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Ben jij ook altijd nieuwsgierig wat 
de Hi weer te vertellen heeft over 
het leven in Holsbeek?  
Onlangs hoorde ik dat iemand 
de Hi zelfs leest met haar agen-
da ernaast zodat ze meteen kan 
noteren wat ze zeker niet wil 
missen van de vele dingen die in 
Holsbeek staan te gebeuren elke 
maand. 

Ook nu bulkt de Hi van aankondi-
gingen van toffe activiteiten  
zoals de geschenkenbeurs van  
de Oxfam-wereldwinkel of het  
praatcafé rond dementie. 

Nuttige informatie is ook nu weer 
een vast onderdeel in dit informa-
tieblad. Hoe zit het nu weer met 
vuurwerk op oudjaar? Wanneer 
zijn de 11 novembervieringen in 
onze parochies? Kan de gemeente 
mij helpen nu mijn energiereke-
ning zo hoog is?... Je vindt het hier 
allemaal terug. 

Ondertussen loopt het jaar alweer 
stilaan naar het einde.  
Vorig jaar moesten we tijdens de 
feestdagen nog stevig rekening 
houden met het coronavirus.  
Ik hoop van harte dat we dit jaar 
niet weer beperkingen opgelegd 
krijgen, zodat we Kerst en Nieuw-
jaar, samen met de mensen die 
we graag dicht bij ons hebben, 
kunnen vieren.  

Ik wens jou in ieder geval van har-
te een mooi jaareinde, met warme 
en gezellige dagen voor jou en 
diegenen die je nauw aan het hart 
liggen! 

Ann Spaepen 
Voorzitter gemeenteraad 

Beste medebewoner  
van onze mooie gemeente, 
beste Hi-lezer, 

Colofon
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Redactie:
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Ellen Vangoidsenhoven,  
Sandra Boon,  
Kris De Gussemé,
Burgemeester Hans Eyssen,
Schepen Bram Van Baelen,
communicatie@holsbeek.be 
 
Opmaak & druk: Artoos

Inleverings- en publicatiedata
Het infoblad verschijnt zesmaal 
per jaar. De verwerking van de 
teksten gebeurt volgens data: 
inlevering materiaal ten laatste 
op 4 november voor publicatie 
vanaf 28 december.

De uiterste invoerdatum voor 
de opname van activiteiten in 
onze volgende activiteitenka-
lender is 4 november.  
Voer je activiteiten IN via 
www.uitdatabank.be,  
dan haal je er veel UiT!

Eerstvolgende gemeente-
en OCMW-raad: 
dinsdag 22 november  
en 20 december. 

Dit infoblad is gedrukt op 
duurzaam FSC-papier.
 

“In de Hi vind je steeds 
nuttige informatie over 
Holsbeek”

http://www.uitdatabank.be
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Winnie  
van Hemelryck
• Geboren: 25 mei 1956.
• Inwoner van Holsbeek sinds 1985.
• Beroep: gepensioneerde leer-

kracht.
• Burgerlijke stand: gehuwd.
• Mama van drie dochters en oma 

van zeven kleinkinderen.
• Levensmotto: Leef samen met en 

in de natuur.
• Hobby’s: wandelen, fietsen, 

natuurfotografie, reizen naar 
UNESCO geoparken en biosfeer-
gebieden, biologisch tuinieren, 
film kijken, naaien, bakken.

• Bijzondere activiteit: Een neus-
hoornkever in onze composthoop 
vormde het begin van een boei-
ende speurtocht in onze tuin. 
Een jaar lang observeerde ik de 
kleine, ondergewaardeerde tuin-
bewoners. Ik fotografeerde ze en 
verdiepte me in hun intieme leven. 
Ongelooflijk hoeveel nuttig werk 
deze vliegkunstenaars, bouw-
meesters, opruimers... verzetten. 
Ik schreef er een boek over met 
weetjes en foto’s ‘Mysterieus leven 
in de tuin’. De opbrengst gaat inte-
graal naar natuurreservaten van 
Natuurpunt. Interesse in het boek? 
Contacteer me via winnie.vanhe-
melryck@gmail.com. 

• Mooiste plekje in Holsbeek: het 
Dunbergbroek, waar biodiversiteit 
en rust thuis zijn.

• Aanrader: ‘Onze Natuur, De Film’.
• Tip voor de mede-inwoners: van 

het natuurschoon in Holsbeek 
genieten.

Elke keer brengen we een 
portret van een inwoner, die 
op zijn beurt een nieuwe 
inwoner doorgeeft. 

mailto:winnie.vanhemelryck@gmail.com
mailto:winnie.vanhemelryck@gmail.com


5

Allerheiligen  
en Allerzielen

Op 1 en 2 november herdenken we onze overleden 
naasten. Onze gemeentelijke begraafplaatsen zijn van 
zonsopgang tot zonsondergang voor het publiek toe-
gankelijk.

Toegankelijkheid graven

Bloemen en grafversieringen plaats je best op het graf 
zelf, dus niet daarbuiten of op de wandelpaden. Zo 
blijft de toegankelijkheid voor wandelaars of rolstoel-
gebruikers gewaarborgd. We maken je er graag attent 
op dat het niet toegelaten is om putten te graven in het 
gras om je bloempot in te plaatsen. Om te vermijden 
dat je bloemstuk of je plant omwaait, kan je een pot 
met pinnen aankopen bij de plantenhandelaar.

Opruimen vanaf 30 november

De groendienst verwijdert in principe (afhankelijk van 
de weersomstandigheden) vanaf 30 november alle 
achtergebleven bloemen en planten. Haal dus best vóór 
eind november de sierstukken op die je wil houden.

eID of paspoort 
 aanvragen?  
Volg de voorschriften!

Denk eraan dat enkel een recente foto (niet ouder dan 
zes maanden) aanvaard wordt én dat de foto van je 
eID en paspoort niet dezelfde mag zijn als op de vo-
rige kaart. De + 12-jarigen die hun eerste oproepings-
brief krijgen, moeten de aanvraag en afhaling altijd 
persoonlijk doen. 

 www.holsbeek.be/paspoort_identiteitskaart 

Laat je rijden door de 
feestbus op Nieuwjaar 
Dankzij de jaarlijkse samenwerking tussen De Lijn 
en onze gemeente rijd je het nieuwe jaar in met de 
feestbus 310. Deze rijdt van 31 december ± 22u tot en 
met 1 januari 2023 ± 6u tussen Leuven, Holsbeek en 
Aarschot. 

 www.delijn.be, 070 220 200 
 (0,30 euro per minuut)

Sluitingsdagen jaareinde 

Gemeente- en OCMW-diensten, de bibliotheek,  
de politie (Wijk Holsbeek) en het recyclagepark zijn 
gesloten op onderstaande dagen (tenzij anders  
aangegeven bij de aangehaalde sluitingsdag).

• Maandag 31 oktober: de gemeente- en 
OCMW-diensten zijn open, voor politiehulp kan je 
terecht in het hoofdcommissariaat in Lubbeek.

• Dinsdag 1 november (Allerheiligen)

• Woensdag 2 november (Allerzielen): het recyclage-
park is open.

• Vrijdag 11 november (Wapenstilstand)

• Dinsdag 15 november (Feest van de  
dynastie): het recyclagepark is open.

• Zaterdag 24 december: de bibliotheek en Politie 
 Holsbeek zijn open.

• Maandag 26 december (Tweede kerstdag) 

• Zaterdag 31 december: de bibliotheek en Politie 
 Holsbeek zijn open. 

 Check www.holsbeek.be/openingsuren- 
 en-contact voor alle openingsuren. 
 Een noodgeval? De politie is steeds  
 bereikbaar via het noodnummer 101 of 112.

https://www.holsbeek.be/paspoort_identiteitskaart
http://www.delijn.be
http://www.holsbeek.be/openingsuren-en-contact
http://www.holsbeek.be/openingsuren-en-contact
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Gemeente biedt 
strooizout en  
zandzakjes aan
Bij wateroverlast of noodweer krijg je gratis zandzak-
jes. Je kan deze afhalen in de gemeentelijke loods 
(Bruul 56), van maandag tot donderdag tussen 8u en 
16u en op vrijdag tussen 8u en 12u.

Bij vriesweer of sneeuwval kan je strooizout aanko-
pen. Een zak kost 6 euro en bevat 25 kilo strooizout.  
Je vraagt en betaalt het strooizout in het gemeente-
huis. Nadien haal je met je betalingsbewijs je zak(ken) 
strooizout af in de gemeentelijke loods. 

 Dienst openbare werken, 016 79 11 07 
openbarewerken@holsbeek.be

Geluidsarm vuurwerk
In onze gemeente is er het ganse jaar door een 
algemeen verbod op vuurwerk.  
Het college van burgemeester en schepenen staat 
op 1 januari 2023 tussen 0u en 0.30u uitzonderlijk 
vuurwerk toe, op voorwaarde dat dit geluidsarm is. 
Buiten deze periode worden er geen andere individuele 
aanvragen toegestaan.  
Geluidsarm vuurwerk is niet alleen veiliger, maar ook 
diervriendelijker.

 www.holsbeek.be/vuurwerk.

