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Beste lezer,
U hebt het splinternieuwe magazine van Overijse2002 in handen. En daar ben 
ik als voorzitter bijzonder trots op. Het hele redactieteam heeft - onder de 
leiding van Sandra Wille - heel hard gewerkt om dit eerste nummer voor te 
bereiden. Het is onze bedoeling het magazine twee keer per jaar bij u in de bus 
te deponeren. Een keertje in het voorjaar en nog eens in het najaar.  

Ook het concept is nieuw. Aangezien dit een blad is van Overijsenaren voor 
Overijsenaren, willen we de beruchte “kloof” tussen burger en politiek wat 
kleiner maken. Daarom geen saaie opsomming van partijpolitieke standpun-
ten, maar wel leesbare stukken die u een blik gunnen achter de schermen van 
de politiek. Want politiek draait om mensen, om u dus. 

Zo kunt u kennismaken met ons nieuw Dagelijks Bestuur en focussen we op 
het nieuwe woonzorgcentrum en het heraangelegde Stationsplein. Ook volg-
den we onze OCMW-voorzitter in onze rubriek “Een dag uit het leven van…”. In 
deze rubriek willen we elke keer een andere schepen van dichtbij volgen, zodat 
u weet waarmee een politieker zijn of haar dag vult. Verder kijken we wat er 
in de verschillende gehuchten aan nieuws te rapen valt en blikken we vooruit 
op wat de zomer brengt. Aangezien ons magazine slechts twee keer per jaar 
verschijnt, gaan we niet echt in op puur actualiteitsgebonden onderwerpen, 
maar willen we eerder het grotere verhaal brengen met achtergrondinformatie 
en duiding.  

We hopen dan ook dat het nieuwe magazine u zal bevallen. We hebben in ieder 
geval ons best gedaan, maar alles kan altijd beter natuurlijk. Mocht u dus vra-
gen of suggesties over ons magazine hebben, dan mag u die gerust naar ons 
sturen. We proberen daar dan in ons volgende nummer op in te spelen.
Ik wens u alvast veel leesplezier!

Marc De Kegel, Voorzitter Overijse2002

Het dagelijks bestuur: Marc De Kegel,  
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Kegel, Elisa Stuckens, Stefan Vanderlinden
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Peter Van Den Berge, Leo Van den Wijngaert 
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Verantwoordelijke uitgever: Jacques Gobert, 
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MET DE D VAN DIRK
De verkiezingen van oktober 2012 lig-
gen al een paar maanden achter ons, 
maar in deze eerste editie van ons 
nieuw magazine wil ik toch nog even 
terugblikken op de uitslag.
Het kartel Overijse2002/N-VA/CD&V 
heeft het goed gedaan. Dat blijkt uit 
de zetelverdeling van de gemeente-
raad en van het college van burge-
meester en schepenen. 
Het kartel behaalde 42% van de 
stemmen, wat zich vertaalde in 13 
zetels op 27. Het is zeker niet evident 
om na twee bestuursperioden, waarin 
wij het beleid mee bepaalden, toch 
nog een lichte stemmenwinst te kun-
nen boeken. Het is ook hoopgevend 
dat onze jonge kandidaten het uit-
stekend hebben gedaan. Zij vormen 
immers de wissel op de toekomst.
We kunnen natuurlijk ook niet naast 
het persoonlijke succes van Jan 

kijken (meer dan 1.000 voorkeur-
stemmen). Hij krijgt dan ook mijn 
volle steun en die van de andere 
schepenen. In overleg met de kar-
tel-  en coalitiepartners zullen wij het 
programma van Overijse2002/N-VA 
zo goed mogelijk uitvoeren. Het hoeft 
geen betoog dat onze groep met 
tien verkozenen het zwaarst op de 
beleidsvoering weegt. 
Eveneens opmerkelijk is de achter-
uitgang van de Franstalige lijst Plus. 
Die verloor zo maar eventjes drie 
zetels. We zullen evenwel nog tot de 
volgende gemeenteraadsverkiezin-
gen moeten wachten om te zien of 
deze tendens wordt bevestigd. 
Mijn oprechte dank aan al onze kie-
zers. Het geeft ons vertrouwen om op 
de ingeslagen weg verder te gaan.

