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Dorpskrant van Eizer

Beste Eizernaar,
Daar is de lente, daar is de zon …
Maar eerst wil ik nog even terugblikken op de voorbije winter. Net zoals
de vorige jaren, 9 ondertussen, hebben we het jaar goed ingezet met
onze nieuwjaarsreceptie.
Dit jaar was het de afsluiter van een
zeer succesvolle “pezze”week.
Met meer dan 1000 bezoekers en
het bezoek van Radio 2 en Ring TV,
mag ik inderdaad zeggen dat het
een groot succes was. Ik wil daarom
nog eens alle medewerkers aan
deze tentoonstelling van harte
bedanken voor
hun inzet.

© vzw De Rand

Onze zomer begint
dit jaar op zondag 10 juni. Dan gaat
de processie uit en kunnen jullie
van een lekkere, door ons zelfgemaakte maaltijd komen genieten.
Daarna is het aan onze Rode Duivels. Wil je hen komen aanmoedigen? Dat kan! Alle matchen zullen
live te volgen zijn in De Fraat op een
groot scherm.
Eizer leeft, dat hebben we ook al
eerder bewezen. Ik hoop dus dat ik
jullie talrijk mag ontmoeten op een
van deze activiteiten.
Kryne Dekock
voorzitter Dorpsraad
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Het Staartje van de Processie!
Op .zondag 10 juni 2018 is het weer
zover! Voor de achtste keer op rij breien we een Italiaans staartje aan de
processie. Ter gelegenheid van Eizer
Kermis en Vaderdag vergasten we iedereen die er zin in heeft op een gamma van Italiaanse lekkernijen.

er wis en zeker. Vanaf 11:00 uur is iedereen van harte uitgenodigd aan
de feestdis in ontmoetingscentrum De
Fraat.

De processie gaat enkel uit bij droog
weer, maar het feestelijk staartje komt

(CV)
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To BE or not to BE
Helemaal ingeburgerd: Asif Elahi

zin. Asif mocht hierover nadenken, maar

Daags na Fjesta Iserna had ik afgespro-

in welke taal hij verder wou, Nederlands

vangen. Hij start in de OKAN-klas, maar

ken met Asif Elahi. Gelukkig was het al na-

of Frans. Hij mocht hier 2 weken over na-

mag al na de kerstvakantie naar de ‘snuf-

middag. Helemaal ingeburgerd noemen

denken. Een vriend adviseerde om Ne-

felklas’. Nederlands schrijven blijft moei-

zijn pleegouders Lilia Mesquita en Dirk

derlands te kiezen omdat dit eenvoudiger

lijk. Asif doet uitermate goed zijn best en

Reyntjens het. Asif, 17 jaar, Eizerse burger

is dan Frans. Met zijn begeleider heeft hij

slaagt met vlag en wimpel. In september

sinds 10 december 2016, supersympathiek,

hier elke dag over gepraat en besloten

2017 start hij in het 5e economie-wiskunde.

welbespraakt en vooral een toonbeeld

dat je meer kan bereiken in België als je

Het blijft moeilijk. Asif werkt heel hard en

van veerkracht.

Nederlands kent en bovendien lijkt Neder-

zijn ouders zijn tevreden met zijn rapport.

lands op Engels, dat hij ondertussen goed

Het leven bestaat niet uit school alleen.

onder de knie had.

Asif houdt van voetbal. Toen hij nog in Af-

Vanaf april 2016 loopt hij school in de

ghanistan leefde, kende hij Anderlecht al.

OKAN-klas (OKAN = OnthaalKlas voor An-

Hij is fervente supporter van Club Brugge

derstalige Nieuwkomers) in het Sint-Guido-

en FC Barcelona. Elke week traint hij en

Instituut in Anderlecht. De nadruk ligt op

speelt hij match bij VK Eizer. Hij heeft een

het leren van het Nederlands. Tijdens de

multiculturele animatorscursus gevolgd

grote vakantie volgt hij een burgerschaps-

bij Tumult en is tijdens de schoolvakanties

cursus bij BON (= Brussels Onthaalbureau

animator bij speelpleinen Overijse.

Afghanistan
Asif is geboren in Afghanistan, laat ons
zeggen op 31 december 2000. Exact weet
hij het niet, want de Afghaanse kalender
zit anders in elkaar dan de onze en er kunnen een paar dagen verschil op zitten. Hij
woonde in een dorp in de buurt van de
stad Ghazni, ten zuiden van de hoofdstad
Kabul. Elke dag wandelde hij samen met
zijn buren en een aantal vrienden naar
school, ’s ochtends 50 minuten en ’s avonds

WK voetbal 2018
Je kan het vliegtuig richting Rusland nemen, maar véééééél gemakkelijker is het om onze Rode
Duivels te komen aanmoedigen in
De Fraat. Alle matchen zijn live te
volgen op een groot scherm.