Diefstalpreventie  
helpt dieven uit je  
woning te houden
Winterdagen en de feestperiode zijn gevoelig voor 
inbraken. Vraag bij je wijkinspecteur een gratis 
huisbezoek van de diefstalpreventieadviseur aan. 
Hij inspecteert je woning op inbraakgevoelige punten 
en geeft tips over de te nemen maatregelen. 
Zorg zelf ook voor veilige leefgewoonten, zoals 
het sluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, 
sociale controle door buren, automatische verlichting 
gebruiken,… . Deze kunnen ook helpen om een inbraak 
te voorkomen.

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

Fietspad op 
Gobbelsrode tot 
Diestsesteenweg
Samen met Lubbeek vernieuwen we het fietspad 
langs Gobbelsrode en Geestbeek, tot aan de 
Diestsesteenweg.

Sinds 2013 ligt er langs Gobbelsrode een 
van de weg gescheiden fietspad, tot aan de 
Houwaartsebaan. Ook voorbij de Houwaartsebaan 
willen we veilig fietsen mogelijk maken.

Lubbeek is niet klaar voor een volledige heraanleg 
van de weg, met een nieuwe rooilijn, riolering en 
van de weg gescheiden fietspad. Maar men wil wel 
op korte termijn het fietspad langs de Geestbeek 
heraanleggen binnen de bestaande rooilijn, 
aanliggend aan de weg. Daar werken we graag aan 
mee voor het tussenliggende stukje van ± 150m op 
Holsbeeks grondgebied.

De uitvoering van het vernieuwde fietspad staat 
aankomend jaar op de agenda. Interleuven maakt 
momenteel de plannen op.

mailto:openbarewerken@holsbeek.be
http://www.holsbeek.be/vuurwerk
mailto:pz.lubbeek.wijk.holsbeek@police.belgium.eu


De verwarmingstoelage voor gezinnen met 
een laag inkomen 
Via het OCMW vraag je de verwarmingstoelage aan, 
indien je verwarmt met stookolie, propaangas in bulk 
of lamppetroleum én aan bepaalde voorwaarden 
voldoet. Tussen 1 juli en 31 december wordt de maxi-
mumtoelage verhoogd tot 36 cent per aangekochte 
liter, afhankelijk van de specifieke aankoopprijs. Daar-
naast werd de maximumhoeveelheid die betoelaagd 
kan worden, verhoogd van 1.500 liter naar 2.000 liter 
per jaar. Je komt in aanmerking als je tot één van vol-
gende categorieën behoort.

• Jijzelf en alle andere leden in het huishouden 
hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming 
ziekteverzekering.

• Eén van de leden in je huishouden heeft recht op 
de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverze-
kering en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan 
22.034,79 euro per jaar verhoogd met 4.079,35 
euro per persoon ten laste.

• Je gezinsinkomen is lager of gelijk aan 22.034,79 
euro per jaar verhoogd met 4.079,35 euro per 
persoon ten laste.

• Je geniet een schuldbemiddeling of een collectieve 
schuldenregeling en je kan je verwarmingsfactuur 
niet betalen. 

Laat het OCMW onderzoeken of je in aanmerking 
komt. Vroeg je eerder dit jaar een tussenkomst voor 
1.500 liter? Dan kan je voor recente leveringen op-
nieuw een aanvraag indienen voor een tussenkomst 
voor 500 liter extra. Let op: je moet contact opnemen 
met het OCMW binnen de 60 dagen na de leverings-
datum van de brandstof.

A
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Dat de energieprijzen sterk stegen, moeten we je niet meer vertellen. De stijgingen treffen mensen met 
een lager inkomen het hardst. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling 
van hun verwarmingsfactuur. Het OCMW regelt deze aanvraag voor je en helpt je bij het verkrijgen van 
andere premies waar je recht op hebt. 

Stookoliepremie voor alle inkomens
Daarnaast voorziet de regering een stookoliepremie 
voor elke gebruiker van stookolie en/of propaangas – 
in bulk. Recent werd die opgetrokken van 225 naar 300 
euro. Om te genieten van de stookoliepremie doe je 
een aanvraag bij de FOD Economie via https://stook-
oliecheque.economie.fgov.be. Wie al een aanvraag 
indiende voor het bedrag van 225 euro hoeft niets te 
doen: je krijgt automatisch 75 euro extra. 

 www.verwarmingsfonds.be of via het OCMW, 
016 31 42 70.

Energiecrisis: je krijgt deze winter extra steun 

“Op het OCMW helpen we iedereen verder om 
de juiste verwarmingspremies aan te vragen.”
Elke Valgaeren – Diensthoofd Welzijn en Samenleving

http://www.verwarmingsfonds.be


8

“Het gemeentebestuur kiest voor het 
Langeveld een verkeersregeling die de 
talrijke fietsers maximale veiligheid en 
comfort geeft, zonder dat de bewoners 
en bezoekers te ver moeten omrijden.”

B
EL

EI
D



Aquafin-collector Winge fase 4 –  
stand van zaken
De planning van de wegenis- en rioleringswerken in Gravenstraat, Rodestraat en Hoekje wordt met de 
dag concreter. De gemeenteraad keurde het ontwerp in juni goed. Ook de rooilijn- en innameplannen 
werden door de raad in september definitief vastgesteld.

Het hoofdtracé start aan het voetbalveld in de Gravenstraat en loopt door Sint-Pieters-Rode tot in Nieuwrode, aan 
het kruispunt van het Hoekje met de Groenstraat. Ook de omgeving van de kerk van Sint-Pieters-Rode (Pastorie-
dreef en Kerkplein), de eerste 100 m van de Horststraat, en het deel Hertstraat van de Rodestraat tot nr. 11 maken 
deel uit van dit project, omdat daar ook nieuwe riolering voorzien wordt. 

Ook de nutsleidingen worden vernieuwd en ondergronds gebracht. De nutsmaatschappijen Fluvius, De Watergroep 
en Proximus maken hiervoor de nodige plannen op. Deze werken moeten vóór de eigenlijke rioleringswerken  
gebeuren en zullen kortelings starten. 

Aquafin, de bouwheer van het ganse project, liet weten dat het bestek van de wegenis- en rioleringswerken bijna 
klaar is. De procedure voor aanstelling van de aannemer kan dan starten. Aquafin verwacht dat de aannemer tegen 
de zomer van volgend jaar bekend zal zijn en dat de rioleringswerken in de herfst van start gaan. 
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Naar aanleiding van de heraanleg van de 
 Leuvensebaan herbekeek het gemeentebestuur 
de verkeersinrichting van het Langeveld en de 
omliggende straten. 
Naast de bespreking met de Verkeersadviesraad 
(VAR) konden inwoners hun mening delen  
via het online participatieplatform en een  
bewonersvergadering. 

Op basis van de voorkeuren en aandachtspunten die 
werden opgeworpen, ging het bestuur aan de slag om 
met ondersteuning van de diensten openbare wer-
ken en mobiliteit tot een onderbouwde beslissing te 
komen.

Er werd uiteindelijk gekozen voor verkeersscenario 
drie waarbij de knip verlegd wordt naar de andere 
kant van de Oude Daalputstraat. Hierbij werd er onder 
andere met de volgende punten rekening gehouden.
• Het zwaar verkeer wordt verboden in het gedeelte 

Langeveld tussen Pleinstraat en Dreef. Enkel plaatse-

lijk zwaar verkeer is toegestaan komende vanuit de 
Leuvensebaan.

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer door het Lange-
veld is onmogelijk door de knip en wordt via Oude 
Daalputstraat naar Leuvensebaan geleid. Het verkeer 
wordt verder ontraden door de uitwijkstroken op de 
Oude Daalputstraat en de voorrangsregeling (voor-
rang fietsers op het Langeveld).

• Hinderlijke/gevaarlijke verkeersbewegingen in het 
Langeveld worden vermeden (kerende wagens en 
vrachtwagens).

• De bewoners hoeven niet meer om te rijden.
• Er wordt rekening gehouden met de waarde en be-

houd van de Dreef Van Tilt door verharding tot een 
minimum te beperken (uitwijkstroken met kasseien) 
en het vrachtvervoer te beperken.

De gemeenteraad neemt hierover weldra een  beslissing.

 https://denkmee.holsbeek.be/mobiliteit

Holsbeek kiest voor aangepaste  
verkeersregeling in Langeveld

In dit zeer omvangrijke project gaan we in totaal ruim 3,5 km wegen volledig vernieuwen. 

https://denkmee.holsbeek.be/mobiliteit
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IN BEWEGING

Ontdek het wandelnetwerk 
Hagelandse Heuvels en 
 Valleien 
 
Toerisme Vlaams-Brabant breidde het populaire 
wandelnetwerk Hagelandse Heuvels uit met 
480 km aan virtuele trajecten en knooppunten 
in de Velpevallei.

Dat betekent dat er geen paaltjes en pijltjes te 
zien zijn, maar dat je een online routeplanner of 
de wandelknooppunt-app moet gebruiken.

In totaal kan je in de regio Leuven-Tienen- 
Aarschot nu 780 km aan knooppunten vinden. 
Of nog meer, want het netwerk gaat naadloos 
over in die van Zuid-Dijleland, Merode en 
 Getevallei.

Om je uitstappen te plannen, is er een nieuwe 
infogids met twee kaarten verkrijgbaar aan 
9 euro bij de dienst toerisme in het gemeente-
huis.