Uw burgemeester, Dirk Brankaer
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Het is een combinatie geworden van 
een plaats waar men tot rust kan ko-
men, een locatie met meer parkeer-
ruimte en een groene long waar heel 
wat bruisende activiteiten kunnen en 
zullen plaatsvinden. Wie op donder-
dagvoormiddag op het Stationsplein 
rondloopt, waant zich zowaar ergens 
in het zuiden van Frankrijk op een 
plaatselijke markt!

Daarnaast is het Stationsplein ook 
een meerwaarde voor de handel in 
het centrum. We hopen dat dit een 
bijkomende troef mag worden om 
nieuwe handelszaken aan te trek-
ken. Voor de bestaande en de nog 
af te werken horecazaken wordt het 
de ideale plaats voor een gezellig 
terrasje en ook de scholen liggen nu 
plots in een groene omgeving.

Het bestuur is niet over één nacht ijs 
gegaan en opteerde voor inspraak 
van de burger. De bevolking van 
Overijse kon immers kiezen hoe het 

Stationsplein er in de toekomst zou 
gaan uitzien. Onder impuls van bur-
gemeester Brankaer en de leden van 
het schepencollege van Overijse2002 
werd een wedstrijd uitgeschreven. 
Op 18 april 2002 kreeg het college 

het selectieverslag van de vijf inzen-
dingen in handen.

Op 27 juni 2002 werden de vijf inzen-
dingen aan de hele bevolking voorge-
steld en kon de burger daaruit kiezen. 
De Overijsenaar koos massaal voor 
het huidige project. Op 8 juli 2002 
stelde het bestuur dan het studiebu-
reau aan en op 31 maart 2003 werd 
het verfijnde project nogmaals aan de 
Overijsenaar voorgelegd.

Vanaf dat ogenblik werd er heel hard 
gewerkt, vergaderd en overlegd met 
alle spelers: de provincie, het Vlaams 
gewest, Ruimtelijke Ordening, Wegen 
en Verkeer, de Cel Erfgoed, Natuur 
en Bossen, studiebureaus, nutsmaat-
schappijen, scholen, handelaars, De 
Lijn enz. 

Maandenlang kon de Overijsenaar zien 
hoe de werken beetje bij beetje op-
schoten. Het vroegere plein transfor-
meerde van een busstelplaats in een 
aangename locatie met waterpartijen 
en veel groen. Op 26 mei werd het 
Stationsplein dan officieel ingehuldigd. 

Wij willen de Overijsenaar dan ook 
danken voor zijn begrip en zijn geduld. 
Het was niet altijd makkelijk met al 
die werkzaamheden in het centrum, 
maar het eindresultaat mag gezien 
worden!

FOCUS OP

HET STATIONSPLEIN
HET PLEIN VAN EN VOOR IEDEREEN 

NIEUW WOONZORGCENTRUM  
MARIËNDAL

Na de heraanleg van “De Leegheid”, het Begijnhofplein en het plein voor het 
Administratief Centrum “De Vuurmolen”, vormt het Stationsplein het sluit-
stuk van de eerste fase van de kernvernieuwing.

Eind mei is het nieuwe woonzorgcentrum Mariëndal geopend.

Het nieuwe woonzorgcentrum beschikt over negentig kamers, twee binnen-
patio’s en enkele gezamenlijke ontspanningsruimten. Daarbovenop komen 
nog eens vier kamers voor kortverblijf.
Ondanks de kost van 64 euro die het OCMW heeft per bewoner per dag, 
heeft de OCMW-raad de prijs bepaald op 60 euro (per bed per dag) voor 
inwoners van Overijse.

