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Dorpskrant van Eizer

Wandtapijt van
Dubrunfaut keert
terug naar Eizer
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een springkasteel, een ‘levend straat-

mond Dubrunfaut is een beeldend kun-

maakten de perziken plaats voor druiven.
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voetbal’, een podium en geluid, … in-

stenaar, die tot aan zijn dood in 2007
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als kunstvorm met eigentijdse taferelen.

Feesten niet onopgemerkt voorbij gaan!

Het kunstwerk in het gemeentehuis is

U leest er meer over in deze eizerWijzer.

ontworpen door Dubrunfaut en in 1962

Noteer de data alvast in uw agenda.

uitgevoerd door de Koninklijke Manu-

De Open-Monumentendag op 10 sep-

factuur Gaspar De Wit in Mechelen.

einde. De Eizerse Feesten worden voor
de gelegenheid over drie dagen gespreid, van 15 tot 17 september. Met de

tember wordt dit jaar door onze dienst
erfgoed georganiseerd: een geleide
tocht langsheen de serristenvilla’s van
Eizer. Meer informatie hierover vindt u
© vzw De Rand

verder in deze eizerWijzer. Als afsluiter
van het cultuur-in-je-buurt jaar kunnen
we begin januari in De Fraat een heuse
tentoonstelling verwachten over de perzikencultuur onder glas.
Cultuur-in-je-buurt weekte ook enkele
initiatieven los onder de verenigingen
en inwoners van Eizer, zoals de Dansnamiddag voor senioren op 15 juni, de
filmavond van de Chiro Iserna op 12 au-

in het teken van Eizer
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de families Miseur, Decoster, Vansteelant,

meente een lekkere verrassing.

Reyntjens, Gillis en Charlier voor hun medewerking.

(LD) Foto’s © Mark Timmermans

weg 65). De Eizernaren die worden afgebeeld, zijn niet meer in leven, doch
prachtig afgebeeld in een waaier van
levendige kleuren: grootmoeder Leonie
Vanmoer, dochter Simonne Dewilder en
kleindochter Annie Craps. Ook Irène
van Elslande, de vrouw van Dubrunfaut, wordt afgebeeld. Naar verluidt
kwam Edmond Dubrunfaut regelmatig
druiven kopen bij de familie.
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het gemeenschapsleven van het dorp

licht, stof of vocht. Op dit moment is

versterken, nu al geslaagd is!

het kunstwerk tijdelijk weggehaald en

Woning André Charlier

Mechelen, overigens wereldleider wat
betreft restauratie van wandtapijten.
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Met veel zorg zal het tapijt, voorname-

Kryne Dekock
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Dorpsraad Eizer heeft

tember. Ook een woning van de familie

nieuwe voorzitter
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Eizerse

Dewilder zal dan te bezichtigen zijn tij-

(LD, met dank aan Carine Willaert
van De Beierij van IJse).
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mensen nodig heeft om
de kar te trekken. Deze
zomer vond hij het een geschikt moment
om na 11 jaar te stoppen als voorzitter van
de dorpsraad van Eizer en de fakkel door
te geven. Luk blijft lid van de dorpsraad,
maar zal voortaan meer op het achterplan werken.
Tijdens de Algemene Vergadering van 3

Restauran

augustus heeft de dorpsraad unaniem

Street Food
aan

Kryne Dekock als nieuwe voorzitter verkozen. Kryne is afkomstig uit Overijse Centrum, maar woont sinds 1996 in Eizer. Ze is
getrouwd en heeft 3 kinderen.
De Dorpsraad wenst Kryne veel succes in
haar nieuwe functie en dankt Luk Fluyt
hartelijk voor zijn grote inzet en bezielend
(JLT) Fotografie: Leen Wouters
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Beste Eizernaar,

To BE or not to BE:
eizerWijzer sprak met Bekende Eizernaar (BE) Frans Vanloock
Frans Vanloock werd op 26 juli 1921 in Ei-

De Tweede Wereldoorlog

voerd. 63 van hen keerden nooit terug. Ju-

ren van Jozef Vanloock (alias “den dikke

Tijdens de 2de Wereldoorlog moesten jon-

trouwde Jules met een nicht van Hortense

va Gent”) en Ernestina Verdoot. Eigenlijk

ge Belgische mannen zich verplicht laten

Boeckx en zo bleven Frans en Jules ook na

heet hij Jan Frans Vanloock, maar hij

registeren bij de Duitse bezetter om opge-

de oorlog met elkaar in contact.

wordt Frans genoemd, zoals zijn oom en

vorderd te kunnen worden voor werk in

Frans had het uiteraard niet gemunt op

dooppeter, die eveneens Frans Vanloo-

Duitsland. Zelfstandigen en boeren konden

de “zwarten”. Toch had hij ook weinig sym-

plukt hij daarvan nu de vruchten. Tot 2013

ck heette, en die in het Calais woonde,

wel eens zo’n opvordering vermijden, maar

pathie voor de “witten”. Hij vond de mees-

reed Frans nog met de auto, maar toen

nadat hij getrouwd was met een Franse

Frans vreesde dat hij als gewone werkman

ten van hen jonge onbezonnen avontu-

werd zijn zicht daarvoor te slecht.

verpleegster die hem er tijdens de Eerste

weinig kans maakte om eraan te ontsnap-

riers. Maar als echte patriot sloot hij zich

Frans en Hortense kregen 3 dochters. Hor-

Wereldoorlog als gewonde frontsoldaat

pen en hij besloot hij zich niet te laten re-

begin 1945 wel vrijwillig aan bij een witte

tense stierf in 2005 en Frans bleef alleen

verzorgd had.

gistreren. Daardoor werd hij officieel werk-

brigade in Alsemberg. In een Belgisch pe-

achter in het echtelijk huis tot hij in 2016

weigeraar. Van 1942 tot bij de bevrijding in

loton, dat onder Brits commando stond,

in Woonzorgcentrum Zoniën in Tervuren

Frans’ moeder stierf toen hij 2 jaar was en

1944, moest hij daarom onderduiken. Hij

belandde hij via omwegen in Engeland

ging wonen. Daar geniet hij nu van het

op zijn 15de verloor hij ook zijn vader. Zijn

hield zich schuil in het pakhuis (de “atelier”)

en Schotland in Antrim, een stadje in

gezelschap van enkele jeugdvrienden

dooppeter vroeg hem toen om bij hem in

van Edmond Charlier naast de Nellebeek,

Noord-Ierland, waar commando’s opge-

en oude kennissen uit Eizer en Duisburg.