 Dienst toerisme, 016 62 95 04  
toerisme@holsbeek.be 
www.toerismevlaamsbrabant.be

G-voetbal voor kinderen  
met een verstandelijke beperking
VK Holsbeek startte afgelopen zomer met hun “The 
G-stars” team, een ploeg bestaande uit een tiental jeugd-
spelers van 6 tot 12 jaar met een verstandelijke beperking. 
Zowel jongens als meisjes zijn er welkom, ze worden bege-
leid door G-sportcoaches Nienke, Amber en Lena.  
Voorlopig ligt de focus op training, na nieuwjaar staan er 
ook G-wedstrijdjes op de planning. De trainingen gaan we-
kelijks door op maandag van 18u tot 19u, op het kunstgras 
bij VK Holsbeek (Verhaegenstraat 28A).

De club spitst zich nu toe op jeugdspelers van 6 tot 12 jaar. 
Op termijn hoopt men ook andere G-teams onderdak te 
bieden. Andere leeftijden, andere beperkingen,... zodat  
werkelijk ‘Niemand Buitenspel’ blijft.

 Wil je je kind ook deel uit laten maken van “The G-Stars”? 
Ga gerust eens langs of stuur je vraag of bericht naar 
gvoetbal@vkholsbeek.be.

Winterwandeltocht op 25 december
Bos-, veld- en holle wegen brengen ons naar pittoreske 
hoeves in de Wingevallei. De afstand van de wandeling 
bepaal je zelf: 4, 6, 12, 20 of 25 kilometer. 

Vertrekken doen we aan de Gildezaal in Kortrijk-Dutsel 
( Gildestraat 5a). Starten kan tussen 7u en 15u. 

Deelnameprijs: 
1,5 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden.

Een organisatie van WSV Holsbeek vzw i.s.m. Sportdienst 
Holsbeek.

 Sportdienst, 016 62 95 04 
sport@holsbeek.be 
https://wsvholsbeek.weebly.com 

mailto:toerisme@holsbeek.be
mailto:sport@holsbeek.be
https://wsvholsbeek.weebly.com


Begin dit jaar werd duidelijk dat de stabiliteitsproblemen van het Kasteel van Horst ernstiger zijn dan 
gedacht. Erfgoedstichting Herita onderzocht op welke manier het kasteel het best wordt gestabiliseerd. 
Matthias Francken, directeur van Herita, licht het plan van aanpak toe.

Het kasteel op palen 
Onder de brug, de kapel en het kasteel worden er jet-
groutpalen geboord. De boringen gebeuren aan de 
zijkant van de gebouwen en gaan met een helling van 
vijf graden door de funderingen. Eerst gebeurt er een 
kernboring waarmee men materie uit de bodem haalt. 
De cilindrische bodemstalen die daarbij naar boven 
komen, geven een mooi beeld van de verschillende 
funderingslagen. In het geval van het Kasteel van 
Horst is dat een mengeling van natuur- en baksteen.

Na de kernboring injecteert men grout in de vrijgeko-
men ruimte. Dat is een mengeling van cement, water 
en perslucht die onder zeer hoge druk homogeen 
wordt vermengd met de aanwezige grond, waarna 
binding optreedt. De stabilisatiepalen hebben een 
minimumdiameter van 60 centimeter en bereiken na 
drie dagen al een hardheid van 80%. Na 28 dagen 
bereiken de gevormde palen hun maximale sterkte. 
Herita gaat nu op zoek naar een algemene restau-
ratie aannemer. De start van de restauratie staat in 
2023 ingepland. De stabilisatiewerken gebeuren in de 
eerste fase. 

Een open en lerende werf 
Herita wil het publiek zo veel mogelijk betrekken bij 
de restauratiewerken. De werf moet op verschillen-
de tijdstippen toegankelijk zijn, met een maximale 
restauratiebeleving voor de bezoekers. Daarnaast wil 
Herita het principe van ‹lerende werf› toepassen. Een 
restauratie als deze vormt de ideale gelegenheid om 
kennis rond vakmanschap en restauratietechnieken 
door te geven.

Ook jij kan helpen! 
Wil je graag een steentje bijdragen aan de restaura-
tie van Kasteel van Horst? Dat kan op verschillende 
manieren.

• Word lid van Herita: beleef onze historische 
plekken. Samen zorgen we ervoor dat ze blijven 
bestaan. 

• Word erfgoedvrijwilliger: schenk je talent en vrije 
tijd aan de conservatie van onroerend erfgoed. 

• Doe een gift: alle donaties, groot en klein, 
helpen om dit unieke waterslot te redden. 
 Vermeld ‘ Kasteel van Horst’ bij je overschrijving 
(BE94 426 317 436 114). 

 www.herita.be 
www.kasteelvanhorst.be

IN BEWEGING
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“We willen met de restauratie van het 
kasteel leermogelijkheden creëren en 
ons zo mee inspannen voor de  
kwaliteitsvolle opleiding van toekomstige 
restaurateurs. In dat kader is Herita  
op zoek naar partners (aannemers,  
architecten, opleidingscoördinatoren, 
erfgoedorganisaties enz.) die willen 
deelnemen aan dit project”
Matthias Francken, directeur van Herita

Zo wordt het Kasteel van Horst 
gestabiliseerd ©

LU
C

ID

http://www.herita.be
http://www.kasteelvanhorst.be
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Onze jeugddienst houdt zich 
bezig met het jeugdbeleid 
van onze gemeente. Dat gaat 
van speelterreinen aanleg-
gen, vakantiewerkingen en 
kinderopvang organiseren en 
educatieve vormingspakketten 
voor scholen aanbieden tot het 
financieel, logistiek en inhou-
delijk ondersteunen van alle 
Holsbeekse jeugdverenigingen.

We spreken af met Niels Verreckt en 
Chiel Van Poucke. De 38-jarige Niels 
houdt de jeugddienst al meer dan  
13 jaar recht en combineert deze 
pittige job met twee jonge kindjes 
in huis. De 11 jaar jongere Chiel, onze 
heerlijke spring in ’t veld en baasje 
van een trouwe viervoeter, geeft 
de jeugddienst sinds twee jaar mee 
vorm. Nog net voor de start van hun 
drukke herfst-vakantiewerking hou-
den ze met plezier halt voor ons.

O
N

T
M

O
ET De passie voor onze jongeren zit 

zichtbaar in jullie bloed
Niels: “Klopt, door je in te zetten 
voor de jeugd ga je een sociaal 
engagement aan. Het iets willen 
betekenen voor onze aankomen-
de generatie, is een ideologische 
overtuiging die je bezit. Ik ruilde 
daarom mijn studie rechten in 
voor sociaal werk. Ik wilde jeugd-
consulent worden en zelf initia-
tieven voor jongeren organiseren. 
Mijn jarenlang vrijwilligerswerk bij 
de jeugddienst van Lubbeek liet 
me die stap maken, ik besefte dat 
dit echt iets voor mij was.”
Chiel: “De plaats van kinderen 
en jongeren in onze maatschap-
pij en hun verdere ontwikkeling 
intrigeert me. Ik vind het belang-
rijk om daarin een actieve rol te 
spelen: jongeren ondersteunen, 
ze helpen bij hun ontplooiing, ze 
zien groeien en openbloeien. Mijn 
levensvisie zit doordrongen in mijn 

  JeugddienstHolsbeek / speelpleinholsbeek

  jeugddienstholsbeek / speelplein_holsbeek
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job. Mijn hart ligt trouwens al van 
jongs af aan bij de jeugdwerking. 
Ik was actief in het jeugdwerk en 
engageerde me er voor talrijke 
stuur- en werkgroepen. Zo kon 
ik mee nadenken over de situatie 
van jongeren en er daadwerkelijk 
iets voor betekenen.”

De kracht van de kerktoren
“We voeren het jeugdbeleid in 
Holsbeek op een kleinschaliger 
lokaal niveau. Het grote voordeel 
hierbij is dat we te midden van 
onze doelgroep staan, hun noden 
kennen en er gericht op kunnen 
anticiperen. We hebben ook een 
zeer korte lijn naar het bestuur. 
Hier kan je gemakkelijk bij je 
 schepen, burgemeester of alge-
meen directeur de deur binnen-
stappen. We kunnen hierdoor kort 
op de bal spelen. In een grotere 
stedelijke context is dat niet zo 
vanzelfsprekend”, stelt Niels. 
 
“Een recent voorbeeld is het 
aanbod van onze mobiele skate-
toestellen in de gemeente. We 
zochten hiervoor eerst actief 
connectie met onze skaters om 
hen beter te leren kennen. Ze 
vertelden ons wat er leeft binnen 
hun gemeenschap en wat voor 
hen belangrijk is. Op basis hiervan 
stemden we ons aanbod verder af. 
Dezelfde aanpak geldt voor de tie-
neractiviteiten, het speelpleinaan-
bod, de opvoedingsondersteuning 
voor ouders,… . We praten met de 
mensen en doen actief moeite om 
ons netwerk levendig te houden. 
Als we kunnen verbeteren, gaan 
we altijd rekening houden met 
hen”, aldus Chiel.

Hokjesmentaliteit? Geef onze por-
tie maar aan de hond
Chiel: “De jeugddienst doet veel 
dingen. Mijn focus ligt op de 
speelpleinwerking en de kinder-
opvang. Niels houdt zich vooral 
bezig met de tienerwerking en 
de ondersteuning van de jeugd-
verenigingen en de jeugdraad. 
Maar we werken hierbinnen zeer 
aanvullend, waarbij we met onze 
dienstverlening ruimte willen 
geven voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. En dat 
gaat veel verder dan hen enkel 
een fijne vakantie aan te bieden. 
Facetten als welzijn, coaching, 
opvoedingsondersteuning,… zijn 
daarbij minstens even belangrijk 
en ook daar spelen we op in door 
een intensieve samenwerking met 
andere diensten.” 

