
Vrouwen	  -‐	  35	  jaar:	  
	  
1.	  Kim	  Van	  Calster,	  21	  jaar	  
Is	  al	  jaren	  actief	  	  in	  Chiro	  (groepsleiding),	  de	  speelpleinwerking,	  de	  sportkampen	  en	  het	  
druiventeam.	  
Zij	  is	  de	  dochter	  van	  Renny	  Rombouts	  en	  kleindochter	  van	  Christiane	  Vanderoy.	  
	  
2.	  Julie	  Vanstallen,	  25	  jaar	  
Was	  jaren	  actief	  in	  de	  Chiro	  (groepsleiding)	  en	  de	  jeugdraad	  en	  is	  vandaag	  plaatselijke	  
correspondente	  voor	  Het	  Laatste	  Nieuws.	  
	  
3.	  Annelies	  Baeten,	  27	  jaar	  
Is	  al	  enkele	  jaren	  plaatselijke	  correspondente	  voor	  Het	  Laatste	  Nieuws	  en	  zorgde	  ervoor	  
dat	  Hoeilaart	  veel	  vaker	  in	  de	  krant	  komt.	  
	  

Mannen	  -‐35	  jaar	  
	  
Jo	  Portois,	  29	  jaar	  	  
Was	  vooral	  actief	  	  in	  de	  Chiro	  en	  Jeugdhuis	  Phobos.	  Vandaag	  is	  hij	  een	  van	  de	  sterke	  
mannen	  achter	  Nerorock	  en	  de	  Blauwe	  Vinken.	  Jo	  zit	  sinds	  een	  ongeval,	  jaren	  geleden,	  in	  
een	  rolstoel.	  Hij	  is	  volledig	  verlamd.	  Toch	  heeft	  hij	  de	  kracht	  gevonden	  een	  goede	  
opleiding	  te	  volgen.	  Vandaag	  geeft	  hij	  	  computerles	  aan	  de	  leerlingen	  van	  de	  Sint-‐
Clemensschool.	  
	  
Wouter	  Vanderstraeten,	  34	  jaar	  
Was	  jaren	  actief	  in	  de	  Chiro	  (groepsleiding)	  en	  jeugdraad.,	  Hij	  is	  creatief	  bezig	  met	  
toneel:	  acteren	  en	  regie.	  Wouter	  is	  de	  zoon	  van	  Jan	  Vanderstraeten	  en	  Mimi	  Dekock.	  
Wouter	  geeft	  vandaag	  les	  aan	  het	  Atheneum	  van	  Etterbeek.	  
	  
Ike	  Picone,	  29	  jaar	  
Ike	  maakte	  o.a.	  deel	  uit	  van	  de	  jeugdraad	  en	  het	  Druiventeam.	  Hij	  is	  de	  zoon	  van	  Marie-‐
Paule	  Bockstal	  en	  Michel	  Picone.	  	  Vandaag	  is	  hij	  binnen	  het	  Hoeilaartse	  verenigingsleven	  
o.a.	  actief	  bij	  toneelgroep	  Reintje	  (acteren	  en	  regie).	  Hij	  was	  ook	  een	  van	  de	  solisten	  
tijdens	  ”Hoeilanders	  zingen	  Kerstmis”	  .	  Hij	  trad	  op	  en	  presenteerde	  op	  Nerorock.	  
Hij	  behaalde	  onlangs	  de	  graad	  van	  Doctor	  in	  de	  Communicatiewetenschappen	  en	  heeft	  
een	  master	  in	  Europese	  Studies.	  Hij	  won	  de	  Europese	  Junior	  Researcher	  Communication	  
Award.	  	  
	  	  

Vrouwen	  +	  35	  
	  
Marijke	  De	  Rudder,	  38	  jaar	  
Was	  jaren	  o.a.	  actief	  in	  de	  Chiro	  (groepsleiding),	  de	  speelpleinwerking,	  de	  jeugdwerking	  
en	  Dynamo	  Wijndaal.	  Zij	  was	  ook	  jaren	  gemeentelijke	  jeugdconsulente.	  Vandaag	  is	  ze	  
actief	  in	  het	  Sociaal	  Huis.	  Er	  gebeurt	  niets	  in	  Hoeilaart	  of	  zij	  is	  erbij	  en	  liefst	  al	  werkend.	  
Marijke	  is	  de	  dochter	  van	  Danny	  De	  Rudder	  en	  Jacqueline	  Brenart.	  



