
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2014  
 
Aanwezig : Rein van Gisteren, Anita Vanthillo, Marc D’Haenens, Frank Boel, Carmen De Rudder, 
Maryleen Bockstal, Beatrijs Dhont 
Lydia Hoskens voor de Gezinsbond en Els Cuypers, muziekdocente 
 
Verontschuldigd : Els Uytterhoeven, Joke Muyldermans en Sandra Vandebroek 
 

1. GASTEN AAN TAFEL : LYDIA HOSKENS (GEZINSBOND) EN ELS CUYPERS (MUZIEKDOCENTE) 
 
Lydia Hoskens – Gezinsbond 
Het GROS-Wereldfeest 2013 vond plaats op dezelfde dag als de Tweedehandsbeurs van de 
Gezinsbond. GROS maakte hiervoor ook promotie. Het bestuur van de Gezinsbond vond deze 
samenwerking zeer geslaagd : 

- Er waren tegelijkertijd verschillende activiteiten. 
- Hierdoor werden meer en andere bezoekers aangetrokken. 
- Verkoop van tweedehandsproducten past ook in de Fair Trade-ideologie. 

 
Enkele opmerkingen : 

- De UNHCR-tent die opgesteld was in het kader van het Wereldfeest, belemmerde een beetje 
de ingang van de serre. 

- De twee pseudo-politieagenten-acteurs die animatie brachten, werden spontaan gevolgd 
door een aantal kinderen. Wat een beetje ongerustheid teweegbracht bij enkele ouders. 

 
De samenwerking GROS-Gezinsbond is zeker voor herhaling vatbaar. GROS suggereert om de 
doelstellingen van de Gezinsbond beter kenbaar te maken bij zo’n activiteiten. 
 
Els Cuypers, muziekdocente 
Els Cuypers, muziekdocente, komt het projectvoorstel ‘Elk dorp een zingend dorp’ voorstellen. De 
idee is om zoveel mogelijk mensen in Hoeilaart aan het zingen te krijgen en dat een hele week lang : 
via ‘pop-ups’ op de markt, in de supermarkt, in het woonzorgcentrum of in een bedrijf, in de scholen 
en de crèche. Op de laatste dag wordt dan een meezingconcert georganiseerd waar de liederen die 
tijdens de workshops aangeleerd werden, samen gezongen worden. De week wordt dan afgesloten 
met de uitreiking van het ‘Singing Village Label’. Het project heeft als doel muziek in te zetten om 
bruggen te bouwen tussen verschillende culturen en doelgroepen in de samenleving. Hierdoor 
ontstaat een betere sociale cohesie. Vermits het repertoire bestaat uit wereldmuziek, kan deze 
activiteit ingebed worden in een GROS-Wereldfeest. Er is ook een budget opgemaakt. 
 
Nadat Els Cuypers de vergadering verlaten heeft, wordt verder gediscussieerd over dit project. 
Enkele opmerkingen : 

- Het project valt financieel zeer zwaar uit. 
- Er wordt vanuit gegaan dat er veel Hoeilanders uit verschillende doelgroepen aan dit project 

gaan deelnemen. Maar mensen mobiliseren voor dergelijke initiatieven is zeer moeilijk. 
- Er is twijfel of zo’n project wel past binnen de visie van GROS. Het repertoire bestaat wel uit 

wereldmuziek maar sensibiliseren we hiermee de Hoeilaartse bevolking voldoende voor 
ontwikkelingssamenwerking? 

- Een ingeblikte versie van het project zou eventueel een onderdeel kunnen zijn van een GROS-
wereldfeest. 

- Volgende vergadering wordt dit voorstel opnieuw besproken. 
 
 

2. PARTNERSTEUN 



 
De Filipijnse ambassade in Brussel stuurde een dankbrief naar Geneeskunde voor de Derde Wereld 
voor de noodhulp die de organisatie  na de tyfoon Haiyan stortte aan de plaatselijke partners. 
Vermits GROS een aanzienlijk bedrag gaf aan Geneeskunde voor de Derde Wereld, stuurde GROS een 
kopie van deze brief aan de APKO-muziekschool voor op het prikbord. 
 

3. WEBSITE 
 
Sinds kort staat op www.hoeilaart.be een vergaderkalender waarin ook de data van de 
vergaderingen van GROS- en andere adviesraden zijn opgenomen. Ook zijn sinds kort van álle GROS-
organisaties korte omschrijvingen met foto’s + logo + hyperlinks op de site opgenomen. 
 

4. TERUGBLIK OP DE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
 
Spaans-Argentijnse avond 
Op vrijdag 7 februari 2014 vond een Spaans-Argentijnse avond plaats in het GC Felix Sohie, een 
benefietconcert ten voordele van Argentijnse scholen op het platteland. Ondanks de slechte 
promotie was de opkomst goed. Het was in ieder geval een sympathiek initiatief. GROS heeft 
evenwel geen medewerking verleend aan deze avond omdat Argentinië nu eenmaal geen 
ontwikkelingsland is. 
 
