
Wie	  zijn	  de	  genomineerden	  van	  de	  “Gouden	  Pien”	  
	  
Categorie	  Man	  –35	  jaar	  (alfabetisch): 

• Diederik	  Kumps	  (21	  jaar)	  
Is	  vandaag	  voorzitter	  van	  Jeugdhuis	  Phobos,	  al	  vele	  jaren	  actief	  bij	  de	  scouts	  (lid	  en	  leiding)	  en	  lid	  
van	  de	  jeudgraad	  … 

• Raf	  Deveuster	  	  (33	  jaar)	  
Was	  jarenlang	  lid	  	  en	  vier	  jaar	  groepsleider	  bij	  de	  Chiro.	  Was	  actief	  in	  de	  jeugdraad	  en	  staat	  altijd	  
klaar	  om	  de	  jeugdverenigingen	  te	  helpen	  ... 

• Sven	  Devis	  (25	  jaar)	  
Is	  vandaag	  voorzitter	  van	  de	  jeugdraad,	  lid	  van	  het	  druiventeam,	  jeugdhuis	  Phobos,	  Chiro,	  
vakantiespeelpleinen	  … 
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Categorie	  Vrouw	  –35	  jaar	  (alfabetisch): 

1. Katharine	  Tessens	  (28	  jaar)	  
Gaf	  jarenlang	  turnen	  en	  dansen	  bij	  de	  Gympies.	  Zij	  richtte	  vorig	  jaar	  een	  eigen	  dansgroep	  op:	  
Soulstep. 

2. Elke	  Van	  Daele	  (20	  jaar)	  
Is	  jarenlang	  lid	  en	  vandaag	  groepsleidster	  bij	  Chiro	  Hoeilaart 

3. Julie	  Vanstallen	  (26	  jaar)	  
Was	  jarenlang	  lid	  van	  de	  Chiro,	  was	  verscheidene	  jaren	  groepsleidster,	  lid	  van	  de	  jeugdraad	  en	  is	  
vandaag	  woordvoerster	  bij	  “Het	  Klein	  Kasteeltje”	  (federaal	  agentschap	  voor	  opvang	  van	  
asielzoekers). 
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Categorie	  Man	  +35	  jaar	  (alfabetisch): 

1. Stefaan	  Bockstal	  (57	  jaar)	  
Is	  reeds	  jaren	  actief	  in	  de	  “milieuraad”,	  de	  “gemeentelijke	  raad	  voor	  ruimtelijke	  ontwikkeling”	  en	  
de	  “Heemkundige	  Kring”. 

2. Danny	  Bombaerts	  (56	  jaar)	  
Is	  de	  bezieler	  van	  het	  Zoniën	  Atletics	  ZA-‐team.	  Hij	  slaagde	  er	  samen	  met	  zijn	  collega’s	  
bestuursleden	  in	  om	  de	  voorbije	  jaren	  via	  Start-‐to-‐Run	  en	  andere	  initiatieven	  honderden	  
streekgenoten	  aan	  te	  zetten	  tot	  sport	  en	  van	  het	  ZA-‐Team	  tegelijkertijd	  een	  grote	  dynamische	  en	  
gezellige	  vriendenkring	  te	  maken. 

3. Erwin	  Gysens	  (36	  jaar)	  
Is	  reeds	  een	  aantal	  jaren	  voorzitter	  van	  het	  comité	  van	  het	  Druivenfestival.	  Hij	  was	  ook	  jarenlang	  
lid	  en	  groepsleider	  bij	  de	  Chiro,	  actief	  in	  de	  jeugdraad	  en	  stuwende	  kracht	  achter	  de	  nieuwe	  
jeugdlokalen	  ‘Joengene’. 
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Categorie	  Vrouw	  +35	  jaar	  (alfabetisch): 

1. Mia	  Soret	  (63	  jaar)	  
Is	  sinds	  2006	  mee	  verantwoordelijk	  voor	  de	  steile	  groei	  en	  de	  dynamiek	  van	  het	  vernieuwde	  
Davidsfonds.	  Zij	  coördineert	  de	  contacten	  met	  de	  leden	  en	  de	  praktische	  organisatie	  van	  de	  
activiteiten.	   



