
“Geëngageerde dorpsgenoten en 
verenigingen zijn onmisbare schakels 
voor een warme, bruisende en 
zorgzame gemeenschap."

Prettige vakantie!

CD&V Hoeilaart wenst je een 
onvergetelijke zomer boordevol 
zonneschijn, vriendschap en mooie 
herinneringen!

Hoeilaart heeft veel in petto tijdens de 
grote vakantie. Voor elk wat wils! Neem 
zeker eens een kijkje op de kalender van 
activiteiten op de website van de 
gemeente Hoeilaart!

www.hoeilaart.be/activiteitenkalender

Geen uitreiking van de Gouden Pien  zonder een geolied team! 

De Gouden Pien is ondertussen aan haar negende editie toe. Deze uitreiking is doorheen de 
jaren gegroeid dankzij de onvoorwaardelijke inzet en steun van velen! 

Een jonge talentvolle generatie heeft nu, samen met een aantal ervaren teamleden, haar 
schouders gezet onder de organisatie van de Gouden Pien. 

En met succes! Team Gouden Pien is erin 
geslaagd om deze uitreiking bekender  te maken 
bij het grote publiek. Getuige hiervan zijn de 
meer dan 700 online stemformulieren die  ze 
mochten ontvangen. 

Team Gouden Pien houdt eraan  alle mensen die 
gestemd hebben van ganser harte te bedanken 
en feliciteert alle genomineerden en laureaten!

Tot volgend jaar op onze jubileumeditie!

Bram, Carmen,  Leen,  Wim, Jo, Jan, Veerle,  Youri

TEAM GOUDEN PIEN

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:
Youri Vandervaeren 
(youri.vandervaeren@gmail.com)
www.hoeilaart.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvhoeilaart

in HOEILAART
hoeilaart.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Hoeilaart jaargang 19 - juli 2019
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Op zondag 16 juni werd de "Gouden 
Pien", de Hoeilaartse trofee voor 
verdienstelijke dorpsgenoten en 
verenigingen, in zes verschillende 
categorieën uitgereikt.  

Jullie hebben massaal gestemd op de 
“Gouden Pien 2019”! We ontvingen  
maar liefst 770 stemformulieren, 
waarvoor dank!

Lees er alles over op de volgende 
pagina's!

De laureaten van de 
Gouden Pien 2019!

Team Gouden Pien
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trofee Gouden Pien



Guus Luppens

Guus woont in een energie-onafhanklijke 
woning dankzij zijn enorme expertise in 
duurzame energie. Hij vertoefde ook twee 
maanden op de Prinses Elisabethbasis op 
Antartica met als doel de Elisabethbasis CO2-
neutraal te maken (linkerfoto  hierboven).

Michel Joly

Michel was bij de scouts, later groepsleider,  
organiseerde mee het Druivenfestival en is 
toneelspeler.   Hij is de fiere eigenaar van de 
wijnwinkel/aperobar "Holar & 
Isca" (rechterfoto hierboven).                       

Erik Van Muylem

Erik, alias De Rikke,   lag aan de basis van de 
markt in Hoeilaart. Hij richtte café "The 
Movies"  aan het station van Groenendaal  
mee op en was  tot voor kort de trotse 
uitbater van  café "Den Barnum".

De Gouden Pien wordt verkozen door de 
leden van CD&V, alle genomineerden (goud, 
zilver en brons) van de voorbije jaren en door  
het publiek. Elk voor  1/3 van de stemmen. 

De Gouden Pien kan je maar één keer 
winnen. Iedereen kan een kandidaat 
nomineren.

De cafetaria van het GC Felix Sohie zat op
zondag 16 juni afgeladen vol voor het 
pannenkoekenfestijn van CD&V en de 
uitreiking van de Gouden Pien. 

Wij stellen u met veel plezier de winnaars  
voor!

Eponine Van de Velde

Eponine is gepassioneerd door muziek en 
toneel. Ze is pianiste, zangeres, 
toneelspeelster, lid van Sopraline en ze 
verleent haar medewerking aan Felix, de 
musical (zie foto pagina 2). 

Sofie Stroobants

Sofie is een bezige bij. Naast medewerkerster 
op de Dienst Burgerzaken voor de  gemeente 
Hoeilaart, baat zij Hof ten Doore uit, is ze 
toneelspeelster bij Reintje en sfeerbrengster 
bij de 'Blauwe Vinken' (zie foto hieronder).

De winnaars van de Gouden Pien!

Categorie: vrouwen -35 jaar

Eponine Van de Velde (goud)
Caroline Rosseels (zilver)
Elke Flamey (brons)

Categorie: vrouwen +35 jaar

Sofie Stroobants (goud)
Sabrina Verhoeven (zilver)
Mia Salimans (brons)

Categorie: mannen -35 jaar

Guus Luppens (goud)
Rutgert Puttaert (zilver)
Milan Philips (brons)

Categorie: mannen +35 jaar

Michel Joly (goud)
Erwin Gysens (zilver)
Erik Plastria (brons)

Categorie: lifetime

Erik Van Muylem (goud)
Gilberte Marchand (zilver)
Jacques (Jacky) Mees (brons)
Willy Stakenborg (brons)

Categorie: verenigingen en initiatieven

Vrijwilligers woonzorgcentrum 
"Hof ten Doenberghe"  (goud)
Sopraline "Hoeilanders zingen
Kerstmis" (zilver)
Sexy Summertime (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.

CD&V Hoeilaart feliciteert alle 
genomineerden en laureaten voor hun 
sterke inzet  voor onze  gemeenschap!  Zij 
verdienen één voor één een dikke pluim  en 
liggen mee aan de basis van een bruisende, 
warme, dynamische en zorgzame  
gemeenschap!

Wij kijken al  reikhalzend uit naar volgend 
jaar. Dan viert  de Gouden  Pien  haar 10de 
editie en  maken we er een onvergetelijk 
jubileumjaar van!

STEUNEN HET 
GEMEENSCHAPSLEVEN!

GOUDEN
PIEN 2019
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Ken je onze Instagram pagina al? 
www.instagram.com/cdenv_hoeilaart/

WIE ZIJN DE "GOUDEN 
PIEN 2019"?

Winnaars Gouden Pien 2019

Vrijwilligers 
woonzorgcentrum "Hof ten 
Doenberghe"

De vrijwiligers van waonzorgcentrum 
"Hof ten Doenberghe" wonnen de 
Gouden Pien in de categorie 
"vereniging en initiatieven"!

Zij staan  klaar om te helpen waar het kan. Ze 
verwelkomen je met hun hartelijke glimlach 
in de cafetaria, zij zorgen voor het vervoer 
van de  inwoners,  lezen gedichten voor, etc. 
Dankzij hen is er ook meer tijd voor sociale 
en persoonlijke contacten. 

Hun hulp is van onschatbare waarde om 
bewoners deel te laten nemen aan allerlei 
culturele en ontspannende activiteiten en 
dit zowel binnen als buiten het 
woonzorgcentrum.

Kortom vrijwilligers zijn van onschatbare 
waarde in woonzorgcentrum "Hof ten 
Doenberghe"!

Heb je zelf interesse om vrijwillliger te 
worden?  Neem dan een kijkje op de  website 
van de gemeente Hoeilaart.

Vrijwilligersloket
www.hoeilaart.be/vrijwilligersloket-216

Kandidatuur indienen:
www.hoeilaart.be/kandidatuur-voor-
vrijwilligerswerk
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