
ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD 

 
 

Dinsdag 13 november 2018 om 20u00 

 

Locatie: Zaal Bakenbos, GC Felix Sohie 

 

 

 

Aanwezig: 

- Jan Lenaerts – 5voor12 vzw 

- Betty Gigas – Crea Hoeilaart 

- Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 

- Paul Vanloo – VtB Kultuur 

- Thea Derks – deskundige 

- Josiane De Becker – Klem 

- Jan Vanloo – WC Beukenootje 

- Herman De Vyver – Ruusbroeckoor 

- Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 

- Mia Soret – Davidsfonds 

- Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 

- Danny De Rudder – ’t Genootschap 

- Bodil Bajwa – Samen Voor 

- John Kumps – Willemsfonds 

- Mia Stakenborgh – plaatsvervanger Anni Wastiels – Samana 

- Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 

- Monique Vandenput - Catechesewerking 

- Jan Vanderstraeten – Reintje 

- Patrick Charlier - Deskundige 

- Jacky Mees - Vosdelle 

- Rik Verhaeghe – BIB raad 

- Paul Vanloo – VTB Kultuur 

- Sofie Stroobants – De Blauwe Vinken 

 

Verontschuldigd: 

- Greta Uyttenbroeck – Kon. Heemkundige Kring  

- Chris Coppin – Seniorenraad 

- Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 

- Leen De Rudder & Kristel Cobbaert – Gezinsbond 

- Karine Gernaey – APKO 

 

Afwezig: 

 Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 

 Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 

 Maarten Bresseleers – deskundige 

 Els Uytterhoeven – Schepen 

 

 

 



 

BESPREKINGSPUNTEN 

INFORMEREN 

-      Interradenoverleg: verslag van de vergadering 

De resultaten van de enquête van De Wakkere Burger zullen eerstdaags op de website 

verschijnen. 

De Seniorenraad heeft zichzelf voorgesteld en haar functioneren. 

Nieuwjaarsdrink (zondag 6 januari 2019): Sofie Stroobants is als nieuwe 

onthaalmedewerkster (gemeentehuis) aanspreekpunt en organisator van de 

Nieuwjaarsdrink van de adviesraden. Zij zal oa instaan voor een bredere communicatie 

van dit evenement en de verduidelijking dat de drink voor iedereen toegankelijk is. Zij 

heeft de raden aangeschreven om een nieuwe naam te geven aan dit evenement. Alle 

input is welkom, ook de input van de leden van de Cultuurraad. 

-      Samenstelling Nieuwe Cultuurraad 

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kennen we de samenstelling van de 

Gemeenteraad. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe 

Cultuurraad samengesteld. Uit de Cultuurraad wordt een Dagelijks Bestuur 

samengesteld. Het Dagelijks Bestuur stelt zelf zijn voorzitter aan. 

Oproep tot kandidaten voor het Dagelijks Bestuur kan via katrien.claes@hoeilaart.be. Je 

kan je kandidaat stellen tot het einde van het jaar 2018. 

UITWISSELEN 

- Activiteiten van mei 2018 tot november 2018: 

Terugblik activiteiten: 

 1/06: ABO Druivenstreek avond in GC Felix Sohie 

 7/07 en 11/07: Hoeilaart Feest! 

 05/08: Hoeilaart zomert voorstelling: Peek-a-Boo! Compagnie Charlie – 

Gemeenteplein  

 11/08: Sexy Summertime – Ghost Rockers! 

 14-17/09: Druivenfestival – Licht aan! 

o Een heel geslaagd openingsspektakel! 

 04/10: Verkiezingsdebat georganiseerd door de adviesraden 

 06/10: Duurzame Doendersdag 

 Toerisme: wandelingen, serreconcerten en Davidsfonds Zoektocht 

 04/11: Nero Wafelenbak Marc Sleen 

 04/11: Aperitiefconcert Eponine 

o De aperitiefconcerten worden heel goed gesmaakt. 

