
VERSLAG VERGADERING CULTUURRAAD 26 SEPTEMBER 2013 

Aanwezig: 
Jan Lenaerts – voorzitter – 5 voor 12 
Jan Vanloo – WC ’t Beukenootje 
Willy Ophalvens – Vrij Kunstatelier Vosdelle 
Maurits Van Parys – Ruusbroeckoor 
Monique Vandervaeren – Zoniën Internet 
Paul Vanloo – vtbKultuur 
John Kumps – Willemsfonds 
Marie-Jeanne Eulaerts – Femma 
Mia Soret – Davidsfonds 
Annie Wastiels – Ziekenzorg 
Anke Claassen – Het Groene Dal 
Hubert Didden – De Distelvink 
Patrick Charlier – OC Sint-Clemens 
Marie-Paule De Lil – VB ’t Eekhoorntje 
Danny De Rudder – ’t Genootschap 
Jaak Vundelinckx – Nero’s Muzikanten 
Monique Vandenput – Catechesewerking 
Roger Vanhellemont – De Jonge Druivelaar 
Erwin Gysens – Vrienden van ’t Lindeke 
Annemieke Ooteman – OOKI-Babycafé 
Maryleen Bockstal – Sint-Clemenskoor 
David Scheys – Heemkundige Kring Het Glazen Dorp 
Pieter Muyldermans – De Blauwe Vinken 
Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 
Olaf Galekop – Blueprint vzw 
Karine Vanslembrouck – Gemeenschapsacademie 
Michel Van Mullem – deskundige 
Thea Derks – deskundige 
Maarten Bresseleers – deskundige 
 
Verontschuldigd: 
Josiane De Becker – Klem 
Gilberte Hanssens – OKRA 
Lydia Hoskens – gezinsbond 
Rik Verhaeghe – Bib Hoeilaart 
Hilde Vanden Hende – deskundige 
Els Uytterhoeven – schepen 
Beatrijs Dhont – cultuurbeleidscoördinator 
 

1. Verslag van de vergadering van 15 mei 2013. 

- De vraag wordt gesteld wat er werd beslist inzake de cultuurwaardebons. 



Meegedeeld wordt dat die dit jaar (sept.2013) weer uitgereikt worden en geldig zijn tot 31 

augustus 2014. Er worden voorlopig geen wijzigingen aan het reglement aangebracht. Het 

CBS denkt aan de uitgave van vrijetijdscheques. 

- De vraag wordt gesteld wat de reactie vh bestuur is op ons advies ivm jeugdatelier. 

Op 26 september 2013 was er nog geen antwoord van het CBS. Begin oktober 2013 kreeg de 

Cultuurraad een schrijven van het CBS waarin vermeld staat dat het CBS beslist heeft zich 

aan te sluiten bij het advies van de Cultuurraad en het jeugdatelier verder te organiseren. 

Weliswaar zal het jeugdatelier nog enkel op woensdag doorgaan en zullen ook de tarieven 

verhogen zodat ze beter aansluiten bij de reële kostprijs. 

 

2. Aanvaarding nieuw lid: Soulstep Dance Crew 

Na enige discussie over de motivatie (ze deden eerst een aanvraag in de sporthal), wordt de 

aanvraag aanvaard na voorlezen van de statuten van de betrokken vereniging. 

3. Evaluatie zomeractiviteiten 2013 + voorstellen zomer 2014 

- Vlaanderen Zingt 

Opgemerkt wordt dat de locatie voor dit evenement toch beter is in het gemeentepark. De 

serre was is toch iets te klein, zeker voor de meer beweeglijke zangers. Ook het pleintje voor 

het GFS, midden in het centrum moet eens bekeken worden, als mogelijke locatie. Alles 

hangt natuurlijk van het weer af, ook de publieke belangstelling. 

De helft van het repertoire is anderstalig, is er toch geen mogelijkheid om met de 

organisator afspraken te maken over de liedjeskeuze? Is dit een zangfeest of een 11 juli 

viering? 

- Zalige Zondag: Hilaria op 11 augustus 

Deze door cultuur- en jeugdraad georganiseerde voorstelling voor kinderen (en gezinnen) 

viel erg in de smaak. De kosten werden door de betrokken raden gedragen en er was een 

spontane medewerking van mensen uit die raden. 

Vanuit de organisatoren is zeker de motivatie gegroeid om dit initiatief voort te zetten in de 

toekomst. Er zijn daarbij zeker mogelijkheden om aan te sluiten bij andere initiatieven van 

verenigingen (Sexy Summertime van Phobos – Jazz in ’t Park van 5 voor 12 …). Het moet 

mogelijk zijn om op die manier een drietal Zalige Zondagen te organiseren, door de raden 

ism verenigingen, die aldus de taken van het personeel van cultuurdienst voor dit luik van 

hun takenpakket overnemen. Het is de bedoeling om er kleinschalige, gezinsvriendelijke en 

op technisch vlak, eenvoudige voorstellingen te brengen. 

Er zal in die zin een advies naar het schepencollege vertrekken, met de vraag om ook een 

budget hiervoor te voorzien.  



- Druivenfestival 

De reacties zijn unaniem lovend : hoge kwaliteit van de openingsavond, waarbij jong en oud 

hun gading vonden. De tentoonstelling van de verzamelaars was ook een verrassende 

voltreffer, spijtig dat de tentoonstelling op maandag niet meer kon bezocht worden. 

