
Kiwanisjaar	2016-	2017	

OPKOMEND	EVENT	
MEIFEESTEN	in	het	PARK	van	HOEILAART		

Terwijl	 jullie	 kunnen	 genieten	 van	 spectaculaire	 Schotse	 Highland	 games	 -georganiseerd	
door	 het	 Doendervolk-	 kunnen	 jullie	 terecht	 bij	 de	 cava	 bar	 van	 Kiwanis	 Hoeylaert	
Zoniënwoud.	Naast	een	fris	glaasje	bubbels	serveren	we	er	zoals	naar	gewoonte	een	lunch	
van	verse	broodjes	of	zelfbereide	slaatjes,	lekkere	pannenkoeken	en	home-made	taarten.	
	

Iedereen	welkom	in	het	park	van	Hoeilaart	op	zondag	7	mei	tussen	12u	–	17u	

	
	
	

	 	



December	2016	–	2	Kerstmarkten	

Kiwanis	Hoeylaert	Zoniënwoud	was	in	December	2016	aanwezig	op	2	kerstmarkten;	in	
Huldenberg	werden	er	wraps	en	cava	verkocht,	terwijl	we	gewoontegetrouw	op	de	
kerstmarkt	van	Hoeilaart	onze	heerlijke	tomatensoep,	tartiflette	en	cava	aan	de	man	
brachten.			

	

	

Kiwanisjaar	2015-	2016	

September	2016	-	Druivenfestival	
Op	vrijdag	16	september	2016	was	de	Sint-Clemenskerk	van	Hoeilaart	een	uniek	toneel	van	
een	 nooit	 eerder	 vertoond	 futuristisch	 feest	 met	 licht-en	 lasershows	 en	 een	 gigantische	
ruimteprojectie	in	de	hele	kerk.		Onze	club	verzorgde	er	de	drankjes	voor	de	iedereen	die	er	
met	de	‘aliëns’	een	praatje	kwam	maken	en	genieten	van	het	schouwspel.		
Zoals	voordien	werd	ook	op	maandag	de	bar	van	het	FSC	opengehouden	zodat	de	jaarmarkt	
shoppers	 er	 hun	 vermoeide	 benen	 even	 konden	 laten	 rusten	 en	 er	 wat	 lekkers	 konden	
nuttigen.	
		

	
	

	 	



Juni	2016	-	Kid’s	day	
In	 juni	 heeft	 Kiwanis	 Hoeylaert	 Zoniënwoud	 deelgenomen	 aan	 een	 verwendagje	 voor	
kinderen	 die	 het	wat	moeilijker	 hebben	 dan	 anderen;	 d.w.z.	 voor	 16	 kinderen	 van	Home	
Reine	 Astrid	 in	 La	 Hulpe	 en	 Kinderdorp	 Hoeilaart	 betekende	 dit	 dat	 ze	 samen	 met	 hun	
begeleiders	en	enkele	vrouwen	van	onze	club	een	daguitstap	maakten	naar	Pairi	Daiza.	
	

	

Mei	2016	-	Meifeesten	
Het	zonnetje	scheen,	’s	middags	vlogen	de	vers	belegde	broodjes	en	pastaslaatjes	over	de	
toog	en	in	de	namiddag	waren	we	druk	in	de	weer	om	lekkere	pannenkoeken	te	bakken	of	
onze	taarten	te	verkopen.	Bij	al	dat	lekkers	en	het	mooie	weder	smaakte	natuurlijk	ook	een	
fris	glaasje	cava!		
	

	
	 	



December	2015	-	Kerstmarkt	
	
Het	hoeft	niet	meer	herhaald	te	worden,	gewoontegetrouw	stond	Kiwanis	Hoeylaert	
Zoniënwoud	ook	dit	jaar	op	de	kerstmarkt	in	Hoeilaart!	Bij	het	knapperend	vuur	en	in	volle	
kerstsfeer	werden	tartiflette,	lekkere	tomatensoep	en	cava	bediend	en	natuurlijk	ook	een	
paar	cheques	aan	goede	doelen	uitgereikt.		
	

	

	
Kiwanisjaar	2014-	2015	

September	2015	-	Druivenfestival	
	
Kiwanis	Hoeylaert	Zoniënwoud	verzorgde	de	bar	van	de	‘Casino	Special’,	georganiseerd	door	
de	gemeente	Hoeilaart	als	opening	van	het	jaarlijkse	Druivenfestival.	Te	midden	van	de	glitz	
and	glamour	rondom	de	casinotafels	konden	de	Hoeilanders	naar	hartelust	hun	
spaarcentjes	laten	rollen,	de	benen	uitslaan	op	de	opwindende	muziek	van	Radio	Modern	of	
gewoon	genieten	van	een	drankje.	Onze	clubleden	konden	gelukkig	weer	rekenen	op	de	
hulp	van	een	resem	familieleden	en	andere	vrijwilligers	om	de	dorstige	kelen	op	tijd	en	
stond	te	laven	en	in	dit	luxe	decor	vielen	daarbij	vooral	de	frisse	glaasjes	cava	in	smaak.		
	

	
	
Op	maandagochtend	serveerden	de	club	een	hapje	en	een	tapje	in	het	Felix	Sohiecentrum	
om	de	jaarmarktgangers	ook	niet	in	de	kou	te	laten.	



