Overzicht socio-culturele verenigingen
Capella
Capella is een vereniging van en voor amateur stronomen. Of je nu een leek bent of
gevorderd, iedereen is er welkom! Je moet wel geïnteresseerd zijn in de sterrenkunde,
astronomie, cosmologie, …
Clublokaal: ‘t Paenhuys, Stoopkensstraat 82 in centrum Hoegaarden.
Voorzitter van de vereniging: Joost Verheyden, 0473/75 75 59
info@vvscapella.be
http://www.vvs.be/afdelingen/capella-hoegaarden

Davidsfonds Hoegaarden
Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat cultuur en ontspanning brengt
naar groot en klein, waaronder jeugd- en volwassenenboeken uitgeeft, grote en kleine
culturele evenementen organiseert, (kook)cursussen aanbiedt en cultuurreizen met
toonaangevende reisbegeleiders opzet.
Deze vereniging brengt cultuur en ontspanning in de breedste zin naar groot en klein.
Voorzitter van de vereniging: Pierre Ottenburgh, 016/76 67 18
hoegaarden@davidsfonds.net
http://www.davidsfonds.be/activity/division/info.phtml?id=328

De Totale Waanzin
Muziektheater met optredens met liedjes, sketches en monologen in het “hoegaards”
dialect. Zij brengen muziek voor iedereen van 9 tot 99 jaar.
Clublokaal: gemeenschapscentrum ’t Paenhuys, Stoopkensstraat 82 in centrum
Hoegaarden.
Voorzitter van de vereniging Luc Vandeplas, 0475/36 00 43
info@detotalewaanzin.be
http://www.detotalewaanzin.be/

Hoegaardse bier- en brouwersgilde “Die Edele Orde van den
Moutstock”
Promotie van het Hoegaards bier
Contactpersoon: Jan Van Dender / Miel Mattheus 0477/27 08 38
gilde-van-hoegaarden@skynet.be

Feniks Hoegaarden
Het is een hedendaagse muziekvereniging uit Hoegaarden die steunt op vriendschap,
muzikaliteit en jeugdwerking. De vereniging bestaat uit het Harmonieorkest en de
Jazzband. De jeugd kan terecht in de zustervereniging Jeugdband Feniks Hoegaarden.

Clublokaal: gemeenschapscentrum ’t Paenhuys, Stoopkensstraat 82 in centrum
Hoegaarden
Contactpersoon voor de vereniging: Peter Laermans, 0474/09 35 18
info@fenikshoegaarden.be
http://www.fenikshoegaarden.be/

Feniks Jeugdband Hoegaarden
Het is the place to be voor jonge muzikanten die samen in een plezante sfeer hun eigen
muziek willen spelen. Jongeren die in een gezellige sfeer muziek willen leren spelen, zijn
hier aan het juiste adres.
Clublokaal: gemeenschapscentrum ’t Paenhuys, Stoopkensstraat 82 in centrum
Hoegaarden
Contactpersoon voor de vereniging: Peter Laermans, 0474/09 35 18
info@fenikshoegaarden.be
http://www.fenikshoegaarden.be/

Genootschap van de XII Apostelen
Het is sinds 1631 een broederschap met als belangrijkste activiteit het verzorgen van de
Palmprocessie volgens een eeuwenoude traditie.
Voorzitter van de vereniging: André Stockmans, 016/76 70 61
andre.stockmans1@telenet.be
http://www.apostelen.be/

Gezinsbond Hoegaarden
De Gezinsbond zet zich in voor alle gezinnen. Ze verdedigen de belangen van de
gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de
samenstelling van het gezin.
Clublokaal: gemeenschapscentrum ’t Paenhuys of Kouterhof
Voorzitter van de vereniging: Greet Vancauwenberge, 016/76 75 24
gezinsbondhoegaarden@gmail.com

Het Melderts Toneel
Jaarlijks brengen zij tijdens de krokusvakantie een bewerking van een bekend
toneelstuk.
Toneelzaal: turnzaal van het Sint-Janscollege in Meldert
Voorzitter van de vereniging: Monique Christens, 016/76 74 29
hetmeldertstoneel@gmail.com

Hobbyclubs Hoegaarden

Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten van deze hobbyclub, verwijzen we
naar hun website.
Zij maken gebruik van het aanbod aan gemeentelijke zalen, o.a. sporthal, kapittelzaal, ...
Contactpersoon: Ivan Laloup, 0472/04 85 37
hobby.hoegaarden@gmail.com
https://hobbyhoegaarden.blogspot.be/

HoegArt
Fotografie in al zijn facetten. Iedereen met een sterke affiniteit tot de (kunst)fotografie
los van een bepaalde richting, is welkom in deze vereniging. Het collectief staat open
voor zowel amateur- als professionele fotografen.
Clublokaal: Nermstraat 61 in Hoegaarden
Voorzitter van de vereniging: Rudi Vandenbempt, 0496/30 04 04
info@hoegart.be
http://www.hoegart.be/

