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Naam

Motivatie

Categorie Vrouw - 35 jaar
Marine Vandenbrande
Elke Flamey
Katherine Tessens
Rhania Nakhili
Eline Van den Winckel
Lise Charlier
Louise Foulon
Caroline Rossels

Drijvende kracht achter Chiro Hoeilaart (groepsleiding)
Lid Lokale Economie - drijvende kracht achter 'Dag van de Markt'
Drijvende kracht achter Soulstep Dance Crew
Voorzitster Jeugdraad - oud-leiding Chiro
Stichtend lid Doendervolk, trainster Trampoline (Gympies), actief binnen Soulstep Dance Crew en oud-leiding Chiro
Drijvende kracht achter Chiro (groepsleiding)
Drijvende kracht achter Chiro (groepsleiding), vrijwilligster bij AFS Cultural Programs
Gewezen medeoprichtster van de Studentenunie Druivenstreek, Doendervolk , actief lid Heemkundige Kring

Categorie Man - 35 jaar

Timothy Rowies

Wim Maris
Ben Holderbeke
Mehdi Mandil
Isaac Sterckx
Nick Demol
Pieterjan Kumps
Wiebe Vandenborre
Dries Vandenbroeck
Daan Verhaeghe

Stichter en oudvoorzitter van de Europese Unie der Dovenstudenten, lid van het European Youth Forum, voorzitter van de NGO 'European Union of Deaf Youth'
Medeoprichter van bilinguaal-bicultureel hoger dovenonderwijs, finalist van Young European of the year 2017
Medewerker cultuurdienst - contactpersoon verenigingen
Jeugdconsulent - oudscouts - Het Hele Dorp - Nerorock - gewezen monitor en hoofdmonitor Speelpleinwerking
Kernlid Druivencomité - Het Hele Dorp
Drijvende kracht achter jeugdhuis Phobos
Drijvende kracht achter de Scouts (groepsleiding)
Drijvende kracht achter de Scouts (groepsleiding)
Drijvende kracht achter de Scouts (groepsleiding)
Jonge voorzitter van Dynamo Wijndaal, de amateurvoetbalvereniging die zijn 45ste verjaardag viert en dit seizoen kampioen speelt.
Voor zijnn inzet bij de vzw Natuurpunt

Categorie Vrouw + 35 jaar
Kim Vanderstraeten
Leen De Rudder
Mireille Vanrompu
Myriam Kerkckhoven
Betty Gigas
Annemie Kerchoven
Sofie Sroobants
Christiane Vanderoy
Monique Vandervaeren
Renny Rombouts
Josiane Debecker
Vanhouche Viviane
Odette Delvaux
Hildegrard Van Hecke
Denise Van Pee

Voorzitster Toneelgroep Reintje - lid raad van Lokale Economie - Hoeilaart Bruist - De Blauwe Vinken
Kleuterjuf met een bijzonder groot hart, speelt toneel bij Reintje, lid kerncomité Druivenfestival
Drijvende kracht achter turnvereniging 'De Gympies'
Gewezen uitbaatster van café 't Boske
Bestuurslid De Jonge Druivelaar, actief in de Seniorenraad en Crea Hoeilaart
Speelde de moederrol in het succesvolle toneelstuk 'De Serristen"
Dynamisch lid van de Blauwe Vinken, uitbaatster van restaurant 'Hof Ten Doore
Zeer gewaardeerde en ervaren Hoeilaartse toeristengids , dorpsambassadrice
Gewezen presentatrice bij Radio Zoniën, gewezen voorzitster van het oudercomité Sint-Clemens, lid van het dagelijks bestuur cultuurraad
Lid kerncomité Druivenfestival, oudkookmoeder chiro, Blauwe Vinken, Ekseeko, gemeentelijk oplosser van logistieke problemen bij grote evenementen
Gewaardeerde actrice bij toneelgroep Klem
Vrijwilligster in het woonzorgcentrum, voedt haar vier kleinkinderen op
Parochieassistente, verantwoordelijk voor o.a. Het Vormsel, Broederlijk Delen …
Werkzaam in het woonzorgcentrum Den Dumberg met bijzonder grote inzet voor de bewoners
Vrijwillgster in De Serre, de gesloten afdeling van het WZC Den Dumberg.

