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Beste Maleizenaar,

Voor 2015 hebben wij opnieuw ge-
kozen om het “cultuur-in-je-buurt”-
project te laten plaatsvinden in 
Maleizen. De voorbije maanden 
gingen we met de eerste voorbe-
reidingen van start samen met een 
twintigtal enthousiaste inwoners 
van het dorp. De voorbereidingen 
draaien op volle toeren !

Deze werkgroep verkoos om het 
cultuur-in-je-buurt-jaar 2015 het 
thema ‘Meer Maleizen’ toe te dich-
ten. Een mooie slogan die verwijst 
naar het meer van Overijse-Genval 
maar ook naar meer activiteiten in 
Maleizen.

Een heel jaar staan de verenigings-
activiteiten in de kijker. En, er zal 
ook plaats zijn voor nieuwe initia-
tieven. De gemeente Overijse slaat 
met de plaatselijke verenigingen de 
handen in elkaar om het hele dorp 
in beweging te zetten. Heb jij trou-
wens nog een origineel idee voor 
een activiteit? 

Wil jij graag meewerken aan één 
van de activiteiten, …laat het ons 
weten of kom langs tijdens één van 
de voorbereidende vergaderingen. 
Al deze acties zullen het dorpsleven 
nog warmer en gezelliger maken.

Wij hopen je zeker op één van de 
talrijke initiatieven te kunnen ont-
moeten. Mis je kans niet om deel te 
nemen aan één van de activiteiten. 
Deze vernieuwde ‘Gazet van Malei-
zen’ zal dit cultuurjaar  vier maal in 
jouw bus belanden. Je vindt er al-
lerhande informatie over komende 
workshops, activiteiten, bijeen-
komsten, concerten, enz…
Er zal keuze genoeg zijn. Jij doet 
toch ook mee ?

Leo Van den Wijngaert 
schepen van cultuur
Dirk Brankaer 
burgemeester

Maleizen erft ! 

Op vrijdag 9 januari hebben een 350-tal Maleizenaars 
in het wijkontmoetingscentrum De Rank getoost op het 
nieuwe jaar 2015, dat met het cultuur-in-je-buurt-jaar 
Meer Maleizen een extra dimensie zal krijgen. De streek-
groep, The Starfighters, was een succes voor jong en oud.   
Meer Maleizen is met Maleizen Toost goed begonnen!
Ik wil zeker een dankwoord uitspreken aan alle hande-
laars die gezorgd hebben voor de lekkere hapjes en voor 

de prijzen voor de winnaars van de zoekwedstrijd. Mijn 
bijzondere dank gaat ook uit naar alle meewerkende ver-
enigingen en alle vrijwilligers!
Dankzij de gemeente Overijse en de Vlaamse Gemeen-
schap krijgen we inhoudelijke en financiële steun om ge-
durende het Meer Maleizen een nieuw elan te geven aan 
het gemeenschapsleven in ons gehucht.
Kenny Ericx, voorzitter dorpsraad Maleizen.
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Brol of waardevol?!
Ben je in het bezit van een oud of antiek 
stuk? Laat het gratis schatten door on-
afhankelijk antiekexpert Karel Waege-
mans. Wat kan je laten schatten? Glas, 
aardewerk, meubel, porselein, schilde-
rij, grafisch werk, beeldhouwwerk, klok, 
uurwerk, tin, koper, brons, zilver, goud, 
uurwerken, klok… . Omvangrijke stuk-
ken kunnen met behulp van een goede 
digitale foto worden geschat. 
RESERVEER TIJDIG VIA WWW.OVERIJSE.BE.
13-17 UUR - GROTE ZAAL DE RANK

Hommelklanken
Michel Terlinck is een gepassioneerd 
instrumentenbouwer en pianoherstel-
ler. In 1982 kreeg hij een oude hommel 
(of blokviool) in zijn bezit en leerde 
de traditie van het spelen en bouwen. 
Zijn groot voorbeeld is Hubert Boone, 
wetenschappelijk medewerker van het 
MIM in Brussel. Ontdek de geheimen 
van de hommel aan de hand van ont-
werpschetsen, bouwplannen, instru-
menten… en dit van een getalenteerd 
muzikant.     
11.30 UUR - KLEINE ZAAL DE RANK

Volkse kost en Bier van hier
Op basis van een heruitgegeven recep-
tenboekje uit 1927 serveert KVLV al het 
lekkers uit Maleizen dat van generatie 
op generatie is doorgegeven. Geniet 
onder meer van een gauwgereedje en 
voor de liefhebbers aardappelen met ei 

in melksaus en fijn gesnipperde ajuin. 
De biergilde De Vryheytscamme ser-
veert ter plaatse gebrouwen bier, Prins 
van Horne. 
10-17 UUR – GROTE ZAAL DE RANK

