je gratis reflecterend 
huisnummer. 

Bib-boekenverkoop op 
10, 11 en 12 september

Tijdens het tweede weekend van september zetten 
we de poort naar de bib-kelder wagenwijd open 
(volg de aangeduide pijlen ter plekke en je bent meteen waar je 

zo graag wil zijn). 
Je vindt er afgevoerde bibboeken en minstens 
evenveel geschonken boeken. Vaak zijn ze zo goed 
als nieuw of zelfs gloednieuw. 

Kom snuisteren tussen de overvloed 
aan boeken en koop je materialen voor 
één euro per stuk. 

Meer dan 10.000 boeken voor alle leeftijden wach-
ten op een nieuwe eigenaar. 
Romans, wereldliteratuur, thrillers, kookboeken, 
hobbyboeken, reisgidsen, kunstboeken, zelfhulp-
boeken,… het aanbod is quasi eindeloos!
Tijdens je schattenjacht ga je gericht op zoek naar 
wat jij precies wil. Alle boeken staan gerangschikt in 
dozen per genre, leeftijd, auteur,…  (met dank aan de 

hulp van de fantastische bib-vrijwilligers!). 

Hartelijk dank om tijdens je bezoek de geafficheer-
de coronaregels te volgen. De boeken kunnen  
zowel met bancontact als cash betaald worden. 
Elektronisch betalen geniet de voorkeur. 

Tijdstip en uren van de boekenverkoop
• Vrijdag 10 september, 16u - 20u
• Zaterdag 11 september, 9u - 17u
• Zondag 12 september, 10u - 13u

 Bibliotheek, 016 62 91 99 
bibliotheek@holsbeek.be
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Verwijdering borden '70' 
Het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid vraagt 
aan lokale wegbeheerders om alle verkeersborden 
'max. 70 km/u' op de wegen gelegen buiten de be-
bouwde kom te verwijderen. 
Volgens het wegverkeersreglement is de algeme-
ne regel dat er buiten de bebouwde kom een snel-
heidsbeperking geldt van 70 km/u. Daar hoeven 
dus enkel nog borden voor de snelheids regimes  
zoals ‘50’ en ‘30’. Of in enkele gevallen waar de 
overgang tussen het snelheidsregime '50' en '70' 
niet op een kruispunt ligt.

Ook onze gemeente verwijdert de  
borden ‘70’. Het weghalen van deze 
overbodige verkeersborden zorgt  
er voor dat de leesbaarheid van de  
weg verbetert. 

Er vindt systematisch voor elke gemeenteweg met 
een snelheidsregime van 70 km/u een screening 
plaats van de bestaande toestand, waarna we be-
slissen welke borden we al dan niet verwijderen, 
vervangen of verplaatsen.

 Dienst wonen en omgeving (mobiliteit),  
016 62 91 91, verkeer@holsbeek.be

Op zoek naar een kinderfiets? Koop je liever geen 
nieuwe? Kom dan eens langs bij de Fietsbieb!

Vanaf 2 oktober is de Fietsbieb open,  
elke 1e zaterdag van de maand van 10u tot 12u. 
Je vindt ons in Huize Chartreuze, Dutselhoek 47.
 
Bij de Fietsbieb kan je tweedehands kinderfietsen 
goedkoop lenen. 

Je betaalt 20 euro fietsgeld (plus 20 euro waar-
borg) om een jaar lang een kinderfiets te gebruiken. 
De fiets mag je tijdens dat jaar gratis omruilen voor 
een fiets in een andere kleur, maat of model! 
Schenk je een eigen kinderfiets in goede staat 
aan de Fietsbieb? Dan betaal je een jaar lang geen  
fietsgeld.

Vrijwilligers gezocht!
De Fietsbieb draait volledig op vrijwilligers.  
We zoeken nog enkele fietsenherstellers,  
onthaalhelpers en administratieve helpers. 

Zin om met dit leuke vrijwilligerswerk te be-
ginnen? 
Stuur een mailtje naar holsbeek@fietsbieb.be  
en we nemen snel contact op met jou.  Het start-
moment voor vrijwilligers is op 4 september  
om 10u aan Huize Chartreuze. Welkom!Vanaf 2 oktober kan je in Huize Chartreuze terecht voor het lenen 

van kinderfietsen.

Kinderfietsen lenen in de Fietsbieb
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Holsbeek.Levert
Nieuw lokaal verdeelplatform voor pakjes

Online shoppen, het is quasi niet meer weg te  
denken. Ook in onze gemeente springen steeds 
meer lokale handelaars mee op de kar. 
Koop jij ook lokaal online? Dan is de kans groot dat 
je pakjes vanaf volgende zomer worden afge leverd 
door een lokale pakjesbedeler op een cargobike of 
in een elektrische bestelwagen.
Heerlijk voordelig, super duurzaam en je steunt er 
onze lokale economie mee!

En dat is meteen waar het nieuwe project 
“Holsbeek.Levert” voor staat: onze lokale (on-
line) handel een extra boost geven door in-
woners en handelaars een goedkoop, milieu-
vriendelijk en eenvoudig distributiesysteem 
van bij ons aan te bieden. Holsbeek tekende er  
meteen voor in.

Ook onze naburige gemeenten doen mee. Hierdoor 
kan je binnenkort dus ook pakjes van deelnemende 
lokale handelaars uit Lubbeek, Rotselaar, Bierbeek, 
Haacht, Oud-Heverlee en Leuven ontvangen. Ook 
onze handelaars kunnen in de andere gemeenten 
hun producten leveren. 

Het project wordt uitgerold in de zomer van 
2022, in het voorjaar gaat de testfase van start. 
Onze dienst KMO is momenteel op zoek naar 
kandidaat-deelnemers. 
Ken of ben je een geïnteresseerde handelaar? 
Neem deel aan het digitaal overlegmoment op 
donderdag 16 september om 19.30u.
Of check de KMO-Facebookpagina of 
www.holsbeek.be/holsbeek_levert. 

 Dienst KMO, 016 62 95 08 
kmo@holsbeek.be 
www.holsbeek.be/holsbeeklevert 

Marathon mountain-
bikeroute Frans Claes
Sport Vlaanderen werkte samen met Frans Claes  
(onze bekendste Belgische mountainbiker) een marathon- 
mountainbike route uit in Vlaams-Brabant van maar 
liefst 100 km.

Op zoek naar meer mountainbike
plezier? Surf naar www.holsbeek.be/
mountainbikeroute of  
www.sport.vlaanderen. 

De startplaats van deze route is de sporthal van 
Heverlee. Aangezien de route een lus vormt kan 
je uiteraard ook op eender welke plaats starten en 
aan komen. Voor Holsbeek is Sportschuur Holsbeek 
(Sint-Maurus straat 2) de meest aangewezen startplaats.

Spring op je mountainbike  
en ontdek de route!

 Sportdienst, 016 62 95 04 
sport@holsbeek.be

Scan deze 
QR-code 

met je 
smartphone.

NIEUW! 
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Nieuwe schoolbus voor de Holsbeekse scholen
Weldra rijdt onze nieuwe school-
bus uit voor de gemeentescholen. 
Hij vervangt onze twee kleinere 
gemeentebussen: één van 11 jaar 
en één van 15 jaar oud. 

De nieuwe bus staat 
garant voor duurzaam 
schoolvervoer. Hij beant
woordt aan de hoogste 
Euro 6 standaard van  
milieuvriendelijkheid. 

Met 55 zitplaatsen beschikt de 
bus over een grote capaciteit 
waardoor deze twee volledige 
klassen gelijktijdig kan vervoeren.  
De bus wordt gebruikt voor 

buitenschoolse  activiteiten en 
schoolreizen. De kostprijs bedraagt 
286.165 euro. Dat is een grote in-
vestering. Maar door beroep te 
doen op het stock aanbod van reis-

bussen, kon de gemeente deze 
bus met een grote korting kopen. 
Hierdoor rijden de kinderen in een 
reisbus met alle comfort voor de 
prijs van een klassieke schoolbus.

8 |

De man achter het stuur is buschauffeur Geert.  Al bijna 30 jaar is hij een vaste waarde voor 
het veilig schoolvervoer van onze kinderen. 

Woensdag 1 september is het 
D-day voor de nieuwe school-
bus. Hoe ziet de start van het 
schooljaar er voor jou uit?

Qua vervoer is dat aan het begin nog 
eerder rustig. Het beperkt zich tot  
korte verplaatsingen, zoals het weg-
brengen en ophalen  van de kinderen 
voor de turn- of zwemles. 

De focus ligt de eerste dagen op de 
vervoersbesprekingen met de school-
directies en de veiligheidsmaatre-
gelen op de bus. Zo trekken we voor 
iedere  school een halve dag uit voor 
het leren omgaan met noodsituaties. 
Ik leg de leerkrachten dan uit wat ze 
moeten doen in  geval van brand, een 
ongeval,... en hoe ze de kinderen veilig 
kunnen laten uitstappen. Dankzij de 
aanwezigheid van een tweede deur 
in het midden van de bus verloopt 
deze evacuatie nu trouwens veel  
efficiënter.
Ook in het kader van corona ge-
bruiken we deze middendeur als  
extra veilig heidsmaatregel. De kinde-
ren verplaatsen zich van daar naar ach-
ter in de bus zodat ze zo ver mogelijk 
van mij kunnen zitten. Met de oude 
bus was dit alle maal niet mogelijk.

Zie je, naast de verhoogde 
bus veiligheid, nog andere 
verschillen met de vorige bus? 

Deze bus is groter waardoor ik twee 
klassen kan vervoeren voor school-
activiteiten. Dit bespaart tijd en 
extra verplaatsings kosten. Met de 
vorige bus moesten er soms dubbe-
le ritten gebeuren omdat niet alle 
kinderen erin konden of moesten 
de scholen soms zelf extra bussen 
huren. Daarnaast rijden we nu met 
een duur zame bus die minder ver-
bruikt dan onze twee oude bussen.  

Hij kan bovendien tot 30 jaar mee-
gaan. Op het eind van de rit sparen we 
er dus behoorlijk wat geld mee uit.

Krijg je je weken goed gevuld 
met het vervoer voor school-
activiteiten en -uitstappen? 

Absoluut! De afgelopen jaren reed 
mijn collega Luc ook enkele dagen met 
de andere schoolbus. Dit valt nu weg. 
Mijn weken zitten al goed vol met de 
wekelijkse turn-en zwemlessen en de 
bib-dagen. Daarnaast komen er ook 
nog de verplichte leermomenten op 
verplaatsing bij, zoals het toneel en 
het verkeerspark, én de schoolreizen.

De bus rijdt nog voor andere 
doeleinden uit dan die van de 
gemeentescholen? 

