
ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD 

 

Donderdag 5 oktober 2017 om 20u00 

Locatie: Zaal Bakenbos, GC Felix Sohie 

 

Aanwezig:  

 Jan Vanloo (WC Beukenootje) 

 Liesbeth Vanderlinden (Reintje) 

 Josiane De Becker (Klem) 

 Herman Devyver (Ruusbroeckoor) 

 Paul Vanloo (VTBKultuur) 

 Marie-Jeanne Eularts (Femma) 

 Leen De Rudder en Kristel Cobbaert (Gezinsbond) 

 Mia Soret (Davidsfonds) 

 Jan Lenaerts (5 voor 12) 

 Annie Wastiels (SAMANA) 

 Marie Baeselen (oudercomité Sint-Clemens) 

 Danny De Rudder (Rodenbachfonds) 

 Monique Vandenput (catechesewerking) 

 Roger Vanhellemont (De Jonge Druivelaar) 

 Erwin Gysens (Vrienden van ’t Lindeke) 

 Maryleen Bockstal (Sint-Clemenskoor) 

 Greta Uyttenbroeck (K. Heemkundige Kring) 

 Philippe Ghekiere (Kunstkring Hoeilaart) 

 Betty Gigas (Crea Hoeilaart) 

 Marie-Paule Bockstal (Samen Voor) 

 Chris Coppin (Seniorenraad) 

 Monique Vandervaeren (Zoniën Internet) 

 Rik Verhaeghe (BIB Hoeilaart)  

 Katrien Claes (cultuurcoördinator) 

 

Verontschuldigd: 

 Karine Vanslembroeck (APKO) 

 John Kumps (Willemsfonds) 

 Pieter Muyldermans (De Blauwe Vinken) 

 Jaak Vundelinckx (Nero’s Muzikanten) 

 Patrick Charlier (deskundige) 

 

Afwezig: 

 Jacky Mees (Vosdelle) 

 Maggy Lietaert (OKRA) 

 Jan Lemeire (Oudercomité Het Groene Dal) 

 Annemieke Ooteman (OOKI Babycafé) 

 Michel Van Mullem (deskundige) 

 Thea Derks (deskundige) 

 Maarten Bresseleers (deskundige) 

 Hilde Vanden Hende (deskundige) 

 Els Uytterhoeven (Schepen) 

 



 

Besprekingspunten 

 

INFORMEREN 

- Plaatsvervangers voor De Blauwe Vinken 

 

o Pieter Muyldermans is op zoek naar een plaatsvervanger.  Hij brengt ons 

schriftelijk op de hoogte van de vervanging. 

 

- Aanvraag tot erkenning Rotary Club Overijse Zoniën  

 

o Een vereniging die hoofdzakelijk actief is in Overijse. 

o Rotary Overijse Zonien heeft 1 bestuurslid afkomstig uit Hoeilaart. 

o De AV geeft negatief advies omdat de vereniging zijn hoofdzetel en 

hoofdactiviteiten niet in Hoeilaart plaatsvinden. 

 

- Aanvraag tot erkenning vzw De Vlucht. 

 

o Een vereniging die hoofdzakelijk actief is in Overijse. 

o We geven een negatief advies aangezien er geen enkel bestuurslid in 

Hoeilaart gevestigd is. 

 

- Ontbinding Royal Dansclub Hoeilaart vzw. 

o Ghislain Dewolf bracht ons schriftelijk op de hoogte van het ontbinden van 

de Royal Dansclub. Hij bedankt iedereen voor de korte maar fijne 

samenwerking. 

 

- Uitreiking De Hoeilaartse Parel 

o Dinsdag 14 november om 20u00 

o Optreden van Winston Wutu (zelf genomineerd met The Broken Circle 

Breakdown van Reintje) 

o Prijzen: 

 De persoon krijgt een trofee. 

 De vereniging krijgt een trofee en een bon (200€) te spenderen bij 

een lokale handelaar. 

o Drankjes en hapjes worden aangeboden (vorige editie waren dit hapjes uit 

Delhaize). 

 

- Cultuurcontentement  

o www.cultuurcontentement.be 

o Dit is een bevraging over heel Vlaanderen om te peilen naar de 

tevredenheid van het lokaal cultuurbeleid, naar cultuur in eigen streek. 

o We streven naar 100 deelnemende Hoeilanders. Dat is het minimum om de 

resultaten weergegeven in een rapport te kunnen ontvangen. 

 

- Memorandum – plan van aanpak 

o Jan Lenaerts roept in het najaar de deskundigen samen; zij zullen samen 

enkele thema’s aanduiden en stellen samen een vragenlijst op. 

o Tijdens de Algemene Vergadering van het voorjaar van 2018 proberen we 

in enkele kleine praatgroepjes via stellingen te discussiëren dat als basis 

kan dienen voor het opstellen van een memorandum. 

