


Lorre Platton, 25-jarige Hoeilaartse 
verpleegkundige in UZ Leuven - Gasthuisberg

Tijdens de eerste crisis was de 
solidariteit in het land ontzettend 
groot. Ook Hoeilaart bleef niet achter. 

"Heel fijn om te ervaren! Het gebrek 
aan materiaal en voornamelijk 
personeel speelt een grote rol om te 
kunnen blijven doorzetten. Dit haalt 
de motivatie soms naar beneden."

"Gelukkig kunnen we onder de 
collega's veel ventileren. Opgeven 
doen we zeker niet en we staan elke 
dag met veel nieuwe moed klaar op de 
werkvloer."

"Ik wens dat deze Covid-periode een 
levensles mag zijn voor iedereen. Dat 
we beseffen dat we het echt niet zo 
slecht hebben, dat we blij mogen zijn 

als we gezond zijn en elkaar niet 
mogen vergeten." 

"Ik hoop dat deze periode doet inzien 
dat het gezin, de familie en vrienden 
enorm belangrijk zijn en we hier steeds 
goed zorg voor moeten dragen." 

"We mogen niet vergeten dat we er niet 
alleen voor staan en dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid moet blijven 
opnemen." 

Zorg zo goed als mogelijk voor elkaar!

Verpleegkundige

Mathieu Demaerschalk, 
voorzitter van het in 
september 2019 opgerichte 
jeugdhuis "De Serre"

"De ambitie was om van dit nieuwe 
jeugdhuis een tweede thuis voor 
jongeren te maken. Een plaats waar 
iedereen welkom is, waar iedereen zich 
op zijn gemak kan voelen. Na ruim een 
half jaar, moest het jeugdhuis door 
corona weer toe. Wat er volgde was 
voor veel jongeren een gevoel van 
eenzaamheid thuis."

"Na de eerste lockdown konden we in 
augustus weer opengaan, mits 

inachtneming van de nodige 
maatregelen. Jammer dat dit opnieuw 
van korte duur was. De eenzaamheid bij 
jongeren breken, is wat ons betreft een 
belangrijke kerntaak van een 
jeugdhuis."

"Corona heeft ons geleerd dat alles 
relatief is. Wat de ene dag doodnormaal 
leek, werd de volgende dag 
ondenkbaar. Geniet dus van vandaag, 
want morgen kan alles veranderd zijn. 
Dat is de boodschap die wij als 
jeugdhuis willen meegeven. Wij hopen 
jullie, na corona, vol enthousiasme en 
opgewektheid te mogen zien in ons 
geliefde jeugdhuis: De Serre!"

Mathieu Demaerschalk 
Voorzitter

"De ambitie was om van dit 
nieuwe jeugdhuis een tweede 
thuis voor jongeren te maken"

Souad en Mounir, een 
Hoeilaarts gezin

Dit gelukkige koppel is sinds 2015  
in Hoeilaart gevestigd, met hun 2 
zoontjes, Adam (8 jaar) en Amir (6 
jaar).  

Tijdens de eerste lockdown heeft het 
gezin het, zoals velen, moeilijk gehad.  
De kinderen konden niet naar school, 
in het Groene Dal, en ook het voetbal 
lag stil. 

Mounir, technicus in een Brussels 
ziekenhuis, kon wel blijven verder 
werken. 

"Tijdens de eerste uitbraak was mijn 
mama een week op bezoek. De 
grenzen gingen dicht en ze kon niet 
meer naar huis. Ze heeft ons goed 
kunnen helpen bij het huishouden", 
vertelt Souad. "We hebben nu ook 
meer (virtueel) contact met de familie 
en er is veel solidariteit. Mensen 
vragen mekaar meer hoe het gaat", 
besluit Souad positief.    

Dominique Vander 
Linden, café Sportecho
Sinds 2010 uitbater van de Sportecho, 
was 2020 een jaar om snel te vergeten: 
"Sportecho toe? Wij sloten tot dat 
ogenblik enkel op maandag, 2 dagen na 
het Druivenfestival, op Kerstdag en op 
Nieuwjaar. Dit ervaarde ik niet enkel als 
een streep door de rekening, maar ook 
als de stopzetting van het sociale leven 
voor klanten en mezelf."   

Vooral de tweede lockdown stuitte op 
ongeloof, omdat zo veel energie was 
geslopen in het COVID-proof bedienen 
van de klanten: "De aanpassingen 
begonnen met het aanschaffen van dure 
producten. Herorganisatie van het café. 
Eens lekker aan de toog hangen zat er 
niet meer in. De steun die Dominique van 
klanten, vrienden en familie heeft 
gekregen, bracht heling.  Ook financieel 
was er dankbare steun maar: "De 
rekeningen blijven maar komen. Weeral, 
er bestaat erger. Gezondheid blijft 
nummer 1."

Hockey en Tennisclub ISCA
Hockey en Tennisclub ISCA, tot in 2016 nog gekend als Oranje, 
streek in de jaren 70 neer “op den berg” in de Jozef Kumpsstraat. 
De club kende de laatste jaren een ware “ledenboom”, met nu 
maar liefst 820 leden waarvan 300 Doenders.  

 Bij ISCA zijn niet enkel het clubgevoel 
en recreatief sporten belangrijk, de 
club is ook erg trots op haar 
professionele trainersstaff onder 
leiding van Joy Jouret en Julie Scheers, 
beiden ex-Red Panthers, het 
Belgische nationale vrouwenteam. 

Corona is een harde noot om te kraken 
voor de club, sportief en financieel.  
Desondanks hebben de leden, tussen 
de twee lockdowns door, verder 
kunnen sporten.     

"Onder het motto veiligheid voor alles: 
een COVID-19-draaiboek, een Corona-

commissaris, maskerplicht buiten het 
veld, registratieplicht op de app, 
handhygiëne,…" getuigt Paul Van den 
Steene, bestuurslid.  

Dankzij haar vele vrijwilligers is de club 
ook zeer creatief kunnen omgaan met 
de situatie. "Zo werd een Corona-
container gebouwd om drank en 
versnaperingen aan te bieden.  We 
hebben een tapas-box activiteit 
opgezet waarbij de leden een mandje 
met snacks en drank van clubsponsors 
konden bestellen."  

"Ook Sinterklaas heeft de kinderen niet 

vergeten met een unieke Sinterklaas-
drive-in op de clubparking!", besluit 
Paul Van den Steene.   

Hockyclub Isca

Vereniging


