
VERSLAG GROS-VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 2009  

 

Aanwezig : Anita Vanthillo, Ruben Lombaert, Marc D’Haenens, Greet Vandendriessche en 

Beatrijs Dhont 

 

Verontschuldigd : Sandra Vandebroek, Robby Beelen, Joke Muyldermans, Agnes Van 

Geyseghem, Marie-Paule Bockstal, Jeroen De Man, Els Uytterhoeven 

 

1. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 26 AUGUSTUS 2009. GOEDKEURING 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. REDACTIE VAN HIER TOT GINDER, 2009, NR. 3 

 

Er ontbreken nog een aantal artikels voor de nieuwsbrief Van Hier tot Ginder, 2009, nr. 3. 

Afgesproken wordt dat deze tegen begin oktober bij aangeleverd worden bij Greet. 

In de week van 26 oktober zal de nieuwsbrief verdeeld worden in de Hoeilaartse 

brievenbussen. 

 

3. STAND VAN ZAKEN HOEILAART FAIRTRADEGEMEENTE 

 

De Trekkersgroep Hoeilaart FairTradeGemeente meldt dat 5 criteria bereikt zijn. Enkel het  

criterium ‘Nieuwe initiatieven ontwikkelen voor het promoten van duurzaam produceren en 

consumeren’ blijft een probleem. Daaraan moet nog hard gewerkt worden. 

 

Een aantal GROS-leden hebben de stand van Hoeilaart FairTradeGemeente bemand tijdens 

de jaarmarkt van 21 september ll. Er worden aan aantal opmerkingen geformuleerd op deze 

stand : 

- de stand stond niet centraal genoeg 

- de boodschap werd niet duidelijk gecommuniceerd 

- het gaf de indruk dat het een verkoopstand was tussen de andere kramen. 

 

Afgesproken wordt dat we al deze opmerkingen gaan verwerken in een verslag dat we dan 

gaan overmaken aan de Trekkersgroep. 

 

4. INFOAVOND OVER SRI LANKA – AFSPRAKEN 

 

GROS steunt al jaren een aantal projecten in Sri Lanka via het Martin De Kegelfonds. Op een 

vorige vergadering werd voorgesteld om een infoavond te organiseren over deze projecten. 

Via Agnes Van Geyseghem zijn er contacten geweest met het Martin De Kegelfonds. Daaruit 

is gebleken dat van 3 tot 6 november een aantal Srilankanen naar België komen. Zij zouden 

bereid zijn om dan in Hoeilaart te komen spreken over de situatie in Sri Lanka. 

 

Er wordt gekozen voor donderdag 5 november a.s. Deze activiteit zal verder uitgewerkt 

worden. 



 

5. INFOAVOND MET JEF LAMBRECHT – AFSPRAKEN 

 

Jef Lambrecht is bereid te komen spreken in Hoeilaart tijdens de maand februari. Er zal nu 

verder contact met hem genomen worden om verdere afspraken te maken. 

 

6. ACHTER DE SPIEGELBEELDEN – AFSPRAKEN VOOR VERNISSAGE TENTOONSTELLING 

IN DE BOSUIL 

 

De vernissage van de tentoonstelling ‘Achter de Spiegelbeelden’ vindt plaats op vrijdag 20 

november a.s. om 20 uur in GC De Bosuil in Jezus-Eik. 

Met de uitbaters van de cafetaria van het Gemeenschapscentrum zal onderhandeld worden 

zodat enkel FairTradeproducten aangeboden worden. 

 

GROS zal ook de uitnodigingen versturen. GC De Bosuil zal als partner vermeld worden. 

 

7. 11.11.11 IN HOEILAART. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN 

 

Scholen 

Het 11.11.11-comité biedt de leerlingen van de derde graad en de derde kleuterklassen van 

het Groene Dal en de Sint-Clemensschool een begeleid spel aan. 

Voor de 5de leerjaren: “Gelukkig 2015”, een spel over de toekomst van de wereld.  Via 

opdrachten in een spel komen de leerlingen te weten wat er in de echte wereld moet 

gebeuren om de millenniumdoelen te halen. 

Voor de 6de leerjaren: “@ work!”, strijd mee met 11.11.11 voor waardig werk wereldwijd! 