Frankrijk te komen wonen, maar Frans’

waar hij overdag werkte en ‘s nachts op

leid werden voor “Operation Downfall”, de

Met hen legt hij regelmatig een kaartje

oudere zus Marie besliste om zich voort-

de zolder sliep tussen het inpakmateriaal

geallieerde invasie in Japan, die gepland

en drinkt hij af en toe een glaasje. Als een

aan over haar jongste broer te ontfermen

(kastjeshout, watten en fiber).

was voor eind 1945. Frans leerde er met

altijd opgewekte en vriendelijke man, is

en Frans trok bij haar in.

In het begin durfde Frans wel eens op zon-

wapens om te gaan en werd er getraind

hij er ieders vriend.

Alhoewel Frans na zijn huwelijk met Hor-

dag zijn schuilplaats verlaten om naar

in gevechtstechnieken en Oosterse ge-

(JLT)

tense Boeckx in 1949 naar Hoeilaart ver-

één van de omliggende dorpen te trekken

vechtskunsten.

huisde, heeft Eizer altijd een speciale

of naar de cinema in Tervuren, maar het

plaats in zijn hart weten te behouden en

was daarbij altijd opletten geblazen, want

hij kwam vaak terug naar zijn geboorte-

de Gestapo en de “zwarten” hielden regel-

dorp, vooral voor activiteiten van de Ko-

matig razzia’s. In 1943 werd in het sport-

ninklijke Fanfare Sint-Rochus, waarvan hij

paleis van Brussel een bokskamp voor de

van 1937 tot nu – dus al 80 jaar - onafge-

Europese titel bij de zwaargewichten ge-

broken lid is geweest. Hij leerde muziek bij

organiseerd tussen Oostendenaar Karel

dirigent Jules Vandenhouten en was mu-

Sys en de Zweed Olle Tandberg. Sys was

zikant in de fanfare tot in de jaren 1950.

een Flamingant met sympathieën voor de

Toen ging hij muziek spelen in de Hoei-

bezetter. Het sportpaleis zat vol Duitsers.

laartse harmonie Sint-Clemens, hetgeen

Ondanks het risico op identiteitscontroles

hij bleef doen tot in 2003. Frans had een

durfde Frans, die al van voor de oorlog

muzikaal oor. Wanneer hij als jonge man

een grote boksfan was, het toch aan om

De Japanse overgave na de bommen op

milieleden van Edmond Charlier te-

een liedje hoorde, noteerde hij de noten

clandestien de match te gaan bijwonen

Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945

rug uit Frankrijk na hun vlucht in mei

zoals ze in zijn gehoor lagen. Hij kopieerde

– hij betaalde 60 frank voor het toegangs-

maakte een invasie van Japan echter

1940 ten gevolge van de verplichte

ook eigenhandig partituren van stukken,

kaartje. Sys won de kamp.

overbodig en het Belgisch peloton keerde

(door de Engelsen!) ontruiming van

die de fanfare speelde. Die partituren

Meer dan eens klopte de Gestapo aan bij

terug en werd naar Duitsland gestuurd

Overijse. Het verhaal van deze vlucht

heeft hij nog steeds.

Frans’ zus Marie om hem daar te komen

om er, nog altijd onder Brits commando,

werd elders reeds meermaals be-

Op zijn 15de stopte Frans met naar school

zoeken. De Gestapo is ooit ook Charel He-

deel uit te maken van de 1ste groep bezet-

schreven. Opmerkelijk was wel dat ze

te gaan en begon hij te werken, eerst

meleers en Jef Wijnants, de burgemeester

tingstroepen. Het Belgisch leger zou pas

bij hun terugkeer de serres in perfecte

als stukadoor bij Frans Craps (“Susse van

en de champetter van Duisburg over zijn

begin 1946 heropgericht worden.

staat van onderhoud terugvonden.

Wakke”) en vanaf 1938 als metsersdien-

verblijfplaats komen ondervragen. De

In 1946 werd hij overgeplaatst naar Se-

Achtergebleven of veel vroeger terug-

der bij Kamiel Ceuppens. Metsersdienders

twee belandden zelfs enkele dagen in de

raing om er Duitse krijgsgevangenen te

gekeerd personeel in Eizer had alles

moesten toen nog de ladder opklimmen

cel, maar ze verraadden Frans niet.

bewaken, die gedwongen werden in de

perfect onderhouden. Dit betekende

met een plank vol stenen en emmers vol

Op

koolmijnen te werken.

ook dat de oogst van 1940 niet verlo-

mortel op de schouder.

trachtte Frans onder de oproep voor Duits-

zer geboren als jongste van de 7 kinde-

Frans Vanloock tijdens het “plakken” van de
pastorij van Eizer in 1937. V.l.n.r. Jules Craps,
Jean Craps, Frans Vanloock, Remi Cammaerts
en Frans Craps.

aanraden

van

Edmond

Charlier

les’ vader was één van hen. Na de oorlog

Frans Vanloock, anno 2017.

Word wijzer over
pezzedorp Eizer met
deze Wist-je-datjes!

Frans (liggend) leert in Antrim omgaan met
een mortier.