Klopt. Tijdens de vakanties rijdt de 
bus ook voor de gemeentelijke speel-
plein- en tienerwerking. Daarnaast 
rijd ik iedere schoolweek naar de 
woensdagnamiddag opvang in De 
Gobbel. Ik vervoer dan alle kinderen, 
ook die vanuit de vrije scholen. Voor 
hun andere leerlingenvervoer, zoals 
de ritten naar het zwembad of de 
sporthal, voorziet de gemeente in de 
meeste gevallen trouwens een alter-
natieve tegemoetkoming (bv. het be-
talen van een private busmaatschap-
pij). Waar mogelijk, bieden we dus ook 
voor hen een vervoersoplossing aan.

interview
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Vernieuwing sanitair GBS De Zilverlinde en GBS De Gobbel

Tijdens de zomermaanden werkten we hard in de gemeentelijke scholen aan de vernieuwing van het 
sanitair. Het sanitair in deze scholen was niet meer conform de richtlijnen, waardoor het uitgebreid en 
vernieuwd moest worden. De installatie van een volledig nieuw sanitair blok en de modernisatie van 
de stookplaats, maakt het voor de leerlingen en de schoolteams veel aangenamer bij de start van het 
nieuwe schooljaar. 

We besteedden veel aandacht aan de ventilatie en de verlichting. We vervingen ook de oude stookolieketel 
door een hoog rendement-gasketel. Het totale budget voor beide locaties komt op 667.000 euro, incl. btw.

De Zilverlinde
Het sanitair van De Zilverlinde was nog gemengd, 
waardoor meisjes en jongens dezelfde ruimte  
gebruikten, met 9 toiletten en 2 lavabo’s. 
Na de werken beschikken de leerlingen over 15 
toiletten en 4 lavabo's, gescheiden voor jongens 
en meisjes. We voorzien ook een apart toilet voor  
personen met een handicap. 
Om ruimte te creëren voor al deze werken is het  
lokaal van de directie, dat aan het originele sanitair 
grensde, mee in gebruik genomen. Een prefab-kan-
toorunit wordt het nieuwe lokaal voor de directie.

De Gobbel
In De Gobbel krijgen zowel de kleuters als de leer-
lingen van de lagere school nieuwe toiletten. 

Hiervoor is de bestaande gang naast de kleuter-
lokalen opgeschoven en is een centrale gang  
gecreëerd tussen de trappenhal en de kleuterspeel-
plaats. Je moet zo dus niet meer door het kleuter-
sanitair als je naar de kleuterklassen of de refter wil. 
In De Gobbel  is eveneens de stookplaats vernieuwd. 
Ook het leraarslokaal krijgt nog een  volledig nieuw 
jasje. 

Tot slot pakken we nog de brandveiligheid aan door 
de trappenhal te compartimenteren en door extra 
branddeuren te plaatsen. 

 Dienst infrastructuur, 016 79 11 07,  
openbarewerken@holsbeek.be

Opvang op woensdagnamiddag
Voor kinderen van 2,5 jaar t.e.m. het zesde leerjaar

Elke woensdag van 12u tot 18u in gemeenteschool 
De Gobbel (Gobbelsrode 5). Per begonnen uur betaal je 
twee euro. 
Kindjes van andere scholen uit onze gemeente 
brengen we met de schoolbus naar de Gobbel. 
Online inschrijven kan  via https://in.holsbeek.be. 

 Opvang, 016 79 11 06 
jeugd@holsbeek.be 
www.holsbeek.be/woensdagnamiddagopvang

| 9

Sanitair in aanbouw
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| TERUG NAAR SCHOOL | 

Schooltoezicht politie
Met het nieuwe schooljaar start ook het school-
toezicht van onze wijkinspecteurs. Samen met de 
gemachtigde opzichters zorgen zij voor een veilige 
verkeersomgeving. Ze helpen de kinderen vlot door 
het verkeer en waken erover dat de verkeersregels 
correct nageleefd worden. Dit is veelal preventief, 
al hoort het vaststellen van eventuele overtredin-
gen er ook bij.

“Een verkeersveilige schoolomgeving 
is een prioriteit van onze wijkagenten, 
maar het blijft een gedeelde verant
woordelijkheid. Het is belangrijk dat 
ook de scholen zelf, de ouders en alle  
andere weggebruikers hier aandacht 
voor hebben.”  

Onze wijkpolitie houdt toezicht in de omgeving van 
onze vijf schoolzones: Kortrijksebaan/Sint-Maurus-
straat, Appelweg, Gobbelsrode, Klein Langeveld 
en Losting. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeers-
situaties en andere problematieken melden via het 
online contactformulier op www.politie.be/5391 of 
de wijkinspecteur ter plekke aanspreken. 

 Wijkcommissariaat Holsbeek, 016 62 95 13 
pz.lubbeek.wijk@police.belgium.eu 

Veilige start van het schooljaar
Met het aanbrengen van nieuwe markeringen wil-
len we de schoolomgevingen nog veiliger maken. 
De vierkante gekleurde blokken samen met het 
woord ‘SCHOOL’ en een blok met ‘30’ maken de be-
stuurders attent om de snelheid aan te passen in de 
schoolzones.
Daarmee zijn onze scholen in Holsbeek klaar voor 
de start van een nieuw en veilig schooljaar. 

| VRIJWILLIGERS | 

Aan de slag als…
…vrijwillige lesgever bij Auxilia vzw

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die aangepaste 
en individuele leerhulp biedt aan kansarme jonge-
ren en volwassenen, zonder onderscheid van huids-
kleur of levens beschouwing.
Zij zoeken dringend vrijwilligers voor regio Hage-
land (waaronder ook onze gemeente) die bereid zijn om 
wekelijks één uur huiswerk- of studiebegeleiding te 
geven bij kinderen, jongeren en volwassenen die so-
ciaal, financieel of cultureel minder kansen hebben. 

Ervaring of een pedagogisch diploma is niet nodig. 
Enthousiasme in het vrijwilligerswerk en geloof in 
de leerling zijn de uitgangspunten.

Meestal gaat het om leervragen zoals: 
• Lezen, schrijven, rekenen,… in de basisschool
• Talen - vooral Nederlands aan anderstaligen, 

Frans, Engels, Duits – maar ook wiskunde,  
economie en wetenschappelijke vakken

• Basis computergebruik in de secundaire school

Heb je zin om je hiervoor het komend schooljaar 
in te zetten?
Contacteer José Adams, 0494 31 09 55
hageland@auxilia-vlaanderen.be

 www.auxilia-vlaanderen.be 

Is jouw organisatie 
ook op zoek naar 

vrijwilligers? 
Laat het ons weten via 

communicatie@holsbeek.be 

en we plaatsen je oproep in het infoblad.

© www.octopusplan.info 

Onderhoudsvrijwilliger 
voor het Kasteel van Horst 

Heb je een hart voor Horst en steek je  
graag de handen uit de mouwen?

Meer info op: www.herita.be/vacatures

Gezocht!
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| HOLSBEEKSE AUTEUR IN DE KIJKER | 

Gedurende een aantal edities van Hi plaatsen we een Holsbeekse auteur in de schijnwerpers, met één of 
meerdere publicaties. De eer is deze keer aan Hilde Helsen. Zij stelt ons haar boek “DREAMERS who DO” 
voor. Je vindt haar boek ook terug in de bibcatalogus: https://holsbeek.bibliotheek.be. 

Hilde Helsen aan het woord
Tijdens mijn jaren in de chemische sector, slaagde ik erin ingrij-
pende veranderingen succesvol te realiseren en dit in verbin-
ding met alle betrokkenen. Hoe deed ik dat? Hoe slaagde ik 
daarin? 

Mensen drongen wat aan: “Waarom schrijf je geen boek om 
mensen aan te sporen dit ook zo te doen?”
Als ingenieur ging ik op zoek naar een model, met als resultaat 
“DREAMERS who DO ©”. En zo ontstond mijn boek. 

“Met DREAMERS who DO wil ik mensen  
inspireren om boven zichzelf uit te stijgen  
zodat ze samen met anderen dromen  
realiseren. Ik baseer me hiervoor op mijn  
geloof: Plus est en Vous. Er zit meer in jou  
dan je denkt.”

Over haar boek
Het boek ‘DREAMERS who DO” creëert een veilig klimaat  
waarin je als lezer geprikkeld wordt tot actie, voor jezelf  
én voor anderen, zowel in je persoonlijk als in je professioneel 
traject. 

Je kan aan de slag met vragen zoals: “Hoe krijg je een helder 
zicht op de droom die in je leeft?”, “Wat staat nog in je weg om 
die droom te ontvouwen en hoe effen je het pad?, “Hoe help 
 je mensen in je omgeving met dezelfde vragen?”. 

Voor elk van ons bestaat een weg die recht naar onze droom 
leidt. Die te vinden is de kunst. 
Vanuit een onwankelbaar geloof in ieders potentieel voor 
droomontsluiting vertaal ik mijn eigen ervaring naar een bruik-
baar vierstappenmodel. 

Daarbij baseer ik me op de authentieke kracht in de muziek 
van Lenny Kravitz en verweef ik de inzichten van hedendaag-
se denkers als Simon Sinek, Maya Angelou, George Kohlrieser  
en William Ury. Kunstenaar Koen Vanmechelen markeert zijn 
eigen stappen doorheen het parcours. 

Zelf aan de slag met jouw droom
Geen enkele droom realiseer je alleen en weet: er is altijd hulp. 
Bij TRAJECTUM vertalen we het in het boek beschreven  
vierstappenmodel in begeleidingstrajecten die je als indivi-
du, als team of als organisatie kan doorlopen. Wie me volgt  
op sociale media weet ondertussen dat ons kasteeldomein 
mijn geliefde plek is om te herbronnen en mensen mee te  
nemen in hun droomontsluiting.

Over de auteur
Hilde Helsen is ingenieur materiaalkun-
de. Ze was één van de eerste vrouwelijke  
ingenieurs in een internationale topfunc-
tie. In 2012 richtte ze TRAJECTUM op, een 
bureau voor transitiebegeleiding. In 2018 
bracht ze haar paperback 'DREAMERS 
who DO' uit bij uitgeverij Lannoo. 
Geboren en getogen in Wezemaal, bouw-
de Hilde haar thuis in Nieuwrode, en is ze 
inwoner van Holsbeek sinds 1995.

 www.dreamerswhodo.be 
www.trajectum.be 
Twitter: @edlih 
Instagram:  
hilde.helsen & _dreamerswhodo_
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|  JONG GEWELD | 

Kindercultuur
Kinderen en jongeren moeten kunnen  
genieten van cultuur.  En liefst dan nog op 
hun maat. 

We zoeken regelmatig naar leuke workshops 
en activiteiten voor de allerkleinsten onder 
ons:
• kennis maken met muziek
• schommelend dansen met de ouders
• een ridder of prinses worden in het Kasteel  

van Horst
Dit najaar lopen de activiteiten verder. 
Er komen opnieuw enkele leuke activiteiten 
aan voor peuters en kleuters vanaf 1 jaar.

