
De Gazet  
van Maleizen

Meer leven in Maleizen  
 
Het cultuurjaar ‘Meer Maleizen’ draait op 
volle toeren. De erfgoeddag op 26 april in 
De Rank en de start van het toeristisch sei-
zoen op zondag 3 mei zijn activiteiten die 
bij het verschijnen van deze krant plaats-
vinden. Op 4 mei brengt poolreiziger Dixie 
Dansercoer een meeslepend verslag van 
zijn poolreizen. Tijdens het pinksterweek-
end is er feestgedruis in Bakenbos tijdens 
de Bakenbosfeesten. Op 23 mei is er voor 
de sportievelingen de Wielerkoers van 
Maleizen. Op 10 juni kan je deelnemen 
aan het Tuinbezoek van KVLV Maleizen. 
Op 30 mei start de vierdelige beginners-
cursus Aquarel. Op zondag 7 juni vindt het 
eerste kioskconcert in het Park Michiels 
plaats en op 9 augustus organiseert het 
KVLV een gezinswandeling met anima-
tie, … een waaier van activiteiten voor 
ieder wat wils. Al deze activiteiten zijn er 
voor jou, beste Maleizenaar. Dit is dan ook 
een warme oproep om er aan deel te ne-
men.

Na de zomer krijgt Maleizen Rommelt een 
extra dimensie met een heuse dorpsloop, 
een open luchtfilm en een kioskconcert. 
Deze en andere activiteiten van het najaar 
zijn nog in volle voorbereiding. Lees hier-
over meer in onze volgende Gazet van Ma-
leizen. Meewerken aan deze activiteiten 
kan nog steeds. Of heb je een idee voor 
een activiteit? Neem dan zeker contact 
met onze cultuurdienst.

Leo Van den Wijngaert  
schepen van cultuur
Dirk Brankaer 
burgemeester

Bakenbosfeesten
2de jaargang - mei 2015 - 2de editie

Snuffel- en rommelmarkt  
Deelnameprijs = € 6 per 4 meter (kinde-
ren tot 12 jaar gratis). 
INFO OP TELEFOONNR. 02/657 04 03 OF PER EMAIL: 

DEVYVER.LOITS@TELENET.BE . VANAF 10 U.

Bakenbos uitgebreid  eetfestijn 
Dit jaar zijn er nieuwe eetstandjes en 
is er een ruimer assortiment om onze 
trouwe bezoekers extra te verwennen. 
Bij goed of slecht weer hebben we voor 
elk wat wils zoals hamburgers met di-
verse slaatjes, traditionele pensen, 
soepjes, ijsjes, nieuwe maatjes en voor 
de kinderen suikerspin, popcorn, …  
Kom gerust een kijkje nemen en zeker 
eens proeven. 

De leeuw gekaderd
Bij helder weer kan je op Bakenbos de 
leeuw van Waterloo spotten, wij heb-
ben hem voor jullie ingekaderd en dat 
naar aanleiding van de 200ste verjaar-
dag van de slag van Waterloo. De kader 
vind je in de ‘Rue du Bakenbos’ op het 
grondgebied van La Hulpe. 

Nogal  neig
Is een Vlaams-Brabantse folkgroep die 
een ietwat aparte ‘sound’ ontwikkeld 
heeft. De groep bouwde een reputa-
tie op als ambiance-maker tussen de 
tafeltjes en dichtbij de mensen, maar 
verzorgt ook meer ernstige feestelijk-
heden. Mede dankzij het uitgebreid 
repertoire (folk, kleinkunst, meezin-
gers, liekes uit de ‘oude doos’, dialect, 
Iers, voor elk wat wils...) passen zij zich 
aan elke gelegenheid en publiek aan. 
De grote verscheidenheid aan instru-
menten (viool, contrabas, accordeon, 
gitaar, mandoline, fluitjes allerlei, doe-
delzak, sax(en), ocarina, draailier, le-
pels en andere percussie...) zorgt voor 
een steeds afwisselende en boeiende 
klankkleur. Altijd anders, maar altijd 
‘NOGAL NEIG’! 
14 U: DECAT - 14.30 U: PIRQUIN – 15 U: ALSTEENS  

-  15.30 U: LINDEBOOM – 16 U: TENT – 16.30 U: NEER-

HOFTENTOONSTELLING

Two cover up
Is een  streekband  die zal optreden 
aan de “Garage Pirquin”  aan de tradi-
tionele kriek en geuze tap. 
14 U. – 15 U. – 16 U.