Categorie Man + 35 jaar
Herman Devyver
Michel Picone
Dirk Van Caudenbergh
Ghislain Dewolf
Roger Van Hellemont
Rein van Gisteren
Jan Lenaerts
Wim Nevens
Erwin Gysens
Roland Charleer
Jean Marie Baert
Erik Van Muylem
Peter Terlaeken
Frank Boel
Philip Maes
Jean-Pierre Muyldermans
Eddy Bergiers
Willy Vervloet
Wouter Vanderstraeten
Bram Vanderborght
Paul Vandenput

Actief lid van wijkcomité Bakenbos. Lid van het Ruusbroeckoor en Sint-Clemens. Organiseert reeds vele jaren tentoonstellingen op Bakenbos.
Voor zijn jarenlange steun aan het verenigingsleven, voor zijn kookkunst en inzet voor "Samen Voor" en andere verenigingen en wijkfeesten.
Maakt al jaren de lichtstoet mogelijk door het leveren van de wagens en trucks. Staat altijk klaar om verenigingsleven bij te staan
Stichter-voorzitter en drijvende kracht achter Nero's Badmintonclub en Royal Dance Club. Kruipt ook vaak in de huid van Nero. Gewezen gemeenteraadslid.
Voorzitter en spelend lid van toneelgroep De Jonge Druivelaar. Levenslang brandweervrijwilliger en ambulancier. Tien jaar Rodekruishelper. Gouden ereteken laureaat van de arbeid.
Voorzitter van de GROS en lid van de milieuraad
Voorzitter van de cultuurraad. Bezieler van 5voor12 en Jazz@Felix
Actief bestuurslid van toneelgroep Reintje
Voorzitter van het Druivenfestival. Gewezen groepsleider van de chiro. Zet zich in voor EKSEEKO. Voorzitter Jeugdwerkinfrastructuur
Zorgt al jaren, als DJ, voor de juiste sfeer bij dansgelegenheden
Voor zijn werk en steun aan het Druivenfestival en andere evenementen en het de Hoeilanders leren tappen van een goede pint.
Uitbater van Café Den Barnum
Trekker van de Blauwe Vinken, sociaal sterk geëngageerd in de Hoeilaartse gemeenschap. Gewezen groepsleider van de chiro.
Reeds jaren de man achter de 11.11.11. quiz. Lid van de GROS en sinds kort samen met zijn echtgenote verantwoordelijk voor de Wereldwinkel.
Spelend bestuurslid en regisseur bij toneelgroep Klem. Gewezen medewerker van Radio Zoniën. Blaast nieuw leven in het weekblad "De Serrist". Bedient de videocamera bij Hoeilander.be.
Spelend bestuurslid van toneelgroep Klem. Lid van de raad van beheer van het GC Felix Sohie. Gewezen medewerker van Radio Zoniën.
Actief bestuurslid bij Nero's Muzikanten. Zorgde mee voor de videobeelden bij de captatie door Hoeilander.be van diverse evenementen.
Pianist en muzikaal leider van "Hoeilanders Zingen Kerstmis". Componist. Werkte mee aan het totstandkomen van "Hoeilaarse Melodieën" en de gedichtenwedstrijd.
Gewezen groepsleider Chiro Hoeilaart. Spelend lid van toneelgroep Reintje met prachtprestatie in "The Broken Circle Breakdown".
Professor Robotica aan de VUB. Oprichter van de robotwedstrijd "Robocop Junior". Is de grote Belgische specialist in robotica.
Voor zijn glansrijke prestatie in het toneelstuk "De Serristen". Was ook jarenlang actief muzikant in de harmonie Sint-Clemens en Nero's Muzikanten.