Het volledige programma vind je  
terug op https://in.holsbeek.be  
vanaf 18 september.

 Jeugddienst, 016 62 91 94,  
jeugd@holsbeek.be 

Sport & Spel
Elke woensdag in de Sportschuur 
(vanaf 1 september)
In samenwerking met Gymgroep Holsbeek

Van 14u tot 15.30u genieten kinderen van het  
1ste t.e.m. het 3e  leerjaar van sportieve spelen, balsport-
initiaties, atletiekvaardigheden en sportspelen.

Van 15.30u tot 17u komt het 4e t.e.m. het 6e leer-
jaar aan hun trekken met een ruim aanbod van  
diverse sportdisciplines.

Voor beide groepen worden er speciale activiteiten geor-
ganiseerd: klimmen en schaatsen.

Online inschrijven  
en betalen via 
https://in.holsbeek.be. 

 Sportdienst 
016 62 95 04 
sport@holsbeek.be
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|  JONG GEWELD | 

Sportkampen, tieneractiviteiten en speelpleindagen 
in de herfstvakantie
Van 2 tot 5 november, voor jongeren van 3 tot 16 jaar

• 2 t.e.m. 4 november: 
- Sport en spelkamp - Thema 'Goochelen'
- Kleuterdans en spelkamp - Thema 'Prinsen en 

prinsessen'
• 3 november: Aqualibi
• 4 november: Paintball bij Red Fox Paintball in 

Aarschot
• 5 november: 

- Walibi - de Halloween-editie
- Special Days (G-omnisportkamp)

Of wat dacht je van een knalvakantie op het 
speelplein? 
Een speelpleindag start om 9u en eindigt om 16u. 
Vanaf 7.30u en tot 18u voorzien we opvang. 

Op https://in.holsbeek.be vind je alle prak-
tische info per activiteit (prijs, locatie, leeftijds-

groep,…). Via hetzelfde webadres kan je je 
kind(eren) inschrijven en de acti viteit(en)  
online betalen. 

 Tieneractiviteiten en speelplein 
Jeugddienst, 016 62 91 94 
jeugd@holsbeek.be

 Speelplein, 016 79 11 06 
speelplein@holsbeek.be

 Sportkampen 
Sportdienst, 016 62 95 04 
sport@holsbeek.be

Voor lees- en feestbeesten is er De Leesjury!
De Kinder- en Jeugdjury (KJV) bestaat 40 jaar. Tijd voor een make-over!
KJV heet voortaan De Leesjury.

Kinderen en jongeren  
laten meelezen als  
jurylid? 
Het kan vanaf nu!
Iedere boekenwurm van 4 tot 
18 jaar kan meelezen en zijn of 
haar stem uitbrengen op de te 
lezen genomineerde boeken. Het 
aantal en het soort boeken dat je 
leest, is afhankelijk van je leeftijd.
Stemmen gebeurt via de bib en 
kan nog tot eind april. 

Wie leest, wordt beloond!
Om de leesinspanning van de jury-
leden te belonen, wordt iedere  
lezer in de watten gelegd op 
het einde van het leesjaar.  

Er staat een geschenkje voor je klaar 
en, als het weer kan, vieren we samen 
feest. 
Surf naar www.deleesjury.be en 
ontdek alles over de vernieuwde 
werking van De Leesjury!

Overtuigd? 
Dan zijn alle kandidaat-juryleden 
van harte welkom in de bib om 
zich in te schrijven en uiteraard… 
hun boeken te ontvangen.

   Bibliotheek, 016 62 91 99,              
       bibliotheek@holsbeek.be
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| KLINKT GOED | 

Beelden, klanken en handen. Ze bewegen, ontroeren  
en spelen. Met dit unieke programma ‘Moving 
Hands’ reist de Brusselse pianist Kim Van den 
Brempt door drie eeuwen filmmuziek. Kim brengt 
een origineel programma waarbij vijf componisten 
uit de Lage Landen in dialoog treden met Philip 
Glass, het icoon van de minimalistische muziek. 

Kim vroeg bevriende Belgische componisten – 
Raf Keunen, Johan Hoogewijs, Tuur Florizoone, 
Reinhard Vanbergen en Brendan Jan Walsh – om 
een nieuw werk te maken. 

De ‘Piano Etudes’ van Philip Glass wisselt hij af 
met deze nieuwe filmische composities. Op die ma-
nier creëert hij een uniek, persoon lijk en bewogen 
recital dat luistert naar de titel ‘Moving Hands’.  
'Moving' verwijst naar film en bewegend beeld 
maar betekent ook ontroerend. 
En hoe kan Kim Van den Brempt ontroeren? Door 
piano te spelen met zijn handen. Moving Hands.

De opbrengst van dit concert gaat 
inte graal naar De Wissel, een bege
leidingsnetwerk voor jongeren en  
jonge gezinnen in onze gemeente en 
regio. 

Praktische info
Vrijdag 15 oktober om 20u
Crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 
(Nieuwrode).

Tickets: 14 euro per persoon (een drankje achteraf 
wordt aangeboden door de gemeente Holsbeek). 
Tickets zijn te koop via www.holsbeek.be of via 
cultuur@holsbeek.be.

Bij verdere vragen, kan je terecht bij de cultuurdienst in het  
gemeentehuis of op het telefoonnummer 016 62 95 02. 

Moving Hands
op 15 oktober

Benefietconcert t.v.v. De Wissel met pianist Kim Van den Brempt

Maak kennis met De Wissel 
De Wissel is een voorziening voor bijzondere 
jeugdzorg met verschillende afdelingen in het 
Leuvense en het Hageland. Ze onthalen, waarde-
ren en sterken kwetsbare jongeren. Jaarlijks zijn 
ze aanwezig bij zo’n 350 jongeren en gezinnen, 
waaronder ook in Holsbeek. In SintPietersRode 
ligt de Switch, een afdeling van De Wissel. In de 
Switch begeleiden ze meisjes tussen 14 en 21 jaar.  

De begeleiders bieden wat nodig is. Soms is dit voor 
even: enkele gesprekken maken dat het gezin terug 
haar vaart vindt. Maar de begeleiding kan ook uit-
groeien tot een intensief zorgend en therapeutisch 
traject met residentiële opname.

De Wissel voorziet begeleiding in het gezin, aan huis, 
of in een studio in de stad voor jongvolwassenen.  

Mogelijks gebeurt dit 
na een verblijf in één 
van de drie residentië-
le locaties in de regio. 
Ze organiseert een 
dagbestedingsplek 
voor jongeren die tij-
delijk niet op school kun-
nen zijn. 

Met het OverKop-huis biedt ze een veilige plek 
waar jongeren tot 25 jaar leuke activiteiten kunnen 
doen, maar eveneens een luisterend oor vinden en 
beroep kunnen doen op professionele therapeuti-
sche hulp.   

 www.wissel.be
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Nederlandstalige warme 
concerten in het Buurthuis 
Voor fijne culturele avonden hoef je ook dit cultuur
seizoen niet ver te rijden. In samenwerking met 
Wesp vzw zet de cultuurdienst voor de tweede 
keer een concertprogramma op in het Buurthuis 
in Nieuwrode. Dit seizoen kleuren we in met mu-
ziek van Ronny Mosuse, RIET, Wigbert en Philippe 
Robrecht. 

Gedurende vier avonden komt de  
crème de la crème van de Nederlands
talige muziek gewapend met gitaar, 
zang en veel mooie teksten naar  
onze gemeente.

Op donderdag 21 oktober verwelkomen we 
Philippe Robrecht 
Na een leven vol muziek verhuizen Philippe en zijn 
vrouw naar Inishbofin, een eilandje aan de Ierse 

Westkust, Connemara.  Hij heeft daar zijn muziek-
studio en speelt ‘gigs’ in pubs. Hij ging altijd zijn  
eigen weg met ambities door niemand ingefluis-
terd. In 2020 was het tijd voor nieuwe liedjes, een 
nieuw verhaal en dat doet hij liefst in zijn eigen 
taal. Het album “2020” is een mix van 11 nieuwe 
liedjes en bewerkingen van 11 bekende liedjes,  
gekruid met Ierse en Vlaamse ingrediënten, stem-
men, blazers, en vele grote en kleine snaren. 

Philippe speelt dit album live samen met smaakma-
kers  Andries Boone en Dirk Naessens, beiden multi- 
instrumentalisten en de juiste mannen om dit  verhaal 
de juiste kleur te geven.

Praktische info
Donderdag 21 oktober om 20u
Buurthuis, Dorp 7 (Nieuwrode)

Tickets: per concert 12 euro of een combiticket aan 
40 euro voor de vier concenrten.

Familievoorstellingen in 
het Buurthuis in Nieuwrode 
op woensdagnamiddag  
Voor grootouders en kleinkind, voor papa en doch-
ter of voor mama en zoon: voor iedereen die graag 
geniet van een mooie familievoorstelling zet de cul-
tuurdienst voor het eerst enkele familievoorstellin-
gen op in het Buurthuis in Nieuwrode. 

In het najaar komt ‘Mevrouw Ja & Meneer Nee’: 
een grappige en ontroerende muziektheatervoor-
stelling van TG Tsunami vol levenslust en liedjes.  

In het voorjaar speelt Sol de Mol van poppen -
-theater Wortel: een voorstelling vol met muziek, 
poëtische beelden en circusacts.

• Mevrouw Ja & Meneer Nee – woensdag 20 ok-
tober 2021 – 15u

• Sol de Mol - woensdag 2 februari 2022 – 15u

Tickets: per voorstelling 8 euro of een combiticket 
aan 15 euro. 

Puur, van bij ons, hier in Holsbeek! 

 Koop je tickets aan bij de cultuurdienst of via www.holsbeeksessies.be. 
 Meer info: cultuur@holsbeek.be - 016 62 95 02.

    H O L S B E E K
J U N I O R
  S E S S I E S

| KLINKT GOED | 
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| DAG VAN DE VREDE | 

21 september is Internationale Dag van de Vrede
De Verenigde Naties riep 21 september uit tot  
Internationale Dag van de Vrede. Het doel is een 
wereldwijde dag van wapenstilstand en geweld-
loosheid. Op 21 september hangt Holsbeek de  
vredesvlag aan het gemeentehuis en de gemeente-
lijke scholen uit. 

Oproep ondertekening VN-kernwapen-
verbod
Vorig jaar ondertekende de burgemeester, tevens 
een ‘Mayor for Peace’, een oproep aan de premier 
en de parlementsvoorzitter om een open democra-
tisch parlementair debat te vragen over de aanwe-
zigheid van kernwapens op Belgisch grondgebied. 
Vandaag staan wereldwijd 14.000 kernwapens op-
gesteld. Ze vormen een onaanvaardbare dreiging 
voor mens en planeet. 