Kunst op bakenbos
Verschillende kunstenaars van de 
streek exposeren hun werken  in de 
‘Garage Pirquin’. Met onder andere Da-
vid Filé, Claudia Heim, Eddy Derom, …
OPEN VANAF 11 UUR.

De fanfare ‘De turfstekers’
uit Terlanen zullen op de  snuffelmarkt 
optreden.  
14 U: FEESTTENT - 14.30 U: NEERHOFTENTOON-

STELLING – 15 U: DECAT - 15.30 U: PIRQUIN – 16 U: 

ALSTEENS – 16.30 U: LINDEBOOM.

Muziek mobiel Mooss (voor kinderen)
Ruim de baan! We halen de Muziek 
Mobiel van stal en dat zal je geweten 
hebben! Hij ziet eruit als een beschei-
den aanhangwagen, maar eenmaal 
opengeklapt geeft hij een ongelofelijk 
aanbod aan klinkende mogelijkheden 
prijs. Je kan je volledig laten gaan: 
op de conga’s, de gestemde klokjes, 
allerlei verschillende trommels, een 
elektronisch orgel, met stemeffecten ... 
Heel kleine geluidjes of loeihard. In je 
eentje of met een hele groep. En dan 
spreken we één en ander af en voor je 
het beseft, ben je een heus muziekstuk 
aan het spelen. Zomaar uit het niets! 
Een orkest in een aanhangwagen. 
Geestig geweld dus. 
OP (EN AAN EN ROND EN IN) DE MUZIEK MOBIEL.   

HET OPTREDEN IS VOORZIEN AAN DE FEESTTENT.

VAN 14 U. TOT 17  U.

Graffiti workshop (voor kinderen)
In een workshop nemen we een groep 
van 15 tal  jongeren tussen 9 en 12 
jaar mee in het verhaal van graffiti en 
brengen we hen de beginselen van het 
graffitispuiten bij. Eerst maken ze een 
typische graffititekening (tag) op pa-
pier, om die daarna op een paneel te 
spuiten. 
ER WORDT GEVRAAGD  OM IN TE SCHRIJVEN BIJ 

“BLOEMEN MIRANDA”, DEELNEMEN KOST 5€. 

VANAF 14 U FEESTTENT.

Doorlopend vanaf 13 u: tentoonstel-
ling neerhofdieren, kermisattractie 
en springkasteel voor kinderen

Clown Stoffel
maakt in een oogwenk de meest uit-
eenlopende ballonfiguren, verwacht 
je niet aan een gewoon hondje ... maar 
aan leuke, eigentijdse creaties. Hij is in 
2009 uitgeroepen tot de Clown Idool 
van Amerika. In korte tijd voorziet hij 
talrijke kinderen van een ballonfiguur, 
ze zijn er dol op, niemand gaat naar 
huis zonder ballon.  Je kan hem op zon-
dag vinden aan de kermisattracties.
BIJ   “BLOEMEN MIRANDA” VANAF 14 U. 

ER IS EEN TAP VOORZIEN.

Demonstratie karate
Ryo Dojo is een full-contact karateclub 
uit Hoeilaart. Sensei Dave Geentjes 

traint al meer dan 30 jaar volgens de 
Japense Kyokushin traditie. Op zijn 
beurt geeft hij zijn ervaring en inzich-
ten door aan z’n leerlingen en toekom-
stige karateka’s. “We maken tijdens het 
vechten fysiek contact met volle im-
pact. Volharding en samenwerking zijn 
twee van onze basiswaarden. Naast 
het vechten, trainen we ook op con-
ditie, zelfverdediging en technieken.”, 
legt Dave uit. “Deze technieken komen 
handig van pas bij spectaculaire breek-
testen waarvan wijk Bakenbos getuige 
zal zijn. Uiteraard valt dit onder de noe-
mer “don’t try this at home”. Kom ge-
woon kijken naar onze demonstratie. 
Wie weet, krijg je de microbe te pakken 
en kan je komen trainen in onze dojo”.
12 U.  FEESTTENT   -  14 U. ALSTEENS   -  16 U.  DECAT 

Fietsattracties  (voor kinderen)
Met speciale fietsen kunnen kinderen 
rondjes maken op straat. 
JOZEF KUMPSSTRAAT  VANAF  NR. 15  TOT DE CAR-

REFOUR, VAN 14 TOT  17 UUR.

