
AFTERWORK KONTROL – 17:30 
De vrijdagavond van de Meifeesten staat dit jaar in het 
teken van de jeugd. Kontrol voorziet samen met jeugdhuis 
De Serre een open air gevuld met jong talent. Verwacht 
een warme avond gevuld met elektronische muziek voor de 
house- en discoliefhebbers. 

- 17:30-19:00 Pinto 
- 19:00-20:30 Very Disco Channel 
- 20:30-22:00 Dansemble 
- 22:00-01:00 Melomane B2B Ava Eva

ROYAL HIPPO VILLAGE  
- 13:00 - 18:00
Royal Hippo Village zorgt voor animatie in het teken van het 
paard. Zo zal je in de namiddag kunnen:

- rijden op een rodeostier
- schieten met een echt loodjesgeweer
- boogschieten
- ponyritjes maken
- linedancen
- springen op de springkastelen
- een ritje maken met paard en kar door het dorp
- meevliegen op een vliegend tapijt achter een trekpaard 

ONTVANGST NIEUWE INWONERS – 
14:00
Elke inwoner die in Hoeilaart is komen wonen tot een jaar 
terug, wordt uitgenodigd voor een gegidste wandeling 
door de gemeente met als afsluiter een hapje en drankje in 
het park. Nieuwe inwoners maken zo kennis met ons dorp 
en de streek.  
Inschrijving: evenementen@hoeilaart.be

CHIRO HOEILAART – 18:00
In de vooravond zorgen de leden van de Chiro voor 
zangstonden om de sfeer er helemaal in te houden. 
Vergeet dus zeker niet om uw stembanden te smeren en de 
klassiekers van onder het stof te halen. De place to be voor 
mensen die naar sfeer en gezelligheid op zoek zijn!

PAARDENRALLY – 10:00
Vanaf 10 uur kan je met je paard aan het 
station van Groenendaal vertrekken voor een 
bepijlde rit van 20 kilometer. 

Inschrijving: https://webshophoeilaart.recreatex.be 
Prijs: 5 euro (incl. drankje, hapje en GPX)
Start: om 10, 11 of 12 uur aan het station van Groenendaal

THE CHACHAS: DANS MET MIJ TOT 
MORGENVROEG – 14:00 
‘Dans met mij tot morgenvroeg’ is het ultieme eerbetoon 
aan de muzikanten die Vlaanderen in de tweede helft van 
de 20ste eeuw hebben leren dansen en iedereen zoveel 
plezier bezorgden.

Tickets: www.felixsohie.be
Prijs: 14 euro (VVK: 12 euro - Abo-prijs: 10 euro) 
Locatie: GC Felix Sohie

Dinsdag 3 mei

VRIJdag 6 mei

ZATERdag 7 mei

Begin mei palmen de Meifeesten het Jan van Ruusbroecpark opnieuw in. Het hele weekend staat 
in het teken van lekker eten en drinken, sport en amusement, maar bovenal gewoon van gezellig 
samenzijn. Een traditie waar de Hoeilanders bijzonder bedreven in zijn. De meeste activiteiten zijn 
bovendien gratis!

Org. lokaal bestuur Hoeilaart i.s.m. Hoeilaartse verenigingen

NEROROCK SESSIES MET  
MELTING MALLOWS  EN  
THE RAGTIME RUMOURS – 20:00
Melting Mallows is een rockduo uit Leuven, bestaande 
uit Brian en Bishesh. Ze begonnen beiden bij andere bands 
en werden via een gemeenschappelijke vriend aan elkaar 
voorgesteld. In 2018 besloten ze hun krachten te bundelen 
en als Melting Mallows, een naam die ontstond na het zien 
van een advertentie over marshmallows, door het leven 
te gaan. Ze hebben elk een verschillende muzieksmaak en 
trekken hun liefde voor zowel oude als moderne invloeden 
door in hun muziek. In 2019 behoorden ze nog tot de 9 
finalisten voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel!

The Ragtime Rumours is een jonge band uit Nederland. 
Ze begonnen zoals elke band met het spelen in elke club die 
hen wou, maar dit talentvolle kwartet steeg snel boven het 
peloton uit. Dat resulteerde in een reeks spraakmakende 
overwinningen. Hun muziek is een eigenzinnige mix van 
blues, ragtime, zigeuner jazz en rock ‘n roll. Ze willen in hun 
muziek invloeden van Robert Johnson en Tom Waits tot 
Pokey LaFarge en Django Reinhardt blijven combineren. Met 
Blues Peer en Swing Wespelaar vertoefde de band in 2018 
ook op het podium van een paar grote Belgische festivals.

