
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD VAN 25 SEPTEMBER 2014  
 
Aanwezig : 
Jan Lenaerts – 5 voor 12 – voorzitter 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Natascha Pierlé – Reintje 
Jean-Pierre Muyldermans – Klem 
Jacky Mees – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parijs – Ruusbroeckoor 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Paul Vanloo – vtbKultuur 
Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 
Lydia Hoskens – Gezinsbond 
Mia Soret – Davidsfonds 
Annie Wastiels – Ziekenzorg 
Hubert Didden – De Distelvink 
Patrick Charlier – Oudercomité Sint-Clemens 
Marie-Paule De Lil – Vrouwenbond ’t Eekhoorntje 
Danny De Rudder – Rodenbachfonds 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 
Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
Greta Uyttenbroeck – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Nadine Dellaert – Hoeil’Art 
Gilberte Marchand – Seniorenraad 
Karine Vanslembrouck – APKO 
Thea Derks – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 
Verontschuldigd : 
Maggy Lietaert – OKRA 
Michel Gahy – Willemsfonds 
Anke Claassen – Het Groene Dal 
Monique Vandenput – Catechesewerking  
Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Katharine Tessens – Soulstep Dance Crew 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Michel Van Mullem – deskundige 
Maarten Bresseleers – deskundige 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
 
De voorzitter verwelkomt Nadine Dellaert, afgevaardigde van Hoeil’Art, nieuw lid van de Cultuurraad. 
Hij is verheugd dat Maurits Van Parijs na een lange periode van afwezigheid om 
gezondheidsredenen, opnieuw aanwezig is. 
 
 
 
 



1. VERSLAG VERGADERING VAN 7 MEI 2014. GOEDKEURING 
 
Marie-Jeanne Eulaerts merkt op dat zij verontschuldigd was op de vergadering van 7 mei ll. Dit is niet 
genoteerd in het verslag. De cultuurbeleidscoördinator zal het verslag aanpassen. 
 
Verder worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. VERSLAG OVERLEGVERGADERING ADVIESRADEN EN STAND VAN ZAKEN ONTWERP 
REGLEMENT ERKENNING VERENIGINGEN EN ONTWERP WIJZIGING UITLEENREGLEMENT 

 
Momenteel wordt nog steeds gewerkt aan de definitieve versie van het reglement erkenning 
verenigingen. Hiervoor werd een speciale werkgroep opgestart bestaande uit de diensten sport, 
jeugd, sociaal beleid en cultuur en afgevaardigden van de sport-, jeugd-, senioren- en cultuurraad. Dit 
reglement zal invloed hebben op diverse andere reglementen zoals uitleenreglement, huishoudelijke 
reglementen gemeentelijke infrastructuur enz. Tot hiertoe werd hierin immers alleen gesproken over 
verenigingen aangesloten bij een adviesraad en niet over erkende verenigingen. De werkgroep zal in 
de loop van de komende weken al deze reglementen bekijken en waar nodig aanpassen. De 
adviesraden zullen regelmatig op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken. 
 
Op een volgende vergadering van de Cultuurraad zullen de resultaten van de doorlichting van de 
adviesraden door de Wakkere Burger in detail besproken worden. 
 

3. AANVRAAG VERENIGING OM LID TE WORDEN VAN DE CULTUURRAAD 
 
Crea Hoeilaart, knutsel- en handwerkgroep, voorheen ‘Vlijtig Liesje’ wil als aparte vereniging verder 
werken, los van OKRA-Hoeilaart. Paul Vanloo, voorzitter van OKRA, ziet evenwel een aantal 
problemen : 

- Crea Hoeilaart heeft zich niet officieel afgescheurd van OKRA.  
- Crea is de officiële benaming voor de knutselgroepen binnen OKRA. Is dit een beschermde 

naam? 
 
De Cultuurraad is van oordeel dat Crea Hoeilaart beantwoordt aan de voorwaarden om lid te worden 
van de raad en volgt hiermee het positief advies van het Dagelijks Bestuur. Het probleem of Crea een 
beschermde naam is, zal verder bekeken worden. De Cultuurraad zou het op prijs stellen dat Crea -
Hoeilaart zich officieel distantieert van OKRA-Hoeilaart maar is van oordeel dat dit een interne 
aangelegenheid is. 
 

4. MEDEDELING SCHRAPPING VAN VERENIGING : MARKANT HOEILAART 
 
Markant Hoeilaart is opgehouden te bestaan vanaf 1 september 2014.  
Redenen : 

- Te weinig leden 
- Verhoging van het lidgeld. 

Markant Hoeilaart mag dus geschrapt worden van de ledenlijst van de adviesraad.  
 

5. ADVIES WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GC FELIX SOHIE 
 
Op vraag van de voorzitter van de Raad van Beheer GC Felix Sohie wordt aan de aanwezigen 
gevraagd wat zij denken over een mogelijke aanpassing van het huishoudelijk reglement GC Felix 
Sohie. 
 
Enkele opmerkingen : 



- De cultuurverenigingen zijn voorstander van het behoud van de tarieven in het GC Felix 
Sohie. 

- JC Koldam is wel veel duurder – ook voor de verenigingen – dan het GC. 
- De jeugdverenigingen moeten voor het gebruik van lokalen in Joengele en JC Koldam hoge 

energiekosten betalen. 
- Er is dus duidelijk een enorme ongelijkheid in de bijdragen van de verenigingen voor het 

gebruik van gemeentelijke infrastructuur. 
 

