
ZATERDAG 6 MEI VANAF 11 UUR
JUNIOR SIROX ELIMINATOR RACE  
 vzw Doendervolk — 11:00
Nieuw dit jaar is de mountainbike race voor de jongere 
mountainbikers van de streek. Zij kunnen hun techniek 
en snelheid demonstreren op het hindernissenparcours 
doorheen het Jan van Ruusbroecpark.

SIROX ELIMINATOR RACE  
 vzw Doendervolk — 14:00
Tijdens deze korte, maar spannende moutainbike  
race nemen telkens twee mountainbikers het op 
tegen elkaar in een afvallingsrace van 1 kilometer, 
op een parcours bezaaid met hindernissen.

CIRQ’ULATION LOCALE  
 Dienst Vrije Tijd — 15:00
Cirq’ulation Locale brengt samen met TNT Crew hun fascinerende 
voorstelling TEMPLE naar Hoeilaart. Zij zullen 3x 20 minuten zorgen 
voor een stevige portie spanning en ingehouden adem tijdens de 
Meifeesten. Deze trampolineshow verwondert, verbaast, verrast en 
vermaakt! TNT Crew, gekend van Belgium’s Got Talent editie 2016, 
staat voor spectaculair entertainment van het hoogste niveau.

HOUTHAKKERSWEDSTRIJD  
 VZW Doendervolk — 17:00
Tijdens de Houthakkerswedstrijd nemen verschillende 
professionele houthakkers het tegen mekaar op in een 
strijd om de beste, snelste en meest efficiënte kap- of 
zaagtechniek.

TWEEDEHANDSBOEKENVERKOOP   
 Bibliotheek Hoeilaart — 13:00
Kom je boekenkast aanvullen voor een prikje (vanaf 13u: 
1 euro/boek; vanaf 15u: 0,5 euro/boek). Het aanbod is 
weer groot en divers: afgevoerde bibliotheekmaterialen en 
geschonken boeken, van heel oud tot verrassend recent, 
tijdschriften, romans, informatieve boeken, dvd’s en van 
alles voor de jeugd. Met de opbrengst kan de bib meer 
nieuwe materialen in huis halen.

TWEEDEHANDSSPEELGOEDBEURS  
Dienst Welzijn, LOK en Gezinsbond — 13:00

Naar goede traditie zorgt de Dienst Welzijn ook dit jaar 
voor een speelgoedbeurs op zaterdag. Samen met het 
LOK en de Gezinsbond maken ze er letterlijk een speels 
gebeuren van waar je voor een prikje tof speelgoed kan 
vinden en/of verkopen. Je vindt de speelgoedbeurs van 
13u tot 16u aan de grote tent in het Ruusboecpark.

FOODTRUCKS vzw Doendervolk — 11:00
Ook dit jaar kan je tijdens de Meifeesten terecht bij een aan-
tal foodtrucks voor heerlijke snacks. Terwijl je rondkuiert in 
het park, kan je genieten van heerlijke en versbereide specia-
liteiten van één van de foodtrucks.

100% NATUURLOOP   
 Dienst Vrije Tijd — 18:00

Tijdens de Meifeesten wordt de nieuwe 
natuurloop “Zoniënwoud – Groenendaal” officieel 
ingelopen. Natuurlopen zijn bewegwijzerde 
omlopen die volledig in een uniek natuurgebied 
liggen. De Volkscross (3,3 km) en de Felix 
Sohieloop (11,2 km) zullen voortaan op het 
parcours van de natuurloop “Zoniënwoud – 
Groenendaal” gelopen worden. De start vindt 
plaats aan het Bosmuseum!

ZOMERBAR   
 VZW Doendervolk — 17:00
Gezellig napraten rond een kampvuur over de vele 
activiteiten bij een lekker glaasje en een hapje kan dit jaar 
aan de zomerbar. Vanaf 20u voorzien we een streepje 
livemuziek om de avond te begeleiden. De muzikale gast 
van de avond is dit jaar de vijfkoppige band Steam Factory. 
Zij spelen een gezellige mix van feestmuziek, van 60s 
klassiekers tot hedendaagse hits!
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PLANTENRUILBEURS  
 Bibliotheek Hoeilaart — 13:00
In het verlengde van haar Zadenbib organiseert 
de bibliotheek voor de 3de keer een plantenruil. 
Zoals de naam het zegt: planten ruilen, maar ook 
ervaringen uitwisselen met andere tuinliefhebbers, 
en kijken wat de Zadenbib te bieden heeft.
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Meifeesten
JAN VAN RUUSBROECPARK 2017

Personal training: individueel of in kleine groepjes:
Vermageren, fitter worden, sportbegeleiding, looptechniek

Voor alle niveaus en leeftijden.

www.profit-training.be

Roel Bockstal - 0475 21 56 93
Terhulpensesteenweg 437 - 3090 Overijse

BON goed voor  
1 test (30 min) 

PERSONAL TRAINING 
of 

1 BOOTCAMP SESSIE  
(1 uur)

Bon geldig tot 18/06/2017 Bel nu voor je afspraak.