We hopen jullie talrijk te mogen
begroeten!

opnieuw 50 minuten. Op school leerde hij
onder andere goed Engels praten, iets wat
hem van pas kwam tijdens zijn tocht van
Afghanistan naar België. Asif heeft op jonge leeftijd zijn land en familie in pijnlijke

ven en ongeschreven regels. In OKAN zijn
er 15 niveau’s, te beginnen bij 15 om te eindigen bij niveau 1. In april is Asif in niveau
12 begonnen en in september mocht hij al
naar OKAN 3 !

Eizer
Ondertussen liep zijn asielaanvraag en

België aangeland. Op zijn uitdrukkelijke

had Asif een voogd toegewezen gekre-

vraag kunnen we hier niet verder uitwei-

gen. Asif had op Facebook gelezen over

Noteer alvast volgende data in jullie agenda: maandag 18 juni vanaf 16u00, zaterdag 23 juni vanaf
13u00, donderdag 28 juni vanaf
19u00, … en hopelijk volgen er nog
meer data.

den over de omstandigheden van zijn ver-

de mogelijkheid om naar een pleeggezin

trek en het verloop van zijn reis.

te gaan. Dit leek hem wel wat en hij sprak

Begin dus al maar om je Duivelse
outfit
Eizer
uit tevroeger
zoeken, wij
en
zorgen
nu: voor
de nodige drank en versnaperingen.

voor vluchtelingen in België. Hij volgde

Ketelheide

Tot binnenkort in De Fraat!
(KD)

moette Asif een vrouw die werkte in Frankfurt en hem vertelde over de procedure
haar advies en aangekomen in december
2015 in Brussel Noord, deed hij zijn asielaanvraag bij het vluchtelingencommissariaat.
Asif werd naar het tijdelijke centrum in Bohan, in de buurt van Bouillon gebracht. Er
zijn daar veel bomen en koeien, weet Asif,
maar verder valt er niets te beleven. Het is
daar oersaai. Er is geen school, nauwelijks
internet en geen activiteiten. Ze mochten

Ook in SMO werd hij met open armen ont-

menleving uitgelegd met al zijn geschre-

is na een lange odyssee als asielzoeker in

In de trein uit Duitsland richting Luik ont-

december 2016 zette hij de stap naar Eizer.

Nieuwkomers). Hier wordt de Belgische sa-

omstandigheden moeten achterlaten en

België

na 2 dagen stond zijn besluit vast. Op 10

erover met zijn voogd. Hoewel deze hem
waarschuwde dat het niet zo makkelijk is
een pleeggezin te vinden, vond de voogd
er toch één. Asif mocht tijdens de weekends naar de familie Reyntjens in Eizer komen met als doel zich verder te bekwamen
in het Nederlands en de Europese cultuur
te leren kennen. Al snel stelden Lilia en
Dirk hem voor om eens te komen logeren.
Zo keken ze op een avond allen samen als
een (h)echte familie naar de film The Lord
of the Rings. Hier gebeurde iets magisch.
De klik was er. Snel daar stelden Lilia en
Dirk voor om Asif op te nemen in hun ge-

Asif Elahi in de kleuren van VKE Eizer

Asif voelt zich erg op zijn gemak bij zijn
pleeggezin en is ook blij met zijn keuze
voor België. Hij voelt een grote dankbaarheid naar ons land, dat hem zo veel kansen geeft en een zeer grote dankbaarheid
naar zijn voogd en zijn pleeggezin, die
hem zo goed steunen en helpen. Uiteraard
denkt hij nog aan zijn familie in Afghanistan, zijn ouders en zijn 3 broers en 2 zussen. Dankzij het Rode Kruis heeft hij contact met een neef die in Londen was. Het
was heel emotioneel toen Lilia hem de foto
van één van zijn broers toonde. Hij weet
nu dat zijn mama en broers en zussen in

naar Franse films kijken, die ze niet begre-

Kabul zijn en hoopt op een hereniging. Asif

pen, en één keer per week gingen ze naar

is vorige zomer erkend als vluchteling en

de winkel, te voet. Dit was 2 uur stappen en

kan binnen 5 jaar de Belgische nationali-

ze kregen 7 euro mee.

teit aanvragen.

Na 3 maanden moest hij naar het opvang-

Als besluit druk ik mijn bewondering uit

centrum voor niet-begeleide minderjari-

voor zoveel moed, wilskracht en vooral

gen in Ukkel. Dit is het andere uiterste. Hier

veerkracht. Maar Asif neemt over en zegt:

stopte de tram zelfs voor de deur. Ondertus-

ja, ik heb al wel wat meegemaakt in mijn
leven, maar ik ben toch nog heel jong. De

sen sprak Asif al een aardig mondje Frans,
maar toch koos hij ervoor om Nederlands
te leren. Hij moest zelf de beslissing nemen

Asif Elahi (rechts bovenaan) op een selfie met
zijn Eizers gezin

Fjesta, weet je, ik moet nog heel veel leren.
(CT)

Een Verwoede Verza

125 jaar Koninklijke Harmonie Eendracht
Maakt Macht: een kort overzicht
“Te Eyzer-Overijse werd ten jare 1893 eene maatschappy gesticht onder de benaming
‘Harmonie Eendracht Maakt Macht’ “. Zo luidt de aanhef van het Reglement dat toendertijd opgesteld werd. Verder wordt vermeld dat “de Maatschappy tot doel heeft
hare leden, door het beoefenen der muziekkunst, een aangenaam tydverdryf en deftige vermaken te verschaffen”.

