"Gouden Pien 2021": Stem voor jouw kandidaat!
We ontvingen veel nominaties voor de Gouden Pien, waarvoor dank! Het zijn stuk voor stuk
verdienstelijke kandidaten en verenigingen die zich in de kijker hebben gewerkt.
Vanaf 31 mei en dit tot 6 juni zullen we dagelijks online een winnaar bekend maken.
Vanaf vandaag kan u per categorie voor drie genomineerden stemmen (zie stemformulier in
bijlage). Uw stem telt voor de helft mee.
Wat verwachten wij van u?
Duidt per categorie drie namen uit de longlist aan en dat doet u dan voor elke categorie. De
korte uitleg op de longlist kan u hierbij helpen. Uw formulier is anoniem zodat uw keuze geheim
blijft. Vul a.u.b. elke categorie in!
Stuur vóór maandag 10 mei jouw nominaties per categorie naar degoudenpien@gmail.com.
Je kan je nominaties via het bijgevoegde formulier ook sturen naar "Gouden Pien 2021", p/a
Youri Vandervaeren, Baron Jacques de Dixmudestraat 14A, 1560 Hoeilaart.
Er is slechts 1 formulier per persoon geldig!

De zes categorieën zijn:
•
•
•
•
•
•

Vrouw -35 jaar
Man -35 jaar
Vrouw +35 jaar
Man +35 jaar
Lifetime (man of vrouw)
Vereniging

De GOUDEN PIEN is genoemd naar Armand Pien, de wereldberoemde weerman van de VRT
(BRT) die zijn leven lang in Hoeilaart woonde en er op 22 september 2003 overleed.
Alvast bedankt!

Youri Vandervaeren
Voorzitter CD&V Hoeilaart

Leden

Genomineerden volgens categorie
Categorie vrouwen -35 jaar
Naam
Britt Bamps
Caroline Rosseels
Charlotte Prévost
Clara Gambart
Freya Lechêne
Josephine De Sutter
Karlien Desmet
Moira Picone
Myrthe Menu
Rani Hazaert
Sévrien Soret

Motivering
haar inzet voor boomerang (speelpleinen)
haar inzet voor de gemeente, bestuurslid Koninklijke
Heemkundige Kring, vzw Doendervolk
haar inzet voor Chiro als leidster, saxofoniste
voor haar inzet voor de bananenboeren in Oeganda
haar inzet voor Chiro als leidster
haar inzet voor Chiro als hoofdleidster
zangeres, acteerprestaties bij Felix, de musical, danseres bij
soulstep
haar inzet voor Fashion Swap, SamenVoor
haar inzet voor het jeugdhuis De serre en Scouts
verpleegster en oudleiding Chiro
haar acteerprestaties bij Reintje en rol in Felix, de musical

Stem

Categorie vrouwen +35 jaar
Naam

Motivering

Angelique BonamiLalinga
Annelies Nagels

onmisbare steun binnen ISCA voor leden, bestuur en jeugd

Caroline Stroobants
Christinne Van Loon
Elke Flamey
Julianne lurkin
Laïdya Van Thieghem
Marian Pay
Mia Michiels
Micheline Van Hees
Mimi Dekock (Mimi's
Optiek)
Mireille Van Rompu
Sabrina Spinnoy
Sabrina Verhoeven
Sophie Vercammen