Life-Time
Jacqueline Brenart
Roger Dewit
Gaby en Roger van 't Betenland
Alex Puttemans
Monique Vandenput
Claude Loiits
Etienne Coosemans
Roland Charleer
Jacques Mees
Hubert Didden
Jan Vanloo
Vic Laureys
Jos Daemen
Willy Ophalvens

25 jaar Lindenhof. Groot bezieler van "Help ons Helpen Roemenië". Parochiaal medewerkster en rouwbegeleidster. Zeer sociaal geëngageerd en een grote steun voor het verenigingsleven.
Bezieler van de wijkfeesten van 't Lindeke, voor zijn jarenlange inzet in het Lindenhof, stille kracht achter het Hele Dorp, uitgever van diverse boeken over Hoeilaart.
Meer dan 30 uitbaters van Café 't Betenland en al die tijd grote steun voor diverse verenigingen.
Al zijn hele levenlang muzikant bij diverse muziekvereniginen en orkesten. Was ook jaren actief bij 'Lindeke Kermis'. Werkte mee aan "Hoeilanders zingen Kerstmis" en "Hoeilaartse Melodieën
Parochiaal medewerker, medeverantwoordelijk voor het Vormsel, voorzitter van "Kind en Gezin" (Hoeilaart-Overijse). Zij begeleidt ook 2kansarme kinderen, een Syrisch meisje en een Poolse jongen.
Zaakvoerder van de Drukkerij " De Serrist". Tweede generatie uitgever van het weekblad " De Serrist". Actief bestuurslid van de Raad Lokale Economie. Grote steun voor het verenigingsleven.
Gewezen groepsleider van de chiro. Gewezen pedagoog directeur van de Sint-Clemensschool.
Zorgt al jaren, als DJ, voor de juiste sfeer bij dansfeesten, initiatieven van de seniorenraad,feesten van de Sint-Clemensschool …
Succesvol kunstschilder en enthousiast bezieler van kunstatelier "Vosdelle"
Zeer actief lid van de milieuraad en groot natuurliefhebber.
Oud-groepsleider van de chiro, oud-onderwijzer, oud-directeur van de Sint-Clemensschool, oud-voorzitter van de cultuurraad, voorzitter van de wandelclub "Het Beukenootje".
Gewezen burgemeester van Hoeilaart (van 1973 tot 2006), Van 1981 tot 2012 lid van de provincieraad. Van 2000 tot 2012 voorzitter van die provinciale raad.
Kunstenaar (pentekenaar) en voorzitter van Kunstkring Hoeilaart", initiatiefnemer van de Hoeilaartse wandelzoektocht, steekt veel energie in de jaarlijkse kalender van de basketbalclub.
Kunstschilder, jarenlang drijvende kracht achter Atelier Vosdelle