Wist je dat gewonde Duitse
soldaten tijdens
WO II Eizerse perziken kregen?
Medio augustus 1940 keerden de fa-

ren was gegaan. Dit was eerder uit-

land uit te komen via een “zwarte” uit Hoei-

Na de oorlog

zondering dan regel op dat ogenblik,

laart. Die vroeg hem hiervoor zijn identi-

Na zijn huwelijk verhuisde Frans naar de

en dat zou bijzonder lonen de daar-

teitskaart in te leveren. Het plan mislukte

Jezus-Eiksesteenweg in Hoeilaart, vlak op

opvolgende weken.

echter, de identiteitskaart was hij kwijt en

de grens met Jezus-Eik. Hij bleef aanvan-

Inmiddels was de slag om Engeland

zo moest hij niet alleen verder ondergedo-

kelijk werken bij Edmond Charlier, maar

op gang gekomen en bombardeer-

ken blijven maar werd hij bovendien ook

ging na enkele jaren aan de slag in giete-

den Duitse vliegtuigen haast onop-

nog een “sans-papiers”. Zonder papieren

rij Desbeck in Hoeilaart – hij kon er 19 frank

houdelijk Groot-Brittannië. De Duitsers

kon Frans, die ook voetbal speelde, niet

per uur verdienen, 4 frank meer dan hij bij

gingen er lang van uit dat ze de En-

met de eerste ploeg van Eizer spelen, want

Charlier kreeg - en van 1965 tot aan zijn

gelsen door dit soort bombardemen-

daarvoor was een officieel pasje nodig. Bij

pensioen was hij meestergast in plastiek-

ten wel op de knieën zouden krijgen.

de reserven was men echter zo streng niet.

fabriek Nespak in Jezus-Eik. Hij verdiende

Inderhaast werd ook een (nood)

Ook voor behandelingen in het zieken-

er goed. Al die tijd bewerkte hij met zijn

invalsvloot samengesteld met aller-

huis was een pas nodig. Toen Frans zwaar

vrouw Hortense ook 12 druivenserres in de

hande schepen en bootjes. Wanneer

Lang bleef hij

ziek werd en voor radiografie naar een

Koedalstraat. Met een kleine camionette

deze geïmproviseerde vloot het ka-

echter niet in de

ziekenhuis in Brussel moest, kreeg dokter

voerde hij zijn druiven naar de markt in

naal overstak lieten de Engelsen olie

bouw

Desmedt uit Duisburg het toch voor me-

Kuregem. Zijn klanten waren winkeliers uit

op de zee vloeien, die ze vervolgens

want begin 1940

kaar dat Frans er behandeld werd.

Brussel. Omdat de vraag groter was dan

in brand staken. Een van de gevol-

ging hij aan de

In zijn schuilplaats aan de Nellebeek

het aanbod, ging Frans bij andere drui-

gen was dat honderden of duizenden

slag in het ser-

raakte Frans bevriend met Jules Cauw-

ventelers fruit opkopen en zo werd hij dus

(cijfers zijn niet bekend) Duitse sol-

rebedrijf

van

bergs uit Meensel-Kiezegem, die onderge-

ook “marchand”. In de winter, wanneer de

daten zwaar verbrand werden. Een

Edmond

werken,

Char-

doken in het Sint-Jozefsinstituut verbleef,

verkoop van druiven grotendeels stil viel,

echt vergeten drama van de eerste

lier in de Bal-

er overdag als tuinman werkte (zie ook

hielp hij een ”vrachter” en ging met hem

oorlogsmaanden.

lingstraat, waar

eizerWijzer 2016-1) en ’s nachts in de kapel

mest ophalen in de Ardennen. De cami-

bezochten alle serristen in de streek

vooral perziken

onder het altaar sliep. Jules was de neef

ons moesten toen nog met de hand gela-

en kochten haast alle fruit op voor de

geteeld

Duitse

officieren

wer-

van zuster Marguerite Schotsmans, en ook

den worden.

gekwetsten in de hospitalen in Noord

den. Hij werkte

hij was op de vlucht voor de Gestapo. Na

In zijn jeugd heeft Frans het niet gemakke-

Frankrijk. Zo ook in Eizer waar ze alle

er meestal in de

de moord op Gaston Merckx, één van de

lijk gehad. Het was bij wijlen een triestige

perziken opkochten bij Edmond Char-

“atelier”,

waar

leiders van de zwarte brigade van Meen-

periode, zegt hij zelf, maar hij is een gebo-

lier. Perziken, waarop ze trouwens bij-

de perziken geborsteld en ingepakt wer-

sel-Kiezegem, werden daar tijdens razzia’s

ren optimist en een plantrekker en hij vindt

zonder tuk waren. Verteld door wijlen

den. Kort daarop brak de 2de Wereldoor-

van de Duitsers meer dan 70 inwoners op-

dat hij toch ook veel geluk heeft gehad. Na

mijn schoonvader Willy Charlier

log uit.

gepakt en naar concentratiekampen ge-

een leven lang hard gewerkt te hebben,

Frans Vanloock (links)
en Emiel Taymans op
het bedrijf van Edmond
Charlier.

eizerWijzer

Voor de Beierij van IJse - Piet Van San – lente 2017

Wist je dat er op het huwelijk
van de sjah van Iran Eizerse
perziken waren?

Eizers bedrijf in de kijker.
Een uit de ‘ramen’ gewassen KMO: Group Vrebos

Toen Mohammad Reza Pahlavi, de

40 jaar geleden streek Donald Vrebos

laatste sjah van Iran, in december

vanuit Kortenberg neer op de Ketelheide.

1959 trouwde met Farah Diba werden

Grote diploma’s had hij niet op zak, maar

er voor het huwelijksfeest perziken

hij had handen aan zijn lijf en hersens in

aangekocht bij mijn grootvader René

zijn hoofd waarmee hij het ver zou schop-

Decoster. Ze werden met zorg in de

pen.

serre uitgezocht door de aankoop-

In 1979 startte hij een éénmanszaak in

ster en via Parijs opgestuurd naar Te-

het plaatsen van ramen. Ondertussen is

heran. Op het feest werd er een toren

het bedrijf al 5 keer uitgebreid en is het

van champagne gemaakt, met in elk

oorspronkelijke atelier van 280 m2 er één

glas stukjes lekkere witte Eizerse per-

geworden van 2000 m2. Donald werkt al

ziken.

lang niet meer alleen. Er zijn een honderdtal werknemers uit de regio die er
dagelijks hun brood verdienen.

satie en motorisatie is ook volop aan de

pen te voorzien.