Muscaloco   
Een Murga fanfare is een hedendaagse 
straatfanfare die werkt rond muziek, 
dans, woord en kostuums en verbon-
den is met een straat, buurt of regio.  
In Overijse werd door De Kerselaar 
en Cultuurcentrum Den Blank zo een 
fanfare opgericht: Muscaloco is ech-
ter geen gewone Murgafanfare. Het is 
bovendien een uniek inclusieproject. 
Mensen met en zonder beperking dan-
sen, zingen en musiceren samen. Het 
is een vrolijke bende van een dertigtal 
zangers, dansers en muzikanten. 
17U.  IN DE FEESTTENT.

De wandelzoektocht
LOOPT VAN ZATERDAG 23 MEI (19 UUR) OVER ZON-

DAG 24 MEI (VAN 10 TOT 19 UUR) TOT MAANDAG 25 

MEI OM 13 UUR.

Meer informatie:
Christophe Huyberechts,
Bakenbosfeesten@gmail.com

In het Pinksterweekend van 2015 draaien de Bakenbosfeesten opnieuw op volle toeren. De Baken-
bosfeesten worden georganiseerd door de inwoners van de wijk gelegen op de grens van de drie ge-
meenten Maleizen (Overijse), Hoeilaart en Terhulpen. Iedereen is welkom.
Een greep uit het programma van zondag 24 mei:



Uitstap naar Antwerpen

WSC Wielerkoers
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
WSC Maleizen hun wielerwedstrijd 
op zaterdag (uitzonderlijk) 23 mei 
vanaf 15 uur. Het bestuur heeft be-
slist om het parcours van vorig jaar 
te behouden. Dit jaar hebben we dus 
ook geen kasseistroken en zal het 
vertrek en aankomst aan de Rank 
zijn. De meeste streekrenners rijden 
de wedstrijden mee voor de ‘elite 
zonder contract’ en voor de ‘belof-
ten’. Die renners en hun supporters 
zijn allemaal welkom. 
De ronden van het nieuwe parcours 
zijn 10,5 km. Er zullen 11 ronden 
gereden worden. Tijdens en na de 
koers kan je onze club steunen door 
een hapje of drankje te nuttigen op 
de binnenkoer van De Rank. Noteer 
deze datum alvast in jouw agenda. 

WSC Maleizen zoekt nog seingevers. 
Wie zich geroepen voelt om een 

handje toe te steken mag daarom 
graag even contact nemen met 
Kristian Hamelryckx 0477 87 44 31.
Een wielerwedstrijd meemaken is 
altijd leuk maar de organisatie er-
van kost handenvol geld. Daarom 
organiseren we ook dit jaar op 26  
en 27 september onze jaarlijkse 
mosselkermis. Volgens Jeroen 
Meeus, en die kent er wel wat van, 
zijn de mosselen eind september 
op hun best!

ORGANISATIE WSC-MALEIZEN
MEER INFORMATIE KIM DEVROE,  
WSCMALEIZEN@SLOEBERS.BE EN  
KRISTIAN HAMELRYNCKX, 0477 87 44 31.
VOLG ONS OP FACEBOOK:  
WWW.FACEBOOK.COM/WSCMALEIZEN 

KVLV MALEIZEN organiseert een bus-
uitstap naar Antwerpen. Het vertrek 
is voorzien om 8.30 uur stipt op de 
parking in het centrum van Maleizen. 
Op het programma staan in de voor-
middag een bezoek aan likeurstokerij 
Elexir d’Anvers, een middaglunch, het 
panorama-terras van het Museum aan 
de Stroom (MAS), een stadswandeling 
met een bezoek aan de Sint-Andries-
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Voordracht Dixie Dansercoer

De bekende poolreiziger, Dixie Danser-
coer geeft 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 wereld van 
sneeuw en ijs met uitzonderlijke uitda-
gingen en ervaringen.

Mis deze avond niet!

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.

