
Hoeilanders zingen 
Kerstmis



Niet minder dan 8 musici vormen vanavond het orkest en zorgen voor de muzikale 
begeleiding van de liedjes. V.l.n.r. op de foto: 

Lukas Masschelein (gitaar, mondharmonica en thin whistle)
Veerle Pauly (keyboards)
Koen Mertens (percussie)
Joris Delcour (basgitaar)
Wim Van Assche (gitaar)
Willy Vervloet (piano) 

De tenorsax en klarinet worden be-
speeld door Alex Puttemans en Els 
Cuypers betovert ons met de hoorn. 

Het Davidsfonds wil hen van harte bedanken voor de vele uren repetitie en het 
geduld.

Presentatie: Monique Vandervaeren
Lichtregie: Dieter Meeus
Geluidsregie: Gert Vertommen
Muziekkeuze: Jan Van Assche
Muzikale leiding: WIlly Vervloet
Stemcoaching: Veerle Pauly en Els Cuypers (The Singing Village) 
Fotoreportage: Karel Van Assche

Foto’s en video van dit concert vind je op Hoeilander.be



Geacht publiek

Al sinds 2007 presenteert het Davidsfonds u elk jaar een kerstconcert. Met de formule 
“Hoeilanders zingen Kerstmis” zijn we al aan de derde editie toe en opnieuw vonden 
wij tal van dorpsgenoten bereid om zich muzikaal te tonen op dit grote podium. De 
voorbije maanden werd er stevig gerepeteerd want, laat ons eerlijk zijn, evident is het 
niet, wel plezant. Ook dit jaar is er veel energie geïnvesteerd in het indiviuele talent 
van onze solisten. Een stevige zangcoaching en een prima orkest scheppen de ideale 
omstandigheden. Een knappe licht- en geluidsinstallatie zorgt voor de afwerking.

Hoeilaart is een hechte en creatieve gemeenschap met veel verborgen talenten die 
vandaag het concertlicht zien. Dat maakt dit evement zo uitzonderlijk en wij rekenen 
dan ook ten volle op uw enthousiaste aanmoedingen.

Het kinderkoor Vitamine Z (Sint-Clemensschool) brengt zes liedjes die speciaal voor 
de gelegenheid geschreven zijn door Veerle Pauly en Koen Mertens. Zingen zit in deze 
basisschool in de lift en er wordt veel tijd genomen om liedjes zingen tot een alle-
daagse bezigheid te maken. Nooit eerder verscheen Vitamine Z met zo’n groot aantal 
op het podium. Wees gerust, u zal de kerstsfeer vandaag voelen tot in het tipje van 
je vingers.

Sopraline startte jaren geleden met 12-jarigen die nu allemaal 18 geworden zijn. Als 
trouwe bezoeker heeft u ze mee zien groeien. Sopraline wordt vanavond versterkt 
met enkele volwassenen en ook nieuwe jongeren. Benieuwd wat u van de solo’s zal 
vinden. Wij hebben ook een grote verrassing van formaat maar die houden we ge-
heim tot het laatste moment.

In de keuze van het repertoire ging onze aandacht naar mooie en warme liedjes uit 
het eindeloze kerstaanbod, Engelstalige en Vlaamse evergreens, Franse chansons en 
wereldmuziek. Wij zijn ervan overtuigd dat u onze keuze zal waarderen.

Na het concert bieden wij u een glaasje schuimwijn en een kersthapje aan om deze 
feestelijke dag compleet te maken.

Graag willen wij iedereen van harte danken voor de inzet, de tijd, de steun, de vriend-
schap en het enthousiasme, waardoor het echte kerstgevoel vandaag overvloedig te 
voelen is.

Het Davidsfonds is bijzonder fier dat het zijn steentje kan bijdra-
gen tot deze zoektocht naar talent die in ieder van ons huist maar 
die niet altijd de steun en de kans krijgt die het verdient.

In naam van het bestuur, veel plezier met “Hoeilanders zingen 
Kerstmis 3” en voor uzelf en al wie u dierbaar is: een zalig Kerst-
feest en een nieuw jaar vol eindeloos geluk.

Jan Van Assche               
Voorzitter Davidsfonds                     



Vitamine Z 
Het kinderkoor van de Vrije Basisschool Sint-Clemens

o.l.v. Veerle Pauly, Koen Mertens en Lut Van Hecke

In 2005  zijn we op een  middag met een grote groep kinderen beginnen zingen. Dat 
we graag zingen, kon iedereen horen op het eerste optreden op de Vlaamse Kermis. 
Maar we hadden nog geen naam. Een optreden van een koor zonder naam, dat kon 
natuurlijk niet. De kinderen mochten zelf een naam verzinnen. 