Voor meer informatie: Woonzorgcentrum Mariëndal,  
J.B. Dekeyserstraat 70  3090 Overijse Tel: 02 686 05 60

3



  7.30       Ontbijten met de kinderen en met Luk 

  8.15         Vertrek van thuis 

  8.20         Briek afzetten bij de onthaalmoeder 

  8.30         Klara en Ferre afzetten aan school (GBO) 

  8.35         Start werkdag in Den Blijk. Toertje doen en alle collega’s 
begroeten, kop koffie drinken, mails checken, brieven on-
dertekenen, bellen met Ring-tv voor de verhuizing van het 
rusthuis vandaag. 

  9.40         We vertrekken naar het voormalig Woonzorgcentrum. 
De bus met de meeste bewoners is al vertrokken richting 
Den Blank. Daar gaan de bewoners een hele dag verblijven 
terwijl de verhuizing plaatsvindt. Inge checkt of alles verder 
in orde is, zegt tegen iedereen dag en vertrekt richting Den 
Blank. 

  10.05         Aankomst in Den Blank. De bewoners worden uit de bus 
geholpen. Elke bewoner heeft vandaag een vrijwilliger 
gekregen die zich over hem/haar moet ontfermen. Inge kijkt 
of alles goed verloopt, slaat een praatje met de bewoners en 
de vrijwilligers.  
Ook in Den Blank gaat ze kijken of alles goed verloopt en ook 
daar gaat ze dag zeggen tegen de bewoners/vrijwilligers/
werknemers. 

  11.00     Inge vertrekt naar het nieuwe Woonzorgcentrum om daar 
de handen uit de mouwen te steken.  
Daar heerst een drukte van jewelste: iedereen is aan het 
poetsen, borstelen, uitpakken enz. Kortom, het verhuizen 
van zo veel mensen is geen sinecure! 

EEN DAG UIT 
HET LEVEN VAN

OCMW-VOORZITTER EN SCHEPEN  

INGE LENSECLAES

08.35

10.05 11.00 14.00

07.30
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  12.00             Inge gaat terug naar Den Blank omdat de bewoners gaan 
eten. Ze praat met iedereen, stelt ze gerust,...  
 
In de namiddag gaan de bewoners naar een film kijken in 
Den Blank. Ondertussen gaat Inge terug naar haar bureau 
in Den Blijk. ’s Avonds is het gemeenteraad en daarvoor 
moet ze nog wat dossiers voorbereiden.

  16.30         VERHUIZEN!  
Nu moeten alle bewoners van Den Blank naar hun nieuwe 
bestemming gebracht worden. Dat gebeurt te voet of met 
de bus. Ook Inge gaat mee. Eenmaal aangekomen is Ring-tv 
daar voor een interview met de OCMW-voorzitter.  
 
De bewoners worden naar de cafetaria gebracht waar ze 
een glaasje bubbels of fruitsap krijgen. Inge geeft een korte 
speech. Later geeft ze een rondleiding aan collega’s, burge-
meester en schepen Jan De Broyer. 

  20 – 22         Gemeenteraad

Zag op 5 maart 1973 het 
levenslicht.

Studeerde 18 jaar later 
Handelswetenschappen 
aan de EHSAL en kreeg een 
lerarenopleiding.

Ze wist heel snel dat ze wilde les-
geven, toch was haar eerste job 
op de leveranciersboekhouding 
van een bedrijf in Ganshoren.

Trouwt in 1998 met Luk.

In 2001 wordt Inge fiere mama 
van zoon Ferre.

Als jonge mama zetelt Inge vanaf 
dan ook in de gemeenteraad.

Dochter Klara volgt 2 jaar later.

Vanaf januari 2007 wordt Inge 
verkozen als schepen en is ze 
voorzitter van het OCMW.

Eind 2010 wordt Inge voor de 
derde keer mama van de kleinste 
spruit Briek.