Opening toeristisch seizoen
Ontdek de boeiende geschiedenis van Maleizen en de schilderachtige 
natuur in het domein Ter Holst.  Met een kleine verrassing als afsluiter … 

STARTPUNT: PARKING VERKEERSLICHTEN – TERHULPENSESTEENWEG – MALEIZEN
DUUR: ± 2U30 – DEELNAME GRATIS
INFO: DIENST TOERISME – 02 785 33 73 – INFO@OVERIJSE.BE
ORGANISATIE : GEMEENTE EN VVV OVERIJSE IN HET KADER VAN MEER MALEIZEN.

Zondag 3 mei 2015 – 14.00 uur

‘Ter Holst familiewandeling’ kerk. Schrijf je snel in, er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar!

WANNEER: MAANDAG 4 MEI 2015.
DEELNAMEPRIJS: 50 € (BUS, BEZOEKEN EN 
LUNCH INBEGREPEN). 
INSCHRIJVEN: BIJ MONIQUE MUYLDERMANS, 
0476 84 81 71, M.MUYLDERMANS@SKYNET.BE.



Ook dit jaar doen wij, Chiro Maleizen 
mee aan de spaaractie van Joyvalle en 
Appelsientje. Drinken jullie thuis Joy-
valle melk of Appelsientje? Dan kun-
nen jullie ons helpen! Knip de rode 
flapjes uit de deelnemende verpakkin-
gen en bezorg ze ons voor 20 mei. Per 
10 flapjes krijgen wij 1 liter Joyvalle AA 
melk of 1 liter Appelsientje sinaasap-
pelsap gratis voor ons Chirokamp. De 
flapjes mogen in de brievenbus bij 

Kvlv ‘meer maleizen’ – gezinswandeling

Gepensioneerdenbond maleizen:  
koffietafels en seniorenfeest 

Bloemen Marchand gestoken worden, 
F. Bergiersstraat 58, 3090 Overijse.

MEER INFO KAN JE VINDEN OP 
HTTP://WWW.LEKKEROPKAMP.BE/NL. 
BEKIJK OOK ZEKER EENS ONZE SITE 
WWW.CHIROMALEIZEN.BE
MEER INFORMATIE: NURIA RENARD 
(HOOFDLEIDSTER), 
NURIA3040@HOTMAIL.COM,
0474 63 39 08.

In het kader van Meer Maleizen orga-
niseert KVLV Maleizen op 9 augustus 
een wandeling voor heel het gezin. Wij 
vertrekken aan De Rank en gaan we al 
wandelend kleine wegen en paadjes 
ontdekken. We voorzien een drietal 
stopplaatsen met een drankje en mu-
ziek, de kinderen kunnen er opdrach-
ten uitvoeren. Eens terug in De Rank, 
bundelen we de resultaten van de 
opdrachten. Elk kind krijgt een leuke 
verrassing. Een animatie-act brengt 
de welgekomen ontspanning na de in-
spanning. Verder kan iedereen nog na-
genieten van een hapje en een tapje. 

In totaal zetten een vijftiental vrijwil-
ligers zich iedere laatste dinsdag van 
de maand in voor een gezellige kof-
fietafel, die door de 70 leden van de 
bond enorm geprezen wordt. Speciale 
gelegenheid is echter het paasfeest 
en later op het jaar het kerstfeest met 
grote tombola. Beiden beginnen met 

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 Maleizen 
door in het park. Op zondag worden de gebouwen van VZW Christus Sacerdos 
open gesteld. Dit is het voormalige klooster van de Zusters van het Heilig Hart 
van Maria (1867) aan de Terhulpensesteenweg. 

Oproep!
Help jij ons deze Open Monumentendag 
vorm te geven? We zijn op zoek naar foto’s, 
souvenirs en/of verhalen van Maleizenaars! 
Ken je iemand die voor de familie Michiels 
werkte? (in hun villa of fabriek) Een moe-
der, tante of zus die school liep in het 
klooster? Alle materiaal, ideeën en sug-
gesties zijn welkom. 