Oorspronkelijk plaatste hij PVC-ramen,

gang in de raambouw. Een app om de

Vertrouwen is cruciaal, zoals ook het ge-

-deuren en -veranda’s. Vanaf 1996 werd

rolluiken naar beneden en naar boven te

loof in de werknemers, maar de klant een

het gamma uitgebreid met aluminium.

laten gaan, met een vingerdruk de voor-

stapje voor zijn evenzeer. Donald volgt

10 jaar later bleek het bedrijf op de Ke-

deur openen zijn al goed ingeburgerd.

op de voet alle nieuwe trends. Hij onder-

telheide te klein geworden en werd een

Op de salesafdeling werken dan ook

houdt contacten met de industrie, met ar-

atelier van 3000 m2 in Gembloux aange-

geen verkopers meer, maar adviseurs,

chitecten, met collega-aannemers, zowel

kocht. Sindsdien gebeurt de productie

die de klanten helpen om in de veelheid

in binnen- als buitenland. Het is uiterma-

En dan te bedenken dat perziken

van de ramen daar, terwijl in Eizer de

de juiste keuze te maken.

te belangrijk altijd weer te vernieuwen en

oorspronkelijk uit China kwamen en

verkoop, plaatsing en afwerking gebeurt.

via Perzië (het huidige Iran) in Eu-

Maar ook in Gembloux bleek het snel te

Succes

Met de grenzen die open gegaan zijn

ropa verspreid geraakten. De weten-

klein en de groep Vrebos bouwde nog

Dit is meteen één van de redenen waar-

ervaart Vrebos ook concurrentie uit het

schappelijke naam voor perzik, “pru-

een extra atelier van 7.500 m2 extra.

om Vrebos zo succesvol is. Zij hechten

buitenland. Donald bezoekt deze buiten-

nus persica”, is trouwens afgeleid

Dagelijks gaan er 11 plaatsingsploe-

zeer veel belang aan het vertrouwen van

landse leveranciers om te kijken waar de

van het Latijnse woord “persicus”,

gen op stap. Zij werken over heel België,

de klant. Zij willen het juiste raam aanbie-

gelijkenissen en verschillen met hun be-

hetgeen “Perzisch” betekent.

maar 60% van hun ramen wordt in de

den rekening houdend met

drijf zitten. Hij stelt vast dat er een grote

regio geplaatst. Vrebos is vooral actief

de behoeften van de klant.

variatie in de kwaliteit van afwerking zit.

Nadia Decoster

Wist je dat de Dorpsraad nog
altijd materiaal zoekt voor de
tentoonstelling Pezzedorp Eizer van 2018?

mee te zijn met de nieuwste evoluties.

op de particuliere markt, maar realiseert

Hiervoor

zij

Bij Belgische klanten leeft een verwach-

ook grote projecten. Zo hebben zij de ra-

hun mascotte de pinguïn,

tingspatroon van een perfect afgewerkt

men in de Sint-Jozefsschool vernieuwd,

waarmee zij op ludieke ma-

product en dit is nog moeilijk voor Oost-

de ramen van het Orpea woonzorgcen-

nier de wensen van de

Europese bedrijven.

trum aan Plas geplaatst en het sanato-

klant overlopen.

Ook hier ziet Donald op termijn een nieu-

rium in Tombeek.

gebruiken

Donald gelooft ook rotsvast

we trend van samenwerking groeien. Of

in jongeren, die hij alle

dit echter nog voor hem zal zijn, weet hij

kansen wil bieden. Het bedrijf heeft

niet. Als energieke zestiger heeft hij nog

Heb je nog foto’s, documenten of

Evolutie

voorwerpen, die van ver of dichtbij

Toen Donald begon, had een raam 2

een nauwe samenwerking met het Gito

geen

met de perzikteelt in Eizer te maken

functies. Het moest licht en lucht bren-

in Overijse. Verschillende leerlingen ko-

plannen

hebben, ken je nog pittige anekdo-

gen in een huis. Doorheen de tijd werden

men stage lopen en treden nadien vast

ogen, maar ooit

tes of andere minder “straffe” verha-

steeds meer eisen gesteld zowel door de

in dienst. Jongeren willen werken. Zij

wil hij toch meer

len over onze perziken, laat het dan

bouwheren als door de overheid. Tal van

willen vooruit en willen bijleren. Ze pas-

tijd besteden aan

weten via e-mail (info@dorpsraad-

wettelijke voorschriften rond isolatie, ven-

sen zich gemakkelijk aan en leren vlot

zijn vele hobby’s.

eizer.be), via het contactformulier op

tilatie en brandvertraging moeten ge-

nieuwe werkmethodes. Voor werknemers

de website (http://dorpsraad-eizer.be/

respecteerd worden. Klanten willen dat

is de sfeer in een bedrijf van belang.

contact.html), via de post (Dorpsraad

ramen onderhoudsvrij, bestand tegen

Hier werken zij aan door de werknemers

Eizer, Lindaalhof 30, 3090 Overijse) of

inbraak, ongevalsvrij, zonnewerend en

voortdurend te betrekken, maar hen ook

met een eenvoudig telefoontje naar

esthetisch zijn. De trend van automati-

te verzorgen door barbecues en uitstap-

pensioenvoor

(CT)

Donald Vrebos

nr 02/687 51 94.
(JLT)

Bank vond plek

Eizer vroeger en nu

De “Bank zoekt

gewonnen door Annelien Heuvelmann

plek” actie van

uit de Heesterweg, die op de kop 69 stem-

Beide foto’s zijn op dezelfde plaats

de

men invulde op haar stembriefje. Profi-

langs de Lindaalstraat gemaakt met

Gilde werd op

ciat Annelien!

