
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2010  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Agnes Van Geyseghem, Joke Muyldermans, Ruben Lombaert, Els 

Uytterhoeven, Greet Vandendriessche, Sandra Vandebroek, Robby Beelen, Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Marie-Paule Bockstal en Marc D’Haenens 

 

1. VERSLAG VERGADERING VAN 26 AUGUSTUS 2010  

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIERAAD VAN HIER TOT GINDER – 2010 – NUMMER 3 

 

Het hoofdthema van de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder, 2010, nummer 3 is de 11.11.11-

campagne 2010. Alle teksten zijn verzameld. De bedoeling is dat de nieuwsbrief bedeeld 

wordt in alle Hoeilaartse brievenbussen tijdens de week van 25 oktober. 

 

3. VOORBEREIDING EN AFSPRAKEN 11.11.11-ACTIE 2010 IN HOEILAART  

 

Aan de hand van de checklist 11.11.11-campagne, opgesteld door Anita Vanthillo, worden 

de nodige afspraken gemaakt. 

 

Eerste activiteit : 11.11.11-kwis op 22 oktober in De Rank in Maleizen. 

Afspraken : 

- verspreiden van affiches en flyers 

- verenigingen aanschrijven met uitnodiging om deel te nemen 

- persbericht verspreiden, ook via de GROS-leden 

 

Afspraken voor verdere activiteiten : 

- infopanelen laten maken voor 11.11.11-restaurant op 7 november in het Lindenhof 

- ophalen van het promomateriaal op 13 oktober door de gemeentelijke Technische 

dienst 

- vlaggen laten ophangen aan het Nerocafé door de gemeentelijke Technische dienst 

- informeren of het stortingsformulier opgenomen kan worden in Hier Hoeilaart – 

novembernummer 

- brief sturen naar gemeentelijke mandatarissen met de vraag om mee te werken aan 

de kaartenverkoop op 6 november aan AD Delhaize. 

 

4. VOORBEREIDING ONTHAALDAG NIEUWE INWONERS OP 17 OKTOBER A.S. EN 

BESPREKING NIEUWE GROS-FOLDER 

 

Op zondag 17 oktober is er ontvangst van de nieuwe inwoners in Hoeilaart. Op het 

programma staan : 

- verwelkoming 

- rondleiding met gids door het dorpscentrum 



- receptie en infostandjes op het gemeentehuis  

 

Indien het CBS ermee akkoord gaat, zal er ook een infostandje zijn van GROS met de nieuwe 

GROS-folder, enkele exemplaren van de nieuwsbrief en informatie over Hoeilaart 

FairTradeGemeente. 

 

Het aangepaste ontwerp van de nieuwe GROS-folder wordt besproken. Er worden nog een 

aantal wijzigingen aangebracht. Er zal nu verder contact genomen worden met de drukkerij 

zodat de nieuwe GROS-folder klaar is tegen 17 oktober. 

 

5. VOORBEREIDING FILMVOORSTELLING MISS HOMELESS OP 17 OKTOBER A.S. 

 

Op zondag 17 oktober vindt de filmvoorstelling Miss Homeless plaats in het kader van de 

Werelddag van Verzet tegen de Armoede. Organisatie : Dienst Sociaal Beleid in 

samenwerking met GROS. Afspraak om 18 uur in de Kasteelhoeve. 

 

6. HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

Robby Beelen meldt dat er op het Kaastaartfestival tijdens het Druivenfestival ook 

FairTradekaastaart zal verkocht worden. Met dit initiatief is ook criterium 6 : ‘Lokale 

Duurzame voeding’ bereikt. Hoeilaart nadert dus het einde van het proces om 

FairTradeGemeente te worden. De bedoeling is dat rond het behalen van de titel een 

evenement georganiseerd wordt. 

 

Joke Muyldermans heeft ook het idee om ‘Hoeilaart Fairtrade Gemeente’ voor te stellen als 

mogelijk thema voor het Druivenfestival 2011. Een leuk initiatief waarbij verenigingen, 

scholen, winkels,... gestimuleerd worden voor het gebruik van fairtrade in al hun activiteiten. 

Zij zal hiervoor een mail sturen naar het comité van het Druivenfestival. 

 

7. VARIA 

 

Aankoop boeken voor de Hoeilaartse bibliotheek 

Gros heeft opnieuw een aantal boeken aangekocht voor de Hoeilaartse bibliotheek. 

Binnenkort komt daar een standje met de nieuwste GROS-boeken. 

 

Steun voor GITO-project 

GITO-Overijse heeft samen met GROS-Overijse een project in Nepal uitgebouwd. De 

leerlingen van het 7e specialisatiejaar auto, houtbewerking en publiciteit gaan gedurende een 

14-tal dagen werken in Nepal. Zij gaan in een Nepalees dorp een houten shelter bouwen en 

in een garage werken. Daarbij gaan ze ook nog een aantal projecten van de NGO Water for 

Damdame in beeld brengen. Zij hebben ook een dossier opgesteld met verschillende 

sponsormogelijkheden. 

 



GROS-Hoeilaart heeft in het verleden al een dergelijk project financieel gesteund. Toen 

waren daar leerlingen uit Hoeilaart bij betrokken. Er zal nu eerst nagegaan worden of er ook 

bij dit project Hoeilaartse leerlingen betrokken zijn.  

 

 

 

 