Creacafé
Een comfortabele zetel op een tapijt, 
het licht van een rustieke lamp met 
franjes en een lekker tasje koff ie... Meer 
heb je niet nodig om te ontspannen en 
creatief uit te leven. De Rank is omge-
toverd tot een authentiek café waar 
elke hobbyist zijn ei kwijt kan. Schrijf je 
in voor een van de inspirerende crea-
sessies. 
HET BREICAFÉ    
10-12 UUR GROTE ZAAL DE RANK  OF 
JUWELEN MAKEN    
13-15 UUR – GROTE ZAAL DE RANK

Testamenten
De Heemkundige Kring De Beierij van 
IJse diept enkele oude testamenten 
op. Wat kan je afleiden uit deze waar-
devolle documenten en wat is hun 
betekenis vandaag? In deze workshop 
wordt geen detail over het hoofd ge-
zien door voorzitter Carine Willaert.
13 UUR – KLEINE ZAAL DE RANK

Vlaams-Brabantse sagen
Het verhaal van Lodder met zijn ket-
ting doet bij menig Maleizenaar een 
belletje rinkelen. Laat je meevoeren 
tijdens deze lezing van volksverhalen 
uit Vlaams-Brabant en dat door de ver-

Maleizen heeft  getoost!

trouwde en rustgevende stem van pre-
sentator Geert Segers (Man Bijt Hond, 
Iedereen Beroemd).
15.30 UUR EN 16 UUR – KLEINE ZAAL DE RANK

Praktisch:
Opgelet! 
De plaatsen zijn beperkt voor de 
activiteiten. Inschrijven kan op 
www.overijse.be of telefonisch bij 
Lynn Debecker (Dienst Mens en Sa-
menleving – Tel. 02 785 33 75). 
Aangepast schoolprogramma op 
maandag 27 april.

Ontdek het cultureel erfgoed van Maleizen op zondag 26 april 2015. 
Wijkontmoetingscentrum De Rank is het kloppend hart van talrijke 
gezinsvriendelijke en gratis activiteiten voor en door Maleizenaars.

Ontdek het 

*Vlaams¯Brabantse sagen

Testamenten

EXPERT KAREL WAEGEMANS SCHAT JE KUNST,  
ANTIEK OF ANDERE STUKKEN. MUZIKANT EN INSTRUMENTENBOUWER MICHEL TERLINCK 

DEELT ZIJN PASSIE VOOR DE HOMMEL OF BLOKVIOOL.
OUDE TESTAMENTEN TOEGELICHT  

DOOR CARINE WILL AERT VAN DE  BEIERI J  VAN I JSE

KOM LEKKER BREIEN OF JUWELEN MAKEN  
IN EEN AUTHENTIEK VOLKSCAFÉOPGELET

DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT VOOR DE ACTIVITEITEN.  INSCHRIJVEN KAN OP WWW.OVERIJSE.BE 

OF TELEFONISCH BIJ LYNN DEBECKER  (DIENST MENS EN SAMENLEVING – TEL. 02 785 33 75)

AANGEPAST SCHOOLPROGRAMMA OP MAANDAG 27 APRIL.

Volkse kost en Bier van hierGENIET VAN PRINS VAN HORNEBIER  
EN TYPISCHE GERECHTEN VAN MALEIZEN

Bier

WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE RANK IS HET KLOPPEND HART  

VAN TALRIJKE GEZINSVRIENDELIJKE EN GRATIS ACTIVITEITEN  
VOOR EN DOOR MALEIZENAARS.

van Maleizen  
op zondag 26 april 2015
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Cultureel erfgoed
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waardevol?!

PRESENTATOR GEERT SEGERS VERTELT  VOLKSVERHALEN MET F IGUREN VAN WELEER
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v.u.: college van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe (gemeentesecretaris) en Dirk Brankaer (burgemeester), Begijnhof 17 3090 Overijse. Vorm: abeloosdesign



KVLV Maleizen, Vrouwen met Vaart 

Wij gaan voor duurzaamheid, denk 
maar aan de ShareFair-beurs die wij op 
18 oktober 2015 organiseren, waar het 
publiek voorwerpen kan delen, ruilen 
of weggeven. Op een ShareFair staan 
delen en geven in een leuke en gezel-
lige sfeer centraal. Je kunt er spullen 
en diensten delen en weggeven die je 
zelf te veel hebt. Een ander groene ac-
tiviteit is onze jaarlijkse plantenruildag 
op 19 april 2015.
Onze bloemschikcursus is al  jaren een 
succes. Verder organiseert K.V.L.V. Ma-
leizen kooklessen, naailessen (namid-
dagen) en het naai-atelier (avonden). 
Bewegen en tot rust komen doen we 
in de Yogalessen, de Nordic-Walking-