“De stem van de kinde-
ren en jongeren is voor 
ons gigantisch belang-
rijk, zo weten wij wat er 
leeft in onze gemeente en 
kunnen we er gericht op 
inspelen”
De stem van de jeugd
Chiel: “Om de vinger aan de pols 
te houden, werken we met heel 
wat klankborden, zoals de speel-
pleinanimatoren, de deelnemende 
kinderen en jongeren en hun ou-
ders, de vrijwilligers van de tiener-
werking,… . Ook onze jeugdraad is 
hierbinnen heel belangrijk.”
Niels: “Klopt, in onze jeugdraad 
zetelen er afgevaardigden van ver-
schillende verenigingen. Zij weten 
exact hoe de jongere leeftijds-

groepen denken en waarmee ze 
bezig zijn.”
Chiel: “De vrijwilligers van het 
speelplein spelen hierbinnen even-
eens een grote rol. Het speelplein 
is er voor en door jongeren en dat 
is iets waar we echt voor gaan. 
Er is een hele jaarwerking met 
werkgroepen en een stuurgroep 
dat ervoor zorgt dat er jaarlijks 
dingen verbeteren. En eigenlijk bij 
zo goed als elke beslissing wordt 
er afgetoetst wat de vrijwilligers 
ervan vinden.

“Het is ook onze taak dat 
de jeugd zich goed voelt 
in Holsbeek. In de toe-
komst gaan we hier nog 
meer op inzetten”

Welke eigenschappen moet een 
medewerker van de jeugddienst 
zeker hebben? 
“Je moet sociaal en empathisch 
zijn. Het is een must om je te 
kunnen inleven in de leefwereld 
van de kinderen en hun interes-
ses en problemen erkennen. Een 
gezonde portie mentale flexibi-
liteit is ook belangrijk. Zo kan je 
vlot meesurfen op de golven van 
onze jongerenwereld die steeds in 
beweging is. En, oh ja, een goede 
communicator. Bijvoorbeeld om 
het fantastische tiener- en speel-
pleinaanbod bekend te maken.”
 
“Benieuwd wat wij te vertellen 
hebben? Like, subscribe en volg 
al onze pagina’s op Facebook en 
Instagram!” 

“Met ons uitgebreid aanbod 
voor de jeugd willen we ruimte 
geven voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren”
Niels Verreckt en Chiel Van Poucke – Gemeentelijke Jeugddienst
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Weet je hoeveel warmte 
je dak verliest?

Tijdens het startevent op 6 ok-
tober maakten we kennis met de 
warmtefoto van onze gemeen-
te. De voorbije maand kwamen 
inwoners langs het thermoloket 
voor persoonlijk advies over het 
warmteverlies via het dak van hun 
woning. 

Tijdens deze energiecrisis is het, 
nog meer dan anders, duide-
lijk dat we best zoveel mogelijk 
energie besparen. Maar vooraleer 
je denkt aan zonnepanelen of een 
warmtepomp, vergeet dan niet de 
allereerste stap: isoleren! Want 
energie die we niet gebruiken, 
hoeven we niet op te wekken.

 Meer info over de warmtefoto 
vind je via www.holsbeek.be/
thermografische-luchtfoto.  
Toch nog vragen over je 
 woning? Maak een afspraak 
met het Energieloket via 
 energie loket.holsbeek@igo.be 
of 0474 85 36 51.

Een warmtescan van je 
woning

Nadat je via de thermografische 
luchtfoto een idee hebt gekre-
gen over het warmteverlies via je 
dak, kan het interessant zijn om 
andere energielekken in je woning 
te achter halen. Daarvoor is de 
thermografische woningscan een 
ideale methode. Een infrarood- of 
warmtecamera stelt warmtever-
liezen, koudebruggen en vocht-
plekken vast. De gemeente biedt 
momenteel vijf scans aan die ge-
maakt worden door experten van 
het Energiehuis IGO. Een scan, 
inclusief een rapport met aan-
bevelingen kost 50 euro. Bij een 
verhoogde vraag naar deze scans, 
is het een optie om te werken met 
opgeleide vrijwilligers die tegen 
een vergoeding deze warmte-
scans bij jouw thuis uitvoeren. Wil 
jij je als vrijwilliger engageren om 
tijdens de wintermaanden langs te 
gaan bij inwoners, er een warm-
tescan uitvoeren en een verslag 
opmaken? Alvorens aan de slag te 
gaan, word je hierin opgeleid.

 Interesse? Stuur een e-mail naar
milieu@holsbeek.be en vertel
ons waarom jij graag als vrijwilliger
op pad wil.

Bouwfit-dagen op 19 
en 26 november: gratis 
renovatiecursus

Kom alles te weten over duurzaam 
en energiezuinig (ver)bouwen en 
schrijf je in voor de tweedaagse 
cursus in de polyvalente zaal van 
de bib (Gravenstraat 26). Voor-
kennis is niet nodig. Een bouwdes-
kundige geeft je alle technische 
en praktische kennis mee. Handig, 
ook als je de werken niet zelf uit-
voert. De informatie komt namelijk 
uitstekend van pas bij gesprek-
ken met architecten, bouwfirma’s 
of aannemers.
Met de opgedane kennis schroef 
je de energierekening in je nieuwe 
thuis snel terug. En je creëert er 
een gezondere en comfortabelere 
leefomgeving mee.
De Bouwfit-dagen worden geor-
ganiseerd in samenwerking met 
Fluvius en Dialoog. 
Het is gratis, maar inschrijven 
is verplicht via www.fluvius.be/
energiefit. Wacht niet te lang, de 
plaatsen zijn beperkt!  
Iedere opleidingsdag start om 9u 
en duurt tot 17u, inclusief gratis 
broodjeslunch en cursusmateriaal.

 Dialoog, 016 23 26 49 
info@dialoog.be

https://www.holsbeek.be/thermografische-luchtfoto
https://www.holsbeek.be/thermografische-luchtfoto
http://www.fluvius.be/energiefit
http://www.fluvius.be/energiefit
mailto:info@dialoog.be
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De lokale helden van De 
Switch, een afdeling van de 
Wissel vzw, begeleiden jong-
volwassen meisjes. Thema’s als 
gendergelijkheid en de zoek-
tocht naar de eigen identiteit 
zijn voor hen een evidentie. 

De Switch is een plek waar meis-
jes kunnen groeien en waar zij en 
hun omgeving kapstokken vinden 
om verder te bouwen aan hun 
toekomst. Men begeleidt er mo-
menteel zestien meisjes tussen 
14 en 25 jaar. In hun leefgroep is 
er plaats voor acht meisjes. De 
anderen wonen thuis of zelfstan-
dig en worden omringd door een 
team. De Switch staat voor een 
intensieve begeleiding met een 
therapeutisch aanbod binnen 
de leefgroep. Wat De Switch zo 
bijzonder maakt is dat ze inge-
bed is in een gezellige, huiselijke 
omgeving. 
Essentieel in de visie van De 
Switch is de verbinding tussen 
de meisjes en hun netwerk. Maar 
ook tussen hen en de buitenwe-

reld. Het begeleidingsaanbod 
is erop gericht om de jongeren 
terug connectie te te laten maken 
met de samenleving en de lokale 
gemeenschap. Ze trekken de we-
reld in en nemen deel aan buurt-
activiteiten. Ze stellen hun huis 
ook geregeld open voor iedereen 
die graag kennis maakt met hen. 
Omgekeerd vinden vrijwilligers 
de weg naar De Switch om een 
handje toe te steken, en dat is 
heel welkom. 

Hoe draagt De Switch bij aan de 
duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen? 
“Samen met de jongeren en hun 
context bekijken we welke de 
relevante thema’s zijn. Regelma-
tig komen de thema’s armoede, 
onderwijs, gezondheid/gezonde 
voeding en gendergelijkheid aan 
bod. Door hierover in gesprek te 
gaan met hen en actief op zoek 
te gaan naar een netwerk, kunnen 
we (opnieuw) ingang bieden tot 
gezonde voeding en toegang 
tot onder andere medische hulp 
en kwaliteitsvol onderwijs. Voor 

jongeren die tijdelijk niet naar 
school kunnen, gaan we op zoek 
naar een kwaliteitsvol alternatief 
dagprogramma waarin ze kan-
sen krijgen om zichzelf verder te 
ontwikkelen, te versterken en hun 
dromen waar te maken.”
 
Waarin ligt voor jullie de grootste 
uitdaging? 
“Het creëren van een netwerk 
rond onze gezinnen/jongeren. 
Vaak kunnen ze op weinig men-
sen rondom hun rekenen. Hen 
terug een plek geven in de maat-
schappij is een blijvende zoek-
tocht waarmee we constant aan 
de slag gaan.” 
 
Tip aan de Holsbekenaren 
“Loop ons huisje niet voorbij,  
iedereen is welkom en het is  
super gezellig in de Switch. Like de  
facebookpagina van de Wissel vzw 
en de Switch en wie weet vinden 
we elkaar ergens en route.” 

 www.wissel.be/afdelingen/  
de-switch

H
EL

D
EN

Samen aan de slag met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen! We 
kunnen allemaal werken aan een 
duurzame gemeente, dat bewijzen onze 
duurzame helden. Laat je inspireren!
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Maak kennis met de ongelimiteerde inzet van onze lokale handelaars en geniet van hun vakmanschap.  
Deel je ook graag je persoonlijk verhaal? Mail naar communicatie@holsbeek.be. 