Vandaag is Inge onze schepen 
van Welzijn en voorzitter van het 
OCMW en tevens leerkracht in het 
Sint-Martinuscollege (wetgeving 
en projectwerk).

In de rubriek “Een dag uit het leven van…” lopen we een dag mee met een 
van onze beleidsmensen. In dit en de volgende nummers van ons magazine 
komen onze vier schepenen en natuurlijk ook onze burgemeester aan de 
beurt. Op die manier willen we u een inkijk geven in wat politici zoal doen op 
een dag.

Vergaderen politici de hele tijd, knippen zij alleen maar linten door en gaan 
zij van de ene mosselkermis naar het andere steakfestijn? Kunnen zij hun 
politieke activiteiten combineren met hun privéleven? Allemaal vragen 
waarop we een antwoord hopen te krijgen…   

14.00 16.30 17.00
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•  er dagelijks zo’n 20 kilogram aardappelen geschild worden bij het OCMW 
•  als er puree van gemaakt wordt, dat zelfs 40 kilogram is!
•  de oudste bewoner 102 jaar is
•  er naast deze dame nog twee andere dames meer dan 100 jaar ‘jong’ zijn 

(zijn zij dan toch het “sterke geslacht”?)
•  de 11 onthaalouders aangesloten bij de dienst samen zo’n 70 kindjes 

opvangen 

OCMW’EETJES - wist je dat

IDKAART  INGE  



IN DE  
GEHUCHTEN

In 2005 werd het 
cultureel initi-
atief “Cultuur 
in je Buurt” 
voor het eerst 
georganiseerd. 

De eerste editie 
vond plaats in Terlanen. Zeven jaar 
later is het weer de beurt aan dit 
landelijke gehucht om een jaar in 
de kijker te staan. Voor deze ge-
legenheid worden heel wat acti-
viteiten, workshops en optredens 
georganiseerd.

“De dorpsraad, de verenigingen 
en de overkoepelende organisatie 
‘Terlanen d(t)urft’ werken nauw 
samen met de dienst cultuur om er 

die me het foldertje van de eerste 
verkoopronde van de woningen in 
Maleizen toonde. Ik wist dat het niet 
evident was in Overijse als alleen-
staande een woning te kopen, en 
uitwijken - zoals mijn zus - zag ik niet 
zitten. Ik heb mijn jeugd doorgebracht 
in Eizer en wilde echt dicht bij mijn 
ouders, vrienden en familie blijven 
wonen. Met de extra korting van 24% 
heb ik niet getwijfeld en diende ik 
mijn dossier en motivatiebrief in. Ik 
had het ongelooflijke geluk als eerste 
een woning te mogen kiezen. Voor de 
inrichting van de huizen kon je zelf je 

TERLANEN 
IN DE SCHIJNWERPERS

een onvergetelijk jaar van te ma-
ken”, verklaart cultuurschepen Leo 
Van den Wijngaert.  
Een greep uit de activiteiten: 
Naast de normale activiteitenka-
lender van Terlanen worden er 
workshops rond digitale fotografie 
(uitverkocht), “Pittoresk Terlanen” 
(tekenen en schilderen voor volwas-
senen), schilderen voor kleuters 
en kinderen en een workshop rond 
het maken van kerstlantaarns 
georganiseerd.

Ook zeker de moeite waard zijn de 
optredens van ‘Tristero’ (een profes-
sioneel toneelgezelschap) in juni en 
van ‘Violet en De Backies’ uit Zuid-
Afrika in juli (een KVLV-organisatie). 
De Dixielandboys treden begin 

september op tijdens de afvaart van 
de Lane en het laatste weekend van 
september staat in het teken van de 
jaren 50 en van de verbroedering 
met de inwoners van Eizer.  
In oktober treedt de jazzgroep ‘Hop 
she Bam Connection’ op. 

Voor meer informatie of reser-
vaties kunt u terecht bij cultuur-
beleidscoördinator Ilya Deroey 
(02/687.59.59) of op de website 
www.terlanen.be.