KVLV Maleizen, Vrouwen met Vaart is een heel dynamische groep die van alle markten thuis is.

activiteiten en tijdens onze   lente- en 
zomerwandelingen.
Dit jaar voegen wij er in het kader van 
Meer Maleizen op 9 augustus een wan-
deling voor het ganse gezin aan toe. 
Onderweg is er sport en spel en zijn er 
een aantal doe-opdrachten voorzien. 
Wij hebben na alfoop een fijne attentie 
voor alle deelnemers.
We sluiten de namiddag af in De Rank 
met een hapje en een tapje en … ani-
matie.
Wij vergeten evenmin de andere cul-
tuuractiviteiten zoals onze lezingen, 
onze cursusreeks ‘Kunst kijken’ met Li 
Gommeren en de begeleide uitstap-
pen naar tentoonstellingen met Lieve 

De Jonghe. 
Feesten doen we ook: de gezellige 
nieuwjaarsvergadering en het jaarlijks 
ledenfeest op 8 maart.
We werken samen met de Gepensio-
neerdenbond en met Ziekenzorg voor 
een gezellige ontspanningsnamiddag.
K.V.L.V. Maleizen neemt ook actief deel 
aan de gewestelijke activiteiten: de 
‘Tuinbezoekdag’ op 10 juni en de ‘Dag 
voor alleenstaanden’ op 3 maart. 
Maar de voordracht door DIXIE DAN-
SERCOER over ‘de wereld van sneeuw 
en ijs’ zal ongetwijfeld een hoogtepunt 
worden. Dus op 6 mei  allen naar De 
Rank.
Al onze activiteiten vind je terug in de 

Voordracht Dixie Dansercoer Uitstap naar Antwerpen
De bekende poolreiziger, Dixie Dan-
sercoer gee�  een voordracht in De 
Rank te Maleizen, een organisatie van 
KVLV Gewest Overijse.
Het is een unieke gelegenheid om 
deze man te horen vertellen over zijn 
reizen naar het Hoge Noorden. Hij 
neemt ons mee naar de wondere we-
reld van sneeuw en ijs met uitzonder-
lijke uitdagingen en ervaringen.

Mis deze avond niet!

Wielerclub TWC Hoekske Maleizen VZW
“TWC Hoekske Maleizen vzw” wil ieder-
een uit Overijse en omstreken de kans 
geven om in clubverband een gezonde 
sport uit te oefenen op een plezante 
manier. Wij zijn een toff e groep man-
nen en vrouwen van allerlei leeft ijden 
die op zaterdagen en/of zondagen 
gaan fietsen. Mocht je het ook eens 
willen proberen, geen probleem! Je 
kan met ons - helemaal vrijblijvend - 
een drietal keer de baan op- of het veld 
in - om aan te voelen of onze club wel 
je ding zou kunnen zijn. Na het fietsen 
wordt er dan gezamenlijk nog iets ge-
dronken in ons lokaal café De Bierkar 
waar de ervaringen (lees: sterke verha-
len) van de gereden rit nog eens wor-
den besproken. Je kan kiezen uit één 
van de drie groepen die het beste bij 
je past in functie van snelheid. Voor 
alle groepen geldt trouwens hetzelfde: 
samen uit, samen thuis! Afhankelijk 

van je gevoel na deze testsessies, kan 
je dan vrijblijvend kiezen om je aan te 
sluiten bij onze club. Het inschrijvings-
geld met verzekering voor één seizoen 
bedraagt bij de Vlaamse Wielerbond 
30 euro (zowel individueel als voor de 
gehele familie).
Ons seizoen start in 2015 op vrijdag 27 
februari met een algemene vergade-
ring in De Rank om 20 uur. Op de fiets 
springen doen we dan een eerste keer 
de dag erna, op zaterdag 28 februari 
om 13 uur. Vanaf dat moment wordt er 
trouwens elke zaterdag gestart om 13 
uur en zondag om 9 uur).
Veel meer informatie over onze club en 
onze activiteiten kan je vinden op onze 
website www.twc-hoekske-maleizen.be

Onze belangrijkste organisaties voor 
2015 zijn: 
• Piste van Gent (7 april) 

• 2 daagse naar Nieuwpoort (2/3 mei)
• Pensenkermis (21/22 november)
• 26e MTB “dwars d/h Zoniënwoud” 

(29 november).

