
“Met elkaar verbonden zijn
als een hartelijke gemeenschap, daar 
willen wij elke dag aan werken” 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft 
lijsttrekker, Patrick Demaerschalk, een ploeg 
samengebracht die een modern en financieel 
evenwichtig beleid wil voeren.

DE WEG VOORUIT
Onderwijs is en blijft een belangrijke factor in de 
vooruitgang van onze maatschappij, in de 
ontwikkeling van onze kinderen. We helpen 
jongeren vooruit en willen hen kansen bieden 
om in Hoeilaart te blijven wonen. Daarom zetten 
wij in op betaalbaar wonen. Uiteraard met 
voldoende ruimte zodat  onze gemeente 
leefbaar blijft. Wij denken aan onze senioren en 
willen onder rmeer een dienstencentrum 
oprichten. Ook mobiliteit vinden wij belangrijk. 
Daarom gaan wij ondermeer de 
fietsinfrastructuur eindelijk aanpakken. Wij 
willen iedereen mee, ook wie het moeilijk heeft.

Een warme, dynamische en creatieve 
gemeenschap die vooruitkijkt  met een 
duidelijke visie op de toekomst. Om dat te 
realiseren hebben wij een ploeg verzameld die 
de uitdaging aankan, enthousiast en 
gemotiveerd. Op CD&V mag je rekenen!

MET CD&V KIES JE  DE 
WEG VOORUIT!

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Alain Borreman (voorzitter)
(alain.borrreman@telenet.be)
hoeilaart.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvhoeilaart

in Hoeilaart
hoeilaart.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Hoeilaart 16 juni 2018
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Wat onze gemeente zo uniek maakt, is 
de inzet van honderden vrijwilligers. 
Onze gemeente leeft, het verenigings-
leven bloeit. Er wordt bijzonder hard 
gewerkt aan de zo noodzakelijke 
sociale, sportieve en culturele binding.

CD&V zet elk jaar de meest verdien-
stelijke dorpsgenoten in de bloemen, 
tijdens de verkiezing van de 'Gouden 
Pien'.
Op zondag 27 mei gebeurde dit voor de 
achtste keer. Samen bouwen aan ons 
bruisend dorp, lees er alles over op 
pagina  2 en 3.

Hoeilaart, 
een dorp vol leven!

Kandidaat-burgemeester: Patrick Demaerschalk

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: J

on
at

ha
n 

C
ar

do
en

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 W
IJ

bl
ad

, W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l -

 e
-m

ai
l: 

lo
ka

al
@

cd
en

v.b
e

De boodschap naar de vrijwilligers waar wij 

100% achter staan!



Wouter Vanderstraeten (rechts)
Wouter is een gepassioneerde leerkracht 
ASO, een begenadigd acteur en regisseur, o.a. 
bij toneelgroep Reintje  en oud-chiro groeps-
leider.
Tegenwoordig werkt hij zeer hard aan het 
realiseren van zijn droom: de oprichting van 
een alternatieve middelbare school.

Toneelgroep Reintje (hiernaast)
Deze succesvolle toneelvereniging vierde in 
het voorjaar haar 30ste verjaardag en slaagt 
er al jaren in knappe en originele producties 
neer te zetten met jongeren, jong-
volwassenen en volwassenen. Met hun 
originele  bewerking van 'De Storm' wonnen 
zij in 2013 zelfs het Landjuweel, de 

belangrijkste prijs binnen het Vlaamse 
amateurtoneel.
De laatste drie producties, 'Broken Circle 
Breakdown, De Vrek en MZN8, trokken de 
voorbije maanden telkens volle zalen voor 
een breed publiek.

De Gouden Pien wordt verkozen door de 
leden van CD&V en de 126  genomineerden 
(goud, zilver en brons) van de voorbije jaren. 
Elk voor 50% van de stemmen. 
De Gouden Pien kan je maar één keer winnen. 
Iedereen kan een kandidaat nomineren.

De cafetaria van het GC Felix Sohie was  op 
zondag 27 mei zoals gebruikelijk tot de nok 
gevuld voor het jaarlijks ontbijt van CD&V en 
de proclamatie. Om 10u was het zover. Wij 
stellen u met plezier de winnaars van 2018 
voor.

Stuk voor stuk verdiende winnaars die veel 
energie steken in het realiseren van een 
hechte gemeenschap.