Het werd Vitamine Z. Met de Z van zalig zingen zonder zorgen. Vitamines heb je nodig 
om gezond te leven. Ons teken was de zonnebloem, ook met een Z.

Elke week komen er nog steeds meer dan 60 kinderen samen om te zingen. Kom 
maar luisteren op de Vlaamse Kermis. Tijdens deze Vlaamse Kerstmis hoor je een der-
tigtal kinderen van Vitamine Z die zo graag zingen, dat ze er elke week nog een uurtje 
extra voor wilden repeteren. Vitamine Z is het troetelkind van Juf Lut en Meester 
Koen. 

Veerle Pauly zorgde tijdens dit najaar voor de nodige extra vitamientjes.

Noëline
Valentin

Flore
Weyns

Birte 
Vandervoort



Clara
De Winné

Marieke 
Van Assche

Arnaud
Vandamme

Mieke 
Pressley

Josse
De Bolle

Isabelle
Vanhoutte

Nancy
Matthys

Monique 
Vandervaeren

Het tienerkoor Sopraline werd in september 2007 opgericht door Hoeilan-
der Jan Van Assche, in de schoot van de catechesewerking. Elk jaar zorgt het 
voor de muzikale invulling van o.a. de Plechtige Communie- en Vormselvie-
ring. In 2008 traden zij op voor “Hoeilaart zingt Kerstmis”. Sindsdien wordt 
vooral gewerkt aan de individuele zangkwaliteiten. 

Ook voor dit concert werd het koor uitgebreid met een aantal volwassenen 
die hun sporen in de Hoeilaartse zangwereld al ruimschoots verdiend heb-
ben. 

Asiya
Sadiq

Justine  
Beelen

Sophie
Dragon

Kim 
Vanderstraeten



Heb je dit unieke spektakel over “Wereldoorlog I 
in Hoeilaart” gemist of wil je er opnieuw van proeven?

Dit schitterende verhaal kan je herbeleven op 
http://www.hoeilander.be/doendertv. 150 minuten  

genieten van een Hoeilaartse culturele topprestatie!



DAVIDSFONDSPROGRAMMA 2015 (tot eind april) 

Zondag 18 januari 2015 om 11 uur 

TOAST LITERAIR
Samen met de BIB en enkele uitgelezen gasten blikken we terug op het voorbije literaire jaar. Welke boeken 
waren echt de moeite waard? Wat lezen de Hoeilanders ... Het wordt alweer en gezellige talkshow. 

Zaterdag 31 januari 2015 om 20 uur - GC Felix Sohie

HOEILAART QUIZT
Jaarlijkse quiz, samengesteld door het bestuur

De Hoeilaartse multimediaquiz van het jaar voor ploegen van maximum vier personen, met plezante vragen 
over uiteenlopende onderwerpen, met mooie prijzen. 

Donderdag 12 februari 2015 om 20 uur - GC Felix Sohie

VAN RUSLAND TOT WATERLOO 
Lezing door Johan Op de Beeck

Het strafste verhaal uit de negentiende eeuw? Dat moet wel de ondergang van Napoleon zijn. Oud-journalist 
Johan Op de Beeck bekijkt de werkelijke oorzaken van de napoleontische oorlogen.

Zaterdag 14 maart 2015 om 20.30 uur - GC Felix Sohie

WOODSTOCK UNPLUGGED
Concert i.s.m. de cultuurdienst

Het Woodstock rockfestival vond plaats in de gemeente Bethel (gelegen in de staat New York) van 15 tot 18 
augustus 1969.  ‘Woodstock Unplugged’ is een eerbetoon aan de rockklassiekers die toen gebracht werden 
door artiesten als Janis Joplin, The Band, Crosby, Stills, Nash & Young, …

Dinsdag 24 maart 2015 om 20 uur - GC Felix Sohie

NACHT VD GESCHIEDENIS - FELIX SOHIE
Lezing over de vader van de druiventeelt onder glas (150 jaar druiven)

Over het leven van Felix Sohie is nog veel niet verteld. Hoe leefde hij, hoe ontwikkelde hij zijn bedrijf tot 
een echte goudmijn ... In een panelgesprek met diverse genodigden trachten wij een tipje van de sluier te 
lichten.