De Internationale Dag van de Vrede 
is dé gelegenheid om onze roep naar 
nooit meer oorlog te laten weerklinken. 

Een complete kernontwapening is mogelijk als 
alle landen het in juli 2017 afgesloten VN-ver-
drag voor een verbod op kernwapens zouden on-
dertekenen. 81 staten deden dat inmiddels al, 

waarvan 38 het ratificeerden. Het Verdrag treedt 
in werking van zodra 50 landen het hebben gera-
tificeerd. België heeft het VNverdrag nog niet  
ondertekend. In ons land staan ook al meer dan 
een halve eeuw Amerikaanse atoombommen opge-
steld.

Wat kan jij doen?
1. Hang in de week van 21 september of op 21 sep-

tember de vredesvlag aan gevels, ramen, deuren, 
balkons, op je werk, school,...

2. Post een foto van je wapperende vredesvlag  
op Facebook, Twitter en/of Instagram met

 #vredesvlag. 

Beschik je niet over een vredesvlag?
Je kan deze bestellen via Vrede vzw voor de prijs 
van 6 euro/stuk (1 m op 1,5 m) + 2,94 euro verzen-
ding.

 Vrede vzw, Dok Noord 4 F bus 203 – 9000 Gent 
www.dagvandevrede.be

 Dienst internationale samenwerking, 016 62 95 02, internationaal@holsbeek.be, www.holsbeek.be

Vredesweek 2021:
activiteiten om naar 
uit te kijken!
Maandag 8 november, 20u (Buurthuis 
Nieuwrode): gratis lezing ‘China in de eeuw 
van Xi’ door VRT-journalist Stefan Blommaert. 
Reservatie verplicht via 
internationaal@holsbeek.be. 

Woensdag 10 november, 20u (Buurthuis 
Nieuwrode): benefietconcert S.O.L.I.D.A.I.R. 
ten voordele van Welzijnszorg met o.m. 
Lennaert Maes (Lenny & De Wespen), Elvis 
Peeters en Neeka. 
Tickets via www.holsbeek.be. 

Een organisatie van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikke-
lingssamenwerking, Oxfam Wereldwinkel en de ‘Vrienden 
van de Vlam’.
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| EEN HART VOOR HET KLIMAAT | 

Zin om je buurt te 
vergroenen?

Beschrijf je idee en de meerwaarde en  
bezorg het ons vóór 30 september!

• Mail naar KAT_RTK_Holsbeek@hotmail.com.
• Kom op 18/9 om 11.15u naar de stand op de duur-

zame markt aan het gemeentehuis.
• Vul het formulier in op  

www.holsbeek.be/duurzame_gemeente. 

De Ronde Tafel van het klimaat heeft nog een klein 
spaarpotje waarmee ze een straat of kern aantrek-
kelijker wenst te maken. 

Biodiversiteitsbijdrage, budget en vereist onder-
houd liggen in de weegschaal bij het weerhouden 
en het samen uitwerken van de ideeën. 

Wegwijs in de renovatiejungle
Jouw Energiehuis stippelt verschillende wegen 
voor je uit en geeft neutraal en (bijna) gratis advies. 
Energiehuis IGO is actief in het arrondissement 
Leuven en wil met de steun van de provincie en 
de gemeenten alle inwoners helpen om energie te  
besparen.

Gratis online infoavond Energetisch Renoveren
op 22 september om 19.30u 

Op het programma:
- uitleg over vrijblijvende begeleiding van je 
 renovatieproject
- uitleg over het aanbod Energiek Wonen met op 

kwaliteit geselecteerde aannemers
- een overzicht van alle mogelijke premies, 
 financiering en andere voordelen bij renovatie
- mogelijkheid om vragen te stellen

 Energiehuis IGO – Johan Eyben 
Energiehuis@igo.be of 0471 66 04 27

Inschrijven via 
http://digitaleinfosessies.igo.be 

of scan de QR-code  
met je smartphone. 

Verstandig omspringen met natuurlijke bronnen, 
samen met Oxfam!
Wat is er aan de hand met palmolie?

De kans dat je al eens palmolie gebruikte, is vrij groot. Het zit in shampoo, brood, 
margarine en zelfs in je brandstoftank. Het is een wonderproduct waar we maar 
niet genoeg van krijgen. En daar begint de miserie, want te veel is trop voor de 
natuurlijke bronnen op aarde. 

Moeten we palmolie dan gelijk naar de strafbank verwijzen? Niet meteen. 
Want duurzame palmolie van kleinschalige coöperaties bestaat. 
De coöperatie waar Oxfam Fair Trade de palmolie voor de choco aankoopt ligt in 
Ghana. Ze is zowel bio als fairtradegecertificeerd.
In het Oxfam Fair Trade assortiment zitten producten met én zonder palm olie.  
Zo kan elke choco-liefhebber, of die nu kiest voor choco met of zonder palmolie, 
guilt-free genieten!

 Oxfam Wereldwinkel Holsbeek,  
Sint-Maurusstraat 3, 0473 27 13 13, holsbeek@oww.be

Ideetje om je 
lokale buurt te  

vergroenen,  
biodiverser  

of aangenamer  
te maken ? 



| IN ‘T GROEN | 

Ontdek de groene parels 
in Vlaams-Brabant
Nieuwe regiogidsen voor het Hageland en de 
Groene Gordel

Toerisme Vlaams-Brabant pakt uit met twee nieuwe 
regiogidsen: één voor het Hageland en één voor de 
Groene Gordel. Je vindt er heel wat topattracties 
in én geheime plekjes om te koesteren. Uiteraard 
ontbreekt ook onze gemeente niet. Het Kasteel 
van Horst, de Hagelandse Vallei, het Chartreuzen-
bos,… al onze wondermooie hotspots komen er in 
aan bod. 

Doorblader Het Hageland en de  
Groene Gordel 

Of haal je gratis brochures af bij de dienst 
toerisme in het gemeentehuis. 

Samenaankoop hagen, 
heggen en bomen 
Behaag je tuin met streekeigen planten
Jouw tuin, groot of klein, kan een verschil maken 
voor natuur en klimaat. Maar liefst 1.515 mensen 
plaatsten in 2020 een bestelling via de samenaan-
koop en zorgden zo voor meer groen. 

  AANBOD
Bomen en haagpakket voor kleinere tuinen, 
klimaat bomen, bomen die geen last hebben van 
natte voetjes, bijvriendelijke bomen en pakket-
ten,  gemengde pakketten voor hagen, heggen, 
houtkanten en bosranden, hoogstam(fruit)bomen,  
loofbomen, knotwilgen, wilgenhutten,… 

Maak van je tuin op een voordelige 
manier een fijne plek voor vogels, bijen 
en vlinders. En geniet zelf ook van de 
bloesems, het fruit en de schaduw. 

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant  
garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed 
aan een goede prijs.   

BESTEL online tussen 1 september en 15 oktober 
op www.behaagjetuin.be.  

AFHALING
Het bestelde plantgoed haal je af op het gemeente-
lijk verdeelpunt op zaterdagvoormiddag 4 decem-
ber in de gemeentelijke loods (Bruul 56).

Wens je ondersteuning en advies? 
Met concrete vragen over  je bestelling en de 
aanplanting in je tuin kan je contact opnemen 
met je regionaal landschap via info@rlnh.be. 

De 500 zakjes bloemenzaad vlogen de deur 
uit en mochten menige tuintjes verrijken met 
fleurige kruidige bloemen. Een streling voor 
het oog van de mens en tong van de bijen.  
Hartelijk dank aan iedereen die onze  
bio diversiteit een boost gaf!

HET HAGELAND 
zoveel om van te proeven

Bloemenakkers 
in Holsbeek

Scan de 
QR-code 

met je  
smartphone
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Nieuw e-loket voor brandweerhulp bij noodweer

Voortaan kan je op het e-loket www.1722.be te-
recht om brandweerhulp bij noodweer voor niet- 
levensbedreigende situaties te vragen. Dit natio-
nale e-loket handelt je aanvraag op dezelfde wijze 
af als een oproep naar het telefoonnummer 1722. 
Maar in tegenstelling tot het oproepnummer is het 
e-loket permanent bereikbaar.

Het telefoonnummer 1722 zal nog steeds geacti-
veerd worden bij afkondiging van code geel, oranje 
en rood door het KMI. Tijdens piekmomenten kan 
dat nummer echter overbevraagd zijn. Het e-loket 
www.1722.be biedt hiervoor een alternatief.

Je gebruikt het e-loket www.1722.be wanneer er 
geen risico op levensgevaar is, maar je toch de hulp 
van de brandweer nodig hebt (bijvoorbeeld bij veel 

schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, 
wateroverlast op de openbare weg,...).

Overstromingen in juli
Naar aanleiding van het afgelopen noodweer, 
maakte het Crisiscentrum de webpagina: 
crisiscentrum.be/nl/overstromingen-juli-2021. 
Hierop bundelden ze alle informatie voor slacht-
offers van de nationale waterramp (waaronder 
verzekeringstegemoet koming, het aanvragen van 
financiële steun,…). Schademeldingen kunnen 
nog tot midden september gemeld worden bij het 
Vlaams Rampenfonds.  

 Contact 
Noodplanning, 016 62 91 94 
noodplanning@holsbeek.be 

Nationale testdag BE-Alert op 7 oktober
Ook onze gemeente doet mee. Ben jij al geregistreerd op www.be-alert.be? 
Doen! En je wordt meteen verwittigd bij een noodsituatie en wegenwerken.

Infosessie reanimatie en defibrilleren 
Sporten is gezond, maar intensief sporten vergt 
veel van je lichaam. Mensen die regelmatig sporten 
zijn dan ook kwetsbaar voor letsels. Soms gaat het 
grondig mis. 

Jaarlijks krijgen tientallen mensen een hartstilstand 
tijdens of na het sporten. Dan is het letterlijk van  
levensbelang om snel te reageren als zich een nood-
situatie voordoet. 
Wachten op professionele hulp duurt meestal te 
lang en dan komt het aan op de kennis van ploeg-
maten, trainers, scheidsrechters, bestuursleden, 
begeleiders of supporters.

In deze opleiding leer je hoe je een be
wusteloos slachtoffer moet benaderen, 
hoe je moet reanimeren en hoe je  
een AED (automatische externe  
defibrillator) moet gebruiken.

Praktisch
• Maandag 27 september om 19.30u
• Crematorium/Brasserie Hofheide
 (Jennekensstraat 5, Holsbeek)

• 10 euro p.p. (drankje + syllabus inbegrepen)

• Iedereen welkom!