HOLAR & ISCA HIGHLAND GAMES   
 vzw Doendervolk — 11:00

De klassieker van de Meifeesten is weer 
helemaal terug: teams met Highlanders 
van over heel Vlaanderen gaan de 
strijd met elkaar aan tijdens een aantal 
proeven die kracht, uithouding en 
een flinke dosis testosteron vereisen. 
Ook dit jaar komen er een aantal 
vrouwenteams bewijzen dat ook zij 
zeker hun mannetje kunnen staan!

REPAIR CAFÉ @ MEIFEESTEN  
 Samen Voor & Repair Café Druivenstreek — 12:00
Maak kennis met de Repair Cafés uit de Druivenstreek 
tijdens de Meifeesten. Je komt er te weten dat je 
gebruiksvoorwerpen die defect lijken te zijn vaak met 
een kleine ingreep opnieuw kan herstellen. Wanneer 
je zelf niet zo technisch onderlegd bent, dan kan je 
terecht bij de verschillende Repair Cafés die ieder jaar 
georganiseerd worden.

KIWANIS @ MEIFEESTEN  
 Kiwanis Hoeylaert-Zoniënwoud — 12:00
Kiwanis Hoeylaert-Zoniënwoud (club in oprichting) zorgt 
opnieuw voor gezonde broodjes, koude pastasalades, 
verse fruitsalades, vers fruit, pannenkoeken, taart, koffie 
of thee en uiteraard onze Cava-bar. Zoals altijd zijn 
deze lekkernijen ‘home-made’, wat reeds verschillende 
jaren door onze bezoekers ten zeerste gewaardeerd 
wordt. Tussen 14u en 16u verzorgen wij ‘Kiwanis 
Kinderanimatie’. De winst van dit initiatief gaat zoals 
steeds volledig naar Kinderdorp Hoeilaart. 
Info: diederik@meifeestenhoeilaart.be

APERITIEFCONCERT: JULIE RENS TRIO  
 Dienst Vrije Tijd — 12:30
Julie Rens is geboren in 1991 in een heel muzikale familie. 
Ze begon reeds op 5-jarige leeftijd met het spelen van 
piano. Even later sloot ze zich aan bij het Kinderkoor van 
de Munt waar ze meer dan 10 jaar lid van was. Momenteel 
studeert ze Jazz en Zang aan het Koninklijk Conservatorium 
in Brussel. Ze speelt in verschillende bandjes, zoals Brain 
Snob, Sir, Superphat, BPM, Akro maar ze schittert ook in 
enkele soloprojecten.

WORKSHOP ECO-PERCUSSIE  
 VZW Doendervolk — 14:30
In deze workshop, gericht op kinderen vanaf 9 jaar, wordt 
er op een heel bijzondere manier muziek gemaakt. Door 
gebruik te maken van afvalmaterialen als instrumenten 
worden er ritmische patronen, breaks en intro’s aangeleerd 
en wordt er volop met verschillende klankkleuren 
geëxperimenteerd. Het is verbazingwekkend om te horen 
welke muzikale mogelijkheden er zijn. Je kan tijdens deze 
sessie continu inpikken en je gevoel voor ritme doorheen 
het park laten klinken. Met een flinke dosis energie en 
creativiteit wordt deze zondagnamiddag op een originele 
manier muzikaal ingekleed.

FOODTRUCKS  
 VZW Doendervolk — 11:00
Ook dit jaar kan je tijdens de Meifeesten terecht bij een 
aantal foodtrucks voor heerlijke snacks. Terwijl je rondkuiert 
in het park, kan je genieten van heerlijke en versbereide 
specialiteiten van één van de foodtrucks.

WERELDTENT @ MEIFEESTEN  
 GROS, Wereldwinkel — 12:00
GROS, Wereldwinkel en andere derdewereldorganisaties 
zorgen voor een kijk-, doe- en proeftent waar je al je 
zintuigen kunt prikkelen. Eerlijke handel staat  
daarbij centraal.

BIN @ MEIFEESTEN  
Buurt Informatie Netwerk Hoeilaart — 12:00

Kom op de Meifeesten kennis maken met het Hoeilaartse 
buurtinformatienetwerk (BIN) en het gebruik van de 
WhatsApp-buurtpreventiegroep. Beide initiatieven strekken 
zich tot doel om in samenwerking met de verschillende 
Hoeilaartse buurten en wijken en de politie te zorgen voor 
een veiliger en gezelliger Hoeilaart. De leden geven je graag 
een woordje uitleg over deze werking.
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