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• Straffe Streekproductenmarkt - Proef al het lek-
kers uit Vlaams-Brabant! Speciale artisanale bieren, 
aardbeien, waterkers, hoeve producten, kaastaar-
ten, Hagelandse wijnen, druivensap, confituren,…

• Exclusief! Dijlelandse top catering Kwinten 
De Paepe - (Jonge Topchef Vlaanderen 2011) 
De jonge topkok Kwinten De Paepe (restaurant 
Trente, Leuven) en zijn compagnon Peter Van der 
Staey (Kookpunt) laten jouw smaakpapillen op hol 
brengen met volgende heerlijke streekgerechtjes:
•	 Op	lage	temperatuur	gekonfijte	asperges/brood-

kruim/kwartel	eitjes/mosterd/geuze/kervel
•	 Varkenswangen/koffie/mosterd	De	Ster/druiven-

most/Jack-Op	bier/witloof/veldsla
•	 Hartige	wafel/gerookte	paling/waterkers/mand-

jeskaas/mierikswortel
•	 Op	druivenstok	gerookte	hamburger	van	blauw-

wit	rund/waterkers/ajuin/tomaat/mosterd/broodje

• Gratis fietszoektochten - Vanaf de Dijlelanddag 
kan je deelnemen aan verschillende fietszoektoch-
ten. Ze zijn verspreid over het Dijleland telkens op 
een lus van het Fietsknooppuntennetwerk  Dijleland. 
Fiets mee en maak kans op een stukje van onze 
gevarieerde prijzenpot! 

• Hazendalwandeling in het Zoniënwoud - Ont-
dek op je eigen tempo het prachtige Zoniënwoud 
via deze open wandeling! Agentschap voor Natuur 
en Bos heeft de route extra bewegwijzerd zodat 
alle geheimen van het Zoniënwoud geen geheimen 
meer zullen zijn na de Dijlelanddag…

• Elektrische fiets- en scootertochten - Green 
City Tours is een verhuurfirma van elektrische 
scooters en elektrische fietsen. Je kan er tijdens de 
Dijlelanddag al een proefritje mee maken! Zoef rond 
in Hoeilaart op een uitgestippelde route van 4 à 
5 km!

• Springkasteel - De kinderen kunnen naar believen 
opgepeuzeld worden door een reuze etende 
draak…

• Nerotafereeltjes - Stripheld Nero en zijn kame-
raden stappen in het echte leven! Laat je bijstaan 
door de briljante detective Van Zwam. Test je IQ 
door Nero’s zoon, het geniale wonderkind Adhemar. 
Spreek Madam Pheip vooral niet tegen! Zij is een 
nogal kordate en dominante dame die voortdurend 
de pijp rookt. En pas op voor Ricardo! De meedo-
genloze maffia crimineel uit Malta die altijd een eitje 
te pellen heeft met onze kale levensgenieter Nero 
die niets liever doet dan zijn belevenissen smullend 
af te sluiten met een reuze wafelenbak…

• Toeristische standen - Toerisme Dijleland / 
 Regionaal Landschap Dijleland / Gidsenbond 
 Dijleland / Agentschap voor Natuur en Bos

• Fiest Polies - De presentatie van de Dijlelanddag 
is in handen van de driekoppige gekke bende Fiest 
Polies!

• Filmvoorstelling - ‘Serre Effecten’, documentaire 
over de bloei en de evolutie van de Druivenstreek.
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Zondag 29 mei van 13u tot 18u Jan Van Ruusbroecpark Hoeilaart

Vlakbij in het centrum op de Mariën parking, Felix Sohieparking, aan de Sint-Clemenskerk en omliggende straten.P



P R O G R A M M A
	 13.00	uur

• Karikaturiste (tot 18.00 uur)
 All-round kunstenares Maggy Jacqmin heeft zich 

al jaren succesvol gespecialiseerd in karikaturen. 
Haar tekeningen zijn hoogst animerend. Je krijgt 
een origineel ‘plezant portret’ in handen waar je 
nog lang van zal genieten! GRATIS!

	 14.00	uur

• Hoeilaartse Animatie wandeling 
 (tot 15.30 uur)
	 4	km,	1u	30min,	gratis!
 Dolle pret gegarandeerd! Wandel mee en luister 

naar de baron die in het Kasteel (nu gemeen-
tehuis) huis hield, Felix Sohie de beroemde 
druiventeler die de druiventeelt onder glas 
ontwikkelde, Hoeilaartse druiventelers die er een 
apart leventje op nahielden en tot slot een ver-
rassende strip figuur uit de Nero albums... Laat je 
 onderdompelen in de wereld van deze Hoei-
laartse figuren en geniet van hun belevenissen!

	 14.30	uur

• Dijlelands Sprookje (tot 15.00 uur)
	 Kapel,	30min,	vanaf	6	jaar,	gratis!
 Vanessa Morgan staat bekend als de ‘vrouwe-

lijke versie van Stephen King’. 

 Speciaal voor de Dijlelanddag schreef ze ‘Angst 
voor spoken’, een kort verhaal voor kinderen 
over een kat die een jong meisje beschermt 
tegen een kwaadaardig spook! Vanessa’s bloed-
eigen kat Avalon Lion (uit de gelijknamige online 
stripreeks) speelt de hoofdrol!

	 15.00	uur

• Hoeilaartse Animatie wandeling 
 (tot 16.30 uur)
	 4	km,	1u	30min,	tweede	vertrek	-	gratis!

	 15.30	uur

• Circusartiesten (tot 18.00 uur)
 De balletjes, kegels, ringen, lasso’s, eenwie-

lers,… staan uit nodigend uitgestald, klaar om 
uitgeprobeerd te worden! Iedereen (van pakweg 
5 tot 105 jaar oud!) kan kiezen wat hij of zij wil 
proberen. Een rasechte circus artiest staat te 
popelen om je te helpen, uitleg te geven, nieuwe 
trucjes te tonen en aan te leren… GRATIS!

• Dijlelands Sprookje (tot 16.00 uur)
 Kapel,	30min,	vanaf	6	jaar 
 Tweede vertel sessie met Vanessa Morgan en 

haar kat Avalon Lion - GRATIS!

	 16.00	uur

• Hoeilaartse Animatie wandeling 
 (tot 17.30 uur)
	 4	km,	1u	30min,	laatste	vertrek!	-	gratis!

	 16.30	uur

• Geena & The Lisa’s (tot 18.00 uur)
 Geena Lisa brengt 2 extra zangeressen mee, 

die ook van aanpakken weten. Een opwindend 
trio dat grijpt naar het internationale feestreper-
toire. Pop op haar best, een vleug potige rock, 
heel wat soul en zelfs een dosis disco of dance. 
Als het maar feest is tijdens de Dijlelanddag!

	 18.00	uur

• Dijlelanddaglied
 Onze olijke presentators van dienst, de Fiest 

 Polies, hebben de Dijlelanddaghymne in een 
nieuw jasje gestoken. Een ferme luidkeelse 
afsluiter van de Dijlelanddag! 

	 18.15	uur

• Einde
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