VRAGEN?
NEEM CONTACT MET PASCALE MINET 
(0474 94 03 99) OF RUDI VERSCHRAEGEN 
(0498 17 12 10). OF KOM JE EENS LANGS IN ONS 
LOKAAL NA EEN RIT?

Kalender 2015 op de laatste pagina 
van deze Gazet van Maleizen.

HEB JIJ OOK INTERESSE OM ÉÉN VAN ONZE ACTI-
VITEITEN BIJ TE WONEN OF OM MEE TE DRAAIEN 
IN ONZE VERENIGING? 

NEEM DAN CONTACT OP MET:
VOORZITSTER MARIA ROMMELAERE: 02 687 61 05, 
DONCK.ROMMELAERE@SKYNET.BE
OF MET MONIQUE MUYLDERMANS: 0476 84 81 71
M.MUYLDERMANS@SKYNET.BE.

WANNEER: WOENSDAG 6 MEI 2015 OM 20 UUR
WAAR: WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE RANK, 
HOEILAARTSESTEENWEG 56 - MALEIZEN
INKOM: 8 € VOOR KVLV-LEDEN, 12 € VOOR NIET-
LEDEN.
INSCHRIJVEN BIJ MONIQUE MUYDERMANS: 
M.MUYLDERMANS@SKYNET.BE – 0476 84 81 71.

We vertrekken stipt om 8.30 uur op de parking in het centrum van 
Maleizen. We rijden met de bus naar Antwerpen en bezoeken er 
de likeurstokerij van Elexir d’Anvers. Tijdens dit bezoek worden 
ons een drietal proevertjes aangeboden. Producten aankopen is 
er mogelijk (niet in de prijs inbegrepen). Tijdens de middag gaan 
we lunchen in restaurant De Kaai, gelegen aan de Schelde. De 
lunch is in de prijs inbegrepen, de drank niet.

Vervolgens bezoeken we het panorama-terras van het Museum aan de Stroom 
(MAS). We kunnen met roltrappen naar het dakterras met een prachtig uitzicht 
op de stad en haar stroom. Nadien stappen we door de oude stad naar de Sint-
Andrieskerk. Er is ook een mogelijkheid om dit traject met de bus af te leggen. De 
stadswandeling en het bezoek aan de Sint-Andrieskerk wordt begeleid door een 
echte Antwerpse dame. Nadien kunnen we nog iets gebruiken in een gekende 
Antwerpse gelegenheid. Daarna vatten we de terugreis aan.

DEELNAMEPRIJS: 50 € (BUS, BEZOEKEN EN LUNCH INBEGREPEN), DE INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF 
NA BETALING VAN DIT BEDRAG OP REKENINGNUMMER VAN KVLV MALEIZEN: 734-1590507-07 MET VER-
MELDING VAN UW NAAM EN ‘ANTWERPEN’.
INSCHRIJVEN TEN LAATSTE TEGEN 1 APRIL BIJ: MONIQUE MUYLDERMANS, 0476 84 81 71, 
M.MUYLDERMANS@SKYNET.BE.

De Gazet van Maleizen



Chiro Maleizen is een enthousiaste chi-
rogroep uit Overijse, meer bepaald uit 
de deelgemeente Maleizen. Momen-
teel telt onze Chiro 14 leiding, 8 leiders 
en 6 leidsters en een 80- tal leden. De 
leden en leiding zijn onderverdeeld in 
5 afdelingen (volgens leeft ijd, eventu-
eel klas): de Ribbels (6 tot 8 jarigen), de 
Speelclubs (8-9 jarigen), de Rakwi’s (9-
12 jarigen), de Tito’s (13-14 jarigen), de 
Keti’s (15-16 jarigen) en de Aspi’s (17-18 
jarigen). Een toff e bende!

Chiro Maleizen

Kleuterschool Lotharingenkruis

Welkom in onze school… 
Parochieschool Maleizen 
Talentvolle school

Zin om bij ons naar de Chiro te komen? 
Kom zeker en vast eens een kijkje ne-
men of eens een zondagje met ons 
meespelen. Achteraf, na de Chiro, om 
17u, kan je dan steeds inschrijven bij de 
hoofdleiding. Zij hebben hiervoor en-
kele info, zoals naam, adres, tel, gsm en 
geboortedatum, nodig.

Bekijk ook zeker eens onze site:
www.chiromaleizen.be 

Een gemeentelijke kleuterschool gele-
gen in de wijk Lotharingenkruis. 
Wat onze school vooral siert is de groe-
ne en rustige omgeving en de vriend-
schappelijke omgang tussen kinderen, 
ouders en kleuterleidsters. Het ouder-
comité “Ark van Lot” ondersteunt de 
werking van de school. Samen met de 
directie, kleuterleidsters, kinderverzorg-
ster en zorgbegeleiding vormen wij een 
jong, ervaren en gemotiveerd team dat 
enkel het beste wil voor uw kind! Kom 
gerust even langs en maak kennis met 
ons schooltje.

