
MEICROSSEN 
Dienst Vrije Tijd — 18:00
De Volkscross (4 euro, bijna 4 km) en de Felix Sohieloop 
(6 euro, 11,7 km) zullen opnieuw op het parcours van de 
natuurloop “Zoniënwoud – Groenendaal” gelopen worden. 
De korte afstand start om 19.30 uur en de lange afstand om 
20 uur. De start wordt gegeven aan het bosmuseum. Naast 
loopplezier valt er die avond in Groenendaal nog veel meer 
te beleven voor jong en oud! Lopers en supporters maken 
best gebruik van de fiets of de pendelbus, want vanaf 18:00 
wordt de Duboislaan aan het bosmuseum afgesloten.
Meer info: sport@hoeilaart.be

 
Dienst Vrije Tijd — 13:00
Dit jaar wordt de Buitenspeeldag in Hoeilaart tijdens de 
Meifeesten gevierd. Je kan in het park leren boogschieten, 
klimmen, timmeren, knutselen en nog veel meer. 
De Buitenspeeldag gaat door van 13 tot 17 uur en is 
voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar én hun ouders, 
grootouders, vriendjes en vriendinnetjes. Als afsluiter  
kan je dit jaar genieten van een heuse slotshow.  
Niet te missen dus!
Meer info: vrijetijd@hoeilaart.be

FOODCORNER 
VZW Doendervolk — 13:00
Doorheen het hele weekend kan je genieten van heerlijke 
hapjes bij je favoriete Hoeilaartse restaurants en traiteurs. 
Op het veld vind je Oosterse tapa’s bij Hola, verse frietjes 
en heerlijke hamburgers bij Jacky Snack’s foodtruck of 
perfect gegrild vlees bij Ronny Van Pee. Hof ten Doore 
baat samen met Wijnatelier Holar & Isca een imposante 
bar met pop-up restaurant uit.

GASTLAND PALESTINA 
GROS en Wereldwinkel — 13:00
Maak kennis met een bijzonder land: Palestijnen komen 
naar hier om je te laten genieten van hun rijke cultuur. 
Je kan luisteren, kijken, dansen en vooral meedoen en 
genieten! Ook voor kinderen valt er allerlei te beleven. 
Wat dacht je van een button maken met je eigen naam in 
fraai gekalligrafeerde letters? Of van de Palestijnse collega 
van Jeroen Meus die toont hoe je een heerlijk Palestijns 
hapje klaarmaakt? Proef Palestina!

SIROX JUNIOR MTB CHALLENGE 
VZW Doendervolk — 14:30
Naast klimmen, knutselen en spelen is er voor de 
sportieve jongeren opnieuw een snelle en spannende 
moutainbikerace. Tijdens deze wedstrijd kunnen de jonge 
mountainbikers hun techniek en snelheid demonstreren 
op het hindernissenparcours doorheen het park.
Inschrijven is verplicht en kan via samvdstr@gmail.com.

VIRIDIS VALLIS ZOMERBAR 
VZW Doendervolk — 17:00
Om gezellig na te praten over de vele activiteiten bij een 
lekker glaasje en een hapje kan je terecht bij de Viridis 
Vallis zomerbar. Je kan er kennis maken met de artisanaal 
gebrouwen bieren Vita en Nova (beiden Viridis Vallis 
bieren). Wanneer de avond valt, worden de kampvuren 
aangestoken en kan je genieten van nog meer vurig 
entertainment. Afsluiten doe je onder het genot van een 
streepje livemuziek.

TWEEDEHANDSBOEKENVERKOOP 
Bib Hoeilaart — 13:00
De bibliotheek haalde de voorbije weken alle te oude 
boeken, dvd’s en tijdschriften uit de kast en alles moet 
weg! Kom je bevoorraden voor een prikje (vanaf 13u:  
1 euro/boek; vanaf 15u: 0,5 euro/boek). Behalve 
afgevoerde bibliotheekmaterialen zijn er ook veel 
geschonken boeken, soms nog verrassend recent.  
Met de opbrengst kan de bib meer nieuwe materialen  
in huis halen.

CULTUUR OM 14 UUR: INTOUCHABLES  
Dienst Vrije Tijd — 14:00
De Meifeesten starten op donderdag met een gratis 
filmnamiddag in GC Felix Sohie. Je kan er komen genieten 
van de film Intouchables. Deze film vertelt het waargebeurde 
verhaal van Philippe, een vrijwel geheel verlamde aristocraat 
van middelbare leeftijd, en Driss, een jonge ex-delinquent 
uit de banlieue van Parijs, en de bijzondere vriendschap die 
ontstaat tussen deze twee. Een echte wake-up call voor al 
wie met al te veel serieux door het leven gaat, en daardoor 
veel moois als water door de vingers laat glippen.
Meer info: vrijetijd@hoeilaart.be

Donderdag 3 mei

VRIJdag 4 mei

ZATERdag 5 mei

MeifeestenPRESENTEERT i.s.m.