 Info en inschrijven 
Sportdienst, 016 62 95 04 
sport@holsbeek.be 
https://in.holsbeek.be (inschrijvingen)

 Wees er snel bij want er worden  
max. 12 deelnemers toegelaten.

 We volgen alle coronamaatregelen.



Het coronavirus heeft een ernstige impact op veel bedrijven. Voor Holsbeekse ondernemers is dit niet 
anders. Meer dan ooit verdienen ze onze steun. Met deze reportages laten we je genieten van hun vakman-
schap. Aan de hand van ieders persoonlijk verhaal maak je kennis met hun passie en ongelimiteerde inzet 
om ieder van ons de beste producten aan te kunnen bieden.

| HANDELAARS VAN BIJ ONS | 

HspOK!  
Praktijk voor de begeleiding van sensitieve en hoog sensitieve vrouwen

Waterstraat 8, Holsbeek – (t) 0477 95 66 18
Hspok.be@gmail.com

 
 @hspok.be  

Mijn naam is Marie-Thérèse Terwingen en ik woon 
sinds 2 jaar in Holsbeek, vlakbij het Troostembergbos. 
Ik hou van de natuur, de rust en de stilte en deel dit 
graag met mijn bezoekers. Sinds januari dit jaar startte 
ik hier mijn praktijk.

Sensitieve vrouwen voelen zich vaak anders en heb-
ben het gevoel er niet echt bij te horen. Ze kunnen 
zich uitgeblust voelen of net overactief. Ze komen 
vast te zitten en weten niet waarom. Dat is jammer! 
Want als jij je als sensitieve vrouw beter leert kennen 
voel jij je energiek en vol zelfvertrouwen. 

Gesprekstechnieken, zelfreflectie en eenvoudige  
oefeningen maken deel uit van mijn begeleidingen. 
Ik reik handvaten aan die in het dagelijks leven kun-
nen gebruikt worden en zo zorgen voor een blijvend  
resultaat. Ik ben gebeten door Bachbloesem-reme-
dies en zet ze regelmatig in als ondersteuning van het 
persoonlijk proces.

Voor sensitieve vrouwen die liever op hun eigen  
tempo en in hun vertrouwde omgeving aan de slag 
willen gaan, ontwikkelde ik een cursus zelfstudie.  
Tijdens dit traject geef ik de mogelijkheid om samen 
te reflecteren over persoonlijke vragen.

“Ik verbind me graag met  
sensitieve vrouwen die  
verandering willen in hun 
leven. Ik help hen op weg om 
vervolgens als zelfstandige, 
sterke persoonlijkheden door 
het leven te gaan.”  
- Marie-Thérèse Terwingen, HspOK!-

Daarnaast kwam er het laatste jaar tijd vrij waarin ik 
mij waagde aan het schrijven van het boek “Blij met 
Mij”, een doe-boek voor hoogsensitieve kinderen 
vanaf 10 jaar. Ook jongere kinderen kunnen het boek 
doornemen met hulp van een ouder, een grootouder 
of een coach. 

Het werken met kin-
deren gedurende ver-
schillende jaren en het 
opvoeden van twee 
hoogsensitieve kinde-
ren gaven mij volop in-
spiratie om dit boek tot 
stand te brengen. Het 
boekje “Blij met Mij” 
begint met een verhaal 
waarin het leven van 
een hoogsensitief kind 
op een toegankelijke manier geschetst wordt. Aan 
de hand van korte vragen over het verhaal leert het  
lezertje zichzelf beter kennen.

Verder vind je in het boek leuke, praktische oefenin-
gen, weetjes en tips die het lezertje kan gebruiken 
om te leren omgaan met zijn hoogsensitiviteit. Ik kijk 
heel erg uit naar de eerste druk van het doe-boek in  
oktober. Want op deze manier wil ik, op mijn  
manier, hoogsensitiviteit een eervolle plaats geven in 
onze maatschappij.

20 |



 
| HANDELAARS VAN BIJ ONS | 

JFIX
Reparatie van gsm’s en tablets, ook aan huis

Zijpstraat 5, Holsbeek – (t) 0471 21 15 68 
www.JFIX.be 

 
JFIX
 jfix.repair  

Hey, ik ben Jonas, stu-
dent, 21 jaar, enthousi-
aste vrijwilliger op het 
speelplein en het ge-
zicht achter JFIX.

We kennen het alle-
maal: ineens valt je 
gsm op de grond. Om 
hem vervolgens met 
een bang hart op te 
rapen en te hopen dat 
het scherm niet gebar-
sten is. Enkele jaren ge-
leden had ik hetzelfde 
voor. Ik ging toen langs 
bij de winkel en schrok 
ervan hoeveel ze mij 
aanrekenden.

Volgens de handige Harry die ik ben, nam ik het heft 
in eigen handen. Na wat online-onderzoek en na de 
aanschaf van gespecialiseerd materiaal, begon ik er 
aan. Na uren klungelen en wat leek op het langste 
Dokter Bibberspel ooit, was het eindelijk klaar. Ik 
had gewoon mijn eigen gsm gerepareerd! 

Al snel verspreidde deze boodschap zich onder 
mijn vrienden en medestudenten.  Als student heb 
je namelijk geen fortuinen om telkens je gsm te la-
ten repareren. Zo vonden ze de weg naar mij, JFIX  
was geboren. Ondertussen repareer ik ook tablets, 
laptops en drones, noem maar op. 

“Ik raad iedereen aan die een 
idee heeft, ermee aan de slag 
te gaan. Je kan er alleen maar 
van bijleren.”

- Jonas Janssens, JFIX -

Als ik er zo op terug kijk, was het al een heus avon-
tuur. Maar we gaan verder en geen enkele uit-
daging is me teveel. Gebroken schermen, kapotte 
oplaadpoorten, verouderde batterijen,… You break 
it, we make it!

Ik verwelkom je graag op mijn website of 
Facebook/Instagram-pagina.

VERDE Bloemencreaties
Gezellig buurtwinkelen in het centrum van  
Holsbeek!

Kapeldreef 12, Holsbeek
(t) 0477 33 47 37 / 016 22 76 75
contact@verdebloemencreaties.be
www.verdebloemencreaties.be

Wij, Chantal en Marc, verhuisden in 2018 naar 
Holsbeek. Voordien hadden we 33 jaar onze 
bloemen zaak in Leuven. Ik, Chantal, groeide er op 
tussen de bloemen. Mijn ouders zetten in 1964 hun 
eerder opgerichte zaak verder op de Kapucijnen-
voer, recht tegenover het ziekenhuis Sint-Rafael. 
Toen al kocht papa zijn bloemen op de Euroveiling 
in Brussel. Verse kwaliteit tegen een goede prijs 
was en blijft onze troef.

In de studentenstad 
kwam ik Marc tegen. 
Samen volgden we een 
floristieke opleiding. 
Na ons huwelijk nam 
ik in 1985 de zaak van 
mijn ouders over. Met 
de komst van onze eer-
ste telg stapte Marc 
mee in de bloemen-
wereld, met aandacht 
voor Belgische, ecolo-
gisch geteelde bloe-
men. Hij verzorgt nog 
steeds decoraties voor 
bedrijven en horeca.

Beiden geboeid door nieuwe trends volg(d)en we 
workshops en bijscholingen.
Daar kwam een specialisatie bij in bruidswerk, feest-
gelegenheden en events. 

“We bespreken graag met jou 
je floristieke wensen, zodat 
je dag en feest een speciale 
uitstraling krijgen.”
- Chantal Paeyeneers en Marc De Doncker,  

Verde Bloemencreaties - 

Hier in het natuurrijke Holsbeek zetten we onze  
interesse verder. Je kan bij ons terecht voor boeket-
ten, bloemstukken en planten, nu wel op afspraak 
of op bestelling. Desgewenst bezorgen we aan huis 
en ook buitenlandse leveringen zijn mogelijk. 

Onze garage is voorlopig een atelier in wording.
Hopelijk mogen we jou er eens ontmoeten!

| 21



22 |

| VOOR ONZE SENIOREN | 

Holsbeek Fitt start opnieuw met conditielessen 
Voor mannen en vrouwen vanaf 50 jaar  

Holsbeek Fitt organiseert een nieuwe reeks van  
12 conditielessen voor senioren. 

Het accent wordt gelegd op kracht en evenwicht. 
Uithouding en lenigheid worden eveneens geoe-
fend volgens het FITT-principe (Frequentie – Inten-
siteit – Tijd – Type activiteit). 

In groep doen we gedifferentieerde oefeningen 
aangepast aan de mogelijkheden van elke deel-
nemer. Iedereen is welkom!

Praktische informatie
• Van 17 september tot 10 december 
 (niet op 5 november)
• Iedere vrijdagvoormiddag van 10u tot 11u 
 (bij min. 30 inschrijvingen kan er een tweede  

lesuur ingericht worden, van 11u tot 12u)
• Plaats: Sportschuur, Sint Maurusstraat 2 (bij droog 

weer ook buiten aan de beweegbank- of het  
voetbalveld van Holsbeek)

Voor de 12 lessen betaal je 50 euro op rekening 
BE57 8508 5822 0935 met als mededeling: 
Holsbeek Fitt + je naam. 
Inschrijven kan tot 12 september via 
greet.van.inthout@telenet.be. 

Proefles voor nieuwkomers: 
Vrijdag 10 september om 10u! 

 Karin Bultiauw (lesgever) 
karin.bultiauw@skynet.be

De coronamaatregelen worden zo goed mogelijk nageleefd. 
Handgel en ontsmettingsgel voor materiaal worden voorzien.  
Maskers zijn niet verplicht tijdens het bewegen.

Feesten tijdens de seniorennamiddag
Op dinsdag 5 oktober organiseert de gemeente, samen met de 
seniorenraad opnieuw een seniorennamiddag in de Sportschuur 
volgens een beproefd recept maar toch net ietsje anders. 
VDM-Produkties stelde hiervoor een wervelend programma  
samen.

• Filip D’Haeze praat de namiddag aan elkaar en zingt nog daar-
bij.

• Ellis serveert country en PC Brown is de oude rot in het vak.
• Het Showballet The Star Dancers brengt swung in de optre-

dens.
• En Jo Vally zullen we wel niet meer moeten voorstellen zeker?

De deuren gaan open om 14u voor een show van 2 maal 60 
minuten.
Zoals gebruikelijk bieden we ook gratis sandwiches en koffie aan 
na het optreden.

De uitnodiging voor dit fijne evenement valt begin september in 
je brievenbus. Hou het in de gaten!

 Seniorendienst, 016 62 95 08, senioren@holsbeek.be



Petanque, een oeroud balspel waarvan we maar niet 
genoeg krijgen.

En maar goed ook, want op donderdag 9 september 
 – van 18u tot 20u – start de eerste petanque-avond 
van de seniorenraad. Place to be is de achterliggende 
Koestertuin naast het gemeentehuis. 