EMM heeft tijdens de Eizerse feesten het traditionele kegelen nieuw leven ingeblazen.

Voor deze editie van ‘Verwoede Verzamelaar’ was ik te gast ten huize Peeters-Trappeniers. Filip Peeters mag zich met trots
een wielerarchivist noemen. Meer zelfs!
Hij heeft buiten het verzamelen van alles

De pioniers van EMM poseren trots aan het Koloniënpaleis in Tervuren na een optreden op de
wereldtentoonstelling (1897).

wat met wielersport te maken heeft, zowat
alle wielerwatertjes doorzwommen en het

Afgaande op wat we zelf al meemaak-

voor een aantal initiatieven die haar

recent zelfs tot sportdirecteur geschopt. En-

ten en op de sterke verhalen die ons ter

profiel verder inkleurden. Het gezegde

kel het wielrennen zelf was nooit voor hem

ore kwamen, is onze harmonie haar doel

“de kleren maken de man” -voor de

weggelegd. Vader Nest wantrouwde het

zeker niet voorbijgeschoten. Na een kort

vrouw geldt dit des te meer- indachtig,

verblijf bij ‘den halve’ nam de harmonie

werd de kostumering ingevoerd en werd

haar intrek in de zaal ‘ De Welvaart ‘.

het trommelaarskorps opgericht. Dat het

Dat er dadelijk werk van gemaakt werd

toenmalig bestuur met dit initiatief na-

om de harmonie een solide basis te ge-

gels met koppen sloeg, moge blijken uit

We zijn fier op het parcours dat we in die

Filip Peeters is afkomstig uit Overijse

ven, moge blijken uit het feit dat ze in

het succes van de tamboers in talloze fol-

125 jaar afgelegd hebben, we kunnen

centrum. In zijn jeugd was hij er lid van

1897 uitgenodigd werd deel te nemen

kloristische stoeten.

terugblikken op een rijke geschiede-

jeugdclub De Klomp. In die hoedanigheid

aan de festiviteiten ter gelegenheid van

Het leven is niet al rozengeur en mane-

nis en we hebben in die periode veel “

frequenteerde hij regelmatig jeugdclub

de wereldtentoonstelling in het park van

schijn, ook niet voor een harmonie. In

ambiance” gemaakt, ook vandaag nog.

Den Bloets en leerde er zijn latere vrouw,

Tervuren.

1977 moest onze vereniging noodge-

Tijd dus om te feesten! Dit jubileumjaar

Ann Trappeniers, kennen. Ann is onder

Onze vereniging had voorgoed de wind

dwongen op zoek naar een nieuwe zaal.

laten we immers niet ongemerkt voorbij-

de Eizernaren genoegzaam bekend als

in de zeilen. Het beste bewijs daarvan

De weemoed was niet uit de lucht toen

gaan. Je kan het hele Pinksterweekend

is het verkrijgen van de titel “Koninklijk”

het laatste souper in de oude zaal naar

samen met ons feesten : vrijdagavond

in 1924. Volgend citaat uit het verzoek-

zijn einde liep.

als je een fuifnummer bent, zaterdag als

schrift hiertoe willen we jullie niet ont-

Oude bomen verplant je misschien niet,

kwisser en zondag als toeschouwer op

houden: “De groote eer hebbende deel

maar onze harmonie liet zich door de

ons muziekfestival…Tot dan !!

uit te maken eener Harmonie, verhe-

verhuis naar Eysernelle niet van de kook

De viering van het 125-jarig bestaan is

Wat eens begon als een bescheiden win-

ven door Zijne Majesteit tot ‘Koninglijke

brengen, integendeel. Eendracht Maakt

meteen een unieke gelegenheid om het

kel met babymeubelen, is uitgegroeid

Maatschappy’ zoude ons nog meer ver-

Macht kon steeds een sterke achterban

muziekfestival van de gemeente Tervu-

tot een gerenommeerde en gekende de-

knochtheid voor land en eerbiedwaar-

aanspreken en in 1993 werd met veel

ren te organiseren. Dit evenement zal

signmeubelzaak. Zoals het echte onder-

dig vorstenhuis inboezemen”.

luister het 100-jarig jubileum gevierd. In-

plaatsvinden op zondagnamiddag 20

nemers past, sluit Meubelen Tastenhoye

De geschiedenis zou geweld aangedaan

tussen zijn we 25 jaar verder en onze ver-

mei vanaf 15u op het Warandeplein en

eind juni op zijn hoogtepunt de deuren.

worden indien, in dit beknopt geschied-

eniging heeft niet stil gezeten. Tal van

we maken er een bijzondere editie van!