JAN VAN RUUSBROECPARK 3-4-5-6 mei
PROGRAMMA www.meifeestenhoeilaart.be



SPONSORS

THEMAWANDELINGEN 
MILIEURAAD EN BEUKENNOOTJE — 10:00
Je kan dit jaar deelnemen aan een drietal 
themawandelingen die telkens begeleid worden door 
een deskundige gids. Kiezen kan uit een gezellige 
familiewandeling (4,3 km), een erfgoedwandeling 
(4,5 km) of een pittige wandeling voor de geoefende 
wandelaar (10 km). Elke wandeling start in het park om 
10:00. Deelnemen is volledig gratis, maar je schrijft best in 
via milieu@hoeilaart.be. Ter plaatse kan ook ingeschreven 
worden voor de “10.000 stappen-clash”.
Meer info: milieu@hoeilaart.be en www.10000stappen.be

POP-UP KAPSALON 
Hoeilaartse kappers — 10:00
Tijdens de Meifeesten slaan de Hoeilaartse kappers voor 
het eerst de handen in elkaar om de minderbedeelde 
medemensen uit Hoeilaart een hart onder de riem te 
steken. Je kan er als op locatie je haar laten knippen in 
een heus pop-up kapsalon. De opbrengst hiervan gaat 
volledig naar het goede doel.

APERITIEFCONCERT 
Dienst Vrije Tijd — 11:00
Het Ruusbroeckoor verzorgt op zondagochtend een 
aperitiefconcert in de trouwzaal van het gemeentehuis. 
Je kan er komen genieten van een opgewekte sfeer met 
liedjes van o.a. Jan De Wilde, Vangelis, Charles Trenet, 
Cohen en Herman Van Veen. Het koor krijgt voor deze 
gelegenheid de medewerking van pianiste Annemie 
Moens, percussionist Melvin Matteï, fluitisten Faez Robin-
Champigneul en Elisa Mascagni en staat onder algemene 
leiding van Johan Sluys.
Meer info: vrijetijd@hoeilaart.be

INITIATIE VISSEN 
Vissersclub De Luchtvangers — 13:00
De vissersclub geeft op de grote vijver een initiatie 
vissen voor de jonge bezoekers. Als je eens wil proberen 
of vissen iets voor jou is, dan moet je zeker eens een 
kijkje komen nemen. Kinderen krijgen eerst wat uitleg 
en mogen dan nadien zelf aan de slag. Ouders mogen 
uiteraard komen toekijken! In totaal zijn er drie sessies van 
telkens een uurtje. Inschrijven is wel verplicht en kan via 
www.luchtvangers.be.

BELGISCH KAMPIOENSCHAP 
HOUTHAKSPORT 
VZW Doendervolk — 14:00
De beste houthakkers van België nemen het tegen elkaar 
op tijdens het Belgisch Kampioenschap Houthaksport 
in een strijd om de snelste en meest efficiënte 
kap- en zaagtechnieken. Je kan tijdens het Belgisch 
Kampioenschap kennis komen maken met disciplines met 
ronkende namen als “underhand chop”, “single buck” of 
“hot saw”. Uniek en razend spectaculair!

FOODCORNER 
VZW Doendervolk — 12:00
Doorheen het hele weekend kan je genieten van heerlijke 
hapjes bij je favoriete Hoeilaartse restaurants en traiteurs. 
Op het veld vind je Oosterse tapa’s bij Hola, verse frietjes 
en heerlijke hamburgers bij Jacky Snack’s foodtruck of 
perfect gegrild vlees bij Ronny Van Pee. Hof ten Doore 
baat samen met Wijnatelier Holar & Isca een imposante 
bar met pop-up restaurant uit. Daarnaast vind je er 
op zondag ook de Kiwanis terug met zelfgemaakte 
specialiteiten ten voordele van het goede doel.

zondag 6 mei

MeifeestenPRESENTEERT i.s.m.

JAN VAN RUUSBROECPARK 3-4-5-6 mei
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KBC Verzekeringen E. Laureys bvba
Elsbeth & Wim Laureys
J.B. Charlierlaan 3, 1560 Hoeilaart
Tel. 02 657 53 35 - fax 02 657 34 93
kantoor.laureys@verz.kbc.be
Verbonden agent, FSMA 048952 A van KBC Verzekeringen NV
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Elsbeth & Wim Laureys
J.B. Charlierlaan 3, 1560 Hoeilaart
Tel. 02 657 53 35 - fax 02 657 34 93
kantoor.laureys@verz.kbc.be
Verbonden agent, FSMA 048952 A van KBC Verzekeringen NV

wijnatelier 
r.lauwersstraat 42 • hoeilaart

Elke donderdag van 18u tot 20u 
Eerste zaterdag van de maand  
van 9u tot 12u

openingsuren

www.holar-isca.be