Komende activiteiten: 

 25/11: Aperitiefconcert 

 4/12: etentje Cultuurraad 
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- Stand van zaken werkgroepen: 

Werkgroep Niemandsland: 

 3/11: Bezoek aan CWRM-site (land-art installatie) Palingbeek  

o Een heel geslaagd bezoek en leuke uitstap aan de land-art installatie, aan 3 

verschillende begraafplaatsen van gesneuvelden. 

o Er zullen door de werkgroep 1000-tal beeldjes opgehaald worden in Ieper. 

Die CWRM-beeldjes zullen her en der geplaatst worden in de gemeente, en 

kunnen ook opgehaald worden voor wie geïnteresseerd is.  

o  8/11: Optreden Pierre Anckaert & Evi Roelen: beperkte opkomst, maar 

een mooie avond.  

o 11.11.11 weekend met After party, quiz, tentoonstelling, brunch, 

voorstelling  

o 10-16/11: Tentoonstelling Kon. Heemkundige Kring 

 

VARIA 

- Promotie van PRO Hoeilaart  

In het verkiezingsprogramma van PRO staat het volgende:   

In ons gemeenschapscentrum Felix Sohie wordt iedereen met open armen 

ontvangen, ook anderstaligen. Uitwisselingsprogramma’s met La Hulpe en 

Bosvoorde kunnen een aanvulling zijn. Muziek zien we als katalysator voor 

interculturele kennismaking! 

In  de Franse versie als volgt vertaald: 

Des programmes d’échanges culturels avec les communes voisines 

(Overijse, Tervuren, La Hulpe ou encore Boitsfort) seraient un énorme 

enrichissement pour les visiteurs du centre.  Nous voyons la musique comme un 

catalyseur de contact interculturel! 

 

Enkele reacties hierop: 

 

o Is dit conform het reglement? Dienen we hier als Cultuurraad op te 

reageren?  

o Het is niet nodig mensen uit Terhulpen en Bosvoorde naar Hoeilaart te 

lokken. 

o Wat staat er juist in die tekst? 

o Anderstalige cultuur (Engelstalige zanger, Franstalige theater, 

Turkse lezing,…) naar Hoeilaart brengen moet een mogelijkheid blijven. 

 

 

 

- Toerisme Davidsfonds zoektocht: De zomerzoektocht van Davidsfonds was 

een geslaagd initiatief en trok heel veel toeristen naar Hoeilaart. De gemeente 

heeft van die gelegenheid te weinig gebruik gemaakt, aangezien de infobalie 

TOERISME in het weekend gesloten is. Het zou goed zijn voor het Toerisme van 

Hoeilaart dat de infobalie toerisme zou open zijn in het weekend. 



o Focus: op het centrum & niet alleen Groenendaal. Men zou actiever 

moeten zoeken naar de toeristische mogelijkheden in het centrum. 

 

- Straatnaamborden: de gesneuvelden die een straat gekregen hebben, krijgen 

geen informatie meer op de straatnaamborden.  

o Bijvoorbeeld: Henri Caronstraat, gesneuveld te Woepertingen, 11 mei 

1914. Die informatie is jammer genoeg verdwenen, toen de 

straatnaamborden werden vernieuwd. We vragen het bestuur de 

mogelijkheid te onderzoeken die informatie terug toe te voegen. 

o Er zijn drie mensen van 14-18 die geen straatnaam hebben gekregen. Het 

is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat, indien er een 

straatnaam gezocht wordt, deze drie namen gebruikt kunnen worden. 

 

- Kerstdiner Cultuurraad 4 december – menu wordt toegevoegd aan het 

verslag. Gelieve jouw aanwezigheid via mail te bevestigen bij de secreataris van 

de raad: katrien.claes@hoeilaart.be 

 

- Nieuwe vergaderdata: wordt vervolgd via mail. 