Microbakkerij  
Hus Hus 
Smaakvol brood met een eigen 
karakter 

Ik ben Ine, kom uit Antwerpen en woon met 
mijn gezin in Neervelp, Boutersem. Ik ben 
criminoloog en verpleegkundige van opleiding. 
Niets deed vermoeden dat ik ooit bakker zou 
worden. Ik werkte achtereenvolgens voor het 
Ministerie van Justitie, in de farmaceutische 
sector en in de sociale sector. Maar vijf jaar 
geleden begon ik (bij wijze van hobby) aan de 
opleiding brood- en banketbakkerij en gaan-
deweg begon het te kriebelen om een eigen 
zaak te starten. 

Het viel me op dat de ene na de andere bak-
ker in mijn omgeving sloot en geen overnemer 

www.hushus.be

vond. Die teloorgang raakte mij. Ondertussen ver-
baasde ik mij in mijn opleiding ook over de produc-
tiefocus en de alomtegenwoordigheid van kunstma-
tige broodverbeteraars (lees: procesversnellers). Ik 
ging op zoek naar bijkomende opleidingen om op 
een andere manier brood te maken en zie daar het 
‘traag gerezen brood’. 

Ik nam ontslag en in volle coronatijd verbouwde ik 
onze kelder tot atelier. Ik doopte mijn microbakke-
rij HusHus (hus is Scandinavisch voor huis) en ben 
ondertussen ruim twee jaar een vurige pleitbezorger 
van het goede brood. In het begin bakte ik enkel op 
bestelling, maar sinds een half jaar verkoop ik ook 
op de markt. 

“HusHus is een echte eenpersoons-
zaak. Ik ben bakker én verkoper.” 

Het concept is wat eigengereid, maar het werkt wel. 
Ik bak ‘s ochtends en tegen de middag vertrek ik 
naar mijn afhaalpunten en de markt. Mijn brood en 
koeken zijn dus kraakvers, soms zelfs nog warm bij 
aankomst. En die combi van bakken en zelf verkopen 
heeft nog voordelen: ik heb rechtstreeks contact 
met mijn klanten, krijg meteen feedback en pas mijn 
aanbod al wel eens aan naar wens. 

Een goed brood bestaat voor mij uit kwaliteitsvolle 
ingrediënten, tijd, kennis en kunde. Maar het moet 
ook goed zijn voor de boer, de molenaar, de bakker 
én het milieu. Ik werk enkel met biologisch, Belgisch 
steengemalen meel en betaal er een eerlijke prijs 
voor. Kunstmatige broodverbeteraars komen er hier 
niet in, maar ik vul wel lustig aan met biologische za-
den en pitten of olijfolie. Alle broden (ik maak zowel 
gist- als zuurdesembrood) krijgen lange rijstijden en 
worden gebakken op chamottestenen, met als resul-
taat: smaakvol brood met een eigen karakter. 

“Word jij ook blij van lekker, stevig 
brood? Heel graag tot binnenkort, aan 
mijn bakkerskraampje” 
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Maak kennis met onze marktkramers.  
Ze ontvangen je met open armen,  
iedere dinsdag, van 14u tot 18u,  
op het dorpsplein in Nieuwrode.

Elke dinsdagnamiddag markt in Nieuwrode

http://www.hushus.be
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Tien jaar verkoopservaring en van meet af aan 
resoluut gekozen voor uitsluitend topkwaliteit. Een 
keuze waarmee ze tot op heden hét verschil maken.  
Ze genieten ervan om de mensen met de glimlach 
en een vriendelijk woord te bedienen.  
En als de zakken te zwaar worden, aarzelen ze niet 
om een helpende hand te bieden. 

 Bestellen kan via lucdas66@gmail.com 
 0495 24 40 04.

Kiezen voor dagvers vlees en charcuterie is kiezen 
voor het vleeskraam van Gerrit en Peggy.  
Hun vleeswaren zijn dagvers en met de grootste 
zorgvuldigheid voor jou klaargemaakt.  
Het enthousiaste team helpt je met plezier door-
heen hun gevarieerde aanbod.  

 Bestellen kan na telefonisch contact op  
 0477 46 24 47.

Kwaliteitsproducten, dat is zijn handelsmerk. 

Soms brengt Mohammed Marokkaanse gebakjes 
mee naar de markt. Zoet, hartig of met onverwach-
te smaken. 

 Om de kwaliteit te bewaren kan er alleen op de 
 markt zelf afgehaald worden, dus niet bestellen. 

Zeevishandel De Eendracht is al jaren een begrip in 
Tholen. Het Nederlands familiebedrijf voorziet een 
groot assortiment van verse vis, schaal- en schelp-
dieren en gerookte vis. Kwaliteit gaat bij hen boven 
alles. Het leveren van een goed product zorgt voor 
tevreden klanten, van Tholen tot bij ons in Nieuw-
rode. De moeite meer dan waard om even halt te 
houden aan hun viskraam! 

 Bestellen kan na telefonisch contact op  
 0031 681 27 48 71 (of via sms of  
 WhatsApp).

Groenten en fruit 
Luc Das
Voor premium groenten en fruit moet je 
bij Luc of Tim zijn.

Vleeswaren  
Gerrit & Peggy
Een ruim assortiment aan kwaliteitsvol 
vlees, van rumsteak over kalfskotelet tot 
overheerlijk kippengehakt. 

Mediterrane 
producten by 
Mohammed
Olijven, tapenade, noten of gedroogde 
vruchten hebben voor Mohammed geen 
geheimen. 

Zeevishandel  
De Eendracht
Voor lekkere verse vis moet je bij Adri en 
Leanne zijn. Hun keuze is reuze!

17

mailto:lucdas66@gmail.com
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Het is niet alleen schadelijk voor het milieu maar 
voor iedereen die de glasbol wel correct ge-
bruikt. En zeker ook voor onze collega’s die de 
glasbollen ledigen en het sluikstort opkuisen. 
Ook glas achterlaten naast de glasbol is niet toe-
gelaten. Zit een glasbol vol, ga dan even verder 
naar de volgende glasbol. Weet je niet altijd waar 
je terecht kan je met je afval? Check dan zeker 
onze sorteerwijzer en hou het proper.

Onze gemeente pakt sluikstorten 
aan met camera’s 
Sluikstorten aan glasbollen of op andere 
openbare plaatsen veroorzaakt ergernis. 
Bovendien kost het opruimen van zo’n 
sluikstort handenvol geld. 

Op verschillende plaatsen in onze ge-
meente waar er regelmatig gesluikstort 
wordt, staan er voortaan camera’s.  
Daarom zie je bij het binnenrijden in 
Holsbeek dit pictogram, dat aangeeft dat 
er mogelijks gefilmd wordt. Niet overal, 
niet alles, alleen sluikstorters worden 
gefilmd. Alle andere beelden worden 
verwijderd.

Een geïdentificeerde sluikstorter ont-
vangt een GAS-boete tussen 80 en 350 
euro en zal de verwerkings- en opruim-
kosten van het afval moeten betalen. 
Het lijkt ons maar logisch dat de ge-
meenschap niet moet opdraaien voor 
illegaal gedumpt afval.

We werken hiervoor samen met onze intercommunale 
EcoWerf. Ze staan in voor de plaatsing van de came-
ra’s, bekijken de beelden en maken de bestuurlijke 
verslagen op. 

Blijf niet met je afval zitten
Op de jaarlijkse afvalkalender vind je een overzicht 
van alle soorten afval en hun inzamelwijze. 
Huisvuil, gft, papier-karton, pmd en zachte plastics, 
worden aan huis opgehaald.  
Met ander afval zoals grofvuil, oude metalen, houtaf-
val, bouw- en sloopafval, groenafval, klein 
gevaarlijk afval en asbestplaten kan je terecht op het 
recyclagepark. Grofvuil wordt ook op aanvraag opge-

haald aan huis. Bel hiervoor naar de groene lijn 
0800 97 0 97.  
Herbruikbare goederen kan je kwijt via  
De Kringwinkel (www.dekringwinkel.be).  
De Kringwinkel haalt ook op aan huis.  
Alle elektrische toestellen kan je gratis afgeven 
op het recyclagepark. Indien deze toestellen 
nog in goede staat of herstelbaar zijn, kan je 
ze ook voor hergebruik naar De Kringwinkel 
brengen of vragen om ze te komen ophalen. 

Wil je jouw gft thuis composteren, maar weet 
je niet goed hoe je aan de slag moet, of kan je 
nog wat tips gebruiken? Bekijk dan de filmpjes 
op www.ecowerf.be/thuiscomposteren.

 Meer info over de afvalophaling in onze 
 gemeente, het recyclagepark, de glasbollen, de 
sorteerregels en de afvalsoorten met hun tarieven 
vind je op www.ecowerf.be/holsbeek. 