Leden

geëngageerde voorzitster ouderraad Vrije Sint-Clemensschool
en geëngageerde hoeilander
actief bij dynamo wijndaal, lid kerngroep Felix, de musical
haar inzet voor de decoratie in het centrum en het GC Felix
Sohie, actief lid van de motorclub Hoeilaart
inzet voor de Hoeilaartse markt, lid van de RLE
sympathieke apotheker met een topteam
oprichtster Creeateljee - hoeilaartse creativiteit voor en door
kinderen
raapt zwerfvuil in Hoeilaart om zo ons dorp proper te houden
nog een van de weinige serristen in onze gemeente, actief
betrokken met cultuur in de serres
haar topprestaties als G-sportster zet zij personen met een
beperking op een positieve en sportieve manier in de kijker
voor haar hele carrière als optieker, ze staat altijd klaar om te
helpen of een luisterend oor te bieden en steun waar nodig
al jaar en dag de drijvende kracht en duivel-doet-al bij de
Gympies
voor haar onmetelijke inzet voor personen met een beperking
via Ekseeko, vrijwillige fotografe voor de gemeente
via haar praktijk Bie-Zen tracht ze als sensitherapeute de
levenskwaliteit van jongeren en volwassenen te verbeteren
ze tracht via coaching (hartcoherentiecoach) mensen meer
levenskwaliteit te bezorgen, uitbaatster b&b hypodroom en
koninklijke loge

Stem

Categorie mannen -35 jaar
Naam

Motivering

Stem

Arthur Van Belle
Gregory Wilson
Jan Kunnen
Jenthe Smets

oprichter Akabe, zijn inzet voor de Scouts
ruimt het hele jaar door zwerfvuil op in Hoeilaart
bijlessen en kampen sport en opleiding
zijn inzet voor de Hoeilaartse jeugd als jeugdtrainer
ERCHoeilaart en monitor bij boomerang (speelpleinen)
Kenzo Vermeersch
trainer Jonge Wingerd en vrijwillige fotograaf binnen de
gemeente
Koen Coppens
hoofdverpleger rusthuis, actief binnen dynamo wijndaal en
vrijwilliger in de serren van kelleveld
Koen Vanraemdonck
gemotiveerde Nerorock-trekker
Mathieu Demaerschalk voorzitter jeugdhuis De serre
Mathis Philips
inzet jeugdhuis De serre
Milan Philips
inzet jeugdhuis De serre
Rutger Putaert
harde inzet als voorzitter van Nero's badmintonclub en medeorganisator voor de samenstelling van lokale smulmanden
Wies Joly
voor zijn acteerprestaties bij Reintje en 'Felix, de musical'
Yme Charlier
voor zijn acteerprestatie als kleine Felix in Felix, de musical

Categorie mannen +35 jaar
Naam
Christian Vanmoer
Daniel "Danny"
Derudder
Erik Plastria
Erwin Gysens
Jo Pauly
Joris Bosman
Marcel Beckers
Steven Benats
Wim Maris

Leden

Motivering
als gemachtigd opzichter altijd op post, in weer en wind en
altijd klaar voor een babbel
chauffeur mindermobiele centrale, actief binnen de
seniorenraad en Rodenbachfonds
Oprichter van de facebookpagina/website “Hoeilaart weleer”
dat de ziel van Hoeilaart bewaard door op zoek te gaan naar
oude verloren parels
vrijwilliger bij Ekseeko, gewezen hoofdleider bij Chiro,
gewezen trekker van het druivencomité en gewezen
voorzitter van de Raad voor Jeugdinfrastructuur
voor zijn vakkundigheid in de videowereld en zijn grote
inspanningen voor Felix, de musical
stelt zijn zangtalent als professionele tenor ter beschikking
van jonge Hoeilanders en begeleid hen naar mooie prestaties
zoals o.a. het kerstconcert en Felix, de musical
inzet voor de scholengroep, Davidsfonds en Felix, de musical
jarenlang ondersteuning van alle verenigingen in Hoeilaart
voor zijn blijgezindheid en zijn hulpvaardigheid aan elke
gebruiker van het GC Felix Sohie

Stem

Lifetime
Naam
Chris Coppin
Claude Loïts
Freddy Vanden
Wouwer
Gilberte Marchand
Jacqueline De Gryse
Jan Van Assche
Jos Daemen
Josiane De Becker en
Jean-Pierre
Muyldermans
Maria Adams
Monique
Vandervaeren
Roger Dewit
Roger Nuyts
Roger Vanhellemont
Vic Laureys
Willy Ophalvers
(postuum)
Willy Vervloet