Hoegaardse bier- en wijngilde
Geïnteresseerden in de wijnbouw leren ambachtelijk wijnen en bieren maken en
beoordelen.
Clublokaal: gemeenschapscentrum ’t Paenhuys, Stoopkensstraat in centrum Hoegaarden
Contactpersoon: Geert Clement, 016/76 69 90 – 0479/08 12 59
clementgeert@telenet.be

Heemkundige kring Hoegaards Erfgoed vzw
Sedert meer dan vijftig jaar bekommert de kring zich om geschiedenis en het actuele
erfgoed van de gemeente Hoegaarden. Het tijdschrift „Alpaidis" bestaat zelfs meer dan
50 jaar. De collectie schilderijen en een aantal andere objecten (in eigendom en in
bruikleen) zijn ondergebracht in verschillende zalen van het Kapittelhuys, De Polder en
Grand Cruzaal in het gemeentehuis.
Clublokaal: Kapittelhuys: voor vergaderingen, Zaal Grand Cru (gemeentehuis) voor de
collectie
Contactpersoon: Yvette Kleynen, 016/76 71 81
gastonwuestenbergs@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=hoegaards%20erfgoed

Jeugdhuis ‘t Paenhuys
JH’t Paenhuys is al sinds 1970 een ontmoetingsplaats voor jong en oud in hartje
Hoegaarden. De jongerenraad zorgt elk jaar weer voor een gevarieerde
activiteitenkalender en geeft de Smidse een uniek karakter waar mensen zich meteen
thuis voelen. Freek Bries en Nico Cantatori vormen als jongerenvoorzitters een heus
duumviraat, de uitgelezen vorm van samenwerking voor Paenluyzen in tijden van nood:
deze mannen kennen elkander van binnen en van buiten, ze kunnen snel besluiten
nemen en bij twijfel is er snel een getalsmatige stemmenmeerderheid gevormd. Michaël

Vandeput is de permanent verantwoordelijke. Hij coördineert de algemene werking van
het jeugdhuis, ondersteunt en volgt de initiatieven van de jongerenwerking op.
Naast deze jeugdwerking stuurt ’t Paenhuys een muziekafdeling waar jong en oud een
waar aanbod aan cursussen kunnen volgen die op wekelijkse basis plaatsvinden tijdens
het schooljaar.
Contactpersoon voor het jeugdhuis: Michaël Vandeput (permanent verantwoordelijke),
0494630102
Stoopkensstraat 82, 3320 Hoegaarden
info@paenhuys.be
www.paenhuys.be

Kinderkoor Alpaïdis
Aan kinderen van 6 tot 12 jaar wordt muziek aangeleerd en de liefde voor muziek
overgebracht.
Contactpersoon: Pieter Tack, 0495/58 24 39
kinderkooralpaidis@telenet.be

Literatuur, biergastronomie en toerisme
Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten van deze hobbyclub, verwijzen we
naar hun website.
Zij maken gebruik van het aanbod aan gemeentelijke zalen, o.a. sporthal, kapittelzaal, ...
Contactpersoon: Ivan Laloup, 0472/04 85 37
lbt.hoegaarden@gmail.com

Natuurpunt Hoegaarden
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 100 000 leden
over heel Vlaanderen. Ze beschermen kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen.

Beschermen
In Hoegaarden beschermen en beheren ze 5 verschillende natuurgebieden: Rosdel,
Mene- en Jordaanvallei, Meldertbos, spoorwegzate Hoegaarden en Bosdel.

Beleven
Ze geven iedereen de kans om van de natuur te genieten door het organiseren van
activiteiten, het uitstippelen van wandelpaden. Er worden jaarlijks gegidste
wandelingen, beheerwerken, cursussen, workshops georganiseerd.

Bestuderen
Zij bestuderen en inventariseren de natuur. Dit wordt samengebracht op één centraal
forum waarnemingen.be.
contact natuurpunthoegaarden@gmail.com of www.velpe-mene.be

Ontspanningskring Hoegaarden
Deze vereniging organiseert kaartspelen voor alle leeftijden in Brasserie Kouterhof.
Contactpersoon: Jacky Struyven (secretaris van de vereniging), 0499/76 93 27
jackystruyven@hotmail.com

http://boomkewies.blogspot.be/

Vlaams Liberale Vrouwen
Zij organiseren culturele uitstappen voor dames van alle leeftijden en zetten zich in voor
bepaalde goede doelen.
Clublokaal: vergaderingen in de gemeentelijke zalen van het Kapittelhuys (geen eigen
lokaal meer)
Voorzitter van de vereniging: Myriam Vits, 0479/47 12 77

