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Meer leven in Maleizen  
 
Beste Maleizenaar,

Het cultuur-in-je-buurt jaar in Maleizen 
zit op kruissnelheid. Onze dank gaat uit 
naar de enthousiaste medewerkers van 
het kernteam en de werkgroepen van 
‘Meer Maleizen’. Bestaande en terugke-
rende activiteiten krijgen  een extra socio-
culturele dimensie en ondersteuning. De 
‘Meer Maleizen’-banners tonen waar de 
activiteiten plaats hebben en op heel wat 
auto’s en ramen van handelszaken en pri-
véwoningen zie je de stickers van ‘Meer 
Maleizen’. 

Sinds de vorige uitgaven van de ‘Meer Ma-
leizen’ krant, konden de sportliefhebbers 
genieten van de wielerwedstrijd en waren 
de Bakenbosfeesten, met graffitimuur en 
heel wat optredens, een waar succes. Het 
eerste kioskconcert op 7 juni in het Park 
Michiels met de vrolijke folkgroep ‘Op ’t 
goevallend oeit’ viel echt in de smaak. 
Ook het toeristische seizoen werd  op 
3 mei ingewandeld in Maleizen.  In mei 
en juni organiseerden wij voor 10 deel-
nemers de workshops aquarel onder de 
noemer ‘Maleizen Verbeeldt!’. De resulta-
ten zullen we kunnen bewonderen tijdens 
Maleizen Toast in januari 2015.

De volgende maanden staat er nog veel 
meer op het programma. Oordeel zelf 
maar bij het doorlezen van deze Gazet van 
Maleizen. Kortom, Maleizen bruist van de 
activiteiten. Wij hopen dat nog heel wat 
Maleizenaren de volgende maanden  de 
weg naar de activiteiten in Maleizen zul-
len vinden. Het is de uitgelezen kans om 
buren en vrienden te ontmoeten. Een 
grote groep vrijwilligers werken dag na 
dag om er een mooi ‘Meer Maleizen’- jaar 
van te maken. 

Geniet ervan!

Leo Van den Wijngaert  
schepen van cultuur
Dirk Brankaer 
burgemeester
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Ter Holst familiewandeling 

Zo een 80 dappere wandelaars trot-
seerden regen en wind voor de ope-
ningswandeling naar aanleiding van 
de start van het nieuwe toeristische 
seizoen. Zij konden onder deskundige 
leiding van streekgidsen de boeiende 
geschiedenis van Maleizen ontdekken 
en de schilderachtige natuur in het do-
mein Ter Holst.  De wandelaars kregen 
een lekker ijsje als afsluiter.

BAKENBOSFEESTEN 
waren een succes

‘Meer Maleizen’ heeft een positieve in-
vloed gehad op de Bakenbosfeesten 
in het afgelopen pinksterweekend. 
Dankzij de financiële hulp van Meer 
Maleizen konden we het aanbod van 
de activiteiten vergroten. Naast de tra-
ditionele rommelmarkt was er speciaal 
voor jongeren tussen 9 en 12 jaar een 
workshop graffiti begeleid door erva-
ren monitoren van Graffiti vzw Gent. De 
jongeren die meededen waren super 
enthousiast.  En om de activiteiten van 
zondag af te sluiten was er in de tent 
een optreden van Muscaloco, de inclu-
siefanfare van de Druivenstreek. Met 
veel enthousiasme verzorgden alle le-
den een prachtig optreden. Daarnaast 
waren er nog de gesmaakte optredens 
van de Terlaanse Turfstekers, de folk-
groep Nogal Neig, Two Cover Up, de 
ballonnenclown, een tentoonstelling 
van neerhofdieren, een springkasteel, 
de gekke kinderfietsen,…

MALEIZEN VERBEELDT! 
een aquarelcursus in vier delen  
onder leiding van Nina Joerchjan.

Tien enthousiaste cursisten namen 
deel de workshop ‘Maleizen Ver-
beeldt!’, een aquarelcursus op vier za-
terdagen onder de deskundige leiding 
van Nina Joerchjan. De resultaten van 
deze cursus zullen te zien zijn in een 
tentoonstelling tijdens Maleizen Toast 
in januari 2016.