Aan de hand van concrete voorbeelden maken de leerlingen op een interactieve manier 

kennis met de problematiek van werk in Noord en Zuid en komen zo tot de 5 eisen: recht op 

vereniging, geen discriminatie, veiligheid, sociale bescherming en waardig loon. 

Voor de 3de kleuterklassen: “Muzieklabyrint”, ritmes uit Afrika. 

Op een speelse en didactische manier komen de kinderen meer te weten over andere 

culturen. 

 

11.11.11 –Kwis Hoeilaart – Overijse 

Vrijdag 23 oktober 

Ploegen van verenigingen of vrienden, buren, collega’s (5 personen) nemen het tegen elkaar 

op in het ontmoetingscentrum ‘De Rank’, Hoeilaartsesteenweg 56, 3090 Maleizen-Overijse.  

De kwis begint om 20 uur en de deelnemers betalen 5 euro (daarvoor krijg je ook een 

wereldwinkeldrankje).  Inschrijven bij: Beatrijs.Dhont@hoeilaart.vera.be 

 

‘Sharkmart, the sequel’, jeugdhuizenspel in Phobos 

Zaterdag 7 november 

Dit webspel werkt met verschillende bedrijven.  Als deelnemer krijg je een job als werknemer 

of manager.  De beslissingen die je neemt, de manier waarop je omgaat met de 

geglobaliseerde handel, bepalen de uitkomst van het spel. 

Vanaf 20u in Jeugdhuis Phobos. 

mailto:Beatrijs.Dhont@hoeilaart.vera.be


 

11.11.11 –actie verkoop 

De 11.11.11 –vrijwilligers verkopen wenskaarten en fluostiften, bedrukt met Afrikaans 

masker,  aan de ingang van de AD-Delhaize te Hoeilaart. 

 

11.11.11 –restaurant 

Zondag 8 november  

Vanaf 12 u kan je terecht in het Lindenhof.  Voor 14 euro (kinderen 8 euro) krijg je soep en 

daarna kip met champignons en frietjes of rijst.  Als dessert is er voor 3 euro een ijsje.   

Inschrijven, na 18 u, kan bij Mimi Loits (02 657 04 03) en Anita Vanthillo (02 657 36 51) 

 

Jeugdspel 

Zondag 8 november 

De jeugdraad van Hoeilaart, chiro en scouts, organiseren van 14 tot 17u een spel ‘Wij blijven 

er op hameren-spel’, een fotozoektocht voor jong en oud.  Vertrek aan de jeugdlokalen 

‘joengele’.  Ouders, grootouders, vrienden, alle Hoeilanders zijn welkom om mee te doen of 

aan te moedigen. 

 

11.11.11 –fuif 

dinsdag 10 november 

De jeugdverenigingen organiseren hun 11.11.11 –fuif in jeugdcentrum ‘koldam’.  Deuren: 21 

uur.  Kaarten zijn te verkrijgen bij de jeugdraad of bij de leiding van de scouts en chiro. 

 

11.11.11 –broodzakken 

De bakkerijen De Coster, Vandervaeren, Amandine en AD-Delhaize steunen de 11.11.11 – 

actie door broodzakken van 11.11.11 te gebruiken gedurende de campagneweken. 

 

Giften 

Wie 11.11.11 financieel wil steunen, kan een bedrag overschrijven op rekening 375-

1030090-29 van 11.11.11 –Hoeilaart.  Voor giften vanaf 30 euro ontvangt U begin 2010 een 

fiscaal attest. 

 

8. BETOELAGING JONGERENSTAGES – BESPREKING 

 

Dit agendapunt wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.  

 

9. FINANCIEEL VERSLAG 

 

Er wordt een overzicht gegeven van de financiële stand van zaken. 

 

10. VARIA 

 

Er is een vraag gekomen vanuit de Cultuurraad om met alle Hoeilaartse adviesraden mee te 

werken aan de ontvangst van de nieuwe inwoners op zondag 18 oktober a.s. 



Na gedachtewisseling beslist GROS om voor dit jaar nog geen infostand te maken bij het 

onthaal voor nieuwe inwoners omdat wij het toch wel belangrijk vinden dat we hiervoor meer 

tijd uittrekken om dit voldoende te kunnen uitbouwen. 

Maar we staan nog wel steeds achter dit idee. Daarom vinden we het belangrijk om dit verder 

te bespreken op de eerstvolgende vergadering van de raden.  

   

 

 

 

 