kundig overzicht, onze harmonie niet in

activiteiten werden met succes verder

Onder leiding van gastdirigent Bram

één adem vernoemd zou worden met de

uitgebouwd, zoals onder meer het kege-

Mergaert voorzien we met de andere

Koormaatschappij “Met Tyd en Vlyt” (op-

len en het ‘ober-bayer’ orkest bij de Eizer-

muziekverenigingen van Tervuren een

gericht in 1887) en de toneelkring “Nut

se feesten en de schitterende uitstappen

gezamenlijk

en Vermaak” en later de toneelkring

naar Brüttig. Wekelijks oefenen we aan

ambitie is om meer dan 125 muzikanten

“Arbeid Adelt”. Toneel, operette, zang en

een gevarieerd programma waar zowel

bijeen te brengen, een niet te missen

muziek, het waren ingrediënten van een

jong en oud, liefhebber en meer gevor-

spektakel. Daarnaast zijn er nog enkele

rijk gespijsd “harmoniaal” leven.

derde muzikant zijn gading vindt. Onder

verrassende muzikale acts gepland …..

Terwijl gedurende de decennia die

impuls van Johan Maes, onze huidige

We gaan ‘muzikale’ geschiedenis schrij-

de jaren ’60 voorafgingen, “Eendracht

dirigent behaalde de harmonie in 2015

ven, zorg dus dat je er bij bent !

Maakt Macht” zich in volle glorie ontbol-

onder zijn leiding 88,3% op het Provin-

sterde, gesterkt door een record aantal

ciaal Orkestentornooi van de Provincie

Het bestuur van de K.H. Eendracht Maakt

Drie generaties Tastenhoye hebben gedu-

muzikanten en leden, was de tijd rijp

Vlaams Brabant, eerste afdeling.

Macht

rende 50 jaar een bloeiende zaak gerund.

De druivenstoet, altijd een gezellige namiddag voor de muzikanten.

wielermilieu en ontraadde hem het koersen. Hij kreeg de mooiste en best uitgeruste
fietsen, maar louter voor recreatieve doeleinden.

openluchtconcert.

Eizers bedrijf in de k

Onze

Baby Lux (1961 – 1968)

Baby Lux

Frans en Françoise Tastenhoye-Charlier
hadden hun eigen serrebedrijf. Frans
werkte daarnaast ook nog bij zijn nonkel
Pie om ‘serren te rechten’. Hier bovenop
startten zij in 1961 een winkel in babyartikelen ‘Baby Lux’ aan de Duisburgsesteenweg. De stock bestond uit 5 koetsen, 5 bedjes en 5 kinderstoelen. Françoise hoort de
eerste voorbijgangers aan de vitrine nog
zeggen ‘Wa zotten zijn da om doa mee te
beginne?’ Gaandeweg voegden ze keukens toe aan hun assortiment.

Het trommelkorps was vele jaren het uithangbord van de harmonie en aanwezig in tientallen
stoeten over heel Vlaanderen.

eizerWijzer

Meubelen Tastenhoye
In 1968 bouwden Frans en Françoise aan
de overkant van de straat

amelaar bij wie alles op wieltjes loopt
de dochter van Paul en Monique, toen

maakt deel uit van Filips indrukwekkende

Nu bezoekt hij internetsites waarop wieler

Grote prijs van Eizer voor beloften en elite

woonachtig op de Eizerse Vijfhuizenweg.

archief. En dat niet alleen. Filip heeft ook

archivisten materiaal uitwisselen en ver-

zonder contract. Samen met Patrick Devos

Momenteel deelt het koppel met Monique

alles in zijn archief gelezen, tot in de klei-

kopen, gaat er op zoek naar wedstrijduit-

en Roger Vandevoorde behoort Filip jam-

een gloednieuwe kangoeroewoning op de

ne letters. In een van de vele naslagwer-

slagen, en woont hij ruilbeurzen bij.

mer genoeg tot de laatsten der Mohikanen.

Kapucienenstraat in Hoog IJzer.

ken mocht ik zowaar een gerenommeerd

Bij een feestdag of verjaardag moet nie-

Het clubbestuur is met name uitgedund

De microbe voor het wielrennen werd Filip

wielrenner uit de streek bewonderen: Tor-

mand om het ideale cadeau verlegen zit-

van 12 naar 3. De Eizerse wielersupporters-

als het ware met de paplepel ingegeven.

re Philips, vader van Patrick Philips, alias

ten: Filip heeft inspiratie te over, zolang het

club is met andere woorden op zoek naar

Vader Nest, beenhouwer van beroep en

Sercu (naar de gelijknamige wielrenner).

maar met wielrennen te maken heeft.

‘jong bloed’ om samen mee een aloude

later verdeler van de bekende Salametti

Torre maakt toen deel uit van het Flandria

Samen met voormalig dorpsgenoot Marc

Eizerse koerstraditie in ere te houden. Wie

bierworstjes, was een vurige supporter

team.