een tussentijd van 25 jaren. De oude

15 juli afgeslo-

De bank zal officieel ingehuldigd worden

foto toont de “atelier” van Edmond

ten. Naast 2 “papieren” stembeurten – tij-

tijdens de Eizerse Feesten op zaterdag 16

Charlier, waarin Frans Vanloock tijdens

dens de Erfgoeddag op 23 april en tijdens

september. Om 13u start er een wande-

WO II gedurende 2 jaar verscholen zat.

het Staartje van de processie op 25 juni

ling van De Fraat naar den Hulst. Bij aan-

- kon er ook nog tot 15 juli online gestemd

komst aan de bank, trakteert de Lande-

worden. In totaal werden 154 stemmen

lijke Gilde de deelnemende wandelaars

uitgebracht op de 8 mogelijke plek-

op een drankje. Rond 15u30 keren we

ken. 69 mensen stemden op “Plek 1” (op

terug naar de Fraat en starten we met de

“den Hulst” bij het uitkomen van het Zo-

Eizerse Feesten!!

niënwoud) die het met grote voorsprong

(PT)

1992

Landelijke

Winnares Annelien Heuvelmann
bij de prijsoverhandiging.

haalde van de andere plekken (Plek 4 –
23 stemmen, Plek 2 – 19 stemmen, Plek 3
– 16 stemmen, Plek 8 – 15 stemmen, Plek
5 – 9 stemmen, Plek 6 – 3 stemmen, Plek
7 – 0 stemmen). Aan deze stemming was
ook een wedstrijd gekoppeld waarbij
de deelnemers moesten raden hoeveel
stemmen op de winnende plek zouden

2017

uitgebracht worden. De wedstrijd werd

Plek 1, op “den Hulst” bij het uitkomen van het Zoniënwoud, met een adembenemend zicht op
“Den Deksenhoek”.

De Verwoede Verzamelaar:

Uit het goede hout gesneden!
Met ‘Hercules boven’ op de Horenberg

dank de opleiding staken omdat het hem,

en voorouders, die de graftombe (praal-

werd in de vorige eizerWijzer een nieuwe

zegt hij, aan voldoende tekentalent ont-

graf) van belangrijke personen sierden.

rubriek boven de doopvont gehouden:

brak. Vooraleer je met hout aan de slag

Tegelijk werd hiermee de macht van de

de Verwoede Verzamelaar!

kunt, maar ook tijdens de creatie van een

dynastie geëtaleerd. Zo liet de dochter

Voor deze editie klopten we aan bij Dirk

houtsnijwerk, komt er heel wat tekenwerk

van Isabella van Bourbon, vrouw van Ka-

Janssens. Deze kempenzoon, woont se-

aan te pas: elk beeld, elk gezicht wordt

rel de Stoute, na de dood van haar moe-

dert menig jaar samen met Nadia Decos-

vanuit verschillende perspectieven, in 3

der een praalgraf met 24 ‘pleurants’ bou-

ter, ‘bazin’ van Bistro De Serrist, op den

dimensies uitgetekend. Als je het driedi-

wen. Hiervan zijn nog tien overblijvende

Blokweg (Lindaalhof) in Eizer. Hij houdt er

mensionale denken en tekenen niet am-

originelen te bewonderen in het Rijksmu-

een zeer bijzondere verzameling op na,

bieert of onder de knie krijgt, beperkt je

seum van Amsterdam.

gaam van beelden in zijn bezit. Hij schaf-

die ik ter gelegenheid van dit interview

ambacht zich vaak tot het kopiëren van

De meeste beelden uit zijn verzameling

te ze aan omwille van hun pure schoon-

mocht bewonderen in het oude ‘witloof-

bestaande beelden, een heel andere en

dateren uit de jaren 1950-1970 en heeft

heid of om de bijzondere achterliggende

kot’ van wijlen Torre Koile.

minder creatieve ervaring. Er zijn enkele

hij op de kop getikt in regio Mechelen.

geschiedenis. Uit zijn collectie blijkt een

bas-reliëfs (2.5 dimensies) van Dirks hand,

Deze regio stond toen bekend om het

fascinatie voor Sint Maria-Magdalena,

Dirk is al jarenlang gepassioneerd door

die hij, bescheiden als hij is, niet het tonen

schrijnwerkersambt en de meubelma-

patroonheilige van Eizer. Naast de vele

het ambacht van de houtsnijkunst. Meer

waard vond

kerij. Wanneer een laatstejaarsleerling

retabels met bijbelse taferelen (Koninklijk

dan verzamelwoede gaat het om fasci-

Ondanks het staken van zijn opleiding

(5de jaar) schrijnwerker of meubelmaker

Museum van Kunst en Geschiedenis, Brus-

natie voor het ambacht en bewondering

werd de fascinatie voor houtsnijkunst bij

ging solliciteren in een atelier, bood hij

sel), sprong haar beeltenis eruit in een-

voor zij die hout kunnen doen ‘leven’.

Dirk niet minder groot. Hij houdt ervan

zijn eindwerk, een houten beeltenis, aan

voud en schoonheid, zegt Dirk. De klik was

Met zijn verzameling wil Dirk in de eerste

beurzen en veilinghuizen (vooral online)

als visitekaartje. Vaak hebben de verko-

er meteen, liefde op het eerste gezicht,

plaats cultuurerfgoed in stand houden.

af te schuimen, zich in naslagwerken te

pers (meestal erfgenamen) geen enkele

zeg maar! Lag hier de voorbestemming

Geslaagde beelden zijn het resultaat van

verdiepen in de historiek van de beelden

affectie (meer) met de beelden. Zo kreeg

van Dirks komst naar Eizer? Ondertussen

passie en vakmanschap, vertellen een

en de tijdsgeest waarbinnen ze gecre-

hij het beeld van Albrecht van Beieren op

heeft hij een tiental beelden van deze hei-

verhaal, creëren emotie en geven ruimte

ëerd werden. Op tweedehandssites gaat

de koop toe, bij een beeld van de heilige

lige vrouw in zijn collectie, waarvan de

voor ‘verbeelding’.

hij op zoek naar kwalitatief mooie beel-

Barbara met toren (patroonheilige van

helft gepolychromeerd. Recent schonk hij

De kiem voor zijn passie werd ruim 25 jaar

den (vaak kopieën van museumstukken).

de pompiers). Daar waar in de jaren 70

een exemplaar aan onze parochie.

geleden gelegd in de Brusselse Marollen.