Meifeesten
JAN VAN RUUSBROECPARK 6-7-8 mei

PROGRAMMA www.meifeestenhoeilaart.be



www.fairtradegemeente.be

Hola

€30 / €35

om 10u00
& 12u30

0476 30 72 70

moederdag
brunch

reserveren:

PARTNERS

DEELNEMENDE VERENIGINGEN:

ZONDAG 8 MEI

HOLA MOEDERDAGBRUNCH MET 
BLOEMEN EN ARTISANALE MARKT IN 
DE KASTEELHOEVE – VANAF 10:00
Eerste shift: 10u tot 12u30 - Tweede shift: 12u30 tot 15u. 
Prijs: 30 euro - met cava: 35 euro. Mogelijkheid tot bestellen 
van bloemen bij Sofie van The Boite. Bloemen kunnen worden 
afgehaald tijdens de brunch of door Sofie gratis worden 
geleverd. Klein boeket: 25 euro, luxe boeket: 40 euro.

Interesse in de brunch en/of de bloemen, reserveer uiterlijk 
4 mei bij Hola ter plaatse of per telefoon: 0476 30 72 70. 
Plaatsen zijn beperkt!

NEROWANDELTOCHT - 10:00
Naar aanleiding van 175 jaar Nero wordt er een 
Nerowandeltocht gelanceerd door een groep van 
vrijwilligers, de Nerosprieten. Iedereen is om 10 uur welkom 
aan het GC Felix Sohie om de eerste stappen te zetten op 
een parcours van 7 kilometer. Een 12-tal Nerostripfiguren 
zullen je begeleiden met tal van leuke verhalen. Na de 
wandeltocht krijgt al wie de finish haalt, ook nog een 
beloning! Wij horen nadien graag wat je ervan vond.

De Nerosprieten baten trouwens de hele dag een stand 
uit waar tal van Neroproducten verkrijgbaar zijn, zoals 
postkaarten, pralines, Nerobier, Nerowafels, … Niet te 
missen dus!

Inschrijven:  
https://ticketshop.ticketmatic.com/den_blank/felixsohie

RANDANIMATIE – 13:00-18:00
Naast alle activiteiten is er ook vandaag voor de kinderen 
voldoende randanimatie voorzien zodat ze zich volledig 
kunnen uitleven met o.a.:

- springkastelen
- een rodeostier
- schieten met een echt loodjesgeweer
- boogschieten

APERITIEFCONCERT  – 11:00-13:00 
TOM DE BIE & DE IMKERS
Veelzijdig en afwisselend... dat is het minste wat je over het 
repertoire van deze vier vrolijke muzikanten kan zeggen. Ze 
springen van klassiekers als “I’m a believer”, “Proud Mary” 
of “Ik wil je” naar kanjers als “Laat de zon in je hart”, “Geen 
wonder dat ik ween” en luisterpareltjes als “Another day” 
van Buckshot Lefoncque. Onderweg gooien ze er naadloos 
nog wat Franse Chansons en hedendaagse hits tegenaan.

FAMILIEVOORSTELLING:  
INTERESTING MISTAKES  
BOOST PRODUCTIES 
– 14:30 EN 15:30
Circusartiesten in ontmoeting met nieuwe vakgebieden als 
het Chinese Bamboo Scaffolding, met elkaar en met een 
weerbarstig object. Op het speelvlak een raster van bamboe 
en losse bamboe-palen. De palen, van verschillende lengtes 
tot wel zes meter lang, worden door de spelers rechtop in 
het raster gestoken. Met een speciale knooptechniek maken 
zij horizontale verbinden.

OPTREDEN VAN  
THE SUGER-FREE DADDIES – 16:00
The Sugar-Free Daddies werden opgericht in de zomer van 
2018. Na 20 jaar toeren met The Norwegian Socks, besloten 
Herman (zang), Dré (gitaar en keyboards) en Philip (gitaar) 
dat het tijd was voor iets nieuws. Samen met Stef, de ervaren 
drummer van o.a. The Paranoaics en Red Zebra, en het jong 
talent Lieven op bas, gingen ze aan de slag. Ze brengen een 
mix van pop, rock en dance. Faithless, Beastie Boys, Fat Boy 
Slim, The Specials, Queen, The Black Eyed Peas, Talking Heads, 
Blur en Boney M zijn slechts een kleine greep uit hun playlist. 
Ook Belpop klassiekers komen aan bod, afgewerkt met enkele 
originele medleys.

Meifeesten
JAN VAN RUUSBROECPARK 6-7-8 mei

PROGRAMMA www.meifeestenhoeilaart.be
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MEICROSS – VANAF 09:45
Dit jaar staan er drie afstanden op het programma tijdens de 
Meicross. Er zal een omloop zijn van 5, 10 en 20 kilometer 
waarbij de deelnemers hoofdzakelijk langs wegen in het 
Zoniënwoud zullen lopen. 

Wie hierna reuzehonger heeft, kan meteen aanschuiven 
voor een lekkere paella.

Inschrijving: www.zateam.be/meicrossen-2022 
Planning: • 20 km: vertrek 09:45
 • 10 km: vertrek 10:15
 • 5 km: vertrek 10:45
 • Uitreiking prijzen om 13:00