KIOSKCONCERT – PARK MICHIELS 
met “Op ’t goevallend oeit” schot in 
de roos

Het eerste kioskconcert was meteen 
qua ambiance een schot in de roos. De 
Vilvoordse folkgroep ‘Op ’t goevallend 
oeit’ wist met de nodige kwinkslagen 
het publiek te enthousiasmeren. Alle 
ingrediënten waren aanwezig: goede 
muziek, mooi weer, de prachtig versier-
de kiosk, een lekker broodje spek met 
eieren, een heerlijk glaasje cava, … en 
een fijn publiek.



Het weekend van 11-12-13 september 2015 belooft een maxi-versie te worden van Maleizen Rommelt met op vrijdag-
avond de 1ste dorpsloop en de open luchtfilm ‘Hector’ , op zaterdag Maleizen Rommelt, het Chirodorp, de Open Mo-
numentendag in Villa Michiels, de optredens van enkele streekgroepen en dj’s en ‘Godzijdrank’ en op zondag de Open 
Monumentendag in het klooster van Maleizen, de openluchtmis en het tweede Kioskconcert in Park Michiels.

Juf Lisette geeft de  
fakkel door 

Na 36 jaar waarvan 16 jaar als di-
rectrice van de Parochieschool 
Maleizen stopt juf Lisette en gaat 
zij genieten van een welverdiende 
rust. Tijdens haar laatste school-
feest in het park Michiels kreeg zij 
een cadeau van alle ouders en kin-
deren. Juf Lisette verwoordde het 
als volgt: 

“36 jaren heb ik lief en leed mogen 
delen in deze school. Nu is de tijd 
gekomen voor iets anders. Met wee-
moed zal ik hieraan terugdenken. 
School maken doe je niet alleen. Ik 
heb altijd geprobeerd te luisteren 
naar collega’s, ouders en kinderen 
want zij waren de spil van mijn be-
leid. […] Ik kijk tevreden terug op de 
voorbije jaren. Deze school loslaten 
zal niet gemakkelijk zijn maar wan-
neer jullie mijn opvolger 100% steu-
nen kan ik met een gerust hart op 31 
augustus de deur achter mij dicht-
trekken. Het gaat jullie allemaal 
goed.”

Gepensioneerdenbond  
Maleizen: seniorenfeest 

Het zang- en accordeonduo Chris 
& Frank vormen samen ‘De Melan-
do’s’. Ze zijn “uniek” omdat ze bei-
den zowel vocaal als instrumentaal 
heel sterk zijn. Daardoor zijn hun 
optredens zeer afwisselend, eigen-
tijds en vlot. Zet De Melando’s op 
uw podium en u krijgt ambiance 
met klasse!
De Melando’s brengen evergreens 
en weten door hun jarenlange er-
varing hun publiek steeds weer te 
boeien. Accordeon is en blijft een 
zeer geliefkoosd instrument, vooral 
bij onze senioren. 

DINSDAG 20 OKTOBER 2015 OM 14 UUR, 
WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE RANK, GRO-
TE ZAAL, ORGANISATIE GEPENSIONEERDEN-
BOND I.S.M. KVLV EN ZIEKENZORG , (CONTACT: 
RITA SEGERS 02 687 92 74 OF 0477 54 03 09).
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Maleizen Rommelt MAXI

Scholen- en dorpsloop! Pop-up resto & bar
Vrijdag 11 september 2015 – Park Michiels

Maleizen rommelt

Op zaterdag is er opnieuw onze rom-
melmarkt ‘Maleizen Rommelt’ met  de 
‘Maleizen Rommelt-toog’ en met lek-
kere barbecue broodjes. U komt toch 
ook snuisteren op onze rommelmarkt 
en gezellig iets eten en drinken? Breng 
familie en buren mee want Maleizen 
Rommelt wordt georganiseerd door 
Maleizenaren voor alle Maleizenaren. 
Heb jij nog oude spullen, speelgoed, 
boeken, strips en oude langspeelpla-
ten, … ? Iedereen kan gratis deelnemen 
met een stand van 5 lopende meter.  
Contact: inschrijven kan nog via info@
dorpsraad-maleizen.be of per telefoon 
aan Kenny Ericx 0473 93 99 01.
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015 VAN 14 TOT 19 
UUR,  PARK MICHIELS.