Woensdag  1 april 2015 om 20 uur - GC Felix Sohie

LEREN NEEN ZEGGEN 
Lezing door Dieter Waeyenbergh

Niet durven neen zeggen is vaak de oorzaak waardoor we in de problemen komen. Te veel hooi op de vork 
nemen, akkoord gaan met situaties terwijl men dat niet wil..., zowel in beroepssituaties als bij de opvoeding 
van de kinderen. Dieter Waeyenbergh kent deze problematiek door en door en reikt oplossingen aan. 

Zaterdag 25 april 2015 om 20 uur - Sint-Clemenskerk

MOZART IN HOEILAART
20 jaar Cantuva Vocaal Ensemble

Eindelijk geeft het vocaal ensemble van de Druivenstreek, “Cantuva”, opnieuw een concert in Hoeilaart. Het 
wordt een Mozartconcert. samen met de Chapelle de Lorraine, beide onder leiding van Marc Verboomen.  



DEEL 1

- Ik heb een droom van vrede - tekst en muziek: Koen Mertens
- Naar buiten - tekst en muziek: Veerle Pauly
- Vanbinnen (Flore Wyns) - tekst en muziek: Veerle Pauly

- Ik droom van een ster (Clara) - tekst: Jan Van Assche
- Iemand daarboven houdt van mij(Josse)

- Kerstmedley 1: 
 Holly Joly Christmas
 Let it snow
 Jingle bell rock
 It’s beginning to look a lot like xmas
 Het Kerstlied (Josse)
 It’s gonna be a cold lonely christmas
 We need a little christmas
 Sleigh Ride

- L’ amour ça fait chanter la vie (Arnaud) 
- When I fall in love (Jan)
- Dans le soleil et dans le vent (Isabelle)

- Ave Maria (Inge)
- Stille Nacht (Inge)

- Kerstmedley 2
 Do you hear what I hear 
 The little drummerboy (Jan)
 Oh Holy Night (Nancy)
 Christmas time, misseltoe and wine
 Les trois cloches (Isabelle)
 Rudolf the red nose rendeer

- Songbird (Marieke)
- Leave a light on (Mieke)
- Listen (Justine)

Korte pauze



DEEL 2

- Achter de regenboog (Birte Vandervoort) - tekst en muziek: Veerle Pauly,  
  opgedragen aan Charlotte en Jaysem)
- Geef mij warmte (Noëline Valentin) - tekst en muziek: Koen Mertens
- Wij wensen je een zalig kerstfeest - tekst en muziek: Koen Mertens

- Leg je hand in mijn hand (Jan en Isabelle) - tekst Jan Van Assche

- Je t’ écris (Arnaud)
- Si (Sophie)
- Jar of hearts (Marieke)

- Kerstmedley 3: 
 Dan is het Kertmis (Josse en Kim)
 Kerstmis, Kerstmis (Josse en Kim)
 Kon het elke dag maar Kerstmis zijn
 Oude kerstmiskaart
 Jingle Bellls

- Er reist een ster door het heelal (Justine) - tekst Jan Van Assche

- Kom oh kindje van smerten (Inge)
- Have yourself a merry little Xmas (Inge)

- Singing Village (Els)
 Durme
 Lo Yisa Goy

- Kerstmis in Hoeilaart (Jan & Marieke) - tekst & muziek: Jan Van Assche
- Witte Kerstmis (Nancy)

- Finale: We have a dream



Dit programmaboekje wordt u aangeboden door:

CELEBRATE YOUR
CHRISTMAS MOMENTS

Gemeenteplein 33 • 1560 Hoeilaart • T 02/ 657 63 90
www.juwelendekock.be
Doorlopend di. - vrij.: 9u30 - 18u30 • zaterdag: 10u - 18u

BELEEF HOEILAART VANOP DE EERSTE RIJ!
WWW.HOEILANDER.BE

Gebeurt er iets in uw buurt of heeft u informatie 
die u wenst te delen: redactie@hoeilander.be



Ik droom van een ster
(tekst: Jan Van Assche)

Ik droom van een ster
schitterend eindeloos ver
hier vanop de aarde
bedenk ik mijn gebed

‘k Luister naar de stem
mijn eigen Bethlehem
in gedachten reis ik
en verken mijn ziel

Ik probeer in eigen woorden
te beschrijven hoe deze nacht
Zo anders is, vredig is

Ik droom van een kind
Gedragen door de wind
Dat zijn licht laat schijnen
op wat ons verbindt

Liefde zal de nacht verdrijven
Duisternis voor eens en voor altijd
wijken, voor vreugde.