Schoolfeest in het thema van ‘Foute 
Muziek’ op zondag 31 mei 2015
van 14 tot 17 uur.
(adres: Patrijzenlaan 23A, 3090 Overijse,
02/687 22 57, directeur Lieve D’Haese)

In onze school proberen we aandacht 
te hebben voor de talenten van alle kin-
deren. We werken met het gedachte-
goed van de meervoudige intelligentie. 
We willen ervoor zorgen dat kinderen 
doorheen hun schoolloopbaan een 
duidelijk beeld krijgen van hun talen-
ten. Het is ook belangrijk dat kinderen 
niet alleen de eigen talenten gaan er-
kennen maar ook die van anderen. 
Het waarderen van deze talenten bij 
zichzelf en bij anderen is een belang-
rijke doelstelling in de schoolloopbaan 
van onze kinderen.
In ons logo vind je:
• de letter ‘M’. Deze staat voor de naam 

van ons dorp ‘Maleizen’.
• Het cirkelvormig deel dat de zon 

vormt, staat voor de letter ‘O’ van 
‘Overijse’.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het Open Monumentendag in Ma-
leizen. Zaterdag kan je de gerestaureerde Villa Michiels (1926) bezoeken met 
een gids. Tegelijk gaan Maleizen Rommelt en de activiteiten van Chiro Malei-
zen door in het park. Op zondag worden de gebouwen van VZW Christus Sacer-
dos open gesteld. Dit is het voormalige klooster van de Zusters van het Heilig 
Hart van Maria (1867) aan de Terhulpensesteenweg.
De familie Michiels was nauw betrokken bij het dorpsleven in Maleizen. Met 
hun financiële steun werd de huidige parochieschool, een feestzaal en zelfs 
een kloostertje gebouwd in het centrum. De familie stond eveneens aan het 
roer van de chocoladefabriek Côte d’Or. Veel Maleizenaars spoorden dagelijks 
naar de fabriek in Brussel om er te gaan werken. 
Veel meisjes uit Maleizen liepen school bij de zusters in het klooster. Het kloos-
ter was eveneens een pensionaat en tijdens Wereldoorlog I en II verbleven er 
vluchtelingen en Joodse meisjes. 

Oproep!
Help jij ons deze Open Monumentendag 
vorm te geven? We zijn op zoek naar fo-
to’s, souvenirs en/of verhalen van Ma-
leizenaars! Ken je iemand die voor de 
familie Michiels werkte (in hun villa of 
fabriek)? Een moeder, tante of zus die 
school liep in het klooster? Alle materi-
aal, ideeën en suggesties zijn welkom. 

Praktisch
Analoge foto’s kan je persoonlijk bin-
nenbrengen op de dienst Mens en Samenleving 
of opsturen per post. Een elektronische versie 
kan je bezorgen via mail of cd-rom. Al het ma-
teriaal wordt uiterlijk verwacht op 30 april en 
in originele toestand terugbezorgd. Neem 
zeker contact op indien je iemand kent die 
zijn verhaal wil doen!

INFO
DIENST MENS EN SAMENLEVING
BEGIJNHOF 17 - 3090 OVERIJSE
LYNN.DEBECKER@OVERIJSE.BE
02/785.33.75

Open monumentendag 
Oproep aan Maleizenaars

teriaal wordt uiterlijk verwacht op 30 april en 
in originele toestand terugbezorgd. Neem 
zeker contact op indien je iemand kent die 

Help jij ons deze Open Monumentendag 
vorm te geven? We zijn op zoek naar fo-
to’s, souvenirs en/of verhalen van Ma-
leizenaars! Ken je iemand die voor de 
familie Michiels werkte (in hun villa of 
fabriek)? Een moeder, tante of zus die 

nenbrengen op de dienst Mens en Samenleving 
of opsturen per post. Een elektronische versie 
kan je bezorgen via mail of cd-rom. Al het ma-
teriaal wordt uiterlijk verwacht op 30 april en 

nenbrengen op de dienst Mens en Samenleving 
of opsturen per post. Een elektronische versie 
kan je bezorgen via mail of cd-rom. Al het ma-
teriaal wordt uiterlijk verwacht op 30 april en 

VILLA MICHIELS (COLLECTIE E. BEERNAERT) 

KLOOSTER MALEIZEN (COLLECTIE FRANCIS STROOBANTS) 

Naar jaarlijkse traditie organiseert Chiro 
Maleizen hun eetfestijn. Dit jaar gooien 
ze het over een andere boeg, in plaats 
van één dag ‘Spaghettiavond’ gaan ze 
voor een tweedaagse ‘Maleizen Bolog-
naise’. 