Interesse? Schrijf je in bij de seniorendienst. 

Alvast veel succes gewenst, en vooral…
Zorg dat jouw ballen dichter bij de cochonnet 
liggen dan de ballen van je tegenstander. 

 Seniorendienst, 016 62 95 08 
seniorendienst@holsbeek.be

Petanquen in 
volkstuin De Caeter

Wandelen en fietsen 
tijdens de Regionale 
Sporteldagen
De Regionale Sporteldagen in Diest (14 septem-
ber) en Aarschot (19 oktober) kunnen omwille van 
de coronamaatregelen niet doorgaan volgens het 
vertrouwde concept.

Als alternatief wordt in september in elke gemeen-
te van de regio, dus ook in Holsbeek, een afgepijl-
de fietstocht voorzien.
In oktober worden afgepijlde wandeltochten van 
ongeveer 7 km georganiseerd.

Deelnemen is gratis en mogelijk op elk moment 
van de dag. Je kan het parcours bekijken op 
www.sportregiowingedemervallei.be.

De Regionale Sporteldagen zijn een initiatief van 
Sportregio Winge-Demervallei i.s.m. Sportdienst 
Holsbeek.

 Sportdienst, 016 62 95 04 
sport@holsbeek.be 

Infosessie over de QR-code

Maar wat is een QR-code en meer nog, hoe 
en waarvoor gebruik je deze?
De seniorenraad geeft hierover graag een ‘blokje’ 
uitleg tijdens een QR-toelichtingsmoment. 
Wees welkom op donderdag 23 september om 
18u in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De infosessie duurt twee uur, deelnemen is gratis. 

Schrijf je in bij de seniorendienst via 
senioren@holsbeek.be of reserveer 
telefonisch op het nummer 016 62 95 08. 

In de vorige Hi- 
editie kon je de Senioren-

gids downloaden door met je 
smartphone deze QR-code in 

te scannen.

| VOOR ONZE SENIOREN | 
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Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker

Koop je ook een azalea?
De fysieke verkoop van de azalea’s t.v.v. Kom op 
tegen Kanker kan dit jaar opnieuw doorgaan.  
Tijdens het weekend van 17, 18 en 19 september 
(en enkele dagen ervoor) kom je ze op de vertrouw-
de verkooppunten in onze gemeente tegen: het  
gemeentehuis, het woonzorgcentrum, de winkels, 
de kerken,… Een plantje kost 7 euro.

Net als vorig jaar kan je de plantjes ook online 
bestellen via de website 
www.komoptegenkanker.be/plantjesweekend. 

Dit kan t.e.m. 19 september. De afhaling gebeurt in 
het weekend van 25 september.

De opbrengst van het Plantjesweekend 
gaat naar verschillende steun en  
zorgprojecten voor kankerpatiënten. 

Met het ingezamelde geld worden er o.m. speci-
ale activiteiten georganiseerd voor kinderen en  
jongeren met kanker. Een deel van de opbrengst 
gaat naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen. 

Zelf azalea’s verkopen?
Contacteer één van de comitéverantwoordelijken:
marleen.minnen@telenet.be (0484 61 14 74)
mark.salaets@gmail.com (016 62 33 39)
luc.maris@telenet.be (016 62 05 77)

7 oktober: Internationale Dag van de BorstkankerMAN
Borstkanker komt ook voor bij mannen. In België 
zijn er jaarlijks een 100-tal mannen die de diagnose 
van borstkanker krijgen. Tegenover het aantal ge-
vallen bij vrouwen, zo’n 10.000 diagnoses per jaar, 
is dit een zeer beperkt aantal. 
Maar net omdat het zo zeldzaam is en veel mensen 
niet weten dat mannen borstkanker kunnen krij-
gen, wordt bij hen de diagnose vaak later gesteld.

Voor mannen bestaat er geen bevol
kingsonderzoek (50 tot 69 jaar), en 
de meeste mannen onderzoeken hun 
eigen borsten nooit. Gevolg: de ziekte 
wordt pas in een laat stadium ontdekt 
met een laattijdige inzet van de  
therapieën. Dat kan fataal zijn.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de 
BorstkankerMAN geven we daarom graag speciale 
aandacht aan de vzw BorstkankerMAN. 
Ze informeren de bevolking over het bestaan van 
verschillende soorten borstkankers bij mannen.
De vereniging werd in 2018 opgericht door vijf  
patiënten, het aantal leden (allemaal patiënten) 
steeg uiteindelijk sneller dan gedacht.  

Ze staan elke mannelijke patiënt met raad en daad 
bij en bezorgen hem informatie zodat hij maximale 
overlevingskansen heeft.  
Aarzel niet hen te contacteren als je met vragen zit. 

 www.borstkankerman.be 
borstkankerman@gmail.com



| WELZIJN | 

Feel my love film – 
Over liefde en loslaten 
Praatcafé dementie:
maandag 18 oktober – 14u (onthaal vanaf 13.30u) 
WZC Sint-Margaretha (Kortrijksebaan 4, Holsbeek)

We kijken samen naar het ontroerend portret van 
mensen die leven met dementie. 'Feel my love' toont 
de bewoners van Huis Perrekens in hun dagelijks  
leven, gedragen door elkaar en hun omgeving.  
Het is een film die kijkt naar wat er nog is, niet naar 
wat er verloren ging. 

Nabespreken doen we met dementiecoach aan 
huis, Greet Herkes.

Voor iedereen die met dementie gecon-
fronteerd wordt
Voor de personen met dementie wordt er tijdens 
de toelichting een aangepaste  activiteit voorzien 
in het dagverzorgingscentrum. Ook zij zijn dus van 
harte welkom!

De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig.

 Liesbeth Vermeire (dienst gezinszorg OCMW), 
016 31 42 87 
liesbeth.vermeire@ocmw.holsbeek.be

 Sara Mahieu (referentiepersoon dementie  
WZC Sint-Margaretha), 016 26 92 10 
Sara.Mahieu@zusters-berlaar.be. 

Het praatcafé dementie is een pop-up ontmoetingsplaats, geor-
ganiseerd door OCMW Holsbeek, WZC Sint-Margaretha, LDC De 
Sprankel en het Expertisecentrum Dementie Memo. Tijdens iedere 
bijeenkomst staat er een bepaald aspect van dementie centraal, uit-
gediept door een deskundige gastspreker. 

Lezingen opvoedings-
ondersteuning 
Enkele keren per jaar organiseert de jeugddienst  
lezingen over opvoedingsondersteuning. 
Wisselende thema’s voor meerdere leeftijdsgroe-
pen komen aan bod.

Vanaf 18 september vind je op www.holsbeek.be 
 een overzicht van de lezingen in het najaar. 

Ben je geabonneerd op de nieuwsbrief van de 
jeugddienst? Hou deze dan ook zeker in de gaten! 
Alle ouders zijn van harte welkom, toegang is gratis!
  

 Jeugddienst, 016 62 91 94 
jeugd@holsbeek.be

Illustratie: Ilah 
© www.onthoumens.be

Op de koffie 
met het OCMW
Word je dit jaar 65,70,75, 80, 85, 90, 95 of 100 jaar?
Of geniet je gezinszorg via het OCMW?
Dan ontvang je in september een uitnodiging van het 
OCMW, goed voor een gezellige koffie en taartnamiddag 
op maandag 25 oktober in het Buurthuis van Nieuwrode.

Wie op visite komt, schuift aan voor fijne babbels met 
buurtbewoners en OCMW-medewerkers in een sfeervol 
decor met animatie en infostands.

Het cliënteel van de dienst gezinszorg ontvangt hun uitno-
diging via de thuiszorg medewerkers. De jarige doelgroep 
krijgt een uitnodiging in de brievenbus.

Dit initiatief kadert binnen de OCMW-regelgeving om jaarlijks de cliënten 
van de dienst gezinszorg inspraak te verlenen en de oudere inwoners te in-
formeren over de thuiszorghulp.

Wil je ontdekken wat het OCMW voor jou kan 
doen? Wacht deze infodag niet af en contacteer  
de sociale dienst: (t) 016 31 42 86
sociale.dienst@ocmw.holsbeek.be
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Open Monumentendag in Holsbeek 
Tentoonstelling “Klokken” en bezoek 
kerkgebouwen, samen met de Holsbeekse 
Werkgroep Heemkunde
Tijdens de erfgoedwandelingen op vrijdagavond 
in augustus kregen we al heel wat informatie over 
ons klokkenerfgoed, startend met een gesmaakt 
bedrijfsbezoek aan Clock-o-Matic. Dit bedrijf met 
nationale en internationale referenties legt zich al 
meer dan 60 jaar toe op luidklokken, torenuurwer-
ken en beiaarden, en is gevestigd in de Holsbeekse 
ambachtelijke zone "De Vunt".

De Werkgroep Heemkunde maakte hiervan een 
niet te missen tentoonstelling, vanaf 10 september 
te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis.  
De tentoonstelling wordt geopend op 9 septem-
ber, met een info-avond over het thema "klok-
ken". 
Afspraak om 20u in de raadzaal van het gemeente-
huis voor de toelichting door:
• Jos Libotton (video klokkenwijding Sint-Maurus)
• Olivier Frère (Clock-o-Matic)
Woon je de presentaties graag bij? Reserveer je 
plaats bij de cultuurdienst, 016 62 95 02 of via 
erfgoed@holsbeek.be

Op OMD zelf zijn de gidsen tussen 14u en 18u 
aanwezig in de kerken van de Federatie Hols-
beek (Sint-Maurus, Sint-Catharina, Sint-Pieter en 
Sint-Lambertus). 

Krijg er de informatie over de lokale klokken en be-
zoek de kerkgebouwen op zondag 12 september. In 
de Sint-Mauruskerk wordt de video van Jos Libot-
ton over dit thema doorlopend vertoond.

Raadpleeg de webpagina www.HWH.be/OMD2021  
voor eventuele wijzigingen.

Exclusieve en inclusieve inkijk in het  
Kasteel van Horst, samen met Herita
Herita vertelt je op zondag 12 september graag 
meer over de voortgang van de restauratie en de 
vooronderzoeken van het kasteel. 

Op de binnenkoer kan je proeven van de pro-
ducten die ze terugvonden op de 17de-eeuwse 
boodschappenlijstjes van gravin Marie-Anne van 
den Tympel. 
De binnenkoer en de ridderzaal zijn toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Voor 
personen met een visuele handicap wordt een  
audioscriptie voorzien. 
Voor de minder toegankelijke ruimten is er een  
digitale beleving. 

Grijp deze unieke kans om nog eens in het kasteel te 
worden ontvangen!
Reservatie verplicht via www.kasteelvanhorst.be.