AFVAL

Trots op onze Mooimakers en Sorteerkampioenen
In september ruimden de vele Mooimakers onze gemeente weer mooi op, dank voor alle inspanningen! 
De container aan het recyclagepark vulde zich snel. Zo blij dat het zwerfvuil opnieuw uit ons straatbeeld 
verdween, maar anderzijds ook jammer dat dit nodig is. Vuilnis hoort in de vuilnisbak, niet in de bermen 
of op straat. Laten we er samen verder onze schouders onder zetten. 
Daarnaast behoort onze gemeente bij de betere sorteerkampioenen uit de regio en is het gemiddeld 
aantal kilo’s ingezameld huishoudelijk afval per inwoner aanzienlijk kleiner. Goed bezig!

Afval achterlaten aan de glasbol is echt niet meer 
van deze tijd
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http://www.ecowerf.be/thuiscomposteren
http://www.ecowerf.be/holsbeek


Voor sommige mama’s en papa’s is het bestellen van de kerst-
man te duur. Daarom helpt het OCMW graag een handje en 
zorgen we jaarlijks, waar we kunnen, voor een leuk extraatje 
onder de kerstboom.  
 
Doe je ook mee?  
Bezorg ons vergeten speelgoed waar andere kinderen blij van 
worden. We kunnen vooral gezelschapsspelletjes, knutselspul-
len en speelgoed voor tieners goed gebruiken. Het OCMW to-
vert jullie giften om tot leuke geschenkjes en levert alles tijdig 
aan huis. Wat over is, schenken we aan de speelpleinwerking, 
kinderopvang op school of een goed doel. 

Zowel gebruikte (maar wel graag volledige en in de originele 
verpakking) als nieuwe spullen zijn welkom. Boekjes, puzzels, 
knuffels en speelgoed voor baby’s en peuters hebben we nog 
in voorraad. We vragen vriendelijk om dit niet binnen te bren-
gen. 
 
Bedankt aan iedereen die dit inzamelinitiatief een warm hart 
toedraagt!

 

 Sociale dienst (Sandra Cobbaert) 
 016 31 42 84 
 materiele.steun@ocmw.holsbeek.be

Bezoek de Oxfam-
cadeaudagen 
op 2, 3 en 4 december
Binnenkort organiseert Oxfam Wereld winkel 
Holsbeek weer zijn vertrouwde  cadeaudagen. 
Dit jaar spreken we af op 2, 3 en 4 december, 
in de Sint-Mauruszaal in Holsbeek (Sint-Maurus-
straat 5), vrijdag van 18u tot 22u, zaterdag en 
zondag van 10u tot 18u.

Het hele weekend kan je bij ons terecht voor 
cadeaus die bio én fairtrade zijn. Wie er even 
wil bij gaan zitten, kan terecht in het gezellige 
Wereldcafé voor een kop koffie, een glaasje 
wijn of een frisse pint.

Ben je niet zo’n voorstander van cadeautjes 
maar wil je wel iemand een plezier doen?  
Geef dan eens een kip of een geit cadeau en 
steun zo een landbouwproject in het zuiden!  
Een kip betekent voor een familie in het zuiden  
eieren om te eten en bemesting voor de  
velden. Verkoop van eieren levert extra  
inkomsten voor schoolgeld of medicatie.

Origineel, toch? Kijk op 
oxfambelgie.be/doe-mee/oxfam-pakt-uit.  
Of kom langs in de winkel (woensdag van 14u 
tot 17u, vrijdag van 14u tot 16u, zaterdag van 
10u tot 13u), Sint-Maurusstraat 3  
(‘s nachts shoppen kan ook op  
shop.oxfamwereldwinkels.be).
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Speelgoed inzamelen 
op 5, 6 en 7 december, van 14u tot 
16u in het OCMW (Dreef 1)

mailto:materiele.steun@ocmw.holsbeek.be
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Info en inschrijven 
Seniorendienst (Kris De Gussemé), 016 62 95 08 
senioren@holsbeek.be 
Voorzitter Seniorenraad (Paul Crab), 0486 46 67 78 
paulcrab@skynet.be 

Elke dag is eigenlijk een dag van ons, senioren. Maar 
in onze maatschappij heeft praktisch elke groep een 
‘eigen’ dag of ‘week’ met extra aandacht voor hun 
waarde, hun eigenheid, hun plusjes en minnetjes. En 
zo ook de senioren met hun onschatbare ervaring en 
wijsheid die onze samenleving rijker maakt en een on-
misbare schakel tussen generaties vormt. De officiële 
Seniorenweek 2022 in Vlaanderen is de week van 21 
tot 27 november. Holsbeek doet mee: onze senioren-
raad voorziet interessante extraatjes. Mogen we je 
ook verwelkomen? 

Tijdens de Seniorenweek worden  
Holsbeekse 55-plussers verwend met aller-
lei extra activiteiten waarbij ontspanning en 
ontmoeting centraal staan. 

• Petanque – Iedere donderdag van 13u tot 17u, 
Koestertuin Gemeentehuis (Dutselstraat 15) 
Samen in een ongedwongen sfeer, een balletje wer-
pen, je petanque-skills trainen voor de start van het 
zomerseizoen en een praatje slaan. Een spontaan 
seniorentreffen met als uitgangspunt: wie zin heeft, 
komt af. 

• Seniorenbabbel – Iedere dinsdag vanaf 14u, Buurt-
huis (Dorp 7) 
Blijf op de hoogte van het seniorennieuws in onze 
gemeente en wissel samen ideeën uit. Wees wel-
kom op het terras of in de vergaderzaal van het 
Buurthuis. 

• Abdij van Park – Donderdag 17 november, 14u en 
vrijdag 18 november, 15u (Abdij van Park 7, Leuven) 
Bezoek met gids. Geniet van exclusieve rondleiding 
in én om de abdij.  
Een ticket kost 10 euro en koop je ter plaatse. 
Afspraak op de parking van de abdij, inschrijven ten 
laatste op woensdag 9 november. De plaatsen zijn 
beperkt!

• Lezing “Het beste moet nog komen” – Woensdag 
23 november om 19u, polyvalente zaal Bib (Gra-
venstraat 26) 
Ouder worden, op pensioen gaan, senior genoemd 
worden: het geeft nieuwe mogelijkheden.  
Guido Cuyvers houdt een lezing over zijn boek, met 
een knipoog naar het ouder worden. 
Inschrijven is verplicht, de plaatsen zijn beperkt.

• Seniorenborrel – Vrijdag 25 november om 19u, 
Parochiezaal Nieuwrode (Losting 47a) 
Elkaar terugzien en gezellig bijpraten. Met uiteraard 
een glas in de hand! 
Laat weten als je er ook bij zal zijn. 

Neem deel aan onze bruisende seniorenactiviteiten  
tijdens de Seniorenweek (21 tot 27 november)

mailto:senioren@holsbeek.be
mailto:paulcrab@skynet.be


Mag ik me voorstellen: Godelieve 
Thomas, geboren in Tienen op 
30 juni 1949. Ik bracht mijn jeugd 
door in Tienen en ging er ook naar 
school tot mijn 16 jaar. Mijn moe-
der overleed op 40-jarige leeftijd 
en ik zorgde dan voor mijn jongere 
broers en zus.

In 1971 trouwde ik met Achiel 
 Verbeek, geboren en getogen in 
Holsbeek. Na enkele jaren nog in 
Tienen gewoond te hebben, ver-
huisden we naar Holsbeek. Onder-
tussen wonen we al bijna 45 jaar in 
deze mooie gemeente, we hebben 
het hier ontzettend naar onze zin. 
We hebben drie kinderen, Geert, 
Frank en Katrien. En één klein-
kind, Vic, waar we alles voor over 
hebben.

Toen ik begon te werken in RVT 
Sint-Margaretha raakte ik ver-
trouwd met oudere mensen. Sinds 
mijn pensioen maak ik deel uit van 
de seniorenraad. Ik wilde me in 
mijn vrije tijd immers blijven inzet-
ten voor de ouderen.  
In 2001 werd OKRA Holsbeek-Dorp 
 opgericht. Ik werd lid in 2012. Voor 
mij was het een uitgelezen kans 
om nog meer onder de mensen te 
kunnen komen. Hetzelfde jaar nog 
werd ik er bestuurslid.

Samen met Agnes, Gerry en 
Mariette maak ik deel uit van het 
OKRA-bestuur. Onze vereniging 
telt intussen 54 leden.

Eenmaal per maand, iedere tweede 
donderdag, komen wij samen in de 
parochiezaal Sint-Maurus. Daar kan 
je komen genieten van een lekkere 

Okra 55+ Holsbeek-Dorp, 
waar je de kans krijgt  
je talenten te ontplooien 
en actief te blijven in 
een steeds evoluerende 
wereld.
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OKRA is een vereniging van, voor en 
door 55-plussers. Je vindt in OKRA 
tal van mogelijkheden om leeftijds-
genoten te ontmoeten en samen 
activiteiten te doen. Het uiteindelijke 
doel is om tot een warmere samen-
leving voor iedereen te komen. En 
daar draagt elk lid van OKRA zijn 
of haar steentje toe bij. Bestuurslid 
Godelieve Thomas neemt je mee in 
haar verhaal. 

tas koffie met een stukje taart en 
een avondmaal.

We organiseren ook verschillende 
activiteiten, zoals een uitstap naar 
zee, een voordracht over het ver-
keer en nog veel meer.

Met Kerstmis houden we een groot 
Kerstfeest en met Nieuwjaar hou-
den we een muzieknamiddag.

Heb je zin om ons te leren kennen? 
Wees dan welkom op onze pan-
nenkoekennamiddag op 6 novem-
ber in de parochiezaal Sint-Maurus. 

