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Beste Maleizenaar,

Met deze vierde Gazet van Malei-
zen zetten we de laatste rechte 
lijn in naar de eindmeet van het 
cultuur-in-je-buurt-jaar ‘Meer Ma-
leizen’. We kunnen terugblikken 
op een heel actief cultuurjaar met 
veel extra activiteiten die heel wat 
mensen dichter bij elkaar hebben 
gebracht. Enkele hoogtepunten 
waren: de Erfgoeddag, de Ba-
kenbosfeesten, de aquarelcursus 
‘Maleizen verbeeldt!’, de talrijke 
vormingscursussen van KVLV Ma-
leizen, de Kioskconcerten in Park 
Michiels, de Wielerkoers, de Ter 
Holst familiewandeling, de ‘Meer 
Maleizen’ gezinswandeling, de 
dansfeesten voor de senioren, de 
Open Monumentendag en Malei-
zen Rommelt Maxi. De scholen- en 
dorpsloop op 11 september was 
met naar schatting 500 deelne-
mers een groot succes. Hopelijk is 
er een basis gelegd om bepaalde 
activiteiten in de toekomst blij-
vend te herhalen. Wij hopen zelfs 
dat er met ‘Meer Maleizen’ meer 
kiemen zijn gezaaid voor meer 
gemeenschapsleven in het dorp 
Maleizen.

Wij nodigen u ook allemaal uit 
op onze komende activiteiten: de 
‘Meer-licht’wandeling rond het 
Meer van Genval-Maleizen op vrij-
dag 13 november en ‘Maleizen 
Toast!’, de afsluitende nieuwjaars-
drink die plaatsvindt op vrijdag 8 
januari 2016.

Leo Van den Wijngaert  
schepen van cultuur
Dirk Brankaer 
burgemeester
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De scholen van Maleizen, de ouderra-
den en de Dorpsraad Maleizen organi-
seren op vrijdag 13 november 2015 de 
‘MEER-LICHT’ wandeling aan het meer 
van Genval/Maleizen. De kinderen la-
ten er zelfgemaakte drijvende lichtba-
kens te water. Het plan is om het Meer 
van Genval-Maleizen in het licht te la-
ten baden. Ook jij bent uitgenodigd 
om samen met je familie en vrienden 
deel te nemen aan deze ‘MEER-LICHT’ 
wandeling. Deze wandeling vormt de 
apotheose van het knutselplezier van 
jou en jouw kind.  De organisatoren 
voorzien ter plaatse 2 theelichtjes voor 
elk drijvende lichtbaken.

Vanaf 17 uur zijn alle kinderen, hun 
ouders, de familie, vrienden, buren ... 
welkom in de Yacht Club Genval. Daar 
worden de drijvende lampjes verza-

KVLV Maleizen
De vakantiemaanden waarin we volop 
konden genieten van de zon, liggen 
achter ons. De weersverandering van 
september doet ons meteen in de 
herfst-en wintersferen belanden. Dat 
betekent dat KVLV weer alle hens aan 
dek zet om er boeiend najaar van te 
maken met uiteenlopende activiteiten. 
Zo kan iedereen, jong en minder jong,  
zijn gading vinden. 

Wij willen een ontmoetingsplaats zijn 
voor alle leden. Samenleven, solida-

meld  en kan je een hapje en drankje 
nuttigen. Ten laatste om 17.45 uur zul-
len we de lampjes te water laten.
Om 18 uur start de ‘Meer-licht’ wande-
ling rond het Meer van Genval-Maleizen 
voorafgegaan door de dixielandband 
De Pooltrotters. Om het nog sfeervoller 
te maken mag iedereen nog voor extra 
verlichting zorgen: lampion, lantaarn, 
zaklamp, …
We zullen ongeveer om 19 uur aanko-
men bij de Genval Yachtclub en gezellig 
napraten bij een hapje en een drankje. 
Rond 20 uur eindigt deze activiteit.

ORGANISATIE DORPSRAAD MALEIZEN IN 
SAMENWERKING MET GEMEENTELIJKE KLEU-
TERSCHOOL LOTHARINGENKRUIS EN PAROCHIE-
SCHOOL MALEIZEN.