SLAC/Academie - Open Atelier 
Vorig jaar verhuisde onze academie voor beel-
dende en audiovisuele kunst (SLAC) van de 
pastorie in Kortrijk-Dutsel naar het nieuwe  
gebouw boven de bibliotheek. De coronacrisis stak 
een stokje voor de feestelijke opening ervan. 

Maar niet getreurd! Op zaterdag 11 september 
ontvangen de SLAC-leerkrachten je graag tussen 
13.30u en 17u voor een fysiek bezoek aan de ate-
liers. 
 

Alle info om in te schrijven voor een keitof 
aca de mie jaar, ligt op dat moment voor je klaar.

Praktische info
Zaterdag 11 september, van 13.30u tot 17u
SLAC/Academie (Gravenstraat 26) 
Gratis toegang – vrij in- en uitlopen.
Gouden tip: bezoek de ateliers te voet of kom 
met de fiets.

 www.holsbeek.be of www.slac.be



| 27

| INTERESSANT OM WETEN | 

Weekend van de Klant!
Kom jij ook? 

Unizo Holsbeek organiseert dit jaar, in samen-
werking met KMO-raad Holsbeek en het gemeente-
bestuur, het ‘Weekend van de Klant’ op zondag 3 
oktober. 
Het event vindt plaats van 13u tot 19u in het  
recrea tiedomein ‘De Blauwmolen’ in Nieuwrode 
(Blauwmolenstraat 16).

Holsbeekse standhouders heten je welkom. 
Vanaf 15.30u wordt er ook een muzikaal optreden 
voorzien van zangeres Liselotte Van Dooren, een 
countrysoul-singer-songwriter met originele songs 
en een unieke stem.

 Dienst KMO, 016 62 95 08 
kmo@holsbeek.be

Terugbetalingen 
(kader)vorming 
voor jeugdwerkers 
Heb je deze zomer een superleuke  
cursus in het jeugdwerk gevolgd 
(of op een ander moment in 2021)?  
Breng je deelname bewijzen binnen bij 
de jeugddienst vóór 30 september. 

Je kan namelijk 75% van je inschrijvings-
geld voor een cursus of vorming terugbe-
taald krijgen door de gemeente. 

 Jeugddienst, 016 62 91 94 
jeugd@holsbeek.be

Ontdek Horst op de 
gemeentelijke website
In de glooiende hellingen van het Hageland  
trotseert het kasteel van Horst de eeuwen.

Een nieuwe webpagina op de gemeentelijke 
website, www.holsbeek.be/horst, verzamelt  
een hele hoop informatie over het kasteel en 
de omgeving.

Je vindt er o.a. links naar wie het domein en het  
kasteel beheert, de geschiedenis ervan, de plan-
nen van de restauratie, hoe je er geraakt, waar je 
kan verblijven, wat er - en bij uitbreiding ook in het  
Hageland - te beleven valt. 

Kortom, de nodige info om van een  kasteelbezoek 
een leerrijke en aangename ervaring te maken.

Het kan nog tot het einde van het jaar!

Bestellen doe je via 

www.interleuven.be/regenwatertonnen. 

De prijzen, beschikbare modellen 

en toebehoren zijn eveneens 

te bekijken op deze website.

Online (voordeel)aankoop 

van regenwatertonnen
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Covidsafe Evenementen 
organiseren 
De versoepelingen van de maatregelen lieten onze 
lokale verenigingssector deze zomer voorzichtig  
openbloeien. 

In juli en augustus werden reeds enkele van de  
uitgestelde activiteiten opnieuw georganiseerd. 
Het is fijn om te zien dat er ook in het najaar heel 
wat nieuwe initiatieven zijn! 
Wie een aanvraag indient bij onze gemeentelijke 
evenementendienst moet wel nog steeds rekening 
houden met eventuele extra coronarichtlijnen. De 
gemeente is hiervoor gebonden aan de federale en 
Vlaamse regelgeving. De meest actuele info vind je 
op www.info-coronavirus.be.

Voor vragen of meer info, stuur een mailtje naar 
uitleendienst@holsbeek.be, 
bel ons op 016 79 11 07 of surf naar
 www.holsbeek.be/zelf-een-evenement-organiseren. 

TIP

Meer dan ooit hebben we sinds de coronacrisis 
nood aan sociale contacten én activiteiten. Onze 
verenigingen zijn daar juist heel goed in en zien ons 
graag terug! 

Met de verenigingscheque geven we 
onze verenigingen een financieel  
duwtje in de rug bij de organisatie van 
hun evenementen. Na het moeilijke 
coronajaar verdienen ook zij dit meer 
dan ooit.

Wat is de verenigingscheque?
De verenigingscheque is een gemeentelijk initia-
tief. Het is een jaarlijkse toelage van 150 euro voor 
Holsbeekse verenigingen.  Een Holsbeekse vereni-
ging is een vereniging die actief is op het grond-
gebied van onze gemeente en die mensen bij elkaar 
brengt zonder winstoogmerk. De cheque geldt 
niet voor verenigingen die reeds een beroep kun-
nen doen op een overige jaarlijkse gemeentelijke  

toe lage voor hun werking (zoals sport- en jeugd      - 
ver enigingen, harmonieën, oudstrijdersbonden).

Waarvoor dient de verenigingscheque?
Je kan als vereniging de cheque gebruiken voor de 
organisatie van een evenement of voor de aankoop 
van duurzame materialen voor langer gebruik (min-
stens 5 jaar) door de vereniging. Je kan jaarlijks een 
cheque aanvragen.
Voor de organisatie van een evenement moet je 
minstens drie weken op voorhand je aanvraag indie-
nen, voor het betoelagen van materialen beschrijf 
je de materialen en dien je de aankoopbewijzen in.

Hoe kan ik de verenigingscheque aanvragen?
Via het aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij 
de dienst vrije tijd, via mail cultuur@holsbeek.be, via 
016 62 95 02 of via de website www.holsbeek.be.

 Meer info 
Dienst vrije tijd, 016 62 95 02 
cultuur@holsbeek.be

NIEUW! De verenigingscheque

Kijk ook eens op https://ikorganiseer.be. 
Een interessante website die je in for meert, 
inspireert en helpt bij het organiseren van 

een (coronaproof) evenement.

Alle aangekondigde activiteiten en evenementen  
in dit infoblad werden goedgekeurd op basis van 
de toen geldende coronamaatregelen. Deze blij-
ven onderhevig aan eventuele nieuwe maatrege-
len, afhankelijk van de coronasitu atie op het mo-
ment van het evenement. Bij twijfel, contacteer 
je best de organisator in kwestie.
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Kan jouw vereniging, 
na dat stille jaar,  
extra leden of promo  
gebruiken? 

Hi helpt! Bezorg ons je oproep  
of tekst via 
communicatie@holsbeek.be

We geven jullie graag een 
plaatsje in dit infoblad.

5 goede reden om bij ons te komen zingen
1  Van zingen word je gelukkig.
 Zingen ontspant, helpt je je zorgen te vergeten, 

maakt je goedgehumeurd. 
2  In een koor zing je samen.
 Zingen kan je ook onder de douche. Maar wat zijn 

we na anderhalf jaar stilte blij om weer dingen 
met elkaar te kunnen delen!

3  Je wordt professioneel begeleid.
 Wij hebben een jonge, enthousiaste dirigente die 

weet dat we zingen voor ons plezier, maar toch 
de lat hoog genoeg legt om het beste uit het 
koor te halen. 

4  Je werkt naar een doel toe.
 In november 2022 plannen we een jubileum-

concert en op 7  mei  2022 jaar nemen we alvast 
een voorafje daarop op de korenontmoetings-
dag van Aarschot Volkoren.

5  Je zal de après-zang niet willen missen.
 Het is bekend: van zingen krijg je wel eens een 

droge keel. Dat is gauw verholpen als je mee een 
pintje gaat pakken na de repetitie.

Wie zijn wij? 
Amabile, een gemengd koor uit Holsbeek, 
www.amabile-holsbeek.be
Contactmailadres: amabile@amabile-holsbeek.be

Hoe jong/oud moet je zijn? 
Leeftijd speelt geen rol, we streven naar een mooie 
mix van alle leeftijden.

Moet je noten kunnen lezen? 
Nee, dat helpt, maar het moet niet. Graag samen 
zingen en een goed oor voor klankharmonie zijn wel 
noodzakelijk.

Is het niet moeilijk om aan te sluiten bij 
een repertoire dat al gekend is? 
Nee, nu is het ideale moment. Na anderhalf jaar 
zonder repetities moeten ook de andere koorleden 
een nieuwe start nemen.

Waar en wanneer word je verwacht? 
We repeteren op woensdagavond van 20u tot 
22u, in de Koepel van het WZC Sint-Margaretha 
(Kortrijkse baan 4). Het nieuwe werkjaar begint op 
woensdag 1 september, na een periode van ander-
half jaar inactiviteit. 

Hartelijk welkom!

Gemengd zangkoor Amabile zoekt nieuwe stemmen

In onze gemeente zijn er 
vijf seniorenverenigingen 
actief, allen aangesloten 
bij onze gemeentelijke  
seniorenraad. Na gedwon-
gen rust staan ze terug in 
de startblokken voor de 
organisatie van senioren-
activiteiten en vrijwillige 
seniorendienstverlening 
in onze gemeente. Ook 
de maandelijkse bestuurs-
bijeenkomsten starten te-
rug op. 

Heropstart seniorenverenigingen
Interesse? 
Vraag meer bij:
• Emiel Michotte - (t) 016 63 40 90 – voor de 

bond van de gepensioneerden Nieuwrode
• Marleen Van Bael - (t) 013 37 09 07 

voor Okra Sint-Pieters-Rode
• Greet Van Inthout - (t) 016 62 29 51 

voor Okra Kortrijk-Dutsel
• Godelieve Thomas - (t) 016 44 71 73 

voor Okra Holsbeek-Dorp
• Jan Mathijs - (t) 016 44 45 27  

voor Okra Holsbeek Plein

Of contacteer de gemeentelijke senioren - 
dienst op het nummer 016 62 95 08  
of Paul Crab, de voorzitter van  
de seniorenraad - (t) 0486 46 67 78. 
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in Holsbeek
JOUW ACTIVITEIT OOK OP DEZE PAGINA?  
Holsbeek is lid van het UiT-netwerk. Via de UiT-databank ontdek je wat je kan doen in onze gemeente, maar je kan 
ook zelf je eigen activiteit bekendmaken! Tweemaandelijks maken we op deze pagina’s een uitprint van de agenda. 
Alle niet-commerciële activiteiten die openstaan voor iedereen én in Holsbeek doorgaan, komen in aanmerking. Voer 
jouw activiteit in via www.uitdatabank.be en hou hierbij de deadline van het infoblad in het oog (zie colofon, pg. 3).

Opgelet! De gemeente heeft geen vat op plotse veranderingen m.b.t. activiteiten van externe organisaties.  
In deze coronatijden check je dus best eerst even of een activiteit wel degelijk doorgaat. De contactinfo vind je 
onderaan iedere activiteit.  