Het foute uur
In de overgang van de rommelmarkt 
naar Godzijdrank begint om 19u “het 
foute uur” …
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015 VAN 19 TOT 21 
UUR, GROTE TENT, PARK MICHIELS

Godzijdrank

Godzijdrank is een openluchtfuif die 
plaatsvindt in het Park van Maleizen 
(grote tent). Sinds dit jaar zijn er ook 
kaarten in voorverkoop te verkrijgen 
voor slechts 3 euro, aan de kassa betaal 
je 5 euro. Plezier verzekerd met onze 
fantastische crew en deze DJ’s: JN, Dare 
2 Rave, B-Art, DJ Brent en Abstrakt. 
Naast deze geweldige DJ’s zijn er ook 
lekkere cocktails te verkrijgen voor de 
18-plussers! Er is geen minimumleeftijd 
aangezien dit een Chirofuif is, iedereen 
is welkom!
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015 VAN 21 UUR TOT 03 
UUR, PARK MICHIELS, ORGANISATIE CHIRO MALEI-
ZEN (CONTACT: LINDE MARCHAND, 0474 22 12 23). 

Openlucht misviering
Pastoor Fer Ivens geeft naar aanlei-
ding van Maleizen Rommelt MAXI een 
openluchtmis in het Park Michiels.
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 OM 9.30 UUR. 

Receptie
KVLV Maleizen en de Dorpsraad Ma-
leizen verzorgen een receptie na af-
loop van de eucharistieviering en bij 
de start van het tweede kioskconcert. 
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 OM 10.30 UUR.

Heb je zin om in het park van Maleizen 
op een nazomeravond een dorpsloop 
met hindernissen te doen? Dat kan op 
vrijdag 11 september samen met je 
vrienden of gezin. 
De Ouderraad organiseert in de namid-
dag een scholenloop met de kinderen 
van de Gemeentelijke Kleuterschool 
Lotharingenkruis en de Parochieschool 
Maleizen. Ouders en symphatisanten 
zijn er welkom. Vanaf 15.45 uur kan je 
terecht in de pop-up resto&bar met  
drank, eten en animatie in het park .
Om 18 uur start de dorpsloop waar ie-
dereen, ouders, kinderen, familie, vrien-
den,… kan aan meedoen. Je kan een 
ploeg samenstellen van maximum 5 
personen. Samen doe je 10 rondjes van 
1 km in estafettevorm. Er zijn aparte 

klassementen voor gezinnen, dames, 
heren, gemengd, jeugdploeg (<18), ve-
teranen (>40) best verkleed.
Inschrijven? 
kan via mail bij: vanaerschot.geert@
gmail.com Vermeld hierbij de catego-
rie: heren / dames / gezin / gemengd /
jeugd (-18) / veteranen (+40) / verkleed + 
namen deelnemers. 10 euro per ploeg. 
De opbrengst gaat integraal naar de 
verbouwingswerken van de Parochie-
school Maleizen.
Kruis deze datum alvast in uw agenda 
aan!

VRIJDAG 11 SEPTEMBER, ORGANISATIE OUDER-
RAAD PAROCHIESCHOOL MALEIZEN. 
MEER INFO EN INSCHRIJVING VIA VANAERSCHOT.
GEERT@GMAIL.COM, 0476 96 79 37.

‘HECTOR’ openlucht film-
vertoning met Urbanus –  
regie Stijn Coninckx

Hector werd verlaten bij de geboorte. 
Hoewel hij 35 jaar is woont hij nog 
steeds in het weeshuis omgeven door 
kinderen, zijn speelkameraadjes. Zijn 
leventje kabbelt op een vredevolle en 
zorgenloze manier verder tot Ella, een 
vergeten tante overvallen door moe-
derlijke gevoelens, zich plots herinnert 
dat hij bestaat. Ella neemt hem mee 
naar de bakkerij van haar man Archille 
waar hij aan het werk wordt gezet. Jos, 
de zoon van Archille moet zich immers 
kunnen concentreren op zijn levens-
doel, wielerkampioen worden. Ella 
heeft haar eigen ambities, zij wil film-
ster worden in Hollywood. Tot nader 
order moet ze zich echter tevreden stel-

len met het publiek van het plaatselijk 
theater. Hector toont zijn kwaliteiten 
aan de hand van onverwachte uitvin-
dingen, zijn goede en kindelijke humor 
overwint elke weerstand en voert zijn 
hele entourage mee op het pad van het 
succes. Van nu af aan kan hij de liefde 
leren kennen.