2. Mieke	  Vandenbergh	  (54	  jaar)	  
Was jarenlang actief bij KAJ en Jong KAV. Zij is de drijvende kracht achter het erkenningsdossier 
Hoeilaartse kaastaart – streekproduct. 

3. Kim	  Vanderstraeten	  (39	  jaar) 
Was lid en leidster van de Chiro, actief bij toneelgroep Reintje (voorzitster jongerenafdeling) en 
toneelgroep Klem 
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Categorie	  Life	  Time:	  60+	  (alfabetisch): 

1. Freddy	  Vanden	  Wouwer	  (65	  jaar)	  
Jarenlang	  lid,	  leider	  en	  groespleider	  van	  Chiro	  Hoeilaart,	  actief	  in	  KWB,	  ACW	  …	  en	  burgemeester	  
van	  de	  wijk	  Bakenbos	  (tot	  vorig	  jaar	  38	  jaar	  inspirator	  van	  de	  wijkfeesten). 

2. Jeanine	  Vanhout	  (69	  jaar)	  
Het	  is	  niet	  eenvoudig	  om	  een	  beknopt	  overzicht	  te	  geven	  van	  de	  prestaties	  van	  Jeanine	  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. 

3. Bob	  Walkiers	  (72	  jaar)	  
Was	  jaren	  zeer	  actief	  in	  de	  fotoclub	  Fodiak.	  Is	  vandaag	  verantwoordelijk	  voor	  het	  foto-‐	  en	  
filmarchief	  van	  de	  Heemkundige	  Kring	  waar	  hij	  met	  engelengeduld	  de	  geboorteregisters	  
digitaliseerde	  en	  foto	  na	  foto	  inscant	  voor	  de	  komende	  generaties. 
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Categorie	  Vereniging	  (alfabetisch): 

1. Wandelclub	  t’	  Beukenootje	  	  
Opgericht	  in	  1981	  organiseert	  het	  Beukenootje	  vele	  malen	  per	  	  jaar	  schitterende	  wandelingen,	  
soms	  voor	  een	  voor-‐	  of	  namiddag,	  	  soms	  voor	  een	  hele	  dag,	  soms	  een	  weekendlang	  overal	  ten	  
lande	  en	  zelfs	  in	  het	  buitenland.	  De	  vereniging	  wordt	  al	  sinds	  de	  stichting	  geleid	  door	  Jan	  Vanloo. 

2. Jeugdhuis	  Phobos	  	  
Is	  de	  jeugdclub	  die	  haar	  lokaal	  sinds	  1989	  heeft	  in	  het	  Jeugdcentrum	  Koldam.	  Met	  een	  
vernieuwde	  bestuursploeg	  tracht	  Phobos	  nieuwe	  groepen	  jongeren	  aan	  te	  trekken	  en	  hen	  een	  
zeer	  gevarieerd	  en	  boeiend	  programma	  aan	  te	  bieden.	  Voorzitter	  vandaag	  is	  Diederik	  Kumps. 

3. Dynamo	  Wijndaal	  
Vierde	  vorig	  jaar	  in	  december	  nog	  zijn	  40ste	  verjaardag.	  Sinds	  de	  oprichting	  is	  Dynamo	  Wijndaal	  
meer	  dan	  een	  voetbalploeg	  uit	  de	  AVVV	  competitie.	  	  Zij	  namen	  niet	  minder	  dan	  18	  maal	  deel	  aan	  
de	  lichtstoet,	  organiseerden	  20	  legendarische	  tornooien,	  organiseren	  al	  sinds	  1991	  de	  Nacht	  vd	  
Jeugd	  tijdens	  het	  Druivenfestival,	  tekenden	  voor	  diverse	  deelnames	  aan	  het	  “Hele	  Dorp”	  en	  
brengen	  jaarlijks	  een	  quiz	  ten	  voordele	  van	  een	  goed	  doel.	  Dynamo	  Wijndaal	  is	  een	  grote	  en	  
hechte	  vriendenkring,	  gespreid	  over	  verscheidene	  generaties. 
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