Zowel zaterdag 14 maart vanaf 17u30 
als zondag 15 maart van 11u30-15u is er 
de mogelijkheid om heerlijke spaghetti 
bolognaise te komen eten in De Rank. 
Een kleine spaghetti kost 7 euro en een 
grote spaghetti 9 euro. Er is ook gedacht 
aan de vegetariërs, die kunnen kiezen 
voor een vegetarische spaghetti bo-
lognaise. Lust je geen van beide? Geen 
probleem, er zijn ook lekkere croque-
monsieurs te verkrijgen aan 5 euro. Om 
de avond goed af te sluiten is er een zelf-
gemaakt dessertenbuff et voor 1,50 euro 

om van te smullen. Naast al dat lekkers 
wordt er nog een tombola gehouden 
door de Keti’s en heb je de mogelijk-
heid om onze voorbije kampfoto’s te 
bekijken. 

Wij hopen allen op je komst, gegroet 
Chiro Maleizen. 

MEER INFORMATIE: NURIA RENARD 
(HOOFDLEIDSTER), NURIA3040@HOTMAIL.COM , 
0474 63 39 08.  WIJ DOEN GEEN RESERVERINGEN 
VOOR MALEIZEN BOLOGNAISE. 

Chiro Maleizen presenteert 

Maleizen Bolognaise

• De ‘O’ is ook een teken van de uitstra-
ling vanuit onze school over onze gro-
te gemeente Overijse, maar ook veel 
verder!

Onze school is zoals onze naam het 
zegt een Parochieschool en maakt dus 
deel uit van een lokale parochiege-
meenschap.
We bieden onderwijs aan kinderen van 
2,5 jaar tot 12 jaar.
Vanaf 16 maart starten de inschrijvin-
gen voor het volgende schooljaar.

Benieuwd hoe het er in onze school aan 
toegaat?
Kijk dan eens op onze website 
users.telenet.be/vbsmaleizen.tombeek 
Of kom eens langs op ons schoolfeest 
op zaterdag 30 mei 2015 in het Park van 
Maleizen. 



Colofon 
De “Gazet van Maleizen” is een initiatief van de Gemeente Overijse, verschijnt viermaal in 2015 in het kader van 
het Cultuur in je buurt – project Meer Maleizen en wordt verdeeld op 3.000 exemplaren in alle brievenbussen en 
handelszaken van Maleizen en op folderdistributiepunten in Overijse.
Verantwoordelijk Uitgever: college van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe, gemeentesecretaris 
en Dirk Brankaer, burgemeester, Begijnhof 17, 3090 Overijse.
Samenstelling: Cultuurdienst Overijse, ilya.deroey@overijse.be, 02 687 59 59 
Vormgeving:  www.abeloosdesign.be - Druk: Drukkerij Dewaet
Met dank aan de Dorpsraad, de verenigingen en geïnteresseerde inwoners van Maleizen.

Kalender

Bakenbosfeesten
In het Pinksterweekend van 2015 draaien de Bakenbosfeesten opnieuw op volle 
toeren. De Bakenbosfeesten worden georganiseerd door de inwoners van de wijk 
gelegen op de grens van de drie gemeenten Maleizen (Overijse), Hoeilaart en Ter-
hulpen. Iedereen is welkom.

Volgende attracties, muziekgroepen en workshops staan al in de steigers: optreden 
van Nogal Neig (folkgroep), Two Cover Up, de Fanfare ‘De Turfstekers’, de doe-mu-
ziekattractie ‘Muziek Mobiel van Mooss’, een Graffiti Workshop voor jongeren, een 
Karate-demonstratie, een tentoonstelling van neerhofdieren door de Verenigde 
Kleinveefokkers, een tentoonstelling ‘Kunst op Bakenbos’, de kermisattractie ‘Bij 
bloemen Miranda’, een Snuffel- en Rommelmarkt, Fietsattracties en een slotconcert 
door de inclusie Murgafanfare ‘Muscaloco’ uit de Druivenstreek,…

VANAF ZATERDAG 23 MEI (VANAF 19 UUR) TOT ZONDAG 24 MEI (VAN 10 TOT 19 UUR).
MAANDAG 25 MEI OM 13 UUR START DE WANDELZOEKTOCHT.
MEER INFORMATIE: CHRISTOPHE HUYBERECHTS, BAKENBOSFEESTEN@GMAIL.COM

De dorpsraad van Maleizen
De gemeente Overijse heeft in de gehuchten Terlanen, Eizer, Tombeek, Jezus-Eik 
en Maleizen a-politieke dorpsraden opgericht. De dorpsraad heeft als doel onder 
meer het verenigingsleven in het gehucht te stimuleren, de belangstelling voor de 
dorpswerking onder de bevolking te doen groeien en om een adviserende schakel 
te vormen tussen de dorpsgemeenschap en de gemeentelijke overheid. 