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2015 OM 21.30 UUR – 
PARK MICHIELS, ORGANISATIE CULTUURDIENST, 
DORPSRAAD, MALEIZEN FEEST! EN CHIRO MA-
LEIZEN (CONTACT CC DEN BLANK, ILYA.DEROEY@
DENBLANK.BE, 02 687 59 59)

Chirodorp
Het Chirodorp wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door Chiro Maleizen in het 
Park Michiels. Ieder jaar wordt dit 
in een ander thema ingekleed, be-
nieuwd wat het dit jaar wordt? Kom 
dan zeker eens een kijkje nemen. Er 
zijn tal van spelen voorzien voor zo-
wel de kleinste als de wat oudere 

kinderen. Zo is er ook steeds een knut-
sel- en schminkstand. Wanneer uw kind 
al de spelen heeft gedaan, krijgt hij/zij 
een gratis drankje! Amusement gega-
randeerd!

ZATERDAG 12 SEPTEMBER VAN 14 UUR TOT 17 
UUR, PARK MICHIELS, ORGANISATIE CHIRO MALEI-
ZEN (CONTACT: NURIA RENARD, 0474 63 39 08).



Maleizen – Naast het park staat de vil-
la Michiels te blinken als nooit tevoren. 
Deze parel uit de Interbellumperiode 
heeft vele inwoners gekend, waaron-
der dé producenten van de beroemde 
Côte d’Or chocolade. Op zaterdag 12 
september 2015 is deze villa te bezich-
tigen tijdens Open Monumentendag. 
Dankzij Françoise Michiels komen we 
al een en ander te weten.

Ik word hartelijk ontvangen door 
Françoise en haar man Jean-Pierre. 
In 2016 vieren ze hun vijftigste hu-
welijksverjaardag en dat zal gevierd 
worden met hun vijf kinderen en 
achttien kleinkinderen. Françoise 

Vier enthousiaste fluitisten, afgestu-
deerd aan LUCA School of Arts campus 
Lemmensinstituut, richtten in 2011 
samen een fluitkwartet op: 4beaufor-
te. Dit ensemble wordt gevormd door 
Esther-Ellen van der Veen uit Hulden-
berg, Annelies De Dauw, Hannelore 
Bollen en Liesbet Vanherck.
Gratis concert op zondag 13 septem-
ber om 16u00 in de feestzaal van het 
Oud Klooster, Terhulpensestwg. 708. 
www.4beauforte.be 

is de oudste dochter van Jean Mi-
chiels, die samen met haar grootva-
der Victor het familiebedrijf in Brus-
sel leidde. “Al van kleins af ben ik 
opgegroeid met de olifant van Côte 
d’Or. Vanuit onze woning zag ik de ar-
beiders in de fabriek. Gekleed in een 
marcelleke draaiden ze de enorme 
koperen tanken met de gesmolten 
chocolade. Zodra ze mij opmerkten 
deden ze goeiendag.” 
De villa Michiels was de tweede wo-
ning van de familie en was meer dan 
alleen een buitenverblijf. “Van mei 
tot en met september kwamen we 
naar Maleizen. De chauffeur van Côte 
d’Or kwam ons elke dag ophalen, 
want van maandag tot zaterdag gin-
gen mijn broers en ik naar school in 
Brussel. We hadden een gouvernante 
Miep uit Nederland en van haar heb ik 
Nederlands geleerd. Mijn moeder kon 
alle hulp gebruiken met negen kinde-
ren dus hadden we ook nog huis- en 
tuinpersoneel. De hoveniers onder-
hielden de serren waarin bloemen en 
heerlijke Frankenthaldruiven werden 
geteeld.” Een foto van de hoveniers 
Maurice, Frans en Jan, overigens al-
lemaal Maleizenaars, staat aan De 
Ouwe Schuur. Deze en andere foto’s 
hangen nog tot en met oktober in het 

The Hop ‘Sh Bam Connection is  een 
swingend jazzorkest dat muziek 
speelt uit de jaren ’20, ’30  en ‘40. Zo-
wel nummers uit de echte “early jazz 
years”  van o.a. Jelly Roll Morton, Lou-
is Armstrong, als de meer  op bigband 
geinspireerde songs van o.a. Duke 
Ellington, Count Basie, Flecther Hen-
derson, Lionel Hampton, etc. komen 
aan bod. New Orleans, Charlestong, 
swing, hot jazz  … give it a name …
In die jaren speelden swingende jaz-
zorkesten vaak voor dansers, met als 

Kioskconcert ‘The Hop ‘Sh Bam Collection’