Hoymans nam Filip regelmatig deel aan

zich geroepen voelt: ‘Join the club!’

van Rik Van Looy en daarna van Roger

Naast tijdschriften en boeken heeft Filip

quizzen door wielerarchieven georgani-

En of de wielermicrobe besmettelijk is ten

De Vlaeminck. Filip vergezelde zijn vader

een slordige 20.000 originele publiciteits-

seerd. Een puike 2de plaats was hun beste

huize Peeters? Enkele jaren geleden heeft

naar elke wielerwedstrijd, van de wieler-

kaarten van profwielrenners in zijn bezit.

resultaat. Schitterend wanneer je bedenkt

Filip zijn schoonzoon Karel Rowies op zijn

zesdaagse in Antwerpen tot de na-tourcri-

Bij het bekijken ervan steekt een jeugdher-

dat er vragen gesteld werden zoals: ’Wie

27ste nog weten te overhalen tot koersen.

teria her en der in Vlaanderen! En zo groei-

innering de kop op: het tragische overlij-

werd 8ste in de Ronde van Vlaanderen in

Hij rijdt nu bij Young Cycling Talent De-

de al heel vroeg de zin om te verzamelen.

den van de jonge wielerheld J. P. ‘Jempi’

1999?’. En sterker nog wanneer je weet dat

mer en Dijle als elite zonder contract en

Filip startte ermee op zijn 11de en heeft on-

Monseré.

ene Michel Wuyts bij elke uitnodiging zijn

behaalde al verschillende mooie resulta-

dertussen 46 jaren op de teller staan.

Nog meer jeugdsentiment komt boven-

kat stuurde.

ten. Schoonvader Filip is zijn fiere sponsor

De ‘opbrengst’ van zijn verzamelwoede

drijven wanneer Filip zijn Panini Sprint

Van andere wielerwatertjes gesproken:

en sportdirecteur. 40/52 weekends is de

mocht ik bewonderen in Filips werkka-

boeken uit beginjaren 70 bovenhaalt met

Toen Filip samen met zijn vader Salametti

familie druk in de weer met supporteren.

mer waar zijn bureel plompverloren staat

daarin de eerste zelfklevende foto’s van

worstjes aan de man ging brengen, ont-

En om Karels prestaties ten top te drijven

tussen alle volgestouwde archiefkasten.

wielrenners. De stickers zaten destijds bij

moette hij op een goede dag André De-

heeft Filip zich recent zelfs een derny aan-

Op een van deze archiefkasten getuigen

chocolade- en koekjesverpakkingen. Tus-

brouwer in café De Toekomst nabij de

geschaft! Alle prestaties van Karel vinden

miniatuur wielrenners van een van koer-

sen 2009 en 2012 probeerde men deze

markthallen te Overijse. Het was onder

jaarlijks hun neerslag in een prachtig foto-

sen doordrongen jeugd. Aan zee of in de

Sprint boeken opnieuw te lanceren, maar

impuls van André, journalist en fotograaf

boek ‘Velodemax’, kerstcadeau voor Filip,

zandbak werd er koers mee gereden. Het

zonder succes. De interesse van de jeugd

bij Het Nieuwsblad, dat Filip verschillende

dat zijn archief volledig maakt!

aantal ogen bij een dobbelsteenworp be-

van tegenwoordig ligt blijkbaar eerder bij

jaren was betrokken bij de organisatie

paalde de vooruitgang en de uiteindelijke

het voetbal. Filip heeft de stickers in elk ge-

van de Druivenkoers en Druivencross in

winnaar.

val allemaal in zijn bezit. Hij kocht ‘voor de

Overijse. Samen trokken zij naar de na-

In opa’s oude sigarendoos hield Filip lang

zekerheid’ telkens een volledige doos bij

tourcriteria om daar toprenners te ronse-

voor het computertijdperk minutieus fi-

toenmalige boekhandel Caroline in Eizer!

len voor de Druivenkoers. Filip maakte zo

ches bij van elke wielrenner met daarop

Om volledig te zijn mag ik posters en af-

ook deel uit van de raad van beheer van

de ploeg waartoe hij behoorde, de koer-

fiches, een verzameling originele wie-

de Superprestige veldrijden.

sen waaraan hij deelnam, de stand in het

lertruitjes (tien chocoladewikkels gaven

Toen André, nu 22 jaar geleden, plots

klassement, enzovoort.

recht op een shirt) en de langsheen het

stierf, was Filip even op non-actief. Later

Elk tijdschrift of krant (Velo, Wielergazet,

wielerparcours verzamelde drinkbussen

sloot hij aan bij het bestuur van de Eizerse

Wielerrevue, Miroir du Cyclisme), (jaar)

niet vergeten.

wielersupportersclub ‘De Verenigde Sport-

boek, biografie of encyclopedisch werk

Om zijn wielerarchief aan te vullen schreef

vrienden Eizer’. De club organiseert jaar-

dat er ooit rond wielrennen verscheen,

Filip vroeger andere verzamelaars aan.

lijks de zondag voor de Eizerse feesten de

(CV)

kijker: Meubelen Tastenhoye
een veel grotere toonzaal en startten een

hadden ze een afspraak over de verdeling

meer dan 3.000 vierkante meter kreeg een

binnenstappen. Het winkelen moet een

heuse

Tasten-

van het buitenlandse cliënteel. Françoise

grondige opsmukbeurt en zij besliste om

beleving zijn. Daarom moet de collectie

hoye’. Overdag werkten zij met hun twee

deed de Franstalige klanten en Rita de En-

af te stappen van de klassieke meubelstijl

meubelen met klasse geëtaleerd worden.

in de winkel. ’s Avonds ging Frans leveren,

gelstalige.

en te gaan voor meer moderne design

Ze mikte ook op een breder concept. Inte-

geholpen door sterke serristen. Françoise

In 1992 lieten Frans en Françoise een bloei-

meubelen. Bij de opening van de gere-

rieur- en stijladvies maakten deel uit van

verzorgde ondertussen de administratie.

ende zaak over aan hun 2 zonen Yves en

stylede zaak had Annelies een ‘vitrine’-er-

het aanbod.