Het slechte weer op zaterdag was een domper op de feestvreugde. De uitwijkmogelijkheden 

voor bepaalde optredens bij slecht weer moeten misschien herbekeken en vooraf beter 

gecommuniceerd worden. Bij het eerste zonnestraaltje op zondag, kwam het volk weer 

tsunamigewijs door het dorp gestroomd. 

De voorzitter van het festival dankt alle verenigingen, en vooral zij, die op diverse locaties 

voor een hapje en een drankje hebben gezorgd. 

Pijnpuntje blijft de toekomst van de lichtstoet. Alle inspanningen ten spijt blijft het moeilijk 

om verenigingen over te halen om deel te nemen.  

4. Vereniging in de kijker 

De voorzitter geeft toelichting bij dit initiatief. 

Uit de daarop volgende gedachtewisseling onthouden we: 

- Het moet vooral een samenwerking worden tss verenigingen onderling of met raden, 

academie, bib, e.v.a. 

- Er wordt best rond een bepaald thema gewerkt (cfr Wereldfeest van Gros e.a.) 

- Voorzichtig en kleinschalig beginnen. 

- Het Davidsfonds organiseert op 10 november een project ism de Academie, dat in 

dezelfde lijn ligt. De Cultuurraad zal een deel van de onkosten voor de vernissage van 

de tentoonstelling op zich nemen. 

Het DB gaat de opmerkingen bespreken en de idee verder concreet uitwerken. 

5. Bespreking organisatie cultuurprijs ‘Hoeilaartse Parel’ 

De werkgroep, die tot nu toe ‘De Parel’ organiseerde, is uitgekeken op de formule en stelt de 

vraag of ‘De Parel’ nog een reden van bestaan heeft. 

De meeste leden van de A.V. vinden van wel. Wel moet er aan de formule gesleuteld 

worden. Er wordt gesuggereerd dat de nominatiedossiers die de externe jury onder ogen 

kreeg, gemanipuleerd werden. Ook de omkadering van de prijsuitreiking moet herbekeken 

worden, nu komen daar alleen de genomineerden en hun entourage op af. Suggesties zijn: 

bv tijdens het Druivenfestival, de nieuwjaarsreceptie,…. 

Kan er misschien ook gedacht worden aan een prijs voor aanstormend talent of een prijs 

voor creatieve initiatieven…? 



Dit alles zal besproken worden op een volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur. 

 

6. Opvolging memorandum van de Cultuurraad voor het gemeentebestuur 

Het memorandum werd doorgespeeld aan het gemeentebestuur. Ze hebben enkel de 

ontvangst bevestigd. 

Het DB zal bij de schepen bevoegd voor cultuur (heeft zich verontschuldigd voor deze 

Algemene Vergadering) om een inhoudelijke reactie vragen en mogelijks een overleg 

hierover te starten. 

7. 1,2,3… Hoeilaart 

De 1,2,3 … werd voor het laatst in de abonnementsformule verspreid. Vanaf het voorjaar ’14 

zou er geen abonnement meer aangeboden worden, maar zou het een promotiefolder 

worden, waarvan de lay-out herbekeken zal worden. 

Het Dagelijks Bestuur van de Cultuurraad zal dit ook verder bespreken. 

8. Varia 

 

- Op 13 oktober worden de nieuwe inwoners op het gemeentehuis ontvangen. De 

verenigingen kunnen zich daar ook bij middel van een folder of brochure voorstellen. 

Die kunnen op het gemeentehuis afgegeven worden bij het onthaal. 

- Er wordt nog eens gevraagd naar naamkaartjes tijdens de AV. 

- De werkgroep alcoholcharter zal tegen volgende AV haar teksten ter advies 

voorleggen  aan de AV. 

- Quid het Lindenhof (en De Eekhoorn)? Waar moeten de verenigingen naartoe voor 

de grotere eetevenementen? Zullen ze moeten uitwijken buiten de gemeente? 

Wordt er door het gemeentebestuur gezocht naar een oplossing? De cultuurraad zal 

zijn bezorgdheid hierover overbrengen en een antwoord vragen aan het bestuur. 

- Een ander pand dat met afbraak wordt bedreigd, is het huisje van ‘Fille Kapros’ op 

Terheide, dat ooit het kleinste cafeetje van Hoeilaart was, sinds lang stond te 

verkommeren en nu eigendom van de gemeente is. Afbraak zou een nieuwe aanslag 

zijn op emotioneel en historisch belangrijke gebouwen uit ons patrimonium. Hoe 

kunnen we ons patrimonium beter in ere houden? 

- Een aantal variapunten gingen specifiek over het beheer en de uitbating van het GFS.  

 Een eigen website voor en van het GFS moet dringend opgemaakt worden. 

 Het materiaal in de keuken is niet in orde of verdwijnt: nood aan inventaris en 

controle. 

 Anderstalige gebruiksaanwijzingen bij toestellen… 

 Vandalisme in en rond het gebouw… 



 Bereikbaarheid van de conciërge is een probleem … 

De voorzitter van de Raad van Beheer GFS is op de hoogte van deze opmerkingen en 

meldt dat er aan gewerkt wordt. 

 

Volgende AV : 21 november 