Praktisch
Analoge foto’s kan je persoonlijk binnenbrengen 
op de dienst Mens en Samenleving of opsturen 
per post. Een elektronische versie kan je bezor-
gen via mail of cd-rom. Al het materiaal 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

Chiro Maleizen 
Oproep aan Maleizenaars

VILLA MICHIELS (COLLECTIE E. BEERNAERT)  
KLOOSTER MALEIZEN (COLLECTIE FRANCIS STROOBANTS) 

Heb jij ook zo een bewondering voor 
de schoonheid van aquarelkunst? Wil 
je graag eens zelf aan de slag gaan met 
deze bijzondere kunstvorm? Schrijf je 
dan in voor de workshop ‘Maleizen Ver-
beeldt!’, een aquarelcursus in vier delen 
onder de deskundige leiding van Nina 
Joerchjan. 

De uit Georgië afkomstige Nina Joerch-
jan woont reeds 20 jaar in België. Aan 
de Staatsuniversiteit van Tbilisi behaal-
de ze haar diploma voor schone kun-
sten en schilderen. Ze heeft ook aan de 
Academie van Leuven gestudeerd. Nina 
neemt actief deel aan kunstwedstrijden 

en organiseert eigen tentoonstellingen. 
Daarnaast is Nina onder meer werk-
zaam als lesgeefster aan de Academie 
van Jean Rigaux. 

ZATERDAGEN 30 MEI, 6, 13 EN 20 JUNI 2015, 
TELKENS VAN 14  TOT 18 UUR. DE PRECIEZE LO-
CATIES IN MALEIZEN WORDEN NOG MEEGEDEELD 
BIJ JE INSCHRIJVING.
INSCHRIJVEN VIA WWW.DENBLANK.BE , BEGIJN-
HOF 11, 3090 OVERIJSE, INFO@DENBLANK.BE OF 
BELLEN NAAR CULTUURCENTRUM DEN BLANK, 
02 687 59 59.
MAXIMUM 10 DEELNEMERS, PRIJS: 60 EURO 
VOOR MATERIAALKOSTEN RECHTSTREEKS TE 
BETALEN AAN DE LESGEEFSTER.

Maleizen verbeeldt!
een aquarelcursus in vier delen onder leiding van Nina Joerchjan.

een misviering gevolgd door een heer-
lijk feestmaal. Tijdens het lopende jaar 
voorzien wij twee uitstappen met de 
autobus, namelijk een mosselfestijn 
en een jachtdiner. Tot slot is er ook een 
feest met animatie georganiseerd sa-
men met KVLV en ziekenzorg Maleizen.
Voor onze activiteiten, de koffietafel 
met een komisch optreden van het 
duo ‘Danny en Roger’ (dinsdag 30 juni 
2015) en het Seniorenfeest met het 
optreden van het zang-en accordeon-
duo De Melando’s (dinsdag 20 oktober 
2015): zie de kalender op de laatste pa-
gina van deze krant. 

LOCATIE KOFFIETAFELS: WIJKONTMOETINGSCEN-
TRUM DE RANK
ORGANISATIE GEPENSIONEERDENBOND MALEI-
ZEN (CONTACT RITA SEGERS, 02 687 92 74 OF 
0477 54 03 09).

Kies je voor een fijne en gezonde zon-
dagnamiddag? Kom dan zeker met je 
gezin.

WANNEER : ZONDAG 9 AUGUSTUS OM 14 UUR
VERTREK EN EINDE: WIJKONTMOETINGSCEN-
TRUM DE RANK, HOEILAARTSESTWEG 56
DEELNAME: €2 PER VOLWASSENE, €1 PER KIND.
ORGANISATIE KVLV MALEIZEN  
(CONTACT 02 687 61 05).



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

Kioskconcert – park michiels  
met “Op ’t goevallend oeit”

In Park Michiels staat een muziekki-
osk… zo alleen en ongebruikt… De 
werkgroep ‘Meer Maleizen’ bleef niet 
bij de pakken zitten en start met een 
reeks ‘Kioskconcert – Park Michiels’ op 
zondagmiddag. Hopelijk is dit de start 
van een lange gezellige traditie.
Het opzet is eenvoudig: de dorpsraad 
en cultuurdienst zorgen voor een leu-
ke muziekgroep die komt optreden 
en het publiek brengt zijn eigen stoel 
mee en verzamelt rond de kiosk. De 
dorpsraad zorgt voor een hapje en een 
drankje. Samen maken we er een ge-
zellige boel van.

