
Gouden Pien 2015 - motivatie

Categorie ‘vrouwen -35 jaar’

1. Lorre Platton (Gouden Pien)  
Lorre is al 16 jaar bij Chiro Hoeilaart, als lid, als leidster en op 
dit ogenblik als groepsleidster. Vooral om dat laatste hebben 
de leden van CD&V haar genomineerd. Het vraagt moed en 
verantwoordelijkheidszin om een dergelijke functie op te 
nemen en zo de continuïteit van een belangrijke vereniging te 
verzekeren. De Chiro telt vandaag meer dan 100 leden en 
samen met Joeri De Letter vormt Lorre de groepsleiding.

2. Aurélie Vanstallen (Zilveren Diploma)  
Aurélie heeft een scouts- en vakantiespeelpleinenverleden 
maar ze verdient deze Gouden Pien in de eerste plaats voor 
haar uitzonderlijke acteerprestaties bij toneelgroep Reintje 
Jongvolwassenen. Zij speelde, in oktober vorig jaar, de 
hoofdrol in ‘Samen Alleen’, een stuk over W.O.I. Ze 
overdonderde iedereen met pure kwaliteit die door merg en 
heen ging. Ze schreef ook geschiedenis met de eerste 
naaktscène ooit op het toneel in Hoeilaart.

3. Joke Muyldermans (Bronzen Diploma) 
Ook Joke is een oud-scouts, oud-bestuurslid van jeugdhuis 
Phobos, vele jaren actief bij de Gympies als danslerares, lid 
van de Gros en trekker van het initiatief Hoeilaart Fair Trade 
gemeente. Zij reisde verscheidene keren naar Afrika (Rwanda) 
met het Import-project ter ondersteuning van de 
millenniumdoelstellingen  4 en 5 (moeder- en kinderzorg).

Categorie ‘mannen -35 jaar’



1. Sam Vanderstraeten (Gouden Pien)  
Sam komt uit Chiro Hoeilaart en is al jaren monitor bij de 
gemeentelijke sportkampen. Hij is ook een drijvende kracht 
achter de nieuwe vereniging “VZW Doendervolk” die sinds 
vorig jaar een belangrijk deel van de Meifeesten in het park op 
zich neemt.

2. Karel Van Assche (Zilveren Diploma)  
Wie geregeld de website hoeilander.be bezoekt, kent Karel 
vooral van de duizenden foto’s die sinds de start in september  
werden gepubliceerd. Hij brengt de dynamiek van het 
verenigingsleven wekelijks tot leven op het Internet. Karel is 
ook voorzitter van Jeugdhuis Phobos.

3. Martijn Kayaert (Bronzen Diploma)  
Martijn Kayaert komt eveneens uit Chiro Hoeilaart maar heeft 
zijn nominatie vooral te danken door zijn deelname aan de 
Damiaanbouwkampen in Congo waar hij vrijwilligerswerk 
verrichtte. Daarnaast legde hij ook mee de basis van de VZW 
Doendervolk.

Categorie ‘vrouwen +35 jaar’

1. Beatrijs Dhont (Gouden Pien)  
Beatrijs is al vele jaren actief in de Wereldwinkel en bij de 
trekkersgroep ‘Fair Trade gemeente’. Zij verzorgde gedurende 
meer dan 20 jaar de dagelijkse leiding van het Druivenfestival 
en is onze Hoeilaartse gemeentelijke cultuurcoördinator.

2. Els De Munter (Zilveren Diploma)  
De leden van CD&V nomineerden Els voor haar altijd vrolijke 
en vriendelijke en gulle sociale inzet in het woonzorgcentrum 
Hof Ten Doenbergh.

http://hoeilander.be


3. Monique Vandenput (Bronzen Diploma)  
Al vele jaren is zij mee verantwoordelijk voor de 
catechesewerking: de Plechtige Communie en het Vormsel in 
de Sint-Clemensparochie. Daarnaast bepaalt zij mee het beleid 
van ‘Kind en Preventie’ binnen Kind & Gezin Druivenstreek.