	  
Isabelle	  Vanhoutte,	  39	  jaar	  
Was	  jarenlang	  programmamaker	  bij	  Radio	  Zoniën	  en	  actief	  in	  de	  Hoeilaartse	  scouts,	  de	  
vakantiespeelpleinen	  en	  bij	  de	  Voortrekkers.	  Zij	  was	  een	  van	  de	  verrassende	  talenten	  
tijdens	  het	  concert	  	  ‘Hoeilanders	  zingen	  Kerstmis’	  in	  december	  2010.	  
	  
Mieke	  Vandenbergh,	  53	  jaar	  
Was	  jarenlang	  actief	  in	  KAJ	  en	  Jong	  KAV.	  Vandaag	  is	  zij	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
animatie	  in	  Hof	  Ten	  Doenbergh.	  Zij	  is	  ook	  de	  drijvende	  kracht	  achter	  het	  dossier	  ter	  
erkenning	  van	  de	  Hoeilaartse	  Kaastaart	  als	  erkend	  streekproduct.	  
	  

Mannen	  +35	  
	  
Danny	  Bombaerts,	  55	  jaar	  
Is	  een	  van	  de	  drijvende	  krachten	  van	  het	  Zoniën	  Atletics	  Team	  en	  ligt	  mee	  aan	  de	  basis	  
van	  de	  acties	  ‘start	  to	  run’.	  Zelf	  was	  hij	  talentrijk	  op	  de	  3000	  meter	  steaple.	  	  
	  
Johan	  Vanloo,	  45	  jaar	  
Was	  jaren	  actief	  in	  de	  Chiro	  (groepsleiding)	  en	  de	  jeugdraad.	  Vandaag	  maakt	  hij	  deel	  uit	  
van	  het	  kerncomité	  Druivenfestival,	  verantwoordelijk	  voor	  de	  programmatie.	  	  
	  
Michel	  Erkens,	  57	  jaar	  
Is	  de	  verpersoonlijking	  van	  de	  Hoeilaartse	  Heemkunde	  en	  al	  jaren	  verantwoordelijk	  
voor	  het	  archief	  en	  voor	  diverse	  tentoonstellingen	  over	  onze	  bruisende	  gemeente.	  
	  

Life	  time	  60+	  
	  
Jeannine	  Van	  Hout	  (Streulens),	  68	  jaar	  
Het	  is	  niet	  eenvoudig	  om	  een	  beknopt	  overzicht	  te	  geven	  van	  de	  prestaties	  van	  Jeannine	  
binnen	  de	  Hoeilaartse	  gemeenschap.	  	  Overal	  werkt	  zij	  hard	  mee	  om	  elk	  initiatief	  zo	  goed	  
mogelijk	  te	  doen	  slagen.	  Als	  burgemeester	  van	  ’t	  Lindeke	  trekt	  zij	  jaarlijks	  aan	  de	  kar	  
van	  dit	  populaire	  wijkfeest.	  Zij	  is	  ook	  actief	  binnen	  het	  Lindenhof	  en	  werkt	  als	  
vrijwilligster	  in	  het	  rusthuis.	  Zij	  lag	  ook	  aan	  de	  basis	  van	  de	  actie	  ‘Help	  ons	  Helpen’	  ten	  
voordele	  van	  de	  Tsunamislachtoffers.	  
	  
Jeanne	  Vandervaeren	  (Kerckhoven),	  83	  jaar	  
Was	  15	  jaar	  bivakkookmoeder	  voor	  Chiro	  Hoeilaart.	  	  Jeanne	  is	  al	  jaren	  actief	  als	  
vrijwilligster	  in	  het	  rusthuis	  waar	  zij	  zich	  als	  stille	  kracht	  op	  een	  zeer	  gewaarde	  manier	  
inzet	  voor	  het	  welzijn	  van	  haar	  medebewoners.	  
	  