Gemiddeld komen er elk jaar een 3-tal bij.

kopieën van de hand gingen voor de

Een ander beeld dat uitsprong in schoon-

Bij het snuisteren stootte hij op een kistje

Vooral beelden uit de renaissance (late

waarde van destijds 2 bruto maandlo-

heid is van de hand van W. Dobbelaere.

ronde gutsen ofte houtbeitels, dat hem

middeleeuwen) dragen Dirks voorkeur

nen (35.000 BEF of omgerekend 875 Euro),

Samen fantaseerden Dirk en ik over wat

nadien nooit meer losliet. Bij elke verhuis

weg. Dit omwille van de realistische weer-

wordt er nu een tiende voor neergeteld.

het zou kunnen verbeelden. Een vader

mochten het kistje en de droom er ooit

gave van hun gelaat en handen, de ge-

Een slechtere financiële belegging had

met kroost? Op de vlucht? Tegelijk werd

mee aan de slag te gaan niet ontbreken.

laagde klederdracht, haartooi, hoofddek-

je destijds niet kunnen bedenken en zelfs

Dirks fascinatie een beetje de mijne… Ook

Toen hij in 2005 met Nadia neerstreek in

sel en pose. Uit deze periode heeft Dirk

aan de huidige braderieprijzen is de

Goethe, een prachtige puber, een Breuge-

de historische binnenstad van Meche-

heel wat kopieën van ‘pleurants’. Dit zijn

vraag vaak zeer beperkt.

liaanse kermis en tal van andere schone

len voegde hij de daad bij het woord

treurbeelden van rouwende familieleden

Naast de ‘pleurants’ heeft Dirk een amal-

beelden passeerden de revue…

.

en schreef er zich in aan de Technische

Dat brengt ons terug in het ‘witloofkot’

School Mechelen (TSM) afdeling houtsnij-

waar de keukentafel uit Dirks jeugd, de

den, weekendonderwijs voor volwasse-

werkbank van Nadia’s grootvader - wa-

nen. Daar ontmoette hij gedreven (vaak

genmaker Polle - en de stam van een

bejaarde) hobbyisten in de houtsnijkunst.

omgewaaide notenboom uit de tuin van

Hij was bovenal geïntrigeerd door zijn

Dirks grootvader de juiste nostalgische

toenmalige leraar en naamgenoot, Jos-

sfeer moeten scheppen om (ooit) met ver-

se Janssens, die naar Dirks zeggen ‘uit

zamelde beitels terug zelf hout tot leven te

de losse pols kon tekenen met een hout-

brengen…

beitel’, een openbaring! Na een twee-

In afwachting fluisterde ik Dirk in het oor

tal jaren ondergedompeld te worden in

zijn verzamelde schoonheid als Kunst in

de wereld van bas-reliëfs met krullende

Huis te leen of te huur aan te bieden…

eikenblaadjes, bloemenkelken en exotische vruchten moest Dirk tegen wil en

Detail van ‘pleurant’

Edelman met de stok

Vader met kroost?

(CV)

Eizer in de ban van de chips
Tijdens het schooljaar van 1973-74 - ik zat

Desees haalde om ons totaal omhoog te

toen bij meester Joly in het vijfde leer-

krijgen. Maar inzet werd beloond en we

jaar - schreef Smiths Chips een wedstrijd

pakten de derde plaats.

uit over sport. Iedere klas in België mocht

Toeval of niet maar de dag tijdens de

deelnemen en buiten de makkelijke vra-

maand juni waarop de afgevaardigde

gen werd de winnaar bepaald als de klas

van Smiths de cheque aan de winnende

die de meeste Smiths-wikkels (lege zakjes)

klas kwam uitdelen, waren wij met de

binnenbracht, gedeeld door het aantal

meester op fietstocht. Mevrouw Debrou-

leerlingen van die klas. Wij zouden deel-

wer kon fier haar winnend 4de leerjaar

nemen met het 5de en het 6de studiejaar

voorstellen aan de brave man en pas 's

samen, in totaal 22 leerlingen. Om ons ge-

anderendaags vernamen wij dat onze

middelde omhoog te krijgen speelden we

prijs was aangekomen. Niemand had zijn

echter mee onder de naam van het toen-

mond kunnen voorbijpraten.

malige 4de leerjaar. Daar zaten amper 4

Elke deelnemer kreeg 900 frank, die hij

leerlingen in: Paul Hemeleers, Willy Sion-

mocht besteden aan sportartikelen. Op

gers, Jef Demol en Guido Michiels.

woensdagnamiddag was meester Joly

Meester Joly tijdens het schooljaar 1973-1974 met de leerlingen van het 5de en 6de studiejaar. Staande v.l.n.r.: Eddy Vanderlinden, Dirk Charlier, Stefan Dumez, Yvan De Hertog (+),
Jos Mommaerts, Dirk Gillijns, Ronald Venken. 2de rij v.ln.r. Eddy Ceuppens, Peter Sergeys,
Danny Van Hecke, Dirk Demiddeleer, Luc Charlier, Erik Vanderlinden, Dirk De Coster, Luc Siongers. Zittend v.l.n.r. Roland Vandervoort, Alain Dewaele, Jan Demol, Rudi De Coster, Ludo
Michiels, Patrick De Vos, Paul De Coster (+).