We zijn ook nog steeds op zoek 
naar actieve leden die ons willen 
komen helpen.

Interesse? Je kan me contacteren 
via verbeek-thomas@hotmail.com 
of 016 44 71 73.

Heel graag tot binnenkort!

“Onze leden zijn niet alleen de motor van 
onze vereniging, maar ook de stem van 
alle 55-plussers in de buurt. Zo weten we 
wat er leeft en kunnen we ons aanbod 
erop afstemmen.”
Godelieve Thomas – Bestuurslid Holsbeek-Dorp 

mailto:verbeek-thomas@hotmail.com


In september 2017 zag deze vereniging het daglicht: 
een vriendengroep die zich toelegt op onze Belgische 
biercultuur. Opgestart als vzw, waarbij ze vooral het 
bekendmaken en instandhouden van de grote ver-
scheidenheid aan bieren en biersoorten die ons land 
rijk is, als doelstelling hebben.

Nu, vijf jaar later, groeiden ze naar een ledenbestand 
van ongeveer 50 actieve leden die ze jaarlijks een 
goed gevulde activiteitenkalender proberen aan te 
bieden.

“We delen allemaal dezelfde bierpassie en willen hier-
mee iets betekenen voor de kleine en onafhankelijke 
brouwerijen”, stelt Roel Drent, de secretaris van de 
Rooise Bierridders. “We ondersteunen hun werking en 
promoten hun aanbod. Maandelijks plannen we een 
brouwerijbezoek en gaan we op zoek naar (nieuwe) 
lekkere bieren. We delen onze ervaring via proefavon-
den en onze jaarlijkse BBQ. Daarnaast organiseren we 
ook fietstochten en andere actieve uitstappen”. 

“En wie graag thuis geniet van een heerlijk Belgisch 
biertje, kan bij ons ook terecht voor een geschenk-
mand. Voor de aankomende eindejaarsperiode bieden 
we trouwens kerstbiermanden aan, ideaal voor onder 
de kerstboom én op iedere feesttafel”, vervolgt de 
secretaris. 

 Voor meer info over de werking en het activiteiten-
aanbod van de Rooise Bierridders, kan je terecht 
op hun website https://rooisebierridders.be. 
Of spring eens binnen in hun thuisbasis Bezzeke 2 
(Sint-Pietersstraat 4), een klein gezellig cafeetje, 
waar je ze gemakkelijk kan vinden voor een gezel-
lige babbel of een stevige discussie over het bier 
van de maand.

Rooise Bierridders, met een 
passie voor Belgische bieren

23

Maak, samen met onze Rooise Bierridders, van elk glas bier een feest!

“Blijft Belgisch bier je ook boeien 
en heb je zin om de stap naar het 
verenigingsleven te maken?  
Twijfel geen seconde: de Rooise 
Bierridders zijn gegarandeerd iets 
voor jou. ”

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frooisebierridders.be%2F&data=05%7C01%7C%7C817c4cc5534e42835e3d08da295c0089%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637867772578044445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wfs6ZKyM20I7JVgDl6%2Fe8xSi0qZcsZZ4Wrh5PQsGBeQ%3D&reserved=0
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PRAATCAFÉ DEMENTIE: 
INLEVEN IN DE 
BELEVINGSWERELD VAN 
MENSEN MET DEMENTIE
Op donderdagnamiddag 1 december om 14u, in de 
cafetaria van WZC Sint-Margaretha (Kortrijksebaan 4). 
Gratis toegang, zonder voorinschrijving. 

Word je in je omgeving geconfronteerd met demen-
tie? Dan kan dit ontmoetingsmoment je informa-
tief en mentaal ondersteunen. Je ontdekt er welke 
impact het dementieproces op een persoon kan 
hebben en krijgt tips over hoe je hiermee het best 
omgaat. Het praatcafé dementie is een initiatief van 

OCMW Holsbeek, WZC Sint-Margaretha, Buurtzorg 
Holsbeek en Expertisecentrum Dementie Memo 
Vlaams-Brabant.

 Dienst Welzijn en Samenleven, 016 31 42 87 
gezinszorg@holsbeek.be 

HOLSBEKENAREN IN HET 
 ZUIDEN-AVOND
Op vrijdagavond 2 december om 20u, in de Sint- 
Mauruszaal (Sint-Maurusstraat 5). Gratis toegang, 
zonder voorinschrijving.

Mede-inwoners getuigen over hun (werk)ervaringen in 
het Zuiden. Ze nemen je mee in hun sociaal engagement 
en geven je een bijzondere inkijk in hun realisaties. Zo 
zorgde Pieter Quaghebeur, samen met de organisa-
tie Humasol, voor de aanleg van zonnepanelen en een 
warmtepomp in een schooltje in Oeganda en Jan Lippens 
voor de installatie van schoon drinkbaar water in een 
afgelegen dorpje in Mexico. Ten slotte komt psycholoog 
Els Goethals nog getuigen over haar werk voor Trauma 
Aid, een organisatie die slachtoffers van natuur- en ander 
geweld weer op de been helpt. De projecten van deze 
Holsbekenaren kregen dit of vorig jaar de financiële steun 
van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamen-
werking en de gemeente.

 Cultuurdienst, 016 62 95 02 
internationaal@holsbeek.be 

SPORTKAMPEN,  
TIENERACTIVITEITEN EN 
SPEELPLEINDAGEN
Van 31 oktober t.e.m. 4 november  
en van 27 december tot 6 januari. 
Voor jongeren vanaf 3 tot 16 jaar

Kleutercreakamp, Lego Fun-kamp, pret parken, 
voetbal,… Het gemeentelijk vakantieaan-
bod kleurt de herfst- en kerstvakantie van je 
 kinderen! Of wat dacht je van een knalvakantie 
voor je -15-jarige kroost op het speelplein? 

 Info en inschrijven via https://in.holsbeek.be. 

mailto:gezinszorg@holsbeek.be
mailto:internationaal@holsbeek.be
https://in.holsbeek.be
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11 NOVEMBERVIERINGEN
Onze gemeente organiseert samen met de 
oudstrijdersverenigingen een 11 novemberviering 
in de verschillende deelgemeenten. We brengen 
een hulde aan alle oorlogsslachtoffers, met in het 
bijzonder die uit onze gemeente. Meer dan ooit 
vragen we dit jaar voor vrede in de wereld nu.
 

KORTRIJK-DUTSEL (ZONDAG 6 NOVEMBER)

9u: plechtige eucharistieviering  
Sint-Catharinakerk  
(opgeluisterd door Harmonieorkest De Ware 
Vrienden). Aansluitend bloemenhulde aan monu-
menten en receptie.

SINT-PIETERS-RODE  
(VRIJDAG 11 NOVEMBER)

9.30u: plechtige eucharistieviering  
Sint-Pieterskerk. 
Aansluitend bloemenhulde aan 
monumenten en receptie.

NIEUWRODE  
(VRIJDAG 11 NOVEMBER)

10.30u: plechtige eucharistievie-
ring Sint-Lambertuskerk. 

Aansluitend bloemenhulde aan monumenten en 
receptie.

HOLSBEEK (VRIJDAG 11 NOVEMBER)

10u: bloemenhulde aan gedenksteen van de  
slachtoffers van het luchtbombardement in  
Holsbeek-Plein (Sint-Caroluskerk). 
10.15u: bloemenhulde aan dreef Van Tilt  
(gedenkstenen Gebroeders Van Tilt,  
Guy de Briey en Albert Soete). 
10.30u: herdenking aan erepark der oudstrijders 
(begraafplaats Langeveld). 
11u: plechtige eucharistieviering Sint-Mauruskerk 
(opgeluisterd door Harmonieorkest Sint-Maurus). 
Aansluitend bloemenhulde aan monumenten en 
receptie.

HOLSBEEK KERKSESSIES
Op zondag 11 december om 11u, in de Sint- 
Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel. Met  
accordeonist Tuur Florizoone en trompettist Eric 
Vloeimans. Met gratis aperitief na het concert.

Tijdens het derde seizoen van ‘Holsbeek Sessies’ 
organiseren we als nieuw extraatje ‘Holsbeek 
Kerksessies’. In het prachtige erfgoedkader van de 
Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel brengen we 
het beste van de internationale folk- en wereld-
muziekscene tot bij jou. Zachte, warme en intieme 
aperitiefconcerten om je zondag ideaal mee in te 
zetten. Een ticket kost 15 euro per concert, com-
bitickets zijn ook mogelijk. 