Jacqueline	  De	  Gryse,	  83	  jaar	  
Een	  van	  onze	  meest	  getalenteerde	  Hoeilaartse	  kunstenaars,	  is	  Jacqueline	  De	  Gryse	  
zonder	  twijfel.	  Haar	  aquarellen	  zijn	  van	  een	  uitzonderlijke	  kwaliteit.	  
Jacqueline	  is	  al	  vele	  jaren	  de	  grote	  bezieler	  van	  de	  kunstkring	  Vosdelle	  en	  tracht	  
viermaal	  per	  week	  de	  nodige	  technieken	  bij	  te	  brengen	  om	  hun	  eigen	  creativiteit	  verder	  



te	  ontwikkelen.	  In	  2010	  bracht	  het	  Davidsfonds	  nog	  een	  overzichtstentoonstelling	  
‘Lijnen	  van	  Liefde’	  	  met	  tekeningen	  en	  poëzie.	  
	  
Gaston	  Rosseels,	  76	  jaar	  
Jarenlang	  was	  Gaston	  actief	  in	  de	  Middenstandsverenigingen.	  Hij	  lag	  o.a.	  ook	  aan	  de	  
basis	  van	  de	  succesvolle	  jaarmarkt	  tijdens	  het	  Druivenfestival.	  
Gastons	  tweede	  leven	  was	  muziek.	  Jarenlang	  luisterde	  hij	  alle	  mogelijke	  feesten	  op	  als	  dj	  
en	  verzorgde	  een	  eindeloze	  reeks	  uitzendingen	  op	  Radio	  Zoniën.	  
	  
Jan	  Vanloo,	  73	  jaar	  
Is	  vandaag	  actief	  voorzitter	  van	  de	  wandelvereniging	  ‘Het	  Beukennootje’	  en	  bezorgt	  zo	  
tal	  van	  wandelaars	  bijzonder	  mooie	  momenten.	  	  Jan	  was	  jarenlang	  voorzitter	  van	  de	  
Culturele	  Raad	  	  en	  is	  ook	  vandaag	  nog	  actief	  lid	  en	  heeft	  een	  oog	  voor	  ‘erfgoed’.	  	  Jan	  was	  
jarenlang	  directeur	  van	  de	  Vrije	  Basisschool	  	  Sint-‐Clemens.	  
	  

Vereniging	  
	  
ZATeam	  	  
	  
Zoniën	  Atletics	  Team	  is	  de	  Atletiekclub	  (Hoeilaart	  –	  Overijse)	  die	  al	  jaren	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  organisatie	  van	  de	  Felix	  Sohieloop,	  de	  Volkscross	  en	  Start	  to	  
run	  (leer	  eens	  joggen).	  Zij	  is	  uitgegroeid	  tot	  een	  van	  de	  grootste	  en	  meest	  dynamische	  
verenigingen,	  zowel	  in	  competitie	  als	  in	  vrijetijdsbesteding	  met	  meer	  dan	  500	  leden.	  
	  
Ziekenzorg	  	  
	  
Deze	  vereniging	  kent	  u	  al	  lang	  als	  een	  groep	  geëngageerde	  vrijwilligers	  die	  hun	  vrije	  tijd	  
benutten	  om	  chronisch	  zieken	  bij	  te	  staan	  in	  hun	  moedige	  strijd.	  	  1	  november	  zou	  	  
trouwens	  nooit	  meer	  hetzelfde	  zijn	  zonder	  de	  Ziekenzorg	  pannenkoekenbak	  in	  het	  
Lindenhof.	  
	  
De	  Gympies	  
	  
Dze	  Hoeilaartse	  	  turnvereniging	  is	  met	  meer	  dan	  600	  leden,	  een	  van	  de	  grootste	  van	  
Hoeilaart	  en	  zorgt	  wekelijks	  voor	  een	  gezonde	  geest	  in	  een	  gezond	  lichaam.	  Vrijetijd	  en	  
competitie,	  de	  Gimpies	  bieden	  het	  allemaal.	  
	  

	  