Motivering
Stem
haar inzet voor Mozaïek en actief lid van de seniorenraad
oprichter De Serrist, platform aan verenigingen
voor de Bakenbosfeesten die hij decennialang georganiseerd
heeft, voor zijn inzet voor de gemeenschap
haar positieve en gemotiveerde inzet voor senioren en
voorzitster van de seniorenraad
Hoeilaartse kunstenares, gewezen lerares en lid van het
kunstatelier Vosdelle
cultuurpaus van Hoeilaart! Felix de musical, de vele
kerstconcerten, hoeilander.be, enz…
zette Hoeilaart mee op de kaart dankzij zijn schitterende
pentekeningen. jarenlang organisator van de druivenzoektocht
tijdens de feesten. Drijvende kracht van kunstkring Hoeilaart
acteerprestaties als koppel bij Klavar, 800 jaar Hoeilaart, Jonge
Druivelaar en Klem
vele jaren actief bij Femma, organiseerde workshops en
jaarlijkse uitstappen, actieve vrijwilligster in het
woonzorgcentrum, SamenVoor enz...
presentatie kerstconcerten en omroepster Everijntje bij radio
Zoniën
grote verzamelaar en schrijver van o.a ons doender verleden
levenslange carrière als dorpspastoor
voetballer, vrijwilliger bij de brandweer en het rode kruis van
1966 tot pensioen, voorzitter jonge druivelaar
zijn eeuwige inzet voor Hoeilaart met name als burgervader
van Hoeilaart
jarenlange inzet voor Vosdelle en Kunstkring Hoeilaart
als muzikant en professor in de musicologie staat hij altijd
klaar om mee te werken o.a aan het kerstconcert, de
Hoeilaartse poëziewedstrijd op muziek, 'Felix, de musical' ...

Verenigingen en Initiatieven
Naam
Chiro en Scouts
De jonge druivelaar
Ekseeko
Felix de musical

Leden

Motivering
voor de oprichting van AKABE
Oudste toneelvereniging van Hoeilaart, bestaat 125 jaar en
sinds hun 100ste verjaardag mogen ze zich koninklijke
toneelkring noemen
super initiatief voor personen met een beperking
spektakel van Hoeilaartse bodem, bracht talrijke mensen op
de been en een nieuwe dynamiek in het Hoeilaartse
verenigingsleven

Stem

Femma
Hoeilander.be
Jeugdcel ERC Hoeilaart
Jeugdhuis De serre
Nero's Badmintonclub
Hoeilaart vzw
Ouderraad SintClemensschool
Vrij kunstatelier
Vosdelle
Wandelclub
Ijsetrippers

Hoeilaartse vrouwenvereniging dat zijn 70-jarig bestaan
vierde, organiseert maandelijkse activiteiten en culturele
bezoeken
informatieve website over Hoeilaart en zijn doenders
300 jeugdspelers van Hoeilaart een gelegenheid geven om
hun geliefde sport op een toffe manier uit te oefenen. Dit met
allemaal vrijwilligers.
volhouders tijdens de moeilijke coronaperiode met een jeugd
die nog een gevoel kent van helpen
Hoeilaartse sportclub dat 26 jaar bestaat met een uitgebreide
en gewaardeerde jeugdwerking
actieve ouderraad voor hun beertjesactie op de stoepen ivm
meer veiligheid aan de school
begeleiding van jonge en andere amateurkunstenaars,
jaarlijkse tentoonstelling tijdens het druivenfestival
voor de organisatie van prachtig bepijlde wandelingen en
extra wandelingen in deze coronatijden

Misschien vindt u sommige namen niet terug op de longlist. Dat kan om twee redenen: de
Gouden Pien kan je maar eenmaal winnen en politieke mandatarissen of bestuursleden
worden uitgesloten.

Leden