Villa Michiels in vervlogen tijden  
door Lynn Debecker

Concert 4beauforte in Oud Klooster Maleizen 

Open Monumentendag in Maleizen: Villa Michiels en Oud Klooster

straatbeeld naar aanleiding van de 
viering van 150 jaar druiventeelt. 
Françoise vertelt met veel nostalgie 
over haar tijd in Maleizen en koestert 
warme herinneringen aan de villa en 
het culturele leven. “Wij namen stee-
vast deel aan de processie. We liepen 
dan voorop met alle broers en zus-
sen, gekleed in lange witte gewaden. 
Ook hield ik er een goede vriendin 
aan over, namelijk Marie-Thérèse, 
de dochter van tuinman Maurice.” 
In 1987 werd Côte d’Or verkocht en 
begon Françoise met het verzamelen 
van metalen dozen, prenten en aller-
hande souvenirs, 
allen mooi uitge-
stald in de hobby-
kamer. Een rijke fa-
miliegeschiedenis 
die dankzij haar 
zeker niet zal ver-
loren gaan. Je be-
leeft het allemaal 
tijdens Open Mo-
numentendag!

FRANÇOISE MET HAAR MAN JEAN-PIERRE

CÔTE D’OR PASTAPOTJE

DE SERRE OP HET DOMEIN MET DE DRIE HOVENIERS FRANS, MAURICE,  
JAN EN CHRISTIANE ALSOOK DE DOCHTERS VAN FRANS: MARIE-THÉRÈSE 
EN CHRISTIANE.

hoogtepunt de feesten en contests 
in de legendarische Savoy Ballroom 
in New York, jaren ’30. Die typische 
dansstijl van toen noemt Lindy Hop 
en is sedert enkele jaren aan een heu-
se revival bezig in een groot aantal Eu-
ropese steden. Binnen deze revival is 
de Gentse Lindy Hop Scene intussen 
gekend als één van de meeste hippe 
in Europa.
Swing is het hoofdingredient van de 
Hop Sh Bam Connection en wordt 
u geserveerd door de krachtige rit-

mesectie: Toon Van Dionant aan de 
drums, Bas Gommeren op contrabas, 
en Stijn Wauters aan de piano. De  
sprankelende  melodien, energieke 
improvisaties, krachtige riffs,  en blue-
sy  atmosferen, worden u gebracht 
door de twee blazers : Raf Minten aan 
de saxen  en Marie – Anne  Standaert 
op trompet en zang.
Marie – Anne  richtte The Hop ‘Sh Bam 
Connection aanvankelijk op naar aan-
leiding van de eerste internationale 
Lindy Hop Exchange, georganiseerd 

door de “Gentse Hoppers”, in 2011. 
Intussen heeft de band binnen dit mi-
lieu ook internationale faam gekregen 
en speelt regelmatig zelf op festivals 
in het buitenland. 
Meer info kan je vinden op de site: 
www.hopshbam.com

ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 OM 11 UUR, KIOSK 
PARK MICHIELS, GRATIS TOEGANG

Tijdens Open Monumentendag kan u gratis volgende  
monumenten bezoeken:

ZATERDAG 12 SEPTEMBER – VILLA MICHIELS, TERHULPENSESTEENWEG 475
10U00, 11U00, 13U00, 14U00, 15U00, 16U00 MET GIDS – INSCHRIJVEN VERPLICHT
12U00 - 13U00 VRIJ BEZOEK

ZONDAG 13 SEPTEMBER – OUD KLOOSTER, TERHULPENSESTEENWEG 708
12U00, 13U00, 14U00, 15U00 MET GIDS - INSCHRIJVEN VERPLICHT
16U00 CONCERT FLUITKWARTET 4BEAUFORTE IN DE FEESTZAAL – VRIJE TOEGANG
SNEL ZIJN IS DE BOODSCHAP, WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT! 
RESERVEREN VIA WWW.OVERIJSE.BE. 

MEER INFORMATIE: LYNN DEBECKER, DIENST MENS EN SAMENLEVING, 02 785 33 75  
OF INFO@OVERIJSE.BE.   



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, gemeente-
secretaris 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

Startdag Chiro Maleizen 
Zijn je kinderen avontuurlijk aangelegd? 
Zie je het niet meer zitten dat je kinderen 
op zondag in de zetel liggen en wil je dat 
je kind zich amuseert? Stuur hem/haar 
dan naar Chiro Maleizen! Wij starten op 27 
september met het nieuwe chirojaar. Kom 
gerust een kijkje nemen! Een testzondag 

Kvlv Maleizen organiseert lessenreeksen in het najaar 2015 

WSC Mosselkermis

Na een geslaagde wielerwedstrijd op 23 
mei met een mooi peloton organiseren we 
op 26 en 27 september onze jaarlijkse mos-
selkermis in het ontmoetingscentrum De 
Rank, waarop iedereen  uiteraard uitgeno-
digd is. We hopen op een mooie opkomst 
zodat we volgend jaar opnieuw een mooie 
wielerwedstrijd kunnen organiseren. Ho-
pelijk zien we elkaar op de mosselkermis! 
Schrijf je snel in.