In de dorpsraad van Maleizen zetelen erkende verenigingen, scholen en ook geïn-
teresseerde inwoners. Wil jij met je  vereniging of als geïnteresseerde inwoner ac-
tief deelnemen aan de dorpsraadwerking? Of wil je als vrijwilliger meewerken aan 
dorpsraadactiviteiten, zoals Maleizen Toost, Maleizen Rommelt, …? 

NEEM DAN CONTACT OP MET KENNY ERICX, 0473 93 99 01, INFO@DORSPRAAD-MALEIZEN.BE

Op zoek naar een fraaie infrastructuur voor het 
organiseren van een activiteit? 
Eén adres: wijkontmoetingscentrum “De Rank”
“De Rank” is het wijkontmoetingscentrum van gehucht Maleizen en wordt beheerd 
door de gemeente Overijse.  Je kan er zowel als vereniging of als particulier terecht 
voor het organiseren van allerhande activiteiten gaande van vergaderingen tot eet-
festijnen, babyborrels of dansfeesten.  De Rank beschikt over 2 polyvalente zalen 
met een (zit)capaciteit van respectievelijk 240 (grote zaal) en 90 personen (kleine 
zaal).  Elke zaal heeft een aparte toog en kan eventueel in combinatie met de pro-
fessioneel uitgeruste keuken gehuurd worden.   

MEER INFORMATIE EN RESERVATIES: DE VUURMOLEN, DIENST WERKEN IN EIGEN BEHEER, VASTGOED- EN 
CONTRACTBEHEER, BEGIJNHOF 17, 02 305 18 82.

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Yoga, elke maandag (behalve vakanties) 
om 20.15 uur, wijkontmoetingscentrum De 
Rank, organisatie KVLV Maleizen (contact 02 
688 05 00).
Nordic Walking, elke woensdag om 19.30, 
telkens andere vertrekplaats (contact 02 
687 56 88).
Koffietafel senioren, elke laatste dins-
dag van de maand voor de leden van de 
Gepensioneerdenbond Maleizen, nieuwe 
leden zijn welkom (20 € lidgeld), Wijkont-
moetingscentrum De Rank, organisatie Ge-
pensioneerdenbond Maleizen (contact Rita 
Segers, 02 687 92 74 of 0477 54 03 09).

MAART
Naai-atelier, woensdag 4 en 11 om 19.30,  
wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine 
zaal, organisatie KVLV Maleizen (contact 
0476 84 81 71).
Bloemschikken, donderdag 12 om 19.30 
uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, 
kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen (con-
tact 02 687 61 05).
Maleizen Bolognaise, zaterdag 14 om 
17.30 uur en zondag 15 om 11.30 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, organi-
satie Chiro Maleizen (contact Nuria Renard, 
nuria3040@hotmail.com, 0474 63 39 08).

APRIL
Erfgoeddag thema ‘Erf’ met verschil-
lende workshops (zie artikel in deze krant), 
zondag 26 van 10-18 uur, wijkontmoetings-
centrum De Rank, organisatie gemeente 
Overijse, dienst mens en samenleving – 
erfgoed, Begijnhof 17 (contact: erfgoedme-
dewerker Lynn Debecker, lynn.debecker@
overijse.be, 02 785 33 75).
Erfgoeddag thema ‘Erf’ voor scholen, 
met verschillende workshops (zie arti-
kel in deze krant), maandag 9 van 15 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, organi-
satie gemeente Overijse, dienst mens en sa-
menleving – erfgoed, Begijnhof 17 (contact: 
erfgoedmedewerker Lynn Debecker, lynn.
debecker@overijse.be, 02 785 33 75).
Bloemschikken, donderdag 30 om 19.30 
uur,  wijkontmoetingscentrum De Rank, 
kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen (con-
tact 02 687 61 05).