6. NIEMANDSLAND 
 
De uitstap naar Verdun op 21 juni 2014 is – ondanks de files - goed verlopen : 

- Veel belangstelling 
- Goede gids 

 
In de loop van de maand november staan er nog tal van activiteiten op het programma : 

- Tentoonstellingen 
- Voordrachten 
- Concert 
- Totaalspektakel ‘Ik was 14 in 14’ 

 
Voor 2015 wordt meegewerkt aan het project ‘ComingWorldRememberMe’.  
600.000 doden worden herdacht door de levenden. Eén beeldje voor iedere gesneuvelde op 
Belgische bodem. 600.000 beeldjes (ontworpen door kunstenaar Koen Van Mechelen en keramiste 
Natasja Lefevre) worden gemaakt tegen 2018 door vele mensen (peters en meters) die het belangrijk 
vinden dat deze vreselijke gebeurtenissen herdacht worden en blijven leven bij de huidige en latere 
generaties.  Al deze beeldjes worden één grote land art installatie (in het Provinciedomein Palingbeek 
in Ieper). In 2018 zal iedereen uitgenodigd worden om mee te helpen aan de installatie ervan. Het 
initiatief is opgestart door Jan Moeyaert (vzw kunst) op vraag van Gone West (herdenkingsproject 
Groote Oorlog in West-Vlaanderen).  De  5 euro, die wordt betaald door de peter of meter die een 
beeldje maakt, gaat gedeeltelijk naar de productiekosten en naar een goed doel dat elk jaar opnieuw 
gekozen wordt maar telkens verbonden is aan een plaats waar kinderen in nood zijn omwille van een 
oorlogssituatie. Het is de bedoeling dat vele Hoeilaartse verenigingen meewerken aan dit project. 
Meer informatie hierover volgt. 
 

7. TERUGBLIK ACTIVITEITEN 
 
Hoeilaart Zomert 
Enkele opmerkingen : 

- De programmatie voor de 1e Hoeilaart Zomert op 13 juli 2014 was niet zo’n succes. De 
opkomst lag zeer laag o.a. door het slechte weer. Er was ook medewerking van café 
Sportecho. Deze samenwerking wordt in vraag gesteld. 

- De andere 3 voorstellingen waren zeer goed, ook wat de opkomst betreft. 
- De Cultuurraad hoopt dat dit initiatief in 2015 kan herhaald worden en dat de gemeente 

daarvoor een budget blijft voorzien. 
 
Druivenfestival 

- Goed thema, aangebracht door Maurits Van Parijs, afgevaardigde van het Ruusbroeckoor in 
de Cultuurraad 

- Goede medewerking van de verenigingen 
- Wachttijd tussen reclame- en lichtstoet valt nogal lang uit. 

 
 



8. VOORUITBLIK KOMENDE ACTIVITEITEN 
 
Singing Village 
Tijdens de week van 6 tot 12 oktober worden er tal van activiteiten georganiseerd m.m.v. enkele 
Hoeilaartse verenigingen in het kader van het project Singing Village. Dit project is op de vergadering 
van de Cultuurraad van 7 mei 2014 voorgesteld. 
 
Hoeilaartse Parel 
Het voorgestelde reglement van de Hoeilaartse Parel – aangepaste versie wordt goedgekeurd (zie 
bijlage). Er wordt een oproep gedaan om nominaties met motivatie tegen 15 november a.s. binnen 
te brengen. 
 
Etentje met de Cultuurraad 
Op voorstel van de voorzitter wordt een etentje georganiseerd voor de afgevaardigden en 
plaatsvervangers in de Cultuurraad (maximum 2 per vereniging). Afspraak op dinsdag 9 december 
2014 – 19u30 – cafetaria van het GC Felix Sohie. De prijs bedraagt € 10/persoon. Hierin zijn ook de 
dranken bij de maaltijd inbegrepen. 
 

9. ERFGOED ONDER DE LOEP 
 
Erfgoed in al zijn aspecten blijft een belangrijk onderdeel van het cultuurleven. De voorzitter stelt 
voor om van het Hoeilaarts erfgoed een permanent item te maken binnen de werking van de 
Cultuurraad. Er kan hiervoor nauw samengewerkt worden met de Heemkundige Kring. 
 
De aanwezigen vinden dit een heel goed idee dat zeker verder uitgebouwd moet worden. 
 

10. CULTUURMARKT 2015 
 
Binnen het Dagelijks Bestuur is het idee gegroeid om het werkjaar 2015-2016 te starten met een 
Cultuurmarkt in het GC Felix Sohie. De verenigingen zouden dan hun werking en activiteiten voor dat 
werkjaar kunnen voorstellen. Er kunnen ook kleine concerten en kinderanimatie georganiseerd 
worden. Tevens kan 1, 2, 3 … Hoeilaart editie september-december 2015 gelanceerd worden en 
kunnen al kaarten verkocht worden. Werkdatum : 29 augustus 2015. Het Dagelijks Bestuur zal 
hieraan verder werken. 
 

11. VARIA 
 
Schilderij Maurits Pirquin 
Meegedeeld wordt dat het College van Burgemeester en Schepenen de vraag gericht heeft aan de 
pastoor wat men van plan is met het schilderij van Maurits Pirquin dat momenteel nog in het 
Lindenhof hangt. Er is grote bezorgdheid wat er met dit werk, ondertussen deel geworden van het 
Hoeilaarts gemeenschapspatrimonium, gaat gebeuren nu het Lindenhof de deuren definitief heeft 
gesloten. De pastoor heeft nog niet geantwoord op deze vraag. Misschien moet ondertussen wel al 
de mogelijkheid bekeken worden of dit schilderij kan gefotografeerd worden. 
 
Wandel-mee-dag 
Wandelclub ’t Beukenootje zal haar jaarlijkse Wandel-mee-dag op 11 november a.s. in het thema 
stellen van WO I. Het parcours van de wandeling zal vooral op de straten liggen die de naam hebben 
gekregen van gesneuvelden van WO I. 
 
  
 