VRIJDAG 13 NOVEMBER VANAF 17 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, ZIE OOK FACEBOOK-EVENT: MEER-
LICHT-AVOND, WWW.DORPSRAAD-MALEIZEN.BE 

‘Meer-licht’ wandeling

riteit en gezelligheid zijn belangrijke 
waarden in ons leven. Wij hopen je 
vaak te ontmoeten op onze bijeen-
komsten. Het programma kan u in de 
kalender op de laatste bladzijde van 
deze krant terugvinden. 
Hopelijk zien we jou op één van onze 
activiteiten! Heb jij interesse in onze 
KVLV-werking, neem dan vrijblijvend 
contact op met onze voorzitster Maria 
Donck-Rommelaere op het nummer 02 
687 61 05 of via een mailtje naar donck.
rommelaere@skynet.be .

MARIA, BERTHA, LEA, MIA, FLORETTE, DENISE, 
MARIE-LOUISE, ANNE, MIREILLE EN MONIQUE.
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Een terugblik op voorbije activiteiten
Meer Maleizen GEZINSWANDELING
Zondag 9 augustus 2015

Chiro Maleizen wint  
DRUIVENSTOET 2015

SENIORENFEEST 20 oktober met accordeonduo De Melando’s: een succes!

MALEIZEN ROMMELT MAXI 11-12-13 september: Park Michiels

De weergoden waren ons niet zo gun-
stig gezind maar toch telden we 50 
deelnemers aan de wandeling. Een 
wandeling langs stille wegen, die velen 
niet kenden. Jong en oud kon zijn beste 
kant laten zien bij de ludieke opdrach-
ten onderweg. Bij aankomst in de Rank 
werd elke deelnemer verrast met een 
geschenk. Daarna konden de kleine en 
‘grote’ kinderen kennismaken met cir-
custechnieken aangeleerd door moni-
toren van het Leuvense ‘Circus in bewe-
ging’. Een schot in de roos, zo bleek. Wij 
zagen alleen blije gezichten. Wij willen 
het gemeentebestuur danken voor de 
hulp die zij ons boden. 

De Dorpsraad blikt tevreden terug op 
het Maleizen Rommelt MAXI – weekend. 
Het begon met de succesvolle scholen-
loop op een speciaal parcours in het 
Park Michiels voor de meer dan 300 
schoolkinderen en leerkrachten van de 
Gemeentelijke Kleuterschool Lotharin-
genkruis en de Parochieschool Malei-
zen. Om 18 uur startte de dorpsloop 
waar een 35 tal ploegen met in totaal 
145 lopers aan deelnamen. De lokale 
horecazaken openden eetkraampjes 
met heerlijke snacks. De sportavond 
liep naadloos over in de open lucht 
filmvertoningen vanaf 20 uur : Kuifje en 
het geheim van de Eenhoorn en de Ur-
banusfilm Hector.
De weergoden waren ons zaterdag tij-
dens Maleizen Rommelt en de Chirofuif 
‘Godzijdrank’ minder goed gezind. Het 
kioskconcert op zondag kon op betere 
weersomstandigheden rekenen. De 
aanwezigen genoten van de leuke mu-

De Chiro Maleizen werd met hun praal-
wagen met zelfgebouwde druivenserre 
in augustus 2015 winnaar van de Drui-
venstoet. 

Van harte proficiat !

ziek en de dansdemonstraties van de 
swingende jazzformatie ‘The Hop Sh’ 
Bam Connection’. De receptie bracht de 
mensen in de feeststemming. De lekke-
re en gevarieerde hapjes, verzorgd door 
KVLV Maleizen, vielen erg in de smaak. 
Met dank aan alle aanwezigen en aan 
alle vrijwillige medewerkers.



Op 12, 13 en 14 september organi-
seerde de gemeente Overijse voor 
de eerste maal een weekend in teken 
van Open Monumentendag. Gedu-
rende drie dagen bracht deze edi-
tie van Open Monumentendag 900 
bezoekers op de been. In Maleizen 
werden twee monumenten open ge-
steld: zaterdag de Villa Michiels en 
zondag het Oude Klooster. 