“Wij hopen dat heel wat inwoners 
van de andere gehuchten in 2013 de 
weg naar Terlanen zullen vinden en 
mee komen genieten van dit feeste-
lijk cultuurjaar”, aldus nog schepen 
Van den Wijngaert.

De verkoop van de 47 woongelegen-
heden van het “betaalbaar wonen” 
project in Maleizen gaat zijn finale 
fase in. 
Op vrijdag 3 mei waren kijk- en 
kooplustigen welkom om de duplexen 
met twee en drie slaapkamers te 
bekijken en daarover hun vragen te 
stellen. Vóór 10 juli 2013 dienden 
kandidaten hun aanvraag in te dienen 
bij de gemeente, zodat de laatste 14 
woningen in september kunnen wor-
den toegewezen. Wij spraken intussen 
met Leen Wauters, die bij Aviapartner 
werkt en sinds april 2012 een nieuwe 
inwoner van de Blauwendries is.

Leen, hoe ben je in Maleizen 
terechtgekomen?
Leen Wauters: “Het was mijn papa 

vloer en keuken kiezen. Op die manier 
kan je je huis een persoonlijke touch 
geven. Mijn huisje van 85 m², met 
twee slaapkamers, een tuintje met 
prachtig uitzicht (en zon de hele dag 
door) is een echte thuis geworden. 

Wat als… dit project er niet 
was geweest, waar was je dan 
terechtgekomen?
LW: “Als alleenstaande een woning 
kopen in Overijse is financieel zo goed 
als onmogelijk. Ik zou dan waarschijn-
lijk nog aan het huren zijn of opnieuw 
ingetrokken zijn bij mijn ouders.”
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Leen Wauters



DE ALLER- 
EERSTE KEER

14 oktober jl was voor jou een groot 
succes.
Inderdaad, een buitengewoon mooi 
persoonlijk resultaat waarvoor ik de 
kiezer blijvend dankbaar ben. Van 
een bevriend oud-schepen kreeg ik 
tussen pot en pint wel een wijze raad 
mee: “schepen worden is één zaak, 
schepen zijn dat is iets anders”. Als 
daar geen waarheid in schuilt.

Door jouw persoonlijk resultaat ben 
je ook eerste schepen. Vertel daar 
eens iets meer over.
Wel, bijvoorbeeld als eerste schepen 
ben je ook “d.d.” of dienstdoend bur-
gemeester wanneer de burgemees-
ter afwezig is. Dat geeft toch wel 
even een gevoel van “klamme hand-
jes” wanneer er in zo’n eerste “d.d.-” 
periode een evenement plaatsvindt 
als het Meivuur met enkele duizen-
den bezoekers. Het laat mij ook even 
stilstaan bij de verantwoordelijkheid 
die een burgemeester draagt. Dag 
in, dag uit en zeven dagen op zeven. 
Respect!  

Zijn het drukke tijden?
Jazeker en dat is zo voor ieder lid 

Na de gemeenteraadsverkiezingen werd Jan De Broyer voor OV2002/N-VA 
de nieuwe eerste schepen in de beleidsploeg. Hij is bevoegd voor Vlaams 
beleid, ruimtelijke ordening en woon- en grondbeleid, milieu en duurzaam-
heid, trage wegen, land- en tuinbouw en begraafplaatsen. We stuurden onze 
reporter op hem af met een aantal vragen. Een kennismaking.  

EERSTE SCHEPEN  
JAN DE BROYER 

van het college van burgemeester en 
schepenen. Na de verkiezingen start 
een nieuwe bestuursperiode van 6 
jaar. Dat brengt met zich mee dat 
andere besturen, allerlei instanties 
en organisaties willen kennismaken 
met het nieuwe bestuur. Een nieuwe 
bestuursperiode wil ook zeggen het 
opstellen van een nieuw meerjaren-

plan. Bovendien gaat dit deze keer 
uitzonderlijk gepaard met een totaal 
nieuwe regelgeving rond budgetop-
maak. Een hele klus voor gans het 
bestuur, zowel  voor de ambtenaren 
als voor de politici. Als nieuwe sche-
pen moet je je dan ook nog helemaal 
inwerken.  Dossiers doornemen, 
seminaries en cursussen volgen. Een 
hele boterham.

Dat lijkt allemaal nogal ernstig.
Vandaag betekent beleid voeren 
ook behoedzaam omspringen met 
de schaarse middelen. Dat klinkt 
inderdaad allemaal nogal ernstig, 
maar er zijn toch ook regelmatig 
van die leuke “adempauzes” zoals 
de kinderen van de lagere school in 
actie bezig zien rond een zone 30, 
of een boomplantactie… Dat is niet 
gespeeld, dat is puur en echt, en dan 
voel je toch waarmee je bezig bent.  

Hartelijk dank voor het gesprek!

Zijn er ook minpunten aan je nieuwe 
thuis? 
LW: “De parking voor de deur wordt 
ook voor activiteiten van De Rank 
gebruikt, maar dankzij mijn par-
keerplaats onder het gebouw is dat 
meestal geen probleem. Je bent ook 
verplicht het huis 15 jaar te bewo-
nen, wat op het eerste zicht lang lijkt. 
Momenteel ben ik alleen en stelt er 
zich geen probleem. Ik lig er dan ook 
niet echt wakker van. 

Bevalt Maleizen je?
LW: ”Mijn eerste ervaring met 
Maleizen is positief. Je hebt hier een 
Carrefour Express in de buurt, een 
apotheek, een bakker, een dagblad-
handel en een aantal andere win-
kels. Voor mijn werk moet ik naar 

Zaventem en met de autosnelweg op 
1 km (waar ik geen last van heb), is de 
verbinding heel vlot.” 

Waarom betaalbaar wonen?
De gemeente kan, door het geleide-
lijk aansnijden van woonuitbreidings-
gebieden, waarvan de grondprijzen 
lager liggen, betaalbaar wonen 
aanbieden. 

Overijse2002/N-VA wil dit beleidsin-
strument ten volle benutten om jonge 
gezinnen of alleenstaanden zoals 
Leen, met een gewoon of bescheiden 
inkomen (ook tweeverdieners of wat 
oudere mensen die wensen te ver-
huizen omdat hun huidige woonst te 
groot is) de kans te geven in Overijse 
te blijven wonen. We willen zeker ver-

mijden dat deze woningen als investe-
ring worden gekocht. Om deze reden 
worden ook strenge eisen gesteld aan 
de kandidaat-kopers en wordt hen 
gevraagd om de woning 15 jaar te 
bewonen. Op die manier worden pure 
investeerders afgeschrikt. 

En… sociale woningen dan?
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
voor Solheide is in opmaak. Daar zijn 
een aantal sociale woningen in voor-
zien. Ook aan de Drogenberg loopt 
een woonproject. Dat is in handen 
van de sociale woningmaatschappij 
Providentia en van Vlabinvest. Tot slot 
komen er op de vroegere grond van 
de zusters van Overijse-Mechelen 
twee wooneenheden met elk drie 
bovengrondse woonlagen. 
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De zomervakantie is in aantocht: 
een drukke tijd voor de gemeente?
Inderdaad, binnen enkele weken 
start voor veel kinderen en jongeren 
de jaarlijkse zomervakantie. Een 
fantastische tijd voor hen, waarbij 
spel en ontspanning, maar ook wat 
meer tijd met de hele familie cen-
traal staan. 
Ook voor de ouders is dit vaak een 
zalige tijd omdat het iets minder 
druk is, maar spijtig genoeg heeft 
niet iedereen twee maanden vakan-
tie. Daarom zijn we constant op zoek 
naar alternatieven en leuke opvang-
mogelijkheden voor onze kinderen. 
Sommigen gaan op kamp met de 
jeugdbeweging of hebben al andere 
kampen gepland, maar ook binnen 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen de 
Druivenfeesten dit jaar opnieuw 
bestaan uit een 9-daagse feestweek. 
“Aan deze editie zal trouwens niet 
zo veel veranderen. Alle klassiekers 
van de voorbije jaren staan opnieuw 
geprogrammeerd”, verklaart sche-
pen van Feestelijkheden Peter Van 
den Berge.  “Het openingsweekend 
is er met het scoutsdorp, de officiële 
opening en het openluchtspel op 
zaterdagavond. Op zondag staat de 
stoet centraal, samen met de ver-