De parochieploeg van de Sint-Catharinakerk 
staat, samen met pastoor Penne, altijd klaar om 
het religieuze leven in Kortrijk-Dutsel in goede 
banen te leiden. De organisatie van ‘Holsbeek 
Kerksessies’ in hun kerk werd dan ook enthou-
siast door hen onthaald. We danken hen voor 

hun spontane gastvrijheid, om onze artiesten en 
publiek te ontvangen in hun kerk!

 www.holsbeeksessies.be

VREDESWEEK
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GANS DE MAAND

 
van maandag tot vrijdag, 11.45u 
BUURTRESTAURANT HOLSBEEK 
@ WZC Sint-Margaretha, Kortrijkse-
baan 4 (8,5 euro) 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00 

elke eerste woensdag, 12u 
BUURTRESTAURANT 
KORTRIJK-DUTSEL 
@ Gildezaal, Gildestraat 4 (8 euro) 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
i.s.m. Okra KD 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke eerste woensdag, 13.30u tot 
14.30u 
DIGIPUNT KORTRIJK-DUTSEL 
@ Gildezaal, Gildestraat 4 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
i.s.m. Okra KD 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke tweede woensdag, 12u 
BUURTRESTAURANT SINT- 
PIETERS-RODE 
@ Residentie Pietershof, 
Sint-Pietersstraat 12 (8 euro) 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke tweede woensdag, 13u tot 14u 
DIGIPUNT SINT-PIETERS-RODE 
@ Residentie Pietershof 
Sint-Pietersstraat 12 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke vierde woensdag, 12u 
BUURTRESTAURANT NIEUWRODE 
@ Parochiezaal Nieuwrode, Losting 47a 
(8 euro) 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
i.s.m. Bond van Gepensioneerden NR 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke vierde woensdag, 13u tot 14u 
DIGIPUNT NIEUWRODE 
@ Parochiezaal Nieuwrode, Losting 
47a 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
i.s.m. Bond van Gepensioneerden NR 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke eerste en tweede donderdag, 14u 
tot 16u 
BREI EN HAAKCAFÉ 
@ zaal de Koepel, LDC De Sprankel, 
Kortrijksebaan 4 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

dinsdagavond om de andere week, 
18.30u tot 21.30u 
KANTKLOSSEN  
@ zaal de Koepel, LDC De Sprankel, 
Kortrijksebaan 4 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

elke derde donderdag, 14u tot 15u 
DIGIPUNT HOLSBEEK 
@ zaal De Koepel, LDC De Sprankel, 
Kortrijksebaan 4 
Lokaal dienstencentrum De Sprankel 
i.s.m. Bond van Gepensioneerden NR 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

donderdag 3, 10, 17, 24 november, 13u 
tot 16u 
donderdag 1, 8, 15, 22, 29 december, 
13u tot 16u 
WANDELEN MET OKRA KD voor 
doorstappers +/- 11 km  
@ School Kortrijk-Dutsel, Doelestraat 
OKRA Kortrijk-Dutsel 
016 62 29 51

NOVEMBER

 
zaterdag 5 november, 14u 
CONCERT NICO ZINGT  
ANDRÉ HAZES 
@ zaal de Koepel, LDC De Sprankel, 
Kortrijksebaan 4
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

zaterdag 5 november, 10u tot 12u 
zaterdag 3 december, 10u tot 12u 
FIETSBIEB HOLSBEEK 
Een kinderfiets lenen die meegroeit 
voor maar 20 euro per jaar (en 20 
euro waarborg per fiets)?  
@ Huize Chartreuze vzw, Dutselhoek 47 
holsbeek@fietsbieb.be 
https://fietsbieb.be (aanbod 
Vlaams-Brabant) 
0494 90 30 28

Zondag 6 november 11u30 tot 20u
SPAGHETTIDAG
KLJ Nieuwrode
@ Buurthuis Nieuwrode

woensdag 9, 16, 23, 30 november, 19u 
tot 21.30u  
KLUSSEN VOOR VROUWEN, BASIS-
BEGINSELEN KLUSSEN  
@ Huize Chartreuze vzw, Dutselhoek 47
https://huizechartreuze.be 

woensdag 9 november, 20u tot 21u 
INFOMOMENT WERELD-
JONGERENDAGEN LISSABON 2023 
@ Parochiecentrum Kloosterhof,  
Kerkplein 1
IJD Vlaams-Brabant en Mechelen
hendrikjan.stals@ijd.be 

donderdag 10, 17, 24 november van 
9.30u tot 11.30u 
donderdag 1, 8, 15, 22 december van 
9.30u tot 11.30u 
RUSTIG WANDELEN MET OKRA KD  
+/- 7 km / Niet tijdens schoolvakanties 
@ School Kortrijk-Dutsel, Doelestraat 
OKRA Kortrijk-Dutsel 016 62 29 51 

zondag 13 november, 14u tot 17u 
DE BOMEN ZIEN DOORHEEN HET 
BOS 
Bomen herkennen, met gids 
@ Kloosterschuur, Rotselaarspad 
Natuurpunt Holsbeek 
erikherbosch@hotmail.com 
www.natuurpunt.be 
0479 99 60 88 

woensdagen 16, 23, 30 november, 7, 
14 december, 9u tot 10.15u 
YOGALESSEN Yoga – Relaxatie 
@ zaal de Koepel, LDC De Sprankel, 
Kortrijksebaan 4 
Inschrijven bij liesselleslach@hotmail.com

mailto:buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be
mailto:buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be
mailto:buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be
mailto:Buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be
mailto:holsbeek@fietsbieb.be
https://fietsbieb.be
mailto:erikherbosch@hotmail.com
https://www.natuurpunt.be/agenda/de-bomen-zien-doorheen-het-bos-0
mailto:liesselleslach@hotmail.com
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Vrijdag 18 november 18u tot 21u en 
zaterdag 19 november 17u tot 21u
PASTADAGEN
KDN United
@ Parochiezaal Nieuwrode, Losting 47 

vrijdag 18, 25 november 
vrijdag 2, 9 december, 11u tot 12u  
HOLSBEEK FITT  
Vanaf 50 jaar 
@ Sportschuur, Sint-Maurusstraat 2 
Karin en Greet i.s.m. sportdienst en 
seniorenraad Holsbeek 
karin.bultiauw@skynet.be

zaterdag 19 november, 18.30u tot 22u 
KAASAVOND  
Met bier van hier en fairtrade-wijn en 
lokale bieren 
Inschrijven verplicht via kaasavondna-
tuurpuntholsbeek@gmail.com 
@ Gildezaal, Gildestraat 5 
Natuurpunt Holsbeek 
larssmout@gmail.com 
www.natuurpunt.be 
0494 63 26 43 

maandag 21 november, 14u tot 16u 
MODESHOW 
@ zaal de Koepel, LDC De Sprankel, 
Kortrijksebaan 4 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

zaterdag 26 november, 8u tot 16u 
BEHEERWERKDAGEN HAGELAND-
SE VALLEI, één keer per maand 
@ Huisje Weltevree, Molenbaan 
Natuurpunt Holsbeek 
www.natuurpunt.be 
Jan Wyckmans: 016 44 51 31 of  
0479 59 96 70

zaterdag 26 november, 20u tot 23u 
HERFSTCONCERT  
DE WARE VRIENDEN 
@ Gildezaal, Gildestraat 5a 
De Ware Vrienden Kortrijk-Dutsel

zondag 27 november, 15u tot 18u 
HERFSTCONCERT  
DE WARE VRIENDEN 
@ Gildezaal, Gildestraat 5a 
De Ware Vrienden Kortrijk-Dutsel

dinsdag 29 november, 20u tot 21.30u 
HOLSBEEK SESSIES: Sophia Am-
mann plays Leonard Cohen 
@ Buurthuis, Dorp 7 
Cultuurdienst Holsbeek, 016 62 95 02 
cultuur@holsbeek.be

woensdag 30 november, 15u tot 16u 
HOLSBEEK JUNIOR SESSIE: Vlie-
gen? Dat wil ik ook!  
Fantasierijk muzikaal poppentheater 
@ Buurthuis, Dorp 7 
Cultuurdienst Holsbeek, 016 62 95 02 
cultuur@holsbeek.be

DECEMBER  

 
Vrijdag 2 december 20u 
HOLSBEKENAREN IN HET ZUIDEN 
@ Sint-Mauruszaal, Sint-Maurusstraat 7 
internationaal@holsbeek.be 

zondag 4 december, 10u tot 13u 
VOORDRACHT TAALENT  
Met receptie @ zaal de Koepel 
LDC De Sprankel, Kortrijksebaan 4 
buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be 
016 31 69 00

zondag 4 december, 14u tot 17u 
WINTERVERHALENWANDELING 
Kasteel van Horst 
Met gids: Hadewijch Verhenne 
Inschrijven verplicht via website 
@ Kasteel van Horst, Horststraat 28 
Natuurpunt Holsbeek 
www.natuurpunt.be 
0478 65 16 75

dinsdag 6 december, 19u tot 22u 
REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN 
(AED) Rode Kruis 
@ Parochiecentrum Holsbeek, 
Sint-Maurusstraat 5 
CM-Gezondheidsfonds 
gezondheidenparticipatie.vlaamsbra-
bantbrussel@cm.be 

Zaterdag 10 december om 20u en 
zondag 11 december om 11u
PUUR MUZIEK 
Harmonieorkest Sint-Maurus 
@ Buurthuis Nieuwrode 
www.harmonieorkestholsbeek.be

zondag 11 december, 11u tot 12u 
HOLSBEEK KERKSESSIES - Tuur 
Florizoone en Eric Vloeimans 
@ Sint-Catharinakerk, Kerkplein 1 
Cultuurdienst gemeente Holsbeek 
cultuur@holsbeek.be 
016 62 95 02

zondag 25 december, 7u – 15u 
WINTERTOCHT PRACHTIG 
 HAGELAND 
Grotendeels onverhard en bosrijk 
parcours 
@ Gildezaal, Gildestraat 5a 
W.S.V. Holsbeek vzw 
patricia.schauwers@telenet.be 
0475 65 04 76

Jouw activiteit  
ook op deze pagina? 

Alle niet-commerciële activiteiten 
die openstaan voor iedereen en 
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 (colofon, pg. 3).
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