Maarten Coosemans (links)
Maarten is een oud-chirogroepsleider en 
heeft een passie voor radio en toneel. In 2004 
speelde hij de hoofdrol in het totaalspektakel 
'De 7 Sleutels'. Hij is  ook actief bestuurslid bij 
de VZW Doendervolk, organisator van de 
Meifeesten, als verantwoordelijke voor de 
logistiek.

Renny Rombouts (midden)
Renny is lid van het kerncomité 
Druivenfestival, oud-kookmoeder van de 
Chiro, lid van 'De Blauwe Vinken' en Ekseeko, 
oud -bestuurslid van Jeugdclub Malpertuus, 
oud-medewerker van Radio Zoniën en 
gemeentelijke oplosser van logistieke 
problemen bij evenementen. 

GOUDEN PIEN 2018
DE WINNAARS!

Categorie: vrouwen -35 jaar

Lisa Vanloo (goud) foto links
Joke Muyldermans (zilver)
Elke Flamey (brons)

Categorie: vrouwen +35 jaar
Renny Rombouts (goud)
Mia Salimans (zilver 1)
Sofie Stroobants (zilver 2)

Categorie: mannen -35 jaar
Maarten Coosemans (goud)
Benny Vandervaeren (zilver)
Nick Demol (brons)

Categorie: mannen +35 jaar

Wouter Vanderstraeten (goud)
Peter Terlaeken (zilver)
Hubert De Rijcke (brons)

Categorie: Live Time

Roger Demaerschalk (goud)
Norbert Vanherentals (zilver)
Monique Vandervaeren (brons)

De Gouden Pien is een verwijzing naar 
Armand Pien, de bekendste Hoeilander die 
onze gemeente ooit gekend heeft. Hij was 
de weerman bij de VRT (BRT) en droeg onze 
gemeente in zijn hart.

Categorie: verenigingen en 
organisaties

Toneelgroep Reintje (goud)
Oxfam Wereldwinkel (zilver)
Nerorock (brons)

Het bestuur van CD&V wenst alle 
genomineerden een bijzonder warme 
proficiat en spreekt de wens uit dat deze 
knappe en gemotiveerde mannen en 
vrouwen een inspiratiebron mogen zijn  voor  
alle Hoeilanders, in de overtuiging dat het 
Hoeilaarts gemeenschapsleven de kern 
vormt van een gezonde en dynamische 
gemeente. Wij kijken nu al uit naar de 
genomineerden van volgend jaar!

STEUNEN HET 
GEMEENSCHAPSLEVEN 

DE 
GOUDEN 
PIEN 
2018
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En jij? Ken jij ook een ‘Gouden Pien’?
Laat het ons weten en mail je kandidaat voor 2019
door naar goudenpien@telenet.be.

HOEILAART, 
EEN DORP VOL LEVEN!

Wie zijn de winnaars?

Wie zijn de winnaars?

Roger Demaerschalk

Een kanjer van een Gouden Pien, bekroond 
voor zijn hele carrière. Roger, 91 jaar oud, is 
de grote bezieler van het ter ziele gegane 
parochiecentrum 'Het Lindenhof' dat jaren 
het kloppend hart van het Hoeilaarts 
gemeenschapsleven was.  Hij is oud 
voorzitter van JKAJ, KAJ en ACW, oud 
bestuurslid KWB, de stuwende kracht achter 
de vorige versie van 'Het Hele Dorp' en tal van 
gemeenschapsversterkende initiatieven. 
Tot voor kort deed hij nog dagelijks aan 
ziekenvervoer. Roger Demaerschalk is ook 
een Hoeilaartse Parel (2008). M.a.w., Roger is 
een Hoeilaarts monument.

 Lisa Vanloo (foto pagina 2)

Lisa vormt, samen met Melissa Storms, de 
huidige groepsleiding van de Chiro. Zij 
maakte ook jaren deel uit van tienerkoor 
Sopraline, bekend van het tweejaarlijks 
concert "Hoeilanders zingen Kerstmis' en 
studeert voor onderwijzeres.  Zij is ook een 
drijvende kracht binnen het organiserend 
comité van de kerstmarkt.

Een interessant weetje
De familie Vanderstraeten telt nu vier 
'Gouden Piens'. Vader Jan (2016), dochter 
Kim (2017),  zoon Sam (2015) en dit jaar  zoon 
Wouter (2018).  Enkel moeder Mimi Dekock 
ontbreekt nog in het lijstje. Een dikke 
proficiat en dank voor zoveel inzet voor 
Hoeilaart!
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Een delegatie van de toneelgroep Reintje kwam 

de Gouden Pien in ontvangst nemen.