Dansfeest met live muziek

In april 2015 organiseerden GC De Bosuil 
i.s.m. Sporeo voor de tweede maal een 
dansfeest.  Dit was opnieuw zo een succes 
dat de deelnemers vroegen om meerdere 
malen per jaar zo een dansfeest te organise-
ren. De Bosuil en Sporeo slaan opnieuw de 
handen in elkaar en organiseren in samen-
werking met de Gepensioneerdenbond Ma-
leizen een heus dansfeest voor jong en oud.  
Wij nodigen je daarom graag uit om te ko-
men dansen met je man of vrouw, zoon of 
dochter, kleinzoon of –dochter, buurvrouw 
of –man.  De chachacha of de jive, een ball-
roomdans of een polonaise, een zitdans 
of zumba, … het maakt niet uit.  Zolang je 
maar komt dansen, want dansen is bewe-
gen, maar dan zo veel leuker!  

Lantaarntocht Meer Maleizen

De Dorpsraad is naarstig bezig met de or-
ganisatie van een evenement in het kader 
van het cultuurjaar ‘Meer Maleizen’. Om 
de slogan ‘Meer Maleizen’ letterlijk extra 
luister bij te zetten, voorziet de dorpsraad 
in een avondwandeling rond het meer op 
13 november 2015. Niet zomaar een ge-
wone wandeling. We voorzien een heuse 
herfstwandeling in het teken van het licht 
waarbij het meer van Maleizen en Genval 
de hoofdrol zal opeisen. De Maleizenaar en 
de schoolkinderen van Maleizen zullen hun 
(zelfgemaakte) drijvende lichtjes te water 
kunnen laten. Zo zal het meer van Maleizen 
en Genval het feeëriek kader vormen van de 
wandeling. De wandeling willen we afslui-
ten met een kleine winterbarbecue.

De contouren van deze lichtwandeling zijn 
uitgetekend. Enkel de praktische uitwerking 
moet nog concreet vorm krijgen. Zo zijn we 
nog op zoeken naar goede ideeën voor de 

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

Koffietafel senioren, elke laatste dinsdag van de 
maand voor de leden van de Gepensioneerden-
bond Maleizen, nieuwe leden zijn welkom (20 € 
lidgeld), Wijkontmoetingscentrum De Rank, organi-
satie Gepensioneerdenbond Maleizen (contact Rita 
Segers, 02 687 92 74 of 0477 54 03 09).
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).