Verenigingen, organisaties en evenementen
Toneelgroep Reintje
Zeer dynamische toneelvereniging die volgende jaar haar 30ste verjaardag viert. Schept voor jeugd, jongvolwassen en volwassenen de kans om ophoog niveau toneel te spelen.
Koor Sopraline
Bracht vorig jaar de vijfde editie van "Hoeilanders Zingen Kerstmis", zorgt voor de muzikale inkleding van het Vormsel, de gedichtenwedstrijd, de lezing "Hoeilaartse Melodieën" …
Ruusbroeckoor
Al meer dan 40 jaar het meerstemmig koor van onze gemeente.
Broken Circle Breakdown
Schitterende toneelproductie van toneelgroep Reintje.
De Serristen 2
Schitterende toneelproductie van toneelgroep Reintje, een stuk van Alain Borreman.
Hoeilander.be
Sinds 2010 de website die Hoeilaart op het internet brengt via artikels, foto's, video's en archiefmateriaal. Biedt logistieke en promotionele steun aan
Doendervolk
Brachten nieuw leven in de Meifeesten met een moderne en creatieve organisatie.
Sexy Summertime Festival
Dit zomerfestival startte jaren geleden met jeugdhuis Phobos en wordt sinds twee jaar georganiseerd door Jong Davidsfonds. Het is een zomerfestival, begin augustus, voor jong en oud.
Dorpsrestaurant
Prachtig vrijwillgersinitiatief dat maandelijks oudere Hoeilanders samenbrengt voor een lekkere maaltijd en een gezellig sociaal concact.
5voor12
Cultuurvereniging die ondermeer instaat voor Jazz@Felix en andere boeiende producties.
Chiro
Sinds jaren gekende jeugdvereniging
Scouts
Sinds jaren gekende jeugdvereniging
Koninklijke Heemkundige Kring Reeds meer dan 50 jaar zorgdrager van ons erfgoed en de archivering van onze Hoeilaartse geschiedenis. Uitgever van de boekjes 'Zoniën' en 'Het Glazen Dorp'. Organisator van diverse tentoonstellingen.
BIN Hoeilaart WhatsApp
Buurtpreventie-initiatief dat via sms en WhatsApp samenwerkt met de politie om onze gemeente veiliger te maken door met meer dan 130 leden een oogje in het zeil te houden.
Wereldwinkel
Oxfam Wereldwinkel staat voor eerlijke wereldhandel en biedt de Hoeilander een mooi alternatief voor tal van producten. Wordt gerund door vrijwilligers.
Vosdelle
Kunstatelier dat beginnende en ervaren kunstenaars begeleid in hun zoektocht naar stijl en vakmanschap.
Nerorock
Verzorgt jaarlijks het popgedeelte van het Druivenfestival in de grote tent, een van de steunpilaren en grote publiekstrekkers van het weekend.
VTBpingpong
Sinds jaar en dag actieve sportvereniging
VTBKultuur
Viert 50ste verjaardag als dynamische cultuurvereniging met respectabel palmares. Deed bij vele Hoeilanders de liefde voor cultuur ontluiken door bezoek KVS, opera van Aken, operette in Heist-op-den-berg ...
Samen Voor
Relatief nieuwe vereniging die het kader schept voor het repaircafé, de vrouwendagorganiseert en tal van andere leuke activiteiten.
RepairCafé
Initiatief dat een alternatief biedt voor de wegwerpmaatschappij door toestellen en naaiwerk van Hoeilanders te herstellen.
De Jonge Druivelaar
Veruit de oudste cultuurvereniging van onze gemeente. Speelt al 120 jaar toneelstukken en revues. Werkte mee aan 800 jaar Hoeilaart.
De vrijwilligers van het LindenhofVoor hun vele jaren inzet voor het zalencomplex van de parochie, de spelreeksen, het Hele Dorp en honderden feesten…
t' Beukenootje
Zeer actieve wandelvereniging die Hoeilanders samenbrengt voor een combinatie van stappen en cultuur.
Wijkcomité Bakenbos
Organisator van de jaarlijkse grote wijkfeesten met Pinksteren. Dit jaar de 44ste editie.
Crea Hoeilaart
Creatieve seniorenvereniging die houdt van naaien en knutselen en deze werkjes jaarlijks tentoonstelt in de Koldam.
Hoeilaart Bruist
jaarlijkse grote kerstactie van Hoeilaartse Middenstanders met het doel de kopers in eigen dorp te belonen met mooie prijzen.
Nero's Badmintonclub
Grote en dynamische sportvereniging, opgericht in 1995, die 6 dagen op 7, zowel in competitieverband als recreatief Badminton aanbiedt in de Hoeilaartse sporthal.
De Gympies
Grote en dynamische sportvereniging die jong en oud de mogelijkheid biedt te turnen, te dansen en met de trampoline te werken, van kleuter tot senior.
Ekseeko
Vrijetijdsvereniging die tot doel heeft jongeren en jongvolwassenen met en zonder beperking samen te brengen voor tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld de lichtstoet.
Dynamo Wijndaal
Amateurvoetbalploeg, reeds 45 jaar, die dit seizoen kampioen speelt, actief meewerkt aan het Druivenfestival en de kerstmarkt, en jaarlijks een grote quiz organiseert voor het goede doel.

