
ALGEMENE VERGADERING CULTUURRAAD 
 

Donderdag 29 september 2016 

Uur: 20u00 

Locatie: Zaal Bakenbos, GC Felix Sohie 

 

Aanwezig:  

 

• Karlien De Keyzer (Gezinsbond) 

• Jan Vanloo (WC Beukentootje) 

• Greta Uyttenbroeck (Het Glazen Dorp) 

• Maurits Van Parys  en Herman Devyver (Ruusbroeckoor) 

• Chris Coppin (Seniorenraad) 

• Betty Gigas (Crea Hoeilaart) 

• Roger Vanhellemont (De Jonge Druivelaar) 

• Jaak Vundelinckx (Nero’s Muzikanten) 

• Paul Vanloo (vtb kultuur) 

• Karine Vanslembrouck (APKO) 

• Danny De Rudder (Rodenbachfonds) 

• Pieter Muyldermans (De Blauwe Vinken) 

• Erwin Gysens (Vrienden van ’t Lindeke) 

• Mia Soret (Davidsfonds) 

• Rik Verhaeghe (BIB Hoeilaart) 

• Monique Vandenput (catechesewerking) 

• Marlyn Bockstal (Sint-Clemenskoor) 

• Annemieke Ooteman & Sandra (OOKI Babycafe) 

• Marie-Jeanne Eulaerts (Femma) 

• Claudine Mertens (Vrij Kunstatelier Vosdelle) 

• John Kumps (Willemsfonds) 

• Annie Wastiels (Samana) 

• Monique Vandervaeren (Zoniën Internet) 

• Jan Van Damme (Diensthoofd Dienst Vrije Tijd) 

• Jan Lenaerts (voorzitter) 

• Katrien Claes (verslag) 

 

Verontschuldigd: 

 

• Els Uytterhoeven (Schepen Cultuur) 

• Diederik Kumps 

• Philippe Ghekiere – Kunstkring Hoeilaart 

• Josiane Debacker (Klem) 

• Maarten Bresseleers - deskundige 

• Soulstep (geen erkende culturele vereniging meer, maar sportvereniging) 

• Thea Derks - deskundige 

 

Afwezig: 

 

• Liesbeth Vanderlinden (Reintje) 

• Albert Goudmaeker ‘Gepensioneerde werkmansbond) 

• Anke Claassen (Het Groene Dal) 



• Hubert Didden (Distelvink) 

• Oudercomité Sint-Clemens 

• Dorien Van Essche (Blueprint vzw) 

• Vera Van Hecke (Samen Voor) 

• Michel Van Mullem - deskundige 

• Hilde Vanden Hende - deskundige 

 

 

Agenda: 

  

Verslag 

 

Goedkeuring verslag 17 mei 2016. 

 

Toevoegingen en verduidelijkingen: 

- Uitbating cafetaria: Jan Vanloo doet de suggestie om het voorstel ook eens te bekijken met 

de middenstandsraad. Ter verduidelijking: het is niet de bedoeling om in het GC Felix Sohie 

alle dagen café te houden om de bestaande horeca te beconcurreren.  

- Toelichting door Pieter Muyldermans:  

o samenwerking met GVS Drinks met opnieuw een vaste stockvoorraad, naar analogie 

van de samenwerking met Vantuycom. 

o Op basis van de bezettingsgraad waar de cultuurdienst momenteel aan werkt, gaan 

we bekijken hoe het verder in de toekomst evolueert.  

 

Adviezen 

 

Advies erkenning twee verenigingen: Nerorock en Blue Print:  

 

Positief advies voor Nerorock.  Het dossier gaat naar het Schepencollege ter herkenning. 

 

Voor Blueprint vzw: wachten op de extra informatie om het dossier te vervolledigen: ledenlijst en 

werkingsverslag. Daarna gaat dit opnieuw naar het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering. 

We wachten met andere woorden op hun toevoegingen vooraleer deze aanvraag tot erkenning 

wordt goedgekeurd. 

 

 

Reactie op adviezen 

 

Reactie CBS op ons advies over de aanwezigheid van gemeenteraadsleden in werkgroepen. 

Zie bijlage (brief ter attentie van Jan Lenaerts).  

Het Schepencollege aanvaardt het advies van de cultuurraad. 

 

 

Procedure en tarieven inzet theatertechnicus 

 

De samenwerking met theatertechnicus Gert Vertommen werd in onderling overleg stopgezet.  

De najaarsvoorstellingen worden verzorgd door Sem, Jonas, Gert + aangevuld met andere 

freelancers. 

Er is een nieuwe aanwerving voor een theatertechnicus voor 4/5 contract lopende. Tot 10 oktober 

2016 kunnen kandidaten zich aanmelden. De vacature kan je raadplegen op de website. 

 



 

 

 

Activiteiten 

 

Terugblik activiteiten:  

 

Wijk in de kijker 

 

Blockxveld 

 

Aangenaam, sympathiek om de voorzitter uit te nodigen, mooie wandelingen 

De wandeling met de oude foto’s was bijzonder mooi.  

Grote opkomst. 

 

Pittoresk 

 

De doelstelling van Wijk in de kijker is om mensen uit te nodigen in de wijk om ze te laten 

kennismaken met de wijk. Dit is niet gebeurd. 

 

Punten van kritiek/reactie: 

- Er bestaat momenteel geen reglement voor Wijk in de Kijker 

- 4000€ aan subsidies, terwijl er geen opvolging van uit de gemeente voorzien was. 