SEPTEMBER

MALEIZEN ROMMELT MAXI !, 
vrijdag 11 – zaterdag 12 – zondag 13
Scholenloop Maleizen, vrijdag 11 van 14 tot 
15.45u, Park Michiels, organisatie ouderraad Paro-
chieschool Maleizen (contact: vanaerschot.geert@
gmail.com  0476 96 79 37).
Dorpsloop Maleizen, vrijdag 11 van 18 tot 20u, Park 
Michiels, organisatie ouderraad Parochieschool 
Maleizen. (contact: vanaerschot.geert@gmail.com   
0476 96 79 37).
‘HECTOR’ openlucht filmvertoning met Urbanus 
– regie Stijn Coninckx, vrijdag 11 september 2015 
om 21.30 uur – Park Michiels, organisatie Cultuur-
dienst, Dorpsraad, Maleizen Feest! en Chiro Malei-
zen (contact CC Den Blank, ilya.deroey@denblank.
be, 02 687 59 59).
Chirodorp, zaterdag 12 september van 14 uur tot 17 
uur, Park Michiels, organisatie Chiro Maleizen (con-
tact: Nuria Renard, 0474 63 39 08).
Godzijdrank, openluchtfuif, zaterdag 12 september 
van 21 uur tot 03 uur, Park Michiels, organisatie Chiro 
Maleizen (contact: Linde Marchand, 0474 22 12 23).
Open Serredag, zaterdag 12 en zondag 13, tussen 
10-17 uur, locatie in Maleizen is het serristenbedrijf 
Gilbert Distelmans, organisatie De Sterredruif (con-
tact www.tafeldruif.be, Gilbert Distelmans, Terhul-
pensesteenweg 398, 3090 Overijse, tel: 02 688 05 00).
Maleizen Rommelt, zaterdag 12, van 14-19 uur, 
Park Michiels, organisatie Maleizen Feest! (contact 
Kenny Ericx, kenny.ericx@evdw.be, 0473 93 99 01).
Open Monumentendag, Villa Michiels, zaterdag 
12, van 10-18 uur, organisatie Gemeente Overijse, 
dienst mens en samenleving (contact erfgoedme-
dewerker Lynn Debecker, lynn.debecker@overijse.
be, 02 785 33 75). Rondleidingen zie artikel: op 
voorhand inschrijven is aangewezen!
Open Monumentendag, Klooster Maleizen, 
zondag 13, van 12-16 uur, organisatie Gemeente 
Overijse, dienst mens en samenleving (contact 
erf goedmedewerker Lynn Debecker, 
lynn.debecker@overijse.be, 02 785 33 75). Rond-
leidingen zie artikel: op voorhand inschrijven is 
aangewezen!
Openluchtmisviering, zondag 13 om 9.30, Park 
Michiels.
Kioskconcert ‘The Hop ‘Sh Bam Connection’ 
(swingende jazz), zondag 13, van 11 tot 13 uur, 
gratis toegang, Kiosk Park Michiels, Terhulpense-
steenweg-Maleizen (contact ilya.deroey@overijse.
be, 02 687 59 59.
Bezoek aan het Middelheimpark in Antwerpen 
onder leiding van Li Gommeren, zaterdag 12, 
organisatie KVLV, carpooling vanuit Hulden-
berg parking Kronkel om 13.30uur (contact: 
m.muyldermans@skynet.be of 0476 84 81 71).

Mosselkermis WSC Maleizen, zaterdag 26 van 
17.30 tot 21 uur en zondag 27 van 11.30 tot 14.30 
uur, organisatie WSC Maleizen, (contact Kim Devroe, 
wscmaleizen@sloebers.be en Kristian Hamelryn-
ckx, 0477 87 44 31).
Startdag Chiro Maleizen, zondag 27 september van 
14 uur tot 17 uur, Park Michiels, organisatie Chiro Ma-
leizen (contact: Nuria Renard, 0474 63 39 08).
Gezinswandeling Lotharingenkruis (met pan-
nenkoeken!), zondag 27 september 2015 vertrek 
om 14 uur, organisatie Gemeentelijke Kleuterschool 
Lotharingenkruis (contact Lieve D’haese, gkls-ma-
leizen@telenet.be, 02 687 22 57).

OKTOBER

Koken, dinsdag 6 en dinsdag 19 om 13uur, wijkont-
moetingscentrum 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, or-
ganisatie KVLV Maleizen (contact 0476 84 81 71).
Bloemschikken, donderdag 8 en 29 om 19.30 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine zaal, orga-
nisatie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Lezing over allergie professor De Schrijver (KU 
Leuven), dinsdag 6 om 20 uur, wijkontmoetings-
centrum De Rank, kleine zaal, organisatie KVLV Ma-
leizen (contact 02 687 61 05).
Kijken naar kunst met Li Gommeren, dinsdag 13 
om 20 uur, organisatie KVLV, ten Wijngaerd, Don-
kerstraat, Neerijse, (contact: m.muyldermans@sky-
net.be of 0476 84 81 71).
Lezing “Kwaadheid als bron van energie” door 
Jan Lagae, dinsdag 13 om 14 uur: wijkontmoe-
tingscentrum De Rank, kleine zaal, organisatie KVLV 
Maleizen (contact 02 687 61 05).
Seniorenfeest met optreden van het zang- en 
accordeonduo De MELANDO’S, dinsdag 20 om 
14 uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, grote 
zaal, organisatie Gepensioneerdenbond 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, or-
ganisatie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Dansfeest met live muziek, dinsdag 10 van 14 tot 
17 uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine 
zaal, organisatie Gepensioneerdenbond Maleizen, 
Gemeenschapscentrum De Bosuil en Sporeo, (con-
tact en reservering kaarten 5€ via de website www.
debosuil.be, de balie in GC de Bosuil, Witherendreef 
1, 3090 Overijse, tel: 02/657.31.79 of aan de balie in 
het Begijntjesbad, Begijnhof 9, 3090 Overijse, tel: 
02/686.90.20).
Lantaarntocht Meer Maleizen, vrijdag 13 vanaf 18 
uur, vertrek en einde Genval Yacht Club,  Meerlaan 
190/a te Overijse (contact Christophe Charlier, 0497 
23 69 63, info@dorspraad-maleizen.be).
Koken, dinsdag 17 om 13uur, wijkontmoetingscen-
trum De Rank, kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen 
(contact 02 687 61 05).
Naai-atelier, woensdag 18 en 25 om 19.30 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine zaal, or-
ganisatie KVLV Maleizen (contact 0476 84 81 71).

DECEMBER

Koken, dinsdag 1 om 13 uur, wijkontmoetingscen-
trum De Rank, kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen 
(contact 02 687 61 05).
Bloemschikken, donderdag 10 om 19.30 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, kleine zaal, or-
ganisatie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).

Voor een toegangsprijs van slechts 5 € zor-
gen wij voor live muziek van vroeger en nu, 
dansinitiaties, een stuk taart, een kopje 
koffie en een hele namiddag ambiance en 
plezier!

INSCHRIJVEN VOOR DIT DANSFEEST IS WEL 
NOODZAKELIJK!  DIT KAN ONLINE VIA DE WEB-
SITE WWW.DEBOSUIL.BE / AAN DE BALIE IN GC DE 
BOSUIL, WITHERENDREEF 1, 3090 OVERIJSE, TEL: 
02/657.31.79 / AAN DE BALIE IN HET BEGIJN-
TJESBAD, BEGIJNHOF 9, 3090 OVERIJSE, TEL: 
02/686.90.20

DINSDAG 10 NOVEMBER 2015 VAN 14 TOT 17 UUR 
IN WIJKONTMOETINGSCENTRUM DE RANK, OR-
GANISATIE GEPENSIONEERDENBOND MALEIZEN, 
SPOREO EN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE BOSUIL.

drijvende lichtjes en … een toffe naam voor 
deze lichtwandeling. Daarom doen we aan 
elke geïnteresseerde inwoner van Maleizen 
en Overijse een oproep. Voel jij je aange-
sproken om je ideeën te delen met de pro-
jectgroep, of denk je een bijdrage te kunnen 
leveren als vrijwilliger of als bezorger van 
materiaal (gekleurde petflessen, brand-
hout, …), laat dan van je horen. We doen 
een speciale oproep naar de hobbyisten in 
origami. Lees hierover meer in de volgende 
Gazet van Maleizen en op de facebookpa-
gina van de Dorpsraad Maleizen.

VRIJDAG 13 NOVEMBER VANAF 18 UUR, VERTREK 
EN EINDE AAN GENVAL YACHT CLUB, MEERLAAN 
190 A, OVERIJSE.
MEER INFORMATIE OF WIL JE MEEWERKEN AAN 
DEZE ORGANISATIE: CONTACTEER CHRISTOPHE 
CHARLIER, 0497 23 69 63, INFO@DORSPRAAD-
MALEIZEN.BE.

KVLV Maleizen organiseert al decennia lang 
allerhande vormings- en ontspannings-
activiteiten in het gehucht Maleizen. Een 
greep uit de activiteiten die nu in het najaar 
plaatsvinden.

Het naai-atelier, de cursus Koken, de 
workshops Bloemschikken, lezingen en 

voordrachten, cultuuruitstappen, de les-
sen Yoga.

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN EEN ACTIVITEIT? 
JE VINDT ALLE GEGEVENS TERUG IN DE KALEN-
DER VAN DEZE GAZET VAN MALEIZEN EN NEEM 
DAN GAUW CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE 
BESTUURSLEDEN.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER VAN 17.30 TOT 21 UUR 
EN ZONDAG 27 SEPTEMBER VAN 11.30 TOT 14.30 
UUR. ORGANISATIE WSC-MALEIZEN. MEER INFOR-
MATIE KIM DEVROE, WSCMALEIZEN@SLOEBERS.
BE EN KRISTIAN HAMELRYNCKX, 0477 87 44 31.
VOLG ONS OP FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/
WSCMALEIZEN.   

is zeker mogelijk! Groetjes, Chiro Maleizen. 
Meer informatie: www.chiromaleizen.be.

ZONDAG 27 SEPTEMBER VAN 14 UUR TOT 17 UUR, 
PARK MICHIELS, ORGANISATIE CHIRO MALEIZEN 
(CONTACT: NURIA RENARD, 0474 63 39 08).