WAT BRENGT  
DE ZOMER

de eigen gemeente is er tijdens de 
zomervakantie een waaier aan activi-
teiten voorzien. 

Welke zijn de activiteiten die de 
gemeente aanbiedt?
Voor de sportievelingen worden 
er gedurende de zomervakantie 
verschillende sportkampen geor-
ganiseerd. Een aantal sportkampen 
zijn een initiatief van de IVA Sporeo, 
maar voor andere sportactiviteiten 
wordt samengewerkt met sport-
clubs of zijn het de clubs zelf die 
voor een aanbod zorgen. 
Het volledige overzicht en hoeveel 
kinderen er kunnen deelnemen is 
terug te vinden op www.sporeo.be of 
op de Facebookpagina van Sporeo.

Kamp Kwadraat speelt ook een 
sleutelrol?
Ja, ook op Kamp Kwadraat kan de 
jeugd terecht tijdens de zomervakan-
tie. Hier vindt van 1 juli tot en met 9 
augustus de gemeentelijke speel-
pleinwerking plaats. Kinderen en 
jongeren tussen 3 en 15 jaar kunnen 
hier terecht voor een leuke en fanta-
sierijke vakantie. Op Kamp Kwadraat 
kunnen ook de kleuters terecht bij 
het IBO (Initiatief Buitenschoolse 
Kinderopvang). Het IBO richt zich 
in de eerste plaats op kleuters en 
biedt ze ravotmogelijkheden aan 
in een aangename omgeving. Alle 
info over dit aanbod is te vinden op 
www.overijse.be en www.speelplein-
overijse.be. 

kiezing van de nieuwe Druivenkoningin.  Ook klassiekers als de Druivenkoers, 
Wil Tura enz. mogen niet ontbreken. Tijdens het laatste feestweekend heb-
ben we de jaar- en de rommelmarkt en een streekproductenmarkt.”  “Deze 
Druivenfeesten zijn een goede aanleiding om al eens na te denken over de 
Druivenfeesten van 2014. Dit lijkt nog veraf, maar als we willen moderniseren 
en veranderen moeten we daar tijdig mee beginnen. Vandaar dat we al gestart 
zijn met de zoektocht naar de sterke en zwakke punten van de Druivenfeesten. 
Dit heeft een vervolg gekregen in de vorm van een participatieproject waarmee 
we de Druivenfeesten in een nieuw kleedje willen steken. Iedereen met ideeën, 
plannen, suggesties of opmerkingen rond de feesten, is hierbij uitgenodigd om 
aan dit project mee te werken. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er ook 
de volgende jaren rond onze lekkere tafeldruif gefeest kan worden”, aldus nog 
schepen Van den Berge.  

De zomervakantie staat weer voor de deur. We hadden een gesprek met 
jeugd- en sportschepen Peter Van den Berge over de activiteiten die 
Overijse in de zomermaanden voor de jeugd organiseert. 

DRUIVENFEESTEN 2013 EN 2014

“Wij staan achter u.  
Fijne vakantie!”
Onze burgemeester en schepenen: 
Jan De Broyer
Inge Lenseclaes
Dirk Brankaer
Peter Van den Berge
Leo Van den Wijngaert
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