De geschiedenis van de villa Michiels 
gaat terug tot 1926, toen de familie 
Michiels de woning aankocht. Zij zijn 
de familie achter de befaamde Côte 
d’Or chocolade. Vele Maleizenaars 
gingen dan ook werken voor de fa-
briek in de Barastraat in Brussel. De 
familie stond gekend om hun vrijge-
vigheid, zo financierden ze de bouw 
van de huidige parochieschool en 
waren ze nauw verbonden met het 
verenigingsleven in Maleizen.  

De familie Michiels werd vrijdag 11 
september ontvangen door het sche-
pencollege en Druivenambassadeur 
Mikel I. Er werd eerst hulde gebracht 
aan de familie aan de grafkapel op 
het kerkhof, waar Mikel samen met 
Françoise Michiels bloemen neer-
legde. De kinderen van Jean Michiels 
brachten na vijftig jaar een bezoek 
aan hun voormalige woning en tuin 
(het huidige park Michiels) dat er 
voor de gelegenheid piekfijn bijlag.  
Er was eveneens een tentoonstelling 
die de geschiedenis van chocolade 
en de familie belichtte. Alle bezoe-
kers werden dan ook getrakteerd op 
een chocoladeproevertje. 

In april 2015 organiseerden GC de  
Bosuil samen met Sporeo voor de 
tweede maal een dansfeest. Dit was 
opnieuw zo een succes dat de deelne-
mers vroegen om meerdere malen per 
jaar zo een dansfeest te organiseren. 
De Bosuil en Sporeo slaan opnieuw 
de handen in elkaar en organiseren in 
samenwerking met de Gepensioneer-
denbond Maleizen een heus dansfeest 
voor jong en oud.  Wij nodigen je daar-
om graag uit om te komen dansen 
met je man of vrouw, zoon of dochter, 
kleinzoon of –dochter, buurvrouw of 
–man. De chachacha of de jive, een 
ballroomdans of een polonaise, een 
zitdans of zumba, … het maakt niet 
uit.  Zolang je maar komt dansen, want 
dansen is bewegen, maar dan zo veel 
leuker!  

Dansfeest met LIVE muziek

Record aantal bezoekers voor Open Monumentendag Maleizen
Familie Michiels van Côte d’Or bezoekt villa Michiels 

Zondagnamiddag werd het publiek 
ontvangen in het Oude Klooster van 
Maleizen. Het klooster werd gesticht 
door Zusters van het Heilig Hart van 
Maria. Momenteel worden de gebou-
wen beheerd door Christus Sacerdos 
vzw, die de gebouwen beheert en 
verhuurt aan de Sint-Ignatiusschool. 
De prachtige gerestaureerde kapel, 
tuin en kloostergebouwen werden 
bezocht onder begeleiding van een 
gids. In de feestzaal stond een ten-
toonstelling en werd een concert 
gegeven door het fluitistenensemble 
‘4beauforte’.

FRANÇOISE MICHIELS KREEG DRUIVEN UIT HANDEN VAN DRUIVENAMBASSADEUR MIKEL I, NET ALS 
MARIE-THÉRÈSE VAN DE VOORDE, DOCHTER VAN VOORMALIG HOVENIER MAURICE EN DE HUIDIGE EIGE-
NARES ESTHER RODRIGUEZ.

DE VILLA IS MET VEEL 
SMAAK EN RESPECT 
VOOR HET AUTHENTIEKE 
KARAKTER GERESTAU-
REERD DOOR ESTHER 
EN HAAR MAN YOUSSEF 
POULIATOUR. 

Voor een toegangsprijs van slechts 5 € 
zorgen 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!  
• via de website www.debosuil.be
• aan de balie in GC de Bosuil,  

Witherendreef 1, 3090 Overijse,  
tel: 02 657 31 79

• aan de balie in het Begijntjesbad, 
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.

Maandag brachten de tweede en 
derde graad van de Parochieschool 
Maleizen, Gemeentelijke Basisschool 
Overijse en de eerste graad van het 
Sint-Martinuscollege Overijse een 
bezoek aan beide monumenten.