MEI
Voordracht Dixie Dansercoer (zie ook ar-
tikel in deze krant), woensdag 6 om 20 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine 
zaal, organisatie KVLV Maleizen (contact 02 
687 61 05).
Wandeling KVLV, vrijdag 8 om 13.30 uur, 
vertrek aan wijkontmoetingscentrum de 
Rank, organisatie KVLV Maleizen (contact 
02 687 61 05).
Wielerkoers, zondag 17 om 15 uur, vertrek 
aan wijkontmoetingscentrum De Rank Ma-
leizen, organisatie WSC-Maleizen (contact 
Kim Devroe, wscmaleizen@sloebers.be).
Bakenbosfeesten, zaterdag 23 vanaf 19 
uur, zondag 24 van 10-19 uur, wandelzoek-
tocht maandag 25 om 13 uur , wijk Baken-
bos, organisatie Bakenbosfeesten (contact 
Christophe Huyberechts, bakenbosfees-
ten@gmail.com).
Kinderkermis – schoolfeest, zaterdag 30 
van 13.30 tot 19 uur, Park Michiels, organi-
satie Parochieschool Maleizen (contact: Li-
sette Luyckx, 02 687 38 75).
Schoolfeest gemeentelijke kleuterschool 
‘Lotharingenkruis’, zondag 31 van 14-17 
uur, Lotharingenkruis, Patrijzenlaan 23 A 
(contact: Lieve D’haese 02 687 22 57).

JUNI
Petanquetornooi (Doubletten), zaterdag 
6 om 14 uur, op de terreinen van petanque-
club in wijkontmoetingscentrum “Den Turf”, 
Arthur Michielsplein 3 Terlanen (Overijse), 
organisatie petanqueclub De Bierkar (con-
tact jeannine.van.horenbeke@skynet.be).
Petanquetornooi (Tripletten), zondag 7 
om 14 uur, op de terreinen van petanque-
club in wijkontmoetingscentrum “Den Turf”, 
Arthur Michielsplein 3 Terlanen (Overijse), 
organisatie petanqueclub De Bierkar (con-
tact jeannine.van.horenbeke@skynet.be).

JULI
Wandeling KVLV, dinsdag 7 om 13.30 uur, 
vertrek aan wijkontmoetingscentrum de 
Rank, organisatie KVLV Maleizen (contact 
02 687 61 05).

AUGUSTUS
Meer Maleizen gezinswandeling KVLV, 
zondag 9 om 14 uur, vertrek aan wijkont-
moetingscentrum de Rank, organisatie 
KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).

SEPTEMBER
Maleizen Rommelt en Chirodorp, zater-
dag 12, Park Michiels, organisatie Maleizen 
Feest! en Chiro Maleizen (contact Vera De 
Man, vera_dm@hotmail.com en Nuria Ren-
ard, nuria3040@hotmail.com).
Open Monumentendag, Villa Michiels, 
zaterdag 12, van 10-18 uur, organisatie  
Gemeente Overijse, dienst mens en sa-
menleving (contact erfgoedmedewerker 
Lynn Debecker, lynn.debecker@overijse.be,  
02 785 33 75).
Open Monumentendag, Klooster Ma-
leizen, zondag 13, van 10-18 uur, organi-
satie Gemeente Overijse, dienst mens en 
samenleving (contact erfgoedmedewerker 
Lynn Debecker, lynn.debecker@overijse.be, 
02 785 33 75).

OKTOBER
Koken, dinsdag 6 en dinsdag 19 om 13uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine 
zaal, organisatie KVLV Maleizen (contact 02 
687 61 05).
Naai-atelier, woensdag 7, 14 en 21 om 
19.30 uur, wijkontmoetingscentrum De 
Rank, kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen 
(contact 0476 84 81 71).
Bloemschikken, donderdag 8 en 29 om 
19.30 uur, wijkontmoetingscentrum De 
Rank, kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen 
(contact 02 687 61 05).
Seniorenfeest met animatie, meer hier-
over in de volgende Gazet van Maleizen, 
dinsdag 27 om 14 uur, wijkontmoetingscen-
trum De Rank, grote zaal, organisatie Gepen-
sioneerdenbond i.s.m. KVLV en Ziekenzorg. 
(contact Rita Segers, 02 687 92 74 of 0477 54 
03 09).

NOVEMBER
Bloemschikken, donderdag 12 om 19.30 
uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, 
kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen (con-
tact 02 687 61 05).
Koken, dinsdag 17 om 13uur, wijkontmoe-
tingscentrum De Rank, kleine zaal, organi-
satie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Naai-atelier, woensdag 18 en 25 om 19.30 
uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, 
kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen (con-
tact 0476 84 81 71).

DECEMBER
Koken, dinsdag 1 om 13 uur, wijkontmoe-
tingscentrum De Rank, kleine zaal, organi-
satie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Bloemschikken, donderdag 10 om 19.30 
uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, 
kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen (con-
tact 02 687 61 05).