Al heel snel nam de oudste zoon Yves sa-

Marc. Zij gingen op rust en lieten de jonge

varing net als meter Françoise zo veel ja-

Het is dit laatste waar Annelies haar passie

men met Frans de leveringen op zich. Hij

mensen hun goesting doen. In 1995 werd

ren eerder. Het allereerste koppel dat de

ligt. Het is dit waar zij de laatste tijd steeds

ging naar school in Overijse, maar zei te-

de zaak grondig gerenoveerd. Er bleven

zaak aandeed, zei ‘Na kunne wijle hie niks

minder toe kwam omdat zij zonder het te

gen zijn ouders dat hij nooit huiswerk had

slechts 3 muren staan. In 1996 is Marc uit

ne mie koepe.’ De reacties van de klanten

beseffen de manager geworden was van

en dus mee kon werken. Met de katrol heb-

de zaak gegaan.

waren gemengd, maar de meesten waren

een heuse KMO. Zoals het een echte on-

ben zij vele kasten en bedden naar de ver-

Toen herhaalde de geschiedenis zich.

klaar om mee de overstap te maken.

dernemersfamilie betaamt, maakten zij

diepingen in de huizen gehesen. De ver-

Yves en Rita werkten heel hard. Zij deden

In 50 jaar tijd hebben de Tastenhoyes het

het bilan op van de voorbije 50 jaar. Het is

koop, de leveringen, de techniciteit om alle

alles alleen van verkopen tot leveren. Hun

koopgedrag van de klanten zien verande-

mooi geweest en nu is het tijd voor iets an-

radertjes goed af te stellen, Yves kon het al-

oudste dochter Annelies hielp elk week-

ren. Françoise vertelt dat in de beginjaren

ders. Drie generaties hebben met hart en

lemaal, vertelt Françoise. Op zijn 17e heeft

end en elke vakantie. Zij kon de klanten

jonge koppeltjes vergezeld van beide ou-

ziel hun stiel uitgeoefend en zijn oprecht

hij de boekentas aan de haak gehangen

goed helpen, ging leveren en had alle

derparen hun inboedel kwamen kopen.

blij met de vele reacties van de klanten die

en is voltijds in de zaak komen werken. Op

technische zaken snel onder de knie. Yves

Ze wilden degelijke stukken die een leven

spijt hebben dat hun vertrouwde meubel-

een keer was Frans voor een paar dagen

had vlug gemerkt dat Annelies de stiel in

lang mee zouden gaan. Het verkoopge-

zaak er niet meer zal zijn. Om de klanten te

in het ziekenhuis. Er moest dringend een

haar vingers had en hij vroeg haar of ze

sprek startte standaard met de vraag

bedanken en het begin van iets nieuws in

kast geleverd en geïnstalleerd worden bij

ging studeren of ze ging meehelpen. An-

wanneer de trouwdatum was. Naarmate

te luiden wordt er gefeest op 2 juni.

een koppel. De vrouw had extra instructies

nelies' antwoord was al lang klaar en ze

de tijd vorderde werd dit een verkeerde

(CT)

gegeven over het slot van de kast want de

koos voor het laatste. In 1998, toen ze 20

vraag en veranderde ze in ‘wanneer heb

drank zou hierin bewaard worden. Yves

jaar was, is zij in de zaak gestapt. Al snel

je de meubelen nodig?’. Mensen kopen

kende de techniek nog niet zo goed. Fran-

zetten de 2 schoonzonen van Yves en Rita

geleidelijk aan mooie degelijke meubels,

çoise had geen mededogen en zei hem:

dezelfde stap.

niet meer vergezeld van hun ouders. Deze

meubelzaak

‘Meubelen

‘Papa kan dat, jij moet dat ook kunnen.’ En

zijn niet meer noodzakelijk voor eeuwig en
altijd, want mensen hun smaak en situatie

ze vaststelde dat de inhoud van de flessen

Meubelen, design en
interieuradvies

toch zakte. Het slot was niet het probleem.

In 2008 nam Annelies de zaak over van

gen elkaar steeds sneller op.