Ik droom van een sterk
schitterend eindeloos ver
die ons hier op aarde
eindelijk samenbrengt

Goddelijk als een kind.

Er reist een ster door het heelal
(tekst: Jan Van Assche)

Er reist een ster door het heelal
Die ooit bleef staan boven een stal
En die getuigde van een kind 
dat komen zou
Dat overal vrede stichten wou

Een stal in ’t kleine Bethlehem
Diep in de heuvels klonk een stem
En herders hoorden wat de nacht hen 
brengen zou
Een warme boodschap in de kou

Ref..
Kind van het licht, kind van de zon
Hoe komt het dat j’ ons harten won
Die ene nacht, schonk ons de kracht
Een nieuwe dageraad 
Van liefde voor elkaar

Een man, een vrouw lang onderweg
Al dagen ieder bed ontzegd
Zij voelden dat die ster 
hen gidste naar een plek
’t was hen voorspeld 
van bij het vertrek

Refr.

En in die nacht, 
Waarin de onschuld van een kind
De boodschap bracht
Dat enkel liefde 
deze wereld redden zal
Een kind van God

Een kind geboren 
in de eenvoud van een stal
Bracht ons de vrede hier op aard

Refr.



LEG JE HAND IN MIJN HAND
(tekst: Jan Van Assche)

Leg mijn hand in jouw hand, nu de nacht komt
’t wordt zo zwart, ik verlang naar jouw hand
Wees het licht, geef me rust, begeleid me
naar het land waar mijn dromen ontstaan.

k’ Voel mij in ’t duister zo eenzaam
ik smacht naar de dagen vol zon
Leg mijn hand in jouw  hand, nu het nacht wordt
in het donker smacht ik naar je hand 

Op mijn vleugels van licht mag je dromen
Van het land van de eeuwige zon
‘k Neem jouw hand in mijn hand, in het duister
want bij mij vind je warmte en troost

De tocht die we gaan,  doen we samen
‘k laat je nooit of te nimmer meer los
Leg mijn hand in jouw hand nu het nacht wordt
in mijn warmte vind j’ eindelijk rust

De tocht die we gaan,  doen we samen
‘k laat je nooit of te nimmer meer los …
Leg mijn hand in jouw hand nu het nacht wordt
in die warmte vind j’ eindelijk rust ...

In die warmte vind  j’ eindelijk rust.



Pagina De Serrist
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KERSTMIS IN HOEILAART
(tekst en muziek: Jan Van Assche)

Hoe mooi zijn toch die laatste dagen
Op ’t einde van het jaar
Als buiten ’t water dichtvriest
De sneeuw de bossen tooit

Ik weet wat ik voor niets wil missen
In deze sprookjestijd
Als overal de lichtjes dansen
In elke straat in ieder huis

Kerstmis in Hoeilaart
Warmte straalt uit de vallei
Samen rond de kerstboom thuis
Zo liefdevol en blij

Kerstmis in Hoeilaart
Het dorpje ligt er zalig bij
Iedereen is thuis vannacht
Waar hij is groot gebracht.

Nergens op de wereldbol
Is kerstfeest zo’n festijn
Als hier tussen de glazen huisjes
In ’t druivendorp is Kerstmis fijn

Kerstmis in Hoeilaart
Kasteel en park mooi in de sneeuw
En Nero met een rode neus
Want buiten is ’t zo koud

Binnen brand het haardvuur warm
En is de tafel mooi versierd
Want voor de pakjes opengaan
Wordt ’t feestmaal opgediend

Bethlehem is zo dichtbij
In deze tijd van ’t jaar
En Jezus kon in ’t Zoniënwoud
Vandaag geboren zijn.  

Kerstmis in Hoeilaart
Vrede heerst in de vallei
Iedereen is thuis vannacht
Waar hij is groot gebracht ...



De receptie na het concert wordt u aangeboden door:  

Met dank aan:

E.H. Roger Nuyts en de Sint-Clemensparochie
Tom De Rudder
De gemeentelijke cultuurdienst
De gemeentelijke dienst logistiek
Mimi’s Optiek
Mozart & C°
Nero’s muzikanten
Alle vrijwillige helpers tijdens de opbouw en de afbraak
C.S.S.
Hoeilander.be
Het weekblad “De Serrist”

Foto’s en videobeelden van dit concert kan je vinden op de Hoeilaartse nieuwssite: 
http://www.hoeilander.be! (foto’s: KarelVA)

HOEILAART