even met Gerard van de gelijknamige
Maandenlang hebben we chips gegeten

sportwinkel in Overijse gaan praten en de

goede zaak gedaan en wij waren fier als

te hebben gehad, maar misschien zei hij

tegen de sterren op. Iedereen heeft meer

dag erop stond Gerard op school met zo-

een gieter. Ik hoop alleen dat die 4 man-

dat ieder jaar

dan zijn duit in het zakje gedaan. Ik weet

wat zijn ganse stock. Er werden sportschoe-

nen van het 4de leerjaar mee mochten de-

nog dat ik regelmatig met as van siga-

nen en voetbalschoenen gepast. Een aan-

len. Ik weet het alleszins niet meer.

retten besmeurde chipszakjes uit de vuil-

tal onder ons kochten een mooie vislijn en

Meester Joly verklaarde achteraf nog

bak van het café van mijn nonkel Tommy

ik weet niet wat nog meer. Gerard had een

nooit zo een toffe klas onder zijn vleugels

eizerWijzer

(DVH)

.

Rode Kruis Overijse is dringend op zoek naar vrijwilligers
Dankzij het grote succes zoekt Rode Kruis-

Vermits de aanvragen blijven binnenko-

ning thuis, schoolachterstand wegens

Overijse nieuwe Zorgbibvrijwilligers om

men, zijn we op zoek naar meer vrijwilli-

onstabiele leefomgeving, ...) krijgen indi-

zo snel mogelijk te starten en nieuwe vrij-

gers om dit mooie project uit te breiden.

viduele aandacht en aanmoediging van

willigers voor het Brugfigurenproject (in

vrijwilligers. Zo helpen we de kloof te ver-

Wat is de taak van een vrijwilliger Zorgbib?

kleinen.

In één van de woonzorgcentra waar we

Overijse begeleiden nu reeds meer dan

Wat is Zorgbib?

actief zijn, verzorg je de bibliotheekwer-

20 kinderen in de scholen van Hoeilaart

Heel wat mensen die in een zorginstel-

king. Naast boeken, strips, cd’s, dvd’s bied

en Overijse, maar omdat de aanvragen

ling verblijven, hebben behoefte aan

je ook voorleesboeken, luisterboeken en

blijven binnenkomen, zijn we op zoek

verstrooiing en sociaal contact. Daarom

kijkboeken aan. Daarnaast ben je vooral

naar meer vrijwilligers om ook dit mooie

2 projecten mee te werken of ken je ie-

organiseert Rode Kruis-Overijse in ver-

een luisterend oor voor de bewoners van

project op het spoor te houden.

mand in je omgeving, laat het ons dan

schillende woonzorgcentra Zorgbib. Onze

de instelling. Je doorbreekt hun verveling

vrijwilligers gaan op pad om boeken, cd's

en maakt hun verblijf aangenamer.

samenwerking met Rode Kruis-Hoeilaart
en Het Huis van het Kind Druivenstreek).

meer dan een boek!

Vrijwilligers Zorgbib

Vrijwilligers Brugfiguren

zeker weten!

Wat is de rol van de Brugfiguur?

Vertel dit gerust aan je familie, vrienden,

De brugfiguur is de motivator die het kind

collega's, kennissen, ... We hopen dat jul-

Wat is het Brugfigurenproject van
Rode Kruis-Hoeilaart/Overijse?

ondersteunt om huiswerk te maken, om

lie talrijk dit bericht zullen verspreiden

een boek te lezen, taalspelletjes te doen,

zodat we onze broodnodige vrijwilligers

De werkgroep “kinderen in kansarmoede”

rekenen te oefenen…

zeker vinden.

van het Huis van het Kind Druivenstreek

Hij/zij is de “toffe juf/meester” die op afge-

selecteerde het Rode Kruis Brugfiguren-

sproken tijdstippen thuis langs komt of in

Contacteer ons via

project om aan de vraag naar huiswerk-

de klas. Dit gebeurt steeds in overleg met

pr@overijse.rodekruis.be

begeleiding te kunnen voldoen.

de juf/meester en de ouders.

Bianca Porcelli

Kinderen uit de kleuter- en lagere school

De brugfiguur stimuleert de betrokken-

Afdelingsverantwoordelijke

van Hoeilaart en Overijse, die het op

heid van de ouders. Kortom, slaat een

communicatie & werving

school moeilijk hebben door allerlei om-

brug tussen ouders en school.

Rode Kruis-Overijse

standigheden (een moeilijke thuissituatie,

Rode Kruis verzorgt een basisopleiding.

onvoldoende taalkennis en ondersteu-

Voel je je geroepen om aan één van onze

en dvd's uit te lenen. En bovenal maken
ze tijd voor een praatje, want Zorgbib is

De Rode Kruis afdelingen Hoeilaart en

Verslag seniorendansnamiddag

Dorp in bloemetjes gezet

In samenwerking met GC Den Blank, GC

vrienden van weleer terug te ontmoeten

In juni deelden leden en sympathisan-

De Bosuil en Sporeo hebben de “Lustige

of om een gezellige namiddag door te

ten van de Eizerse dorpsraad een zonne-

Vrienden” op 15 juni in het kader van

brengen. De aanwezigen werden ook

bloemplantje uit aan de Eizerse gezinnen,

“Cultuur in je Buurt Eizer 2017” na 45 jaar

nog verrast met een stuk taart en een tas

met de vraag de plantjes in de voortuin te

voor het eerst een dansfeest met live mu-

koffie.

zetten. Hier ziet u een bloemlezing van het

ziek georganiseerd te Eizer onder het

De beelden tonen met welk enthousias-

resultaat, met dank aan de dorpsgenoten

motto ”Dans je leven lang”.

me de namiddag werd beleefd. Om 17

die ons een foto bezorgden.