De man had de rug van de kast losge-

haar ouders, die haar de keuze lieten om

Annelies heeft zich tijd noch moeite ge-

maakt. In 1977 is ook zoon Marc in de zaak

haar eigen weg te gaan. Ook meter Fran-

spaard om haar zaak te laten groeien tot

gekomen. Waar de klanten voornamelijk

çoise had het volste vertrouwen in haar

één van de mooiste en aangenaamste

mensen uit de ruime regio rond Eizer zijn,

kleindochter. Van in het begin wou Anne-

winkels van het land. Zij vindt het ontzet-

kwamen er zeker ook van verder. Als Rita

lies meer dan alleen maar meubelen en

tend belangrijk dat de mensen zich op

en Françoise samen in de winkel stonden

toebehoren verkopen. De showroom van

hun gemak voelen als ze de showroom

zo geschiedde. De vrouw was tevreden tot

verandert al eens en nieuwe trends vol-

Drie generaties meubelhandelaars:
v.l.n.r. Yves, Annelies, Françoise, Rita

Mijn baby

Eizers4dummies

Mijn baby, Alles wat je moet weten over je

1.

baby van 0 tot 12 maanden. Het nieuwe

2.

Oele: steenkool
Froeut: snoet of snuit van een mens of dier. Wordt ook gezegd van de snoet van

boek van onze dorpsgenoot Christine

een (vracht)wagen

Vanhole verschijnt eind juni. Als je in pri-

Vb. De froeut van e verke: de snuit van een varken.

meur wil horen wat haar bevindingen zijn

Vb. Ne veze froeut trekke: een lelijk gezicht opzetten

van een carrière onderzoek en begelei-

Vb. Dane kammioo eië ne koeute froeut: die vrachtwagen heeft een korte snoet.

ding van baby’s, hou dan zeker dinsdag

3.

19 juni vrij en kom naar het Felix Sohie-

Schojtig: enthousiast, gretig
Vb. Ik zen er ni schojtig op: ik ben er niet voor gewonnen, ik heb er geen zin in.

centrum in Hoeilaart.

4.

Flaa valle: ww. flauwvallen, zijn kracht verliezen, bezwijmen,

Gratis, maar inschrijven is gewenst op

het bewustzijn verliezen. Synoniemen:

www.huisvanhetkinddruivenstreek.be.

• Van aazelve go: letterlijk ‘van uzelf gaan’.

(CT)

• Van aave sus go: letterlijk ‘van je sus gaan’.
• Van aave center go: letterlijk ‘je centrum of middelpunt verliezen’.
5.

Eizer vroeger en nu: de Horenberg

Op de wullen boef: letterlijk ‘op de wilde bof’. Op goed geluk. Halsoverkop, zonder
enige voorbereiding of plan tewerk gaan.

6.

Leik: kleine hoeveelheid vloeistof, druppel.
Vb. Ik em gien leik gedroenke: ik heb geen druppel, niets gedronken.

7.
8.

Dweizenddoj: dwars door, dwarsen, kruisen, 90° op de hoofdrichting.
Eet mis oppakke: letterlijk: ‘iets mis oppakken’. Iets verkeerd of misbergrijpen. Iets
dat in het verkeerde keelgat schiet.

< 1970

9.

Eemand oeitmoke: letterlijk: ‘iemand uitmaken’. Iemand uitschelden, beledigen.
Vb. Daan mokt maie oeit voj rotte vis: hij scheldt mij uit voor rotte vis.

10. Oeutschieë: uitscheiden, stoppen, stopzetten.
Vb. Schit oeut: stop, hou ermee op!
Vb. Ik schien er vanoeut: ik hou ermee op.
Vb. Deië schien oeut mè oeule kommèrs: ze sluiten hun handelszaak.
(CV)

< 2018

Rust roest, Eizer niet!
GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2018

Beide foto’s zijn op dezelfde plaats langs de Duisburgsesteenweg gemaakt en bieden een
zicht op de Horenberg. Centraal op de oude foto is nog de betonnen bunker (‘nen abri’ in
het Eizers dialect) te zien, die het Belgisch leger er begin 1940 had gebouwd op een klein
stukje grond dat het daarvoor van Frans Tastenhoye, alias Lamme Tast, had gekocht. Ook
langs de Jezus-Eikstraat, nu de Hulststraat, stond zo’n bunker. De abri van de Horenberg
werd in 1978 afgebroken door de firma E. De Kock en dat ging niet zonder enige moeite
want het bouwwerk zat diep in de grond verankerd.
(JLT)

De Eyzer Je vous envoie ces fleurs
Deksenhoek, waarbij Felix’ buurman Corneel Mariëns zijn schoonzus Leonie Dekelver met een bijl op het hoofd sloeg, haar
voor dood achterliet en daarna zelfmoord
pleegde door in een waterput te springen
(cfr eizerWijzers van september 2015 en januari 2016). Maria schreef het volgende:
“Besten Broeder,
Dinsdag morgend heeft Papa het lijk van
Corn. Mariëns gevonden, in den bassin
van de serre N°11 gisteren is hij ter aarde
besteld. Léonie gaat nog altijd hetzelfde.
Beste groetenissen van ons allen.
Uwe zuster, Maria”.
In de aanloop naar de tentoonstelling
Eizer Pezzedorp stootten we in het archief