Kalender

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).

NOVEMBER

Bloemschikken, donderdag 12 om 19.30 
uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, 
kleine zaal, organisatie KVLV Maleizen (con-
tact 02 687 61 05).

Meer-licht wandeling, vrijdag 13 van 17 
tot 20 uur, Meer van Genval-Maleizen, start 
en einde aan Genval Yacht Club, Meerlaan 
190/a te Overijse, organisatie Dorpsraad 
Maleizen, contact Christophe Charlier, 0497 
23 69 63, info@dorspraad-maleizen.be.

Dansfeest met live muziek, dinsdag 10 
van 14 tot 17 uur, wijkontmoetingscentrum 
De Rank, kleine zaal, organisatie Gepensi-
oneerdenbond Maleizen, Gemeenschaps-
centrum De Bosuil en Sporeo, (contact en 
reservering kaarten 5€ via de website www.
debosuil.be, de balie in GC de Bosuil, Withe-
rendreef 1, 3090 Overijse, tel: 02/657.31.79 
of aan de balie in het Begijntjesbad, Begijn-
hof 9, 3090 Overijse, tel: 02/686.90.20).

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).

JANUARI

Maleizen Toost, vrijdag 8 vanaf 18.30 uur, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, grote 
zaal, organisatie dorpsraad Maleizen in 
samenwerking met lokale horeca (infor-
matie en contact via info@dorspraad-
maleizen.be).

Winterrestaurant,  zaterdag 30 en zondag 31, 
wijkontmoetingscentrum De Rank, grote 
zaal, organisatie Parochieschool Maleizen 
en De Lanetuin Tombeek (contact vbsma-
leizen@telenet.be, 02 687 38 75).

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.
Verantwoordelijke Uitgever: college van burgemeester en schepenen, Dieter Vanderhaeghe, gemeen-
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Met dank aan de Dorpsraad, de verenigingen en geïnteresseerde inwoners van Maleizen.

Tijdens het weekend van 30-31 januari 
2016 organiseert parochieschool Maleizen 
samen met de collega’s van de parochie-
school in Tombeek naar jaarlijkse traditie 
weer het winterrestaurant. Iedereen in de 
buurt wordt vriendelijk uitgenodigd op dit 
gebeuren, dat opnieuw plaatsvindt in ont-
moetingscentrum De Rank. Hier kan u in 

een gezellig kader aan zeer democratische 
prijzen tafelen, zowel op zaterdag 30 als 
zondag 31 januari 2016. 

VOOR MEER INFO EN INSCHRIJVEN:  
VBSMALEIZEN@TELENET.BE  
OF BEL NAAR 02 687 38 75.

Naar goede gewoonte organiseert de 
Dorpsraad Maleizen in januari opnieuw 
haar nieuwjaarsdrink. We verwelkomen jou 
met familie en buren met een gratis drank-
je. De plaatselijke horecazaken zorgen voor 
een lekker hapje. Dranken zijn aan demo-
cratische prijzen te verkrijgen.

Voor de muziek zorgt de ambiancegroep 
‘Op ’t goevallend oeit’ uit Vilvoorde. ‘Op ’t 
goevallend oeit’ of ‘zoals het uitkomt’ is de 
naam van een folkgroep die rijmt op am-
biance, eerlijke en ongedwongen leut. Met 
een mengelmoes van stijlen slagen zij erin 
het publiek aan te steken, te doen zingen, te 

doen lachen. Zij lieten al een onvergetelijke 
indruk na op het eerste Kioskconcert van 7 
juni, daarom willen wij hen zeker aan jou 
voorstellen tijdens ‘Maleizen Toast’. Na het 
optreden kan er dan nog tot in de vroege 
uurtjes gedanst worden.

VRIJDAG 8 JANUARI 2016 VANAF 18.30 UUR.
WIJKONTMOETINGSCENTRUM ‘DE RANK’, HOEI-
LAARTSESTEENWEG 56.

Uitnodiging: Maleizen Toost

Winterrestaurant  
parochieschool Maleizen