Alle plaatsen in Ontmoetingscentrum De

uur moesten ze ondanks alles toch stop-

Fraat waren bezet. Van heinde en verre

pen. Een traditie is ingezet.

kwamen er deelnemers naartoe om er

Hier moet nog hulde gebracht worden
aan Dirk Swennen, die onvermoeibaar
met zijn zang en muziekinstrument de
mensen kon begeesteren, en aan het bestuur van de Lustige Vrienden, dat zich
volledig ingezet heeft, zodat de aanwezigen niets te kort kwamen. Vergeten we
ook niet de gemeente Overijse hartelijk te
danken voor haar financiële steun.
Dank ook aan de aanwezigen, want zonder hun enthousiasme was deze mooie
namiddag niet mogelijk.
(MD)

Eizer Koerst

Uitstap naar
Bornem

Eizers
4 dummies
1. Plat gelaik:

10 september wordt een drukke dag in

aan de Schapenweg waar we links in-

Eizer. Er wordt niet alleen langs serris-

draaien en wat kunnen "recupereren" tij-

tenwoningen gewandeld in het kader

dens de afdaling, beneden haakse bocht

We herinneren de Eizernaars er graag

van Open Monumentendag, maar De

naar links de Ballingstraat in met nog een

aan dat de Beierij van IJse op zaterdag

letterlijk plat gelijk, vlak. Wordt

Verenigde Sportvrienden van Eizer orga-

nijdig knikje aan de Kapel en dan rechts

30 september een kastelentocht orga-

gezegd van een wandel- of

niseren die dag ook hun jaarlijkse wieler-

af de Duisbugsesteenweg richting aan-

niseert. Na de erfgoeddagwandeling

fietsparcours met weinig hoogte-

wedstrijd. Filip Peeters van De Verenigde

komst.

van 23 april langs het kasteel van de

Sportvrienden stuurde ons het hier vol-

Marnix van Sint-Aldegonde in Eizer,

verschillen, dat vlak is.
2. Vals plat:

gende bericht.

Erelijst laatste 10 jaar:

staat nu een bezoek aan het kasteel

wordt gezegd van een parcours

De 75ste Grote Prijs van Eizer is een 1.12A

2007 Sem Lambrechts (nieuwelingen)

van diezelfde familie in Bornem op het

dat er bedrieglijk vlak uitziet,

wedstrijd van 107km (16 ronden) voor be-

2008 Wesley Kreder (juniores) nu prof bij

programma en van het kasteel van de

loften en eliterenners zonder contract. Er

Wanty Gobert

graven d’Ursel in Hingene.

mogen renners van Belgische continen-

2009 Gerry Druyts (juniores) nu prof bij

tale ploegen starten en Belgische renners

Pauwels Sauzen

Deze activiteit kadert ook binnen het

van buitenlands continentale ploegen.

2010 Nathan Van Hooydonck

‘cultuur in je buurt’ project, dat dit jaar

Start en aankomst zijn ter hoogte van

(nieuwelingen) nu prof bij BMC

Eizer centraal stelt. De band tussen de

Staminee Bij Jokke, Duisburgsesteenweg

2011 Dante Van Hooydonck

familie de Marnix en Eizer zal tijdens

176, 3090 Overijse-Eizer. Voor, tijdens en

(nieuwelingen)

deze Beierijreis verder belicht worden.

zegt men van een pasgeboren

na de wedstrijd kan u genieten van een

2012 Andoni Van Den Cruyse (juniores)

Inbegrepen in de prijs van €60 zijn,

baby, of een boorling van maxi-

frisse pint of een warme hap. Zoals altijd

2013 Rune Almindsø Andersen (juniores)

naast vervoer en gidsen, ’s morgens

mum enkele weken oud. Plat

is gezelligheid troef op de koers in Eizer!

2014 Charly Arimont (juniores)

koffie met croissant in “’t Land van Bor-

duidt op weinig actief, weinig

De start is om 15u, de aankomst wordt ver-

2015 Jimmy Janssens (Elite zc)

nem” en middagmaal in “de Messinc”

beweging.

wacht rond 17u40.

nu prof bij Cibel

in Hingene. Inschrijven kan door tele-

6. Stoufkabernaa:

Het parcours: starten doen we ter hoogte

2016 Massimo Vanderaerden (Elite zc)

fonisch aan te melden bij Carine Wil-

stoofkarbonade, stoverij, stoof-

van “Staminee Bij Jokke “ Duisburgsestwg

2017 .......................................(Elite zc)

laert van de Beierij op telefoonnummer

vlees. Karbonade komt van het

02 687 94 05 of via e-mail naar carine.

Italiaanse carbonata: geroosterd

176, dan volgen we de Overijsesteenweg,

maar toch heimelijk bergop gaat.
3. Oementoeur: letterlijk omtoer, omweg. Ge mokt nen oementoeur: je
maakt een omweg.
4. Aloem:
Dat es aloem, dat is een omweg.
5. E plat kind:

na deze klim draaien we links af aan de

Van de laatste 10 winnaars in Eizer zijn er

watertoren de Schonenboomstraat in om

4 prof geworden en rijden er intussen 3,

dan onmiddellijk terug links te nemen de

namelijk Arimont, Andersen en Vanderae-

Hulststraat, dan links af de Deromstraat,

rden bij een continentale ploeg. We kun-

beneden na de U bocht volgt de klim

nen dus gerust zeggen dat wie in Eizer

gaatje. Vb. e koikke in zainen

van de Eizerstraat, vervolgens links de

wint een compleet renner is en veel kans

tand: een gaatje in zijn tand,

Koestraat en dan rechts opdraaien voor

maakt om het ver te schoppen!

tandbederf, caries. Ook kaartje,

willaert@telenet.be.

op houtskool.
7. Neffest: naast.

(JLT)

Neffenieë: naast mekaar.
8. Koikke:

prentkaartje.

de klim van de Duisburgsesteenweg tot

9. Serwoureg: tegenwoordig.
10. Een dikke preit:
een grote flop, mislukking, iets dat
slecht afloopt.