Deze kaart is een getuigenverslag uit de

van Felix “Feike Wit” Charlier, bewaard

eerste lijn van het drama. De woorden van

door zijn kleinzoon Arsène Charlier, op

Maria doen vermoeden dat Guillaume al

deze mooie Eizerse postkaart.

op de hoogte was van wat er op zondag

Groot was onze verbazing toen we de

gebeurd was. Misschien was hij die dag

kaart omdraaiden. Ze was op donderdag

bij zijn ouders in den Deksenhoek ofwel

16 november 1911 door Maria Charlier, de

had hij al een andere postkaart over het

oudste dochter van Felix, verstuurd naar

voorval ontvangen.

haar jongere broer Guillaume, die op dat

We wilden u dit uniek document niet ont-

ogenblik in Brussel verbleef. Met de kaart

zeggen.

bracht Maria verslag uit over het familie-

© vzw De Rand

drama van zondag 12 november in den

(JLT)

Zaterdag 12 mei: Eerste Communie (St-Maria-Magdalenakerk van Eizer).
Zaterdag 12 mei: Blond en bruin van en in Den Bloets.
Dinsdag 15 mei: koffietafel van Samana Eizer en seniorenbond "De Lustige Vrienden"
met optreden OKRA Bertem "op reis met de luchtballon" (Eysernelle om 14.00 uur).
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 mei: feestweekend ter gelegenheid van 125 jaar K.H.
Eendracht Maakt Macht met o.a. fuif op vrijdag (Pachthof Stroykens), quiz op zaterdag
(Pachthof Stroyens) en muziekfestival op zondag (Tervuren).
Vrijdag 25 mei: dorpsquiz van de Landelijke Gilde (Eysernelle).
Zaterdag 26 mei: schoolfeest van de St-Jozefsschool.
Zondag 10 juni: Eizerkermis, processie en Staartje van de processie (Fraat).
Woensdag 13 juni: tuinbezoeken (organisatie KVLV).
Maandag 18 juni: voetbalwedstrijd België-Panama op groot scherm (Fraat).
Donderdag 21 juni: seniorendansfeest om 14.00 uur in De Fraat (organisatie De Lustige
Vrienden).
Zaterdag 23 juni: voetbalwedstrijd België-Tunesië op groot scherm (Fraat).
Donderdag 28 juni: voetbalwedstrijd België-Engeland op groot scherm (Fraat).
Zaterdag 7 juli: Tropical BBQ in den Bloets.
Donderdag 2 augustus: feestmaaltijd van De Lustige Vrienden (Fraat) – inschrijven
vóór 20 juli.
Zondag 26 augustus: aperitiefconcert door de K.F. St-Rochus i.s.m. Concertband Overijse
(Justus Lipsiusplein in Overijse).
Vrijdag 31 augustus: ' Yesterday light festival' op parking van het voetbalterrein (organisatie VKE Eizer).
Zaterdag 8 september: Spaanse avond in en rond De Fraat (organisatie Chiro Iserna).
Zondag 16 september: wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften
(organisatie WSC de Verenigde Sportvrienden van Eizer-Overijse).
Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 september: Eizerse Feesten.
Zondag 30 september: om 11u30 ziekendag van Samana Eizer (Eysernelle).
Woensdag 3 oktober: gezellig samenzijn van KVLV om 19.30 uur (Fraat).
Zaterdag 6 en zondag 7 oktober: vogeltentoonstelling door De Appelvink (Eysernelle).
Zaterdag 13 oktober: kaas- en wijnavond van Wijngilde Den Trochel (Eysernelle).
Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober: Mosselfestijn van VKE Eizer (Fraat).
Zondag 21 oktober: eetfestijn ten voordele van parochiezaal Eysernelle.
Woensdag 24 oktober: bloemschikken van KVLV (thema Allerheiligen) om 19.30 uur (Fraat).
Zaterdag 27 oktober: “Stolen hour” in Den Bloets (overschakeling naar winteruur).
Zaterdag 10 november: Ribbekesavond van de Mannenbond (Fraat).
Zondag 18 november: Pannenkoekennamiddag van KVLV (Fraat).
Zaterdag 24 en zondag 25 november: winterconcert van de K.F. St-Rochus (Pachthof
Stroykens).
Zaterdag 1 en zondag 2 december: winterconcert van de K. H. Eendracht Maakt Macht
(Pachthof Stroykens).
Woensdag 5 december: kookles van KVLV (feestmenu) om 19u30 (Fraat).
Maandag 31 december: Oudjaar (organisatie JC Den Bloets).
Elke eerste donderdag van de maand organiseert de seniorenbond een ontmoeting met koffietafel vanaf 13u30 in De Fraat; op 2 augustus gaat het evenwel om
een feestmaaltijd (begint om 12u). Alle senioren, ook niet-leden, zijn welkom op deze
namiddagen.
Bloedinzamelingen van het Rode Kruis:
• De Rank (Maleizen), op woensdagen 18/7 en 17/10 tussen 18u en 20u;
• Den Blank (Overijse), op donderdagen 17/5, 9/8 en 11/10 tussen 17u30 en 20u30.
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