- De voorwaarden werden niet gerespecteerd: 

o NL karakter van onze gemeente dient gerespecteerd te worden 

o Gebruik van de taal: NL-FR-ENG – normaal dient alle communicatie in het Nederlands 

te gebeuren. 

o We waren als cultuurraad niet op de hoogte van deze Wijk in de Kijker. 

o Geen culturele inkleding, behalve wat kinderanimatie 

- Bestaat er een reglement omtrent Wijk in de Kijker? 

 

We maken een reactiebrief op die ter controle aan iedereen zal worden voorgelegd. 

 

Hoeilaart Feest 9 juli 

 

Opmerkingen op het concept van het evenement:  

- Is het nodig om daar zo’n opzwepende bedoening van te maken? 

- De vereniging “De Blauwe Vinken” op de affiche, wat niet op voorhand werd afgesproken 

- Tekort aan wafels 

- Vlaamse karakter ontbreekt. 

- Publiek: de 200 ‘zelfden’ van altijd 

Is integratiefeest wel een gepaste naam voor dit feest? 

 

Hoeilaart Zomert 

- Safar Republique 

- Kaatje en Kamiel 

Goede combinatie tussen kinderactiviteit en festival. Voor herhaling vatbaar. 

Beide evenementen werden positief geëvalueerd. 

 

Druivenfestival 

 

Het Druivenfestival 2016 werd een record-editie in opkomst en in drankverkoop. 



Sleutel tot succes van dit evenement: allemaal samen genieten. 

Het Druivenfestival is een succes dankzij iedereen hier aan tafel, alle vrijwilligers, alle verenigingen. 

 

Opmerkingen op het programma 

- Intiem Klassiek: opmerkelijk beter als vorig jaar. 

- Mooie Lichtstoet 

- Druivenmis op zondag: outstanding 

- Cultuur om 14u – mopjes van Koen Crucke over de pastoor en de nonnen waren misplaatst. 

- Openingsavond 

o Capaciteit: 500 mensen. 

o Wat heeft plaatsgevonden in de kerk, was daar niet op zijn plaats. 

o Het eerste deel was niet geslaagd omwille van slechte regie en slechte opbouw van 

de show, waardoor een groot deel van het publiek de kerk verlaten heeft. Het 

tweede deel voor een kleiner en beperkter publiek, was meer dan geslaagd.  

o Waarom de kerk en niet de sporthal? Erwin Gysens, voorzitter van het comité, licht 

toe: 

� Via vorige schepen kwamen we te weten dat de pastoor akkoord was om de 

kerk te gebruiken voor andere activiteiten. De organisatoren van Light to the 

future vonden de kerk meer geschikt dan de sporthal en daarom hebben we 

hiervoor gekozen. 

� Het is belangrijk om te onderlijnen dat de openingsavond geen 21.000 euro 

of 50.000 euro heeft gekost. Een grote kost in dit plaatje is de technische 

ondersteuning die zowel in de kerk als in de sporthal nodig was. 

  

 

Komende activiteiten: 

 

• Wereldfeest /Tweedehandsbeurs/Repair Cafe: zaterdag 08.10.16 

• Vrijetijdsbeurs: zaterdag 15.10.16 – Het programma valt morgen in ieders brievenbus (Uit in 

oktober) 

• Niemandsland 

o Dinsdag 29.11.16 – Arnout Hauben – Ten Oorlog WO I -  initiatief van de cultuurraad 

o Tentoonstelling van Gaston Petak (Heemkundige Kring) – verzameling van 

oorlogsmaterialen 

• Nieuwjaarsreceptie: zondag 08.01.17 – initiatief interradenoverleg  

• Hoeilaartse Parel 2017 – initiatief van de cultuurraad 

o Dit is een erkenning van verdienstelijke mensen en/of verenigingen. Dit mag 

absoluut blijven bestaan. 

o Vorige editie (2015) is verdronken in de nieuwjaarsreceptie. Daarom wordt 

voorgesteld om dit te organiseren  op de vrijetijdsbeurs. 

o Nominaties van uit het Dagelijks Bestuur: Repair Café, CWRM, Nerorock 

o TO DO: verzenden van een brief naar de verenigingen om hen aan te sporen om na 

te denken over de genomineerden. 

 

 

Stand van zaken Werkgroepen 

 

• Werkgroep Erfgoed: stand van zaken 

o Doelstelling: Heel de rand rond Brussel qua erfgoed in kaart brengen. Huizen, 

gebouwen, monumenten, plaatsen wordt opgelijst. Deze lijst stelt momenteel een 

120-tal adressen. Die lijst wordt nog verder gefinaliseerd en vastgelegd in een 



definitieve lijst. Die wordt dan bij de gemeente vastgelegd. Zo worden gebouwen 

met enige architecturale waarde beschermd, die nog in oorspronkelijke staat moeten 

bewaard blijven voor het nageslacht. 

 

Varia 

• Eindejaarsetentje Cultuurraad: voorstel: woensdag 7 december 2016 om 18u30. 

• Monique Vandervaeren: er zijn ook een aantal (erkende) verenigingen die geen subsidies 

vragen. De administratie zal de verenigingen contacteren om de nodige gegevens op te 

vragen. 

• Ziekenzorg verandert van naam SAMANA. 

 

 

Volgende Algemene Vergadering Cultuurraad: woensdag 30 november 2016 

 

 