Het eerste kioskconcert wordt er één om van te snoepen, de Vilvoordse amu-
sante folkgroep ‘Op ’t goevallend oeit’, brengt een mengelmoes van folkmu-
ziekstijlen en slaagt er in om het publiek aan te steken en te doen lachen. En of 
ze op hun kiosk zullen blijven staan, dat is niet zeker…

U komt toch ook?

PARK MICHIELS (TERHULPENSESTEENWEG)
ZONDAG 7 JUNI OM 11 UUR
ORGANISATIE : CULTUURDIENST OVERIJSE EN DORPSRAAD MALEIZEN.
INFORMATIE: ILYA.DEROEY@OVERIJSE.BE, 02 687 59 59.

Maleizen rommelt MAXI
Het weekend van 11-12-13 september 2015 belooft een maxi-versie te wor-
den van Maleizen Rommelt met op vrijdagavond de 1ste dorpsloop en de open 
luchtfilm ‘Hector’ , op zaterdag Maleizen Rommelt, het Chirodorp, de Open 

Monumentendag in Villa Michiels, 
de optredens van enkele streek-
groepen en dj Ambiteam en ‘God 
zij drank’ en op zondag de Open 
Monumentendag in het klooster 
van Maleizen, de openluchtmis en 
het tweede Kioskconcert in Park 
Michiels. In volgende editie vind je 
een uitgebreid programma terug 
van Maleizen Rommelt ‘Maxi’.

Dorpsloop
Voor de dorpsloop kan je nu al reserveren. Heb je zin om in het park van Malei-
zen op een nazomeravond een dorpsloop met hindernissen te doen? Dat kan 
op vrijdag 11 september samen met je vrienden of gezin. 

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), veteranen (>40) best verkleed..

Gelijktijdig kan je in het park terecht voor een hapje en een drankje.   

DE INSCHRIJVING KOST 10 EURO PER TEAM. WE STARTEN OM 18U
ORGANISATIE OUDERRAAD PAROCHIESCHOOL MALEIZEN. 
MEER INFO EN INSCHRIJVING VIA VANAERSCHOT.GEERT@GMAIL.COM, TEL: 0476 96 79 37.

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, orga-
nisatie 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, or-
ganisatie KVLV Maleizen (contact 02 688 05 00).
Nordic Walking, elke woensdag om 19.30, tel-
kens andere vertrekplaats (contact 02 687 56 88).

APRIL
Erfgoeddag thema ‘Erf’ met verschillende 
workshops (zie artikel in deze krant), zondag 26 
van 10-18 uur, wijkontmoetingscentrum De Rank, 
organisatie gemeente Overijse, dienst mens en 
samenleving – erfgoed, Begijnhof 17 (contact: 
erfgoedmedewerker Lynn Debecker, lynn.debec-
ker@overijse.be, 02 785 33 75).
Erfgoeddag thema ‘Erf’ voor scholen, met ver-
schillende workshops (zie artikel in deze krant), 
maandag 9 van 15 uur, wijkontmoetingscentrum 
De Rank, organisatie gemeente Overijse, dienst 
mens en samenleving – 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 (contact 02 687 61 05).