Categorie ‘mannen +35 jaar’

1. Johan Vanloo (Gouden Pien)  
Johan leerde de knepen van het verenigingsleven bij de Chiro 
waar hij jaren groepsleider was. Hij is ook oud-organisator 
van het Druivenfestival. Zijn nominatie verdient hij vooral 
door zijn schitterend werk als rouwbegeleider en 
lekenvoorganger van de Sint-Clemensparochie. De wijze 
waarop hij samen met Jacqueline Brenart, Odette Delvaux en 
Hervé 't Serstevens de uitvaartdiensten verzorgt is werkelijk 
van grote waard en draagt in belangrijke mate bij tot de 
rouwverwerking.

2. Dominique Vanderlinden (Zilveren Diploma)  
Als uitbater van café Sportecho brengt hij wekelijks leven in 
het centrum en bouwde hij zijn café tot de ontmoetingsplaats 
voor wie van sport houdt.

3. Marc Dekelver (Bronzen Diploma)  
Het aantal uren dat Marc als hardwerkende vrijwilliger en 
ploegafgevaardigde al heeft doorgebracht op het 
voetbalterrein van ERCH, is niet meer te tellen. Marc was ook 
jaren bestuurslid bij Dynamo Wijndaal. U kent hem misschien 
ook als de ploegleider van onze vroegere gemeentelijke 
waterdienst.

Categorie Hoeilaartse Vereniging



1. De Blauwe Vinken (Gouden Pien)  
Deze vereniging vierde vorige maand nog haar 10de 
verjaardag. Opgericht met het doel deel te nemen aan de 
Highland Games groeide zij uit tot een hechte 
vriendenkring rond Jo Portois. Typisch aan de Blauwe 
Vinken is dat zowel de mannen als de vrouwen actief zijn 
en voor elkaar niet moeten onder doen (in het feesten). Zij 
namen vorig jaar deel aan de lichtstoet, samen met de 
vereniging met en zonder handicap ‘Ex Aequo’.

2. Repair Café (Zilveren Diploma)  
Dit nieuwe initiatief tracht de Hoeilander de mobiliseren 
om duurzaam om te gaan met gebruiksgoederen en ze 
vooral te herstellen i.p.v. we te gooien. De eerste twee 
edities waren een echt succes en op  20 juni is er opnieuw 
een repair café, van 9u tot 14 uur. De vereniging “Samen 
voor” neemt de praktische organisatie op zich.

3. Tienerkoor Sopraline (Bronzen Diploma)  
Opgericht in 2006, in de schoot van de catechesewerking, 
zorgt Sopraline elk jaar voor de muzikale vormgeving van 
de Plechtige Communie en het Vormsel. Sinds 2008 
verzorgen zij, samen met het kinderkoor VitamineZ ,om de 
twee jaar het “Hoeilanders zingen Kerstmis” concert van 
het Davidsfonds waar het talent elk jaar groeit. De editie 
2014 kende een bijzonder groot succes en beroerde heel wat 
harten met prachtige zangprestaties.  

Categorie ‘Life Time’

1. Bob Walkiers (Gouden Pien)  
Bob is fotoarchivaris van de Heemkundige Kring en in die 



hoedanigheid scande hij de voorbije jaren reeds duizenden 
oude foto’s van de Hoeilaartse geschiedenis in. Het resultaat is 
een meer dan waardevol fotoarchief dat vele gemeenten ons 
benijden. Wie oude foto’s heeft, gooit ze dus nooit weg maar 
brengt ze naar de Heemkundige Kring. Ze zijn er in de beste 
handen dankzij Bobs goede zorgen.

2. Agnès Demaerschalk (Zilveren Diploma)  
Vele Hoeilanders kennen haar als gewezen onderwijzeres aan 
de Sint-Clemenschool. De voorbije jaren was zij zeer actief in 
de seniorenraad en ging zij op huisbezoek bij tal van oudere 
dorpsgenoten.

3. Maurice Geers (Bronzen Diploma)  
Maurice is de man die graag een handje toesteekt bij veel 
Hoeilanders. Boodschappen doen, werken in de tuin… De 
leden van de CD&V nomineerden hem graag voor de wijze 
waarop hij altijd klaarstaat voor anderen.