Mei	2015	–	Meifeesten	
	

Tijdens	 de	 sfeervolle	Meifeesten	 in	 het	 park	 van	 Hoeilaart	 	 serveerde	 Kiwanis	 Hoeylaert	
Zoniënwoud	 	 weerom	 gezonde	 broodjes,	 een	 sappige	 meloenen,	 pasta	 salades,	 taarten,	
pannenkoeken,	 alsook	 cava	 en	 wijn.	 Mede	 dankzij	 deze	 activiteit	 konden	 we	 2	 grote	
cheques	 uitreiken:	 €2000	 aan	 kinderdorp	 Hoeilaart	 voor	 hun	 jaarlijkse	 vakantie	 met	 alle	
kinderen	 en	 €1000	 aan	 Nasci,	 die	 zich	 inzet	 voor	 alleenstaande	 moeders	 met	 kleine	
kinderen	in	een	moeilijk	situatie.	

	
	

Januari	2015	-	Bezoek	aan	Nasci	
	

In	het	voorjaar	bezocht	Kiwanis	Hoeylaert	Zoniënwoud		NASCI.	Deze	vzw	biedt	een	directe,	
praktische	 hulp	 aan	 jonge	 moeders	 met	 kleine	 kinderen	 die	 het	 financieel	 zeer	 moeilijk	
hebben	en	dit	 in	een	warme	ontmoetingsruimte.	Door	hun	toedoen	krijgen	deze	moeders	
de	kans	om	hun	kindjes	winter	en	zomer	aan	te	kleden	en	te	(leren)	verzorgen,	terwijl	ze	in	
een	leuke	sfeer	met	elkaar	kunnen	kennis	te	maken. 	
Onze	club	steunt	dit	prachtig	 initiatief	regelmatig	en	voor	de	2-de	maal	hebben	we	er	een	
stapel	kinderkledij	(0-12	jaar),	baby-spullen,	speelgoed,	beddengoed,	e.a.	afgezet.		

	
	 	



December	2014	–	Kerstmarkt	
	
Net	op	vrijdagnamiddag	stuurde	de	Kerstman	een	zware	storm	naar	Hoeilaart!	Desondanks	
waren	 de	 gemotiveerde	 dames	 van	 Kiwanis	 Hoeylaert	 Zoniënwoud	 toch	 paraat,	 zelfs	 al	
moesten	 er	 zandzakjes	 aan	 te	 pas	 komen	 om	 hun	 tentjes	 staande	 te	 houden.	 Op	
zaterdagavond	 was	 droog	 en	 niet	 te	 koud,	 maar	 vooral	 heel	 gezellig	 en	 sfeervol	 bij	 hun	
stand.	 	 De	 voorbijgangers	 konden	 er	 een	 frisse	 Cava	 of	 een	 wijntje	 drinken,	 of	 zich	 wat	
opwarmen	met	een	lekkere	homemade	soep	en	tartiflette.	Bij	de	uitreiking	van	een	cheque	
van	 3000	 euro	 aan	 Kinderdorp	 Hoeilaart	 en	 250	 euro	 aan	 Nasci	 kregen	 iedereen	 het	
helemaal	warm!	
	

	

		

Kiwanisjaar	2013	–	2014	

September	2014	–	Druivenfestival	
	
Op	vrijdagavond	werd	het	druivenfestival	nogmaals	 in	gezet	door	Radio	Modern	die	 in	de	
sfeer	van	rock	en	roll,	Grease	e.d.	iedereen	aanspoorde	de	beentjes	te	laten	wippen.	De	bar	
van	Kiwanis	Hoeylaert	Zoniënwoud	draaide	er	op	volle	toeren	en	de	dames	beleefden	er	zelf	
ook	veel	plezier	aan.		

	
	 	



Mei	2014	–	Meifeesten	
	
Op	de	vrijdagavond	stonden	we	wel	te	trappelen	van	ongeduld	om	de	sportieve	 lopers	na	
hun	 ‘run’	een	 fris	drankje	en	een	broodje	aan	te	bieden.	Op	zondagmiddag	stond	Kiwanis	
Hoeylaert	Zoniënwoud	dan	weer	klaar	 in	het	park	van	Hoeilaart	met	home-made	slaatjes,	
broodjes,	 pannenkoeken	 en	 taarten,	 waarbij	 ook	 een	 heerlijk	 glaasje	 cava	 kon	 genuttigd	
worden.	
	

	

	

Maart	2013	-	Special	Olympics	Kick-off	
	
In	2013	was	Hoeilaart	gastgemeente	voor	de	Armeense	delegatie	die	deelnam	aan	de	
Special	Olympics.	De	gemeente	deed	hiertoe	onderhand	beroep	op	de	steun	van	Kiwanis	
Hoeylaert	Zoniënwoud	om	de	atleten	te	verwelkomen	en	begeleiden.		
	

	
	

	 	



December	2013	–	Kerstmarkt	
	
Amper	3	maanden	na	hun	officiële	oprichting	hield	de	club	een	standje	open	op	de	
Hoeilaartse	kerstmarkt.	Het	was	berekoud	dat	jaar,	maar	met	een	glimlach	werden	bekers	
warme	tomatensoep,	verse	hapjes	en	cavaflessen	vlotjes	geserveerd.		
	

	
	

Kiwanisjaar	2012	–	2013	

September	2012	-	Druivenfestival	Hoeilaart	
	
Eerste	activiteit	van	de	club	in	oprichting:		op	de	openingsavond	van	het	Druivenfestival	
serveerde	Kiwanis	Hoeylaert	Zoniënwoud	hapjes	en	drankjes	aan	een	publiek	van	ongeveer	
500	man.	Twee	dagen	later	hielden	ze	de	cafetaria	van	het	GC	Felix	Sohie	centrum	open	
tijdens	de	jaarmarkt.	Het	succes	van	hun	eerste	activiteit	was	overweldigend.			
	

	
	