MEI
Uitstap naar Antwerpen, maandag 4 mei 2015 
om 8.30 uur, vertrek op parking centrum Malei-
zen, organisatie KVLV Maleizen (contact Monique 
Muyldermans, 0476 84 81 71, m.muyldermans@
skynet.be).
Voordracht Dixie Dansercoer (zie ook artikel in 
deze krant), woensdag 6 om 20 uur, wijkontmoe-
tingscentrum De Rank, kleine zaal, organisatie 
KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Lentewandeling KVLV, vrijdag 8 om 13.30 uur, 
vertrek aan wijkontmoetingscentrum de Rank, 
organisatie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Wielerwedstrijd, zaterdag 23 mei om 15 uur, 
vertrek aan wijkontmoetingscentrum De Rank 
Maleizen, organisatie WSC-Maleizen (contact Kim 
Devroe, wscmaleizen@sloebers.be en Kristian 
Hamelrynckx, 0477 87 44 31).
Bakenbosfeesten, zaterdag 23 vanaf 19 uur, zon-
dag 24 van 10-19 uur, wandelzoektocht maan-
dag 25 om 13 uur , wijk Bakenbos, organisatie Ba-
kenbosfeesten (contact Christophe Huyberechts, 
bakenbosfeesten@gmail.com).
Kinderkermis – schoolfeest, zaterdag 30 van 
13.30 tot 19 uur, Park Michiels, organisatie Paro-
chieschool Maleizen (contact: Lisette 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 petanqueclub 
in wijkontmoetingscentrum “Den Turf”, Arthur 
Michielsplein 3 Terlanen (Overijse), organisatie 
petanqueclub De Bierkar (contact jeannine.van.
horenbeke@skynet.be).
1ste Kioskconcert- Park Michiels met ‘Op ’t 
goevallend oeit’, zondag 7 om 11 uur, kiosk Park 
Michiels (gelegen aan de Terhulpensesteenweg), 
organisatie cultuurdienst Overijse en dorpsraad 
Maleizen, (contact ilya.deroey@overijse.be, CC 
Den Blank, 02 687 59 59).
Petanquetornooi (Tripletten), zondag 7 om 14 
uur, op de terreinen van petanqueclub in wijkont-
moetingscentrum “Den Turf”, Arthur Michielsplein 
3 Terlanen (Overijse), organisatie petanqueclub 
De Bierkar (contact jeannine.van.horenbeke@
skynet.be).
Tuinbezoek (in Overijse-centrum),
woens dag 10, bezoeken aan drietal tuinen om 
18, 19 of 20 uur, organisatie KVLV Gewest Overijse 
(contact Marie-Louise Lefever, 02 657 42 79).

Koffietafel een komisch optreden met “DANNY 
en ROGER”, dinsdag 30  om 14.30 uur, organi-
satie Gepensioneerdenbond Maleizen, wijkont-
moetingscentrum ‘De Rank’, inkom niet-leden : 5 
euro ( koffie, broodje en dessert inbegrepen), in-
schrijven voor 15 juni 2015, (contact: Rita Segers 
02 687 92 74 of 0477 54 03 09).

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

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

SEPTEMBER
Dorpsloop Maleizen, vrijdag 11 van 18 tot 20u, 
Park Michiels, organisatie ouderraad Parochie-
school Maleizen. (contact: vanaerschot.geert@
gmail.com  0476 96 79 37).
Open Serredag, zaterdag 12 en zondag 13, 
tussen 10-17 uur, locatie in Maleizen is het ser-
ristenbedrijf Gilbert Distelmans, organisatie De 
Sterredruif (contact www.tafeldruif.be, Gilbert 
Distelmans, Terhulpensesteenweg 398, 3090 
Overijse, tel: 02 688 05 00).
Maleizen Rommelt en Chirodorp, zaterdag 
12, Park Michiels, organisatie Maleizen Feest! en 
Chiro Maleizen (contact Vera De Man, vera_dm@
hotmail.com en Nuria Renard, nuria3040@hot-
mail.com).
Open Monumentendag, Villa Michiels, zaterdag 
12, van 10-18 uur, organisatie Gemeente Overijse, 
dienst mens en samenleving (contact erfgoed-
medewerker Lynn Debecker, lynn.debecker@
overijse.be, 02 785 33 75).
Open Monumentendag, Klooster Maleizen, 
zondag 13, van 10-18 uur, organisatie Gemeente 
Overijse, dienst mens en samenleving (contact 
erf goedmedewerker Lynn Debecker, 
lynn.debecker@overijse.be, 02 785 33 75).
2de Kioskconcert- Park Michiels, zondag 13 
om 11 uur, kiosk Park Michiels (gelegen aan de 
Terhulpensesteenweg), organisatie cultuurdienst 
Overijse en dorpsraad Maleizen, (contact ilya.
deroey@overijse.be, CC Den Blank, 02 687 59 59).
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 De-
vroe, wscmaleizen@sloebers.be en Kristian Ha-
melrynckx, 0477 87 44 31).

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 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, 
organisatie KVLV Maleizen (contact 02 687 61 05).
Koken, dinsdag 17 om 13uur, wijkontmoetings-
centrum 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, 
organisatie KVLV Maleizen (contact 0476 84 81 71).

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

‘Nu is deze kiosk nog leeg,  
op zondag 7 juni niet meer…’