Gemeentelijk alcoholbeleid 
Er is op 12 februari een slotvergadering geweest van de werkgroep ‘Gemeentelijk alcoholbeleid’ 
waarbij de tekst aangepast is met o.m. een aantal opmerkingen die vanuit GROS geformuleerd zijn. 
Deze aangepaste tekst zal nu ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester 
en Schepenen en aan de Gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de GROS ook nog een 
terugkoppeling krijgt welke van zijn adviezen al dan niet zijn overgenomen.  
 
VVSG-INFODAG I.V.M.INTERCULTURELE DIALOOG EN PARTNERGEMEENTEN 
Rein van Gisteren was aanwezig op deze infodag op 11 februari 2014. Belangrijkste conclusie : er 
moet goed nagedacht worden over het opstarten van een stedenband – band met partnergemeente 
in het Zuiden. Een dergelijke beslissing brengt heel veel werk met zich mee voor onder meer de 
ambtenaar, belast met ontwikkelingssamenwerking, maar ook voor andere ambtenaren die aan 
projecten deelnemen. De infodag werd op een interessante manier begeleid door Luc Lippens van 
Terra Incognita. 
 
Overleg Meifeesten 
GROS zal opnieuw het optreden van een groep op zondag van de Meifeesten financieren. Het is nog 
niet duidelijk welke groep dat zal zijn. 
GROS zal ook een aantal banners aankopen die bij dergelijke manifestaties opgesteld kunnen 
worden. We zoeken nog naar een goede onliner voor deze banners. Rein zal met tekstvoorstellen 
komen. 
 
11.11.11-actie 

In ruim 130 gemeenten ging op 19 februari 2014 de 11.11.11-verkiezingscampagne van start. Via 
opvallende verkiezingsborden maant de Noord-Zuidbeweging kandidaat-politici dringend aan om het 
debat ook over internationale thema’s te laten gaan. Ook 11.11.11-Hoeilaart deed mee aan de 
verkiezingsstrijd met een bord op de kruising van de Jezus-Eiksesteenweg en de Edgar Sohiestraat. 
‘Gisteren nog mysterieus met enkel de partijvoorzitters in hawaïhemd, vandaag ook met dringende 
boodschap: België is geen eiland’. De wereldproblemen zijn ook de onze. 11.11.11 vraagt 
uitdrukkelijk aandacht voor het internationale beleid, omdat gevreesd wordt dat dit te weinig 

http://www.hoeilaart.be/


aanwezig zal zijn in de politieke debatten. 11.11.11 zoekt dappere en vooruitkijkende politici in alle 
partijen. Politici die het volledige verhaal durven vertellen, durven uitleggen waar de echte 
knelpunten zitten. Debatten over klimaat, migratie, falende banken en internationale solidariteit 
verdienen de volle politieke aandacht. Niet alleen omdat ze verschrikkelijke effecten kunnen hebben 
in ontwikkelingslanden, maar ook hier.   

 
5. VOORUITBLIK OP KOMENDE ACTIVITEITEN 

 
Volgende activiteiten werden op vorige GROS-vergaderingen reeds aangekondigd : 

- WW-Hoeilaart organiseert op donderdag 27 februari 2014 een infoavond ‘Alle kaarten op 
tafel’. 

- Op zaterdag 1 maart 2014 wordt in het Vlaams Parlement de Dag van de 4e pijler 
georganiseerd. 

 
 Destiny Africa op 30 april 2014 
Op woensdag 30 april 2014 wordt in het GC Felix Sohie een optreden georganiseerd van het 
kinderkoor Destiny Africa dat een 3-tal jaren geleden ook te gast was in Hoeilaart. De opbrengst van 
het concert gaat naar het project ‘Kampala Children Uganda’ waaraan Stephan Stouffs uit Hoeilaart 
meewerkt. GROS werd gevraagd ook dit jaar zijn medewerking te verlenen aan het concert. 
 
Vooraleer een definitieve beslissing te nemen, zal GROS Stephan Stouffs uitnodigen op de volgende 
vergadering om te kijken hoe het project geëvolueerd is. Pas dan zal gekeken worden in hoeverre 
GROS aan het initiatief zal meewerken. 
 
Koffiestop en Solidaire Maaltijd 
De Koffiestop van Broederlijk Delen vindt plaats op vrijdag 14 maart a.s. op de markt en op zaterdag 
15 maart a.s. in de Bib. 
De Solidaire Maaltijd vindt plaats op zondag 6 april a.s. in het Lindenhof.  
Algemeen thema van de campagne 2014 : Plant de toekomst. 
 
Broederlijk Delen heeft een aanvraagdossier voor een GROS-toelage ingediend. 
 