 

http://www.cultuurcontentement.be/


UITWISSELEN 

- Activiteiten 

 

o Terugblik activiteiten 

 

 Hoeilaart Feest 11/07/2017 

 Lezing Els Witte over de Orangisten. 

 Het academisch gedeelte was een voltreffer/interessant. 

 Opmerking: de vlaggen zijn aan vervanging toe. 

 Opmerking: waarom hangt er geen Vlaamse vlag aan het 

gemeenschapscentrum? 

 Hoeilaart Feest 15/07/2017 

 De locatie was geslaagd. 

 Gezellig! 

 Er was veel volk. 

 Voor herhaling vatbaar! 

 Meer activiteiten gewenst, meer animatie. 

 Hoeilaart Zomert – Sexy Summertime. 

 Het weer was heel slecht. 

 Alle acts waren goed. 

 Hoeilaart Zomert – Folky Towers 

 Leuke activiteit 

 Moeten we dit als cultuurraad nog doen?  

o Er is weinig animo om de handen uit de mouwen te 

steken en er komt steeds een kleine groep 

toeschouwers opdagen. 

 Opening Gemeenteplein 02/09 

 Voor herhaling vatbaar! 

 Een gemiste kans om zo weinig Hoeilaartse verenigingen aan 

bod te laten komen. Er is voldoende lokaal talent om een 

podiumplek te geven. 

 Nu het gemeenteplein af is, komt de suggestie om meerdere 

activiteiten daar te laten doorgaan. 

 Druivenfestival – het festival wordt opgehangen aan volgende 

activiteiten: 

 Openingsavond 

 Lichtstoet 

 Jazzdag 

 Nerorock 

 Kasteelhoeve 

 … 

In totaal wordt er een evenwichtig programma aangeboden en in 

elkaar gebokst, gedragen door vele Hoeilaartse verenigingen. 

Evaluatiepunten:  

 Het geluid was over het algemeen te luid. Alle partijen 

(gemeentebestuur, vereniging, comité,…) zijn zich daarvan 

bewust. Er wordt naar een oplossing gezocht voor dit 

probleem. 

 Springkastelen: Net als vorig jaar een heel onveilige situatie: 

heel veel kinderen en te weinig springkastelen en 

begeleiding. 

 Waarom is er geen aanbod meer na de lichtstoet in de 

sporthal? Op vraag van de verenigingen die deelnemen aan 

de lichtstoet, is de uitreiking van de lichtstoet verplaatst 

naar de tent. 



o Komende activiteiten 

 

 Aperoconcert 8/10 – Jean-Luc Pappi 

 11u00, theaterzaal 

 Etentje Cultuurraad: Dinsdag 12 december 

 Deelnameprijs: 12€ 

 De secretaris nodigt iedereen uit. Gelieve uw aanwezigheid 

te bevestigen bij de secretaris. 

 Nieuwjaarsdrink: 7 januari 2018 

 Er wrodt gevraagd naar een Interradenoverleg om duidelijke 

afspraken voor de nieuwjaarsreceptie te kunnen maken. 

 

- Stand van zaken werkgroepen 

 

o Werkgroep Niemandsland:  

 

 Vraag om de gedenksteen aan het gemeentehuis op te poetsen! 

 Evenementen 2017 & CWRM 2018 

 Uitstap 5 voor 12 op 5 november 2017.  

 Activiteit van Davidsfonds: donderdag 9 november – een 

lezing door Ronny Vandenbroele (ex-militair) 

 CWRM 2018 

 vanaf 30 maart 2018 kunnen de beeldjes bezocht worden in 

Ieper aan de Palingbeek. De beeldjes kunnen daarna 

gerecupereerd worden nadien (eind 2018). 

 Klaprozenveld (voorstel door schepen) 

  

VARIA 

- Dinsdag 10 oktober – praatcafé Dementie in de cafetaria van GC Felix Sohie. 

- Er is een tapinstallatie gestolen tijdens het Druivenfestival. 

- Zaterdag 7 oktober: Repair Cafe, Tweedehandsbeurs, Duurzame Doendersdag 

met wereldmarkt 

- Volgende zomer: Davidsfonds organiseert een zomerzoektocht (nationaal). 

- Net als vorig jaar komt de opmerking dat de gedenksteen in het park niet gekuist 

wordt. 

o Aanvulling na de Algemene Vergadering: Greta Uyttenbroeck heeft dit 

ondertussen nagevraagd. De gedenksteen wordt elk jaar, voor de 

novemberplechtigheid, door Erik Demares (technische dienst) met 

bleekwater en schuurborstel gekuist. Schuren is niet hetzelfde als 

bijvoorbeeld zandstralen, maar de steen wordt wel verzorgd.  

 