GANS DE MAAND

elke donderdag, 9.30u – 11.30u  
(vanaf 2 september)

RUSTIG WANDELEN MET  
OKRA KD
@ De Gobbel, Doelestraat
Okra Kortrijk-Dutsel
016 62 29 51

elke donderdag, 13u – 16u  
(vanaf 2 september)

WANDELEN MET OKRA KD 
VOOR DOORSTAPPERS
@ De Gobbel, Doelestraat
Okra Kortrijk-Dutsel
016 62 29 51
 

SEPTEMBER

zondag 5 september, 12u – 19u

SEPTEMBERSHOW 
Shownamiddag met optreden  
Will Diga, Jonathan en Gabriello
Voorstelling reis Allerheiligen 2022
@ Buurthuis, Dorp 7
Muziek voor alleman vzw
0478 81 22 37

donderdag 9 september, 18 – 20u

PETANQUE – SENIORENRAAD
@ Koestertuin (naast gemeente-
huis)
Seniorendienst
016 62 95 08

donderdag 9 september, 20u – 21.30u

KLOKKEN IN HOLSBEEK
(lezing, film, tentoonstelling)
Holsbeekse Werkgroep Heemkunde
@ Gemeentehuis, Dutselstraat 15
Cultuurdienst gemeente Holsbeek
016 62 95 02
erfgoed@holsbeek.be

OKTOBER

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober

ARCHEOLOGIEDAGEN

9 oktober / IOED WinAR 
Openwerf opgraving Bruul-site
@ Bruul

10 oktober /Herita
Toelichting opgravingen kasteel, 
vooronderzoeken funderingen en 
vondstendepot
Met leuke doe-opdrachten voor het 
hele gezin!
@ Kasteel van Horst

www.holsbeek.be/ 
archeologiedagen

woensdag 20 oktober, om 15u

FAMILIEVOORSTELLING 
MEVROUW JA EN  
MIJNHEER NEE
Vanaf 5 jaar
@ Buurthuis Nieuwrode, Dorp 7
Tickets aan 8 euro: via  
www.holsbeeksessies.be
Cultuurdienst, 016 62 95 02 of  
cultuur@holsbeek.be

dinsdag 26 oktober, 20u – 24u

DE LANGE TOCHT - HOOP  
EN VERBONDENHEID IN DE 
STRIJD TEGEN KANKER
@ Sint Caroluskerk, 
Klein Langeveld 32
vtbKultuur Holsbeek
holsbeek@vtbkultuur.be

zondag 31 oktober (17u) tot  
maandag 1 november (2u)

HALLOWEEN GRIEZEL-
WANDELING (5 KM) 
Eet en drankstanden  
+ Griezelbal (fuif)
@ Café Bezzeke 2, 
Sint-Pietersstraat 4

weekend 10, 11 en 12 september

BOEKENVERKOOP
@ Bib Holsbeek, Gravenstraat 26 
(kelders)
www.holsbeek.bibliotheek.be

zaterdag 11 september, 13.30u tot 17u

OPENATELIER ACADEMIE
@ Academiegebouw,  
Gravenstraat 26, Gratis toegang
Cultuurdienst, 016 62 95 02 of  
cultuur@holsbeek.be

zaterdag 11 en zondag 12 september, 
11u – 23u

CORTELEKE FEEST
@ Terreinen Chiro, Dreef 8
Chiro Kadee KF De Ware Vrienden

zondag 12 september om 14.30u

MUZIKALE WANDELING MET 
LENNAERT MAES EN ANDRIES 
BOONE
@ Kasteel van Horst, Horststraat 28
Tickets via:  
www.muzikalewandelingen.com

zondag 12 september, 14u – 18u

OPEN MONUMENTENDAG
Klokken in Holsbeek
@ Sint-Mauruskerk, Gebrs. Van 
Tiltstraat Holsbeek
@ Sint-Catharinakerk, Kerkplein 
Kortrijk-Dutsel (Holsbeek)
@ Sint-Pieterskerk, Kerkplein 
Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) 
@ Sint-Lambertuskerk, Kerkplein 
Nieuwrode (Holsbeek)
Holsbeekse Werkgroep Heemkunde
erfgoed@holsbeek.be
016 62 95 02
www.holsbeek.be 

zondag 12 september, 10u – 18u

OPEN MONUMENTENDAG
Omhels het kasteel en proef  
van haar verleden
@ Kasteel van Horst, Horststraat 28 
Herita vzw
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Doe je mee aan de week van de duurzame gemeente? Ontmoet onze lokale helden en ontdek 
in ons ruime aanbod van activiteiten hoe wij allemaal kunnen bijdragen aan de duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen (SDG’s genoemd).

Startdag 18 september aan het gemeentehuis

¥ 9u WORLD CLEANUP DAY: Mooimakers Groot Holsbeek voor een schoon Holsbeek!  

¥ 11u STARTMOMENT: Hijsen van de SDG-vlag en huldiging lokale duurzame helden

¥ 11u-16u MARKTJE met duurzame helden en projecten: Fietsbieb Holsbeek, VELT,  
 Energieloket, Natuurpunt, De Ronde Tafel van het Klimaat, Welzijnszorg en vele anderen

¥ 14u-16u PRAKTIJKLES ZOMERSNOEI fruitbomen: VELT - koestertuin

(FIETS)TOCHT langs duurzame projecten:  CSA Ramselveld, bezoek passieve huizen,  
Bogaerdenberg, start voedselbosproject Wim Van der motten, Huize Chartreuze,  
wachtbekken Kriesberg, Wijndomein Chartreuzenberg, …  

Voor een plannetje en meer details, zie: www.holsbeek.be/duurzame_gemeente

Het programma  20 – 29 september

¥ Maandag  20/9   Infoavond Energieloket en Energiek wonen* 20u Bib

¥ Dinsdag  21/9  ECoOB: Kan een energiegemeenschap in Holsbeek?  20u Bib

¥ Woensdag  22/9     Workshop VELT ‘De juiste boom voor elke tuin’* 20u Bib

¥ Donderdag  23/9  Lezing door Tine Hens, journalist/auteur* 20u Bib 
  “Het is allemaal de schuld van de Chinezen”

¥ Zaterdag  25/9 Wandeling Natuurpunt 10u-12u 
  inschrijven: mail larssmout@gmail.com

¥ Dinsdag  28/9 Infoavond Autodelen* 20u Bib 

¥ Woensdag 29/9  Ronde Tafel van het klimaat 20u St.-Mauruszaal

*Inschrijven en info: milieu@holsbeek.be of via de website www.holsbeek.be/duurzame_gemeente

Actie Mooimakers Groot Holsbeek

18/9 vanaf 9u: registratie en afhalen  
materiaal (grijper, zakken). 

Acties zijn hele week nog mogelijk. 
Zie website voor info over de ophaalpunten 
van het afval.



CORONACRISIS
Extra maatregelen blijven van toepassing  
op alle diensten. We blijven open volgens  
de normale openingsuren.

GEMEENTEHUIS 
Dutselstraat 15 - 016 62 95 00 – info@holsbeek.be
Ma-vrij: 8.30u-12u / Donderdagavond: 18u-20u 

• Wegenwerken: 016 79 11 07 
openbarewerken@holsbeek.be

• Burgerzaken: 016 62 95 00 
 bevolking@holsbeek.be

• Meldingen en aanvragen:  
www.holsbeek.be/eloket

Contactinfo alle gemeentediensten:  
www.holsbeek.be/openingsuren-en-contact

BIBLIOTHEEK
Gravenstraat 26 – 016 62 91 99 
bibliotheek@holsbeek.be
Di-wo: 14u-16u / do-vrij: 18u-20u / zaterdag: 10u-12u

SPORTSCHUUR
Sint-Maurusstraat 2 – 016 44 36 80 
sportschuur@holsbeek.be  

POLITIE
• Wijk Holsbeek
 Dutselstraat 15 – 016 62 95 13  
 pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.eu
 Ma, di, wo, vrij: 9u-12u / Do: 17u-20u
 ’s Namiddags (werkdag) en op zaterdagvoor-

middag op afspraak

• PZ Lubbeek
 Gellenberg 18 – 016 63 43 63  

pz.lubbeek@police.belgium.eu
• Ma, wo, vrij: 9u-20u  

(verplicht op afspraak vanaf 13u)
• Di: 9u-17u (verplicht op afspraak tot 13u)
• Do: 9u-20u (verplicht op afspraak tot 18u)
• Za: 9u-12u (verplicht op afspraak)

Bij voorkeur op afspraak via website PZ Lubbeek  
of 016 63 43 63.

RECYCLAGEPARK
Bruul (naast de gemeentelijke loods,  
Bruul 56) – 0800 97 0 97 (Ecowerf)
Di-vrij: 12.30u-19.30u / zaterdag: 9u-16u

OCMW
Dreef 1 – 016 31 42 70 – info@ocmw.holsbeek.be
Ma-Wo-Vr:  8.30u-16.30u 
Di-Do: 8.30u-12.30u - namiddag op afspraak 
  
POSTKANTOOR
Gravenstraat 13 – 022 01 23 45  
Ma: 14u-17u
Di-do: 9.30u-12.30u
Wo: 13.45u-18u
Vrij: 9.30u-12.30u / 13.45u-18u

SOS
Algemeen noodnummer 112
Politie 101

WACHTDIENSTEN 
www.mediwacht.be
Artsen 1733
Apothekers 0903 99000
Tandartsen 0903 39969

Zaterdag, zondag en feestdagen tussen 9u en 18u

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Huisvuilophaling Ecowerf 0800 97 0 97
Watermaatschappij De Watergroep 02 238 96 99
Elektriciteits- en gasmaatschappij  
Fluvius  078 35 30 20
  Gasreuk 0800 65 065
  Storingslijn 078 35 35 00
  Defecte straatlampen 0800 60 777
Antigifcentrum 070 245 245
Bus vervoersmaatschappij De Lijn 070 22 02 00
Dierenasiel Leefdaal 0474 01 26 42
Vilbeluik nv Rendac 053 64 02 34
Watering De Molenbeek 016 58 47 10

CORONAVIRUS
Algemene infolijn: 0800 146 89  
www.info-coronavirus.be  

Vaccinatiecentrum Sportoase ‘de Toren’
Callcenter: 016 15 12 12  
www.vaccinatierotselaar.be 
info@vaccinatierotselaar.be 

Lokale nieuwsupdates
www.holsbeek.be/coronavirus 

Contact en openingsuren

mailto:pz.lubbeek.wijk.holsbeek%40police.belgium.eu?subject=
mailto:pz.lubbeek.wijk.holsbeek%40police.belgium.eu?subject=
http://www.mediwacht.be