6. NIEUWSBRIEF VAN HIER TOT GINDER 
 
De redactieraad vergaderde op 19 februari ll. 
In de nieuwsbrief, 2014, nr. 1, komen volgende onderwerpen aan bod : 

- Broederlijk Delen : nationale campagne en activiteiten in Hoeilaart 
- Benefietconcert van APKO ten voordele van de Filipijnen op 12 januari 2014 
- Opbrengst van de 11.11.11-campagne 2013 in Hoeilaart 
- Hanne Massa op stage in Nepal 
- Wereldwinkelnieuws 

 
De verdeling in de Hoeilaartse brievenbussen is voorzien voor de week van 24 maart 2014. 
 

7. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 
 
Op een infodag in Leuven die de voorzitter heeft bijgewoond werd de nieuwe campagne ‘5 
sterrengemeente’ voorgesteld. De FairTradeGemeenten kunnen nu ook 5 sterren behalen. De 
overkoepelende doelstelling van dit sterrensysteem is: het engageren van de bevolking voor Fair 
Trade. Er wordt binnen de gemeenschap gezocht naar FT-fans en –ambassadeurs.  Er wordt ook een 



FT-straat ingericht. De Trekkersgroep zal zo vlug mogelijk bijeengeroepen worden om te zien hoe we 
in Hoeilaart hieraan kunnen meewerken. 
 
Anita Vanthillo had een gesprek met de beide basisscholen. Zij willen met een aantal leerlingen een 
bezoek brengen aan de Hoeilaartse Wereldwinkel. Dit zal zo doorgegeven worden aan de 
verantwoordelijke van de Wereldwinkel die deze bezoeken organiseert. 
 

8. BEVRAGING DOOR DE WAKKERE BURGER 
 
GROS ontving een vragenlijst van De Wakkere Burger vzw, een beweging die de participatie van 
burgers aan het beleid stimuleert. Deze vragenlijst dient als startpunt voor het traject om tot nieuwe 
gestroomlijnde afspraken te komen tussen het Hoeilaartse gemeentebestuur en de verschillende 
adviesraden. Bedoeling is dat alle adviesraden even tijd vrijmaken voor een evaluatie van (1)  de 
samenwerking tussen adviesraad en lokaal bestuur en (2) de eigen adviestaak.  
 
Deze vragenlijsten hebben niet de ambitie om een volledige analyse te garanderen, maar focussen 
specifiek op de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. de afspraken tussen raden en gemeente. 
Uiteindelijk wordt per adviesraad één of meerdere antwoordenbladen bezorgd aan De Wakkere 
Burger die van de verschillende evaluaties en commentaren een discussienota maakt voor een 
werkvergadering over die nieuwe afspraken. De antwoorden van de verschillende raden worden 
daarbij discreet behandeld en verwerkt. 
 
Er volgt een gedachtewisseling over de gestelde vragen. De voorzitter zal de antwoorden bundelen 
en doorsturen naar De Wakkere Burger.  
 
N.a.v. deze vragenlijst wordt de opmerking gemaakt dat het CBS niet altijd reageert op adviezen, 
geformuleerd door GROS en andere adviesraden. Het is dan ook niet altijd duidelijk of en in welke 
mate rekening gehouden wordt met deze adviezen. (Zo vermeldt de gemeentelijke website nog 
steeds het oude collegeprogramma dat stamt uit 2007, maar niet de bij de Vlaamse overheid 
ingediende BBC-stukken) GROS hoopt dan ook dat de samenwerking met De Wakkere Burger kan 
leiden tot een duidelijke procedure van advies geven en van de reactie van het gemeentebestuur. 
 

9. VARIA 
 

 GROS gaat de mogelijkheid onderzoeken om een infoavond te organiseren over ‘Ethisch 
bankieren’ door individuen en door openbare diensten zoals het Hoeilaarts 
gemeentebestuur. Er zal gekeken worden of hiervoor kan samengewerkt worden met een 
aantal Hoeilaartse verenigingen. 

 VZW WATAFRIK zet zich in om mensen aan noodzakelijk en reddend water te helpen. Zij 
lanceren nu de actie WATERBRENGER. Men geeft minimum vijf euro voor het recht op water 
en vzw Watafrik zorgt voor een waterproject. Geen waterput voor 100 miljoen mensen. 
Gewoon een waterput met gezond fossiel water voor een dorp. Al vanaf 5 euro zetten zij de 
foto van de gever op de waterbrengersmozaïek samen met de andere waterbrengers. 
Vermits deze actie niet echt een band heeft met Hoeilaart, zal GROS hieraan geen geld 
geven. Wie individueel wil deelnemen aan deze actie, kan dat natuurlijk altijd ten 
persoonlijke titel doen. 

 
 

http://www.watafrik.org/waterbrenger_mozaiek.html

