zomereditie 2014 - verschijnt semestrieel

PARK MARIËNDAL
Herinrichting
EEN DAG UIT HET LEVEN VAN …
Peter Van den Berge
DE ALLEREERSTE KEER
OCMW-raadslid Lieven Bennekens
NA DE ZOMER
Wat staat er op het getouw?

VOORWOORD
BESTE LEZER,
Voor u ligt alweer het derde nummer van ons vernieuwd magazine. Inmiddels
bent u wel vertrouwd met het concept: leesbare stukken over zaken en
mensen die u aanbelangen. Want politiek gaat over het dagelijkse leven. Over
u dus. Daarom vinden wij het belangrijk dat u wat meer te weten komt over wie
onze politici zijn en waarmee zij bezig zijn.
In dit nummer kunt u een dagje volgen uit het leven van onze schepen van
feestelijkheden, Peter Van den Berge en komt u meer te weten over de
vernieuwde Druivenfeesten. Omdat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van het meerjarenplan focussen we deze keer op de heraanleg van de
Mariëndalvijver en op onze koesterburen. In de rubriek ‘De allereerste keer’
lezen we de ervaringen van Lieven Bennekens die voor het eerst deel uitmaakt van de OCMW-raad.
Ook in de gehuchten valt nieuws te rapen met o.a. de GBO-kleuterklas, het
nieuwe paviljoen Lotharingenkruis en het nieuwe Chiro-gebouw in Maleizen.

Marc De Kegel

Verder leest u meer over Overijse als gastgemeente voor de Deense delegatie
van de Special Olympics die dit jaar in Antwerpen worden gehouden, over het
groots slotmoment in november i.v.m. de herdenking van De grooten Oorlog,
over een nieuw jaarlijks initiatief voor 60-plussers in Kamp Kwadraat en over
de Druif in het straatbeeld. Tot slot serveren we u ook nog traditionele rubriekjes als ‘Het ABC van de gemeentepolitiek’.
Wij wensen u alvast veel leesplezier!
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Marc De Kegel, Voorzitter Overijse2002

?
Politici gebruiken vaak moeilijke
woorden die voor een leek niet altijd
duidelijk zijn. In deze rubriek doen
we een poging om verheldering te
brengen.
Kent u nog termen of jargonwoorden
waarvan de betekenis voor u
onduidelijk is? Laat het ons weten
(redactie@overijse2002.be) en wij
proberen een heldere uitleg te
geven.

coalitie?
Wat is het verschil tussen een kartel en een
verenigingen kunnen hun krachof
n
Verschillende politieke partijen, beweginge
s)verkiezingen te gaan. Hun
ten bundelen om samen naar de (gemeenteraad
l wordt dus vóór de verkiezinkarte
kandidaten staan dan ook op één lijst. Een
partij is die de absolute meergeen
en
gen gemaakt. Indien er na de verkiezing
jen beslissen samen een coalitie
derheid heeft, dan kunnen verschillende parti
aan te gaan om zo een meerderheid te bereiken.
Wat is een fractie?
gemeenteraad of parlement) die
Een fractie is een groep van verkozenen (voor
n te werken. De leden van een
zich verenigen om inhoudelijk en logistiek same
j. In Overijse vormt de groep
parti
eke
fractie behoren meestal tot eenzelfde politi
ner CD&V.
OV2002-N-VA een fractie samen met kartelpart
itvorming te vergemakkelijken.
Fracties zijn een manier om de politieke beslu
mingen gelijk te stemmen,
stem
bij
Als er binnen fracties is afgesproken om
uit een aantal fracties bestaat, vrij
dan kan een gemeenteraad of parlement dat
snel tot overeenstemming komen.
en, omdat er slechts een comEen besluit kan vaak makkelijker genomen word
aantal fracties, in plaats
klein
een
promis nodig is tussen de standpunten van
van tussen alle individuele verkozen leden.
de fractievergaderingen voorzit
Elke fractie kiest ook een fractievoorzitter die
Voor de fractie OV2002-N-VAen als woordvoerder van de fractie optreedt.
CD&V is dat Stefan Vanderlinden.

FOCUS OP...
HERINRICHTING PARK MARIËNDAL
Nu het OCMW-woonzorgcentrum
(WZC) Mariëndal er letterlijk en
figuurlijk staat, is de eindfase van
dit hele project ingezet. Namelijk de
opwaardering en herinrichting van
het park Mariëndal. Niet zomaar
eventjes een geïsoleerde groenopsmuk. Integendeel. Het concept is
immers geïntegreerd in de totaalvisie
voor Overijse centrum. Aansluitend
bij het vernieuwde Stationsplein,
de Vuurmolenomgeving en de verkeersluwe as Leegheid, is het park
Mariëndal als het ware het laatste
puzzelstuk in het vervolledigen van het
groen-blauwe lint doorheen Overijse
centrum. Anderzijds heeft dit project
groot respect voor de eigenheid van
de site. Met aandacht voor de groene
boshellingen, de rijkdom van het
bronnengebied en de ecologische
waarde van fauna en flora.
Het OCMW en de gemeente hebben
er van bij de start van de vernieuwing
van het WZC voor gezorgd dat er ook
voldoende middelen voorhanden zijn
voor de buitenafwerking. In eerste
instantie wordt er natuurlijk aandacht geschonken aan de bewoners
van het WZC Mariëndal en het nabij
gelegen Brouwershof. De omgeving
wordt echter ook opengesteld voor
iedere voorbijganger en bezoeker.
In de nabije toekomst zullen de

Schepen Jan De Broyer en OCMW-voorzitter Inge Lenseclaes tonen trots het plan.

plannen nauwkeuriger uit de doeken
worden gedaan, maar graag belichten we toch al enkele blikvangers.
Bij zo’n bouwwerk als het WZC
Mariëndal is er ook de verplichting
tot het installeren van een kunstwerk. Een van beide vijvereilandjes
zal dan ook dienen als sokkel voor dit
pronkstuk. De aangestelde kunstenaar heeft reeds van bij aanvang rekening gehouden met de weerkaatsing in de vijver als het verlengde
van het meesterwerk… Dat belooft!
Een vlonderpad zal de oevers van
de vijver verbinden en tevens dienen
als verpozingsplatform op de vijver.
De groene inrichtingsstudie beperkt

zich niet enkel tot het OCMW-park,
maar start vanaf de historische
begijnhofbron (naast Den Blank),
volgt het beekje, langsheen de vijver
aan het zwembad over de parkvijvers tot de overloop naar de IJse:
een totaalvisie. Bovendien wordt de
herinrichting van de grote vijver zo
uitgewerkt dat deze een natuurlijke
buffer vormt voor occasionele wateroverlast. Aandacht voor de ecologische beschoeiing van de oevers en
bescherming en aanplanting van
inheemse water- en moerasplanten
tonen verder aan dat dit een veelzijdig groenproject wordt. Aanvang van
de werken is voorzien in 2015.

OVERIJSE EN ZIJN KOESTERBUREN
Koesterburen zijn zeldzame dier- en plantensoorten die in het kader van de biologische verscheidenheid ‘gekoesterd’
moeten worden. De BV’s der koesterburen in Overijse zijn de vroedmeesterpad en het vliegend hert. Voor beide koesterburen werkt de gemeente Overijse nauw samen met de provincie en het Regionaal Landschap Dijleland (RLD).
Oscar, de vroedmeesterpad? Als het een troost voor Veerle Baetens mag zijn, onze vroedmeesterpad werd eveneens
genomineerd, maar greep op 24 april jongstleden nipt naast de ‘Oscar’– koesterbuur 2013, uitgereikt door de provincie
Vlaams-Brabant. Met deze nominatie worden de inspanningen die voor de vroedmeesterpad geleverd worden mooi in de
schijnwerper gezet: de biotoop op het gemeentelijk domein Blaivie werd verder aangepast. Door het aanmaken van een
open plek kan de zon meer doordringen en de aangevoerde natuurstenen opwarmen. Deze werden ingewerkt in de buurt
van een extra aangelegde poel.
Het vliegend hert. Zowel in 2013 als de voorbije maanden werden flink wat inspanningen geleverd voor deze prachtige
kever. Nieuwe biotopen (broedhopen) werden aangelegd. Oude afsluitingen van treinbielsen, met hierin aanwezige larven,
werden bij particulieren opgehaald en elders op gemeentelijk domein ingegraven. Wees gerust, de larve leeft enkel van
rot hout en vormt geen gevaar voor tuin of akker!
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EEN DAG UIT
HET LEVEN VAN...

SCHEPEN VAN O.A. JEUGD, S

7.15 uur 	
De wekker loopt af

en de dag start met
een kopje koffie
en een boterham.
Joke is al om 6
uur vertrokken.
Ondertussen maak
ik de boekentassen van de kinderen klaar en ga ze
daarna wekken.
Samen ontbijten we
met Ketnet op de
achtergrond.

8.35 uur 	
Schoenen aan en we vertrekken richting GBO. Ik zet de

kinderen af aan de school. Een zoen en dan zoef, doorrijden naar de Vuurmolen.

9.15 uur 	
Aanvang van het schepencollege, waar alle dossiers die

besproken moeten worden op tafel komen. Onder andere
de toegevoegde punten voor de gemeenteraad vanavond.
Alles verloopt vrij vlot en naar goede gewoonte eindigen
we met wat variapunten van de gemeentesecretaris.
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PETER VAN

14.00 uur

Aangekomen op Kamp Kw
is de naam die we gegeven
legvergadering met de jeug
Kwadraat. Samen met Kim
beslissingen van het schep
met een aantal dossiers di
een aantal praktische zake
en alles wat er bij komt kijk

15.52 uur 	Onderweg een paar telefoo

centrum om de kinderen v
en een drankje maak ik voo
vierkant, de parallellogram
ondertussen haar huiswer
Ondertussen komt Joke oo
de rest van de avond.

17.09 uur 	Met de zwemzakken in de h

Zoals elke dinsdag en dond
tje met de zwemschool. On
mama’s in de cafetaria. Afd
waar ondertussen het avon
vieren even de tijd nemen o

11.25 uur 	Snel even de sociale media (facebook, twitter, insta-

gram,…) doorlopen en dan binnenspringen bij de dienst
cultuur en welzijn. Even polsen met de administratie naar
de stand van zaken van de Druivenfeesten. Voorbereiding
van een aantal overlegvergaderingen die eraan komen,
hoeveel inschrijvingen zijn er al voor de markten, hebben
we nog nieuws over de communicatie, hoe ver staat het
met de tentoonstelling,…

12.30 uur

 elefoontje van Dirk (burgemeester) om te vragen of
T
ik plannen heb voor de lunch. Uiteindelijk ga ik met
Jan, Inge en Dirk een snack eten. Tussendoor bespreken we nog wat actualiteit, maar er wordt ook heel wat
gelachen…

19.30 uur 	Op het gemeentehuis aang
voor de gemeenteraad.

20.00 uur 	Stipt opent de voorzitter de

vanuit de oppositie, maar a
vlot. Samen met Stef probe
een ‘tweet’ te sturen over d
Op het einde van de openba
punten van de oppositie aa

21.17 uur 	Met de collega-gemeenter

‘Lucia’. Nabespreking van d
chen en zeveren. Op de ach
zware cijfers van Real Mad

SPORT EN TOERISME

DEN BERGE

adraat voor het ‘Jeugdgekwaak’. Dat
n hebben aan de vierwekelijkse overgddienst en de coördinator van Kamp
m, Tine en Tim overlopen we een aantal
pencollege, maar we blikken ook vooruit
ie nog voorbereid moeten worden. Ook
en komen aan bod, o.a. de tuttenboom
ken. Dat zorgt wel voor wat hilariteit.

ontjes en net op tijd terug in Overijse
van school op te halen. Na een koekje
or Jarne wat oefeningen klaar: het
m, omtrek en oppervlakte. Sterre gaat
rk maken op de computer met Bingll.
ok thuis van het werk en overlopen we

hand trekken we naar het Begijntjesbad.
derdag zwemmen de kinderen een uurndertussen klets ik wat bij met enkele
drogen en aankleden en dan naar huis
ndeten op tafel staat en we met ons
om samen te eten.

gekomen voor de fractievergadering net

e gemeenteraad. Af en toe een vraag
al bij al verloopt de gemeenteraad zeer
eer ik tijdens de gemeenteraad af en toe
de beslissingen die genomen worden.
are zitting komen nog de toegevoegde
an bod.

raadsleden gaan we nog iets drinken bij
de gemeenteraad en vooral ook veel lahtergrond verliest Bayern München met
drid.

ID-KAART PETER
• Geboren op 16 juli 1975
• Kleuter- en lager onderwijs in Jezus-Eik
• Afgestudeerd als regent Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde
• Geëngageerd in o.a. de speelpleinwerking, basket, minivoetbal,…
• Zes jaar lesgegeven in Anderlecht en daarna naar Gito-Tervuren
• In 2002 getrouwd met Joke en ondertussen papa van Jarne en Sterre
Politieke geschiedenis
In 1999 kom ik vanuit het verenigingsleven en via vrienden in contact
met Dirk Brankaer. De politieke interesse was er al en na een aantal
gesprekken engageer ik mij in Overijse2002. Samen met o.a. Inge
Lenseclaes, Stef Vanderlinden, Joris Kelchtermans en nog een aantal anderen, starten we met dezelfde filosofie JOP (Jong Overijse en
Politiek). We trekken met zes jonge kandidaten in 2000 naar de verkiezingen. Ik doe dat als lijstduwer. Samen met Inge word ik verkozen
in de gemeenteraad en leg mij al snel toe op jeugd- en sportdossiers.
Binnen Overijse2002 engageer ik mij in het bestuur en word voorzitter. Op 1 januari 2007 leg ik de eerste keer de eed af als schepen, iets
wat ik op 1 januari 2013 opnieuw mag doen. Op dit moment ben ik als
schepen bevoegd voor jeugd, sport, toerisme en feestelijkheden.

Nieuwe DRUIVENFEESTEN 2014

De kogel is door de kerk. Na ruim een jaar van inspraak en participatie en veel vrijwilligers die zich geëngageerd hebben in verschillende
werkgroepen, krijgen de Druivenfeesten 2014 stilaan vorm. We zijn vertrokken vanuit een missie waar de Druivenfeesten eigenlijk voor staan
en hebben de ambitie om ze compacter te maken.
We willen van de start tot het einde een goed gevuld programma
aanbieden voor elke Overijsenaar. Bij het in elkaar puzzelen van de
verschillende activiteiten, stelden we vast dat we een goed gevuld
programma kunnen aanbieden tot en met woensdag. Daarom zullen de
Druivenfeesten 2014 van start gaan op vrijdag 22 augustus en eindigen
op woensdag 27 augustus met een slotspektakel op en rond de vijver
aan het Stationsplein.
Een aantal belangrijke vernieuwingen op een rijtje: opening op het
Justus Lipsiusplein met een grote receptie op vrijdag. Zaterdag wordt
Overijse volledig ingepakt door verschillende markten (jaarmarkt,
rommelmarkt, biomarkt, streekproductenmarkt, verenigingenmarkt,
inclusiemarkt,...). Aperitiefconcert op zondag, een loopevenement
op maandag in de vooravond en een spetterend slotspektakel op
woensdag. Uiteraard zijn er ook een aantal blijvers: de reclamestoet
en de folkloristische stoet, die we wel proberen op te waarderen, de
Druivenkoers, het scoutsdorp, optredens in de Markthal enz.
De komende weken gaan we de details verder uitwerken en alles op
elkaar afstemmen. Het volledige en gedetailleerde programma van
de Druivenfeesten 2014 zal dan worden bekendgemaakt en in het
straatbeeld verschijnen. Als nu ook de weergoden in augustus ons
goedgezind zijn, moeten deze vernieuwde Druivenfeesten zeker kunnen slagen. Vooral dankzij de inzet van veel vrijwilligers tijdens de
voorbije maanden en in de komende weken. Het worden feesten van
Overijsenaren voor Overijsenaren.
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DE ALLEREERSTE KEER

OCMW-RAADSLID
LIEVEN
BENNEKENS

Vorig jaar in januari legde hij voor
de eerste maal de eed af als OCMWraadslid voor Overijse2002.
Een gesprek:
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Had je al lang interesse in politiek?
Als Overijsenaar in hart en nieren
ben ik altijd actief geweest in de
gemeente. Het is ondertussen al
meer dan tien jaar geleden dat ik de
stap naar de politiek heb gezet door
lid te worden van JOP (Jong Overijse
& Politiek), de jongerenafdeling van
Overijse2002.
Later werd ik lid van het Politiek
College en ook van het Dagelijks
Bestuur van onze partij waar ik nog
steeds penningmeester ben.
In oktober 2012 stond ik voor het
eerst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en sinds januari
2013 ben ik OCMW-raadslid.
Valt het mee als raadslid?
Ik heb in dit eerste jaar de vele taken

Schrijf je snel in
op onze nieuwsbrief
of word lid van
Overijse2002.
Mail naar
info@overijse2002.be
of surf naar
www.overijse2002.be
en vul het onlineformulier in.

Dankzij de boeiende projecten en een schitterende ploeg medewerkers, voelt Lieven zich vereerd
OCMW-raadslid te zijn.

van een OCMW van dichterbij kunnen
volgen.
Kinderopvang, thuiszorg, warme
maaltijden, poetsdienst, serviceflats,
het CAW, een psychotherapeutisch
centrum, een woonzorgcentrum, de
sociale dienst,...
Een schitterende ploeg medewerkers zijn dagelijks aan de slag in het
OCMW van Overijse om deze geoliede machine draaiende te houden.
Met aan het hoofd onze voorzitter
Inge Lenseclaes en de OCMWsecretaris Koen Germeys.
Behalve in de OCMW-raad zit ik
ook in het Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst. Hier worden alle
aanvragen inzake financiële en
sociale dienstverlening behandeld.
In dit comité worden de beslissingen genomen over de individuele
hulpverlening aan cliënten en over
de algemene dienstverlening. We
vergaderen om de vier weken met

de maatschappelijk werkers die de
voorstellen aanbrengen.
Wat hebben jullie in dit eerste jaar
van de nieuwe legislatuur al kunnen
verwezenlijken?
Uiteraard was er de ingebruikname
van en de grote verhuizing naar ons
nieuwe woonzorgcentrum (WZC)
Mariëndal. En met de aankoop van
het pand aan de overkant van het
WZC in de JB Dekeyserstraat komen
er nieuwe uitdagingen aan. Wij willen
blijven inzetten op zorgwonen en ook
de (inkomensgerelateerde) kinderopvang nog uitbreiden. Momenteel
is het OCMW o.a. ook bezig met de
campagne ‘valpreventie’ in samenwerking met de sportdienst en de
seniorendienst van de gemeente.
Zoals jullie kunnen zien, is het
erg boeiend bij het OCMW hier in
Overijse. Daarom ben ik bijzonder blij
dat ik als OCMW-raadslid daar deel
van mag uitmaken.

DE DRUIF IN HET STRAATBEELD
VAN OVERIJSE
Graag zouden we in onze dorpskernen
wat meer druivelaars in het straatbeeld zien verschijnen. Niet alleen om
de kernen te verfraaien, maar ook om
onze benaming van ‘Druivenstreek’
nog duidelijker zichtbaar te maken.
Onder impuls van gemeenteraadslid
Leen Gillis besliste een werkgroep
om voor het publieke domein te kiezen voor steriele planten waarop geen
druiven groeien, zodat de kans op
ziekten onbestaande is. De rank en de
bladeren op zich zorgen al voor een
gezellige sfeer (cfr. de Moezeldorpen).
In dat verband heeft het gemeentebestuur van Overijse onlangs een
reglement inzake straatgeveltuintjes
goedgekeurd en zal de gemeente op

IN DE
GEHUCHTEN

DORPSKERNEN

openbaar domein een aantal initiatieven nemen.
Ook particulieren kunnen een druivelaar aanplanten. Heel belangrijk
daarbij is te weten dat het dan wel
moet gaan om witziekteresistente
rassen, zodat onze professionele serristen geen hinder ondervinden van
ziekten zoals de Aziatische fruitvlieg
of de trosrups. Geïnteresseerde
particulieren krijgen bij aankoop van
een druivelaar de nodige instructies
inzake aanplanting en onderhoud.
We willen de Overijsenaar dan ook
graag oproepen om de druif weer
prominent in het straatbeeld te
brengen.

Initiatiefneemster Leen
geeft alvast het goede voorbeeld

BIJNA
AFGEWERKTE PROJECTEN
In het Michielspark in Maleizen kan binnenkort ook het nieuwe jeugdlokaal
(foto links) door Chiro Maleizen in gebruik genomen worden. Het is een
dossier met een lange geschiedenis en het geduld van de Chiro werd zeker
op de proef gesteld. Maar nu is het einde eindelijk in zicht en kunnen ze
binnenkort het nieuwe gebouw naast het Koetshuis gebruiken. Naast een
aantal lokalen is hier eveneens voorzien in een grote opslagruimte aan de
achterkant van het gebouw.
Ook in het wijkschooltje in Lotharingenkruis zal volgend schooljaar het
nieuwe kleutergebouw gebruikt kunnen worden. Net als in het GBO zijn
hier oude prefablokalen vervangen door een nieuwbouw.

Op maandag 12 mei werd het nieuwe
kleutergebouw (foto rechts) van het
GBO officieel in gebruik genomen.
De kleuters zelf spelen en werken al
vanaf de paasvakantie in hun nieuwe
lokalen. Het moderne gebouw is er
gekomen in de plaats van de oude
prefabklassen die vroeger tegen de
refter op de speelplaats stonden. In
het gebouw is ook een gloednieuw
sanitair blok voorzien, helemaal op
maat van de kleuters. Tijdens de
werken werd ook de kleuterspeelplaats heraangelegd en genivelleerd.
Daardoor moeten er nu geen trappen
meer genomen worden om de refter
te bereiken.
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NA
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Dit magazine is een uitgave van
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verantwoordelijke: Sandra Wille • Foto
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Wijngaert, Jan De Broyer • Met de medewerking van burgemeester en schepenen Dirk Brankaer, Inge Lenseclaes, Peter
Van Den Berge, Leo Van den Wijngaert en
Jan De Broyer • Verantwoordelijke uitgever: Sandra Wille, Kasteelstraat 45, 3090
Overijse • Contacteer ons op info@overijse2002.be of redactie@overijse2002.be

7 SEPTEMBER
ACTIEVE 60+
NAMIDDAG
IN KAMP
KWADRAAT!
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Na de succesvolle Actieve 60+ beurs
van 5 juni, organiseert het bestuur in
samenwerking met de seniorenraad
op zondagnamiddag 7 september
een gezellige, actieve namiddag in
Kamp Kwadraat. Het is de bedoeling om met alle 60-plussers een
fijne namiddag door te brengen met
live muziek, barbecue, volksspelen,
wandeling in Terlanenveld, vieruurtje
en nog zo veel meer...
Praktische informatie lees je binnenkort in de Overijsenaar, de plaatselijke
pers en op de website van Overijse.

9 TOT 14 SEPTEMBER 2014
SPECIAL OLYMPICS 2014
Wist u dat…
• ons land in 2014 de Europese Zomerspelen voor personen met een verstandelijke beperking (Special Olympics) organiseert in Antwerpen (van 13 tot 20
september 2014)?
• vier atleten van Overijse (3 atleten van Sportclub Druivenstreek en 1 atleet
van het Vosje) zullen deelnemen voor het Belgische team?
• de gemeente Overijse van 9 tot 13 september 2014 optreedt als gastgemeente (Host Town) voor een van de 56 buitenlandse delegaties? Het gaat hier
meer bepaald om de Deense delegatie die bestaat uit een veertigtal personen waaronder 28 atleten.
• Peter Van den Berge (schepen van sport) en Inge Lenseclaes (OCMWvoorzitter) respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter zijn van het lokaal
organiserend comité (LOC SO2014)?
• een team van OV2002 (bestaande uit Peter, Inge, Leen, Joris, Filip en Elisa)
op de zwemhappening ten voordele van het LOC2014 in 50 minuten 108 lengtes of 2,7 km heeft gezwommen? Daarmee behaalden ze een verdienstelijke
9de plaats op 19 ingeschreven ploegen.

11 NOVEMBER GROOTS
SLOTMOMENT OP HET
JUSTUS LIPSIUSPLEIN
De voorbije maanden kon je er niet omheen: verenigingen, dorpsraden, het
Cultuurcentrum, de Bib, muziekmaatschappijen en scholen organiseerden
meer dan twintig activiteiten rond de eerste wereldoorlog. Het is belangrijk
dat wij als bestuur onze kinderen en jongeren wijzen op de gruwel en het
leed dat een gewapend conflict of een oorlog kan aanrichten. De tentoonstelling in de Vuurmolen ‘Een gezicht voor onze soldaten’ loopt nog tot eind
november.
Op 11 november houden we een groots slotmoment op het Justus
Lipsiusplein.
Aan deze huldiging zullen heel wat scholen, de zes muziekmaatschappijen
van Overijse, de oudstrijdersverenigingen en een heuse Schotse Pipersband
hun medewerking verlenen. Alle aanwezige kinderen van de scholen zullen
een bord soep krijgen, gemaakt volgens een recept uit 1914, en gaan witte
ballonnen oplaten. Het slotmoment is het spelen van de Last Post.

!
e
i
t
n
a
k
a
v
e
n
j
fi
Een
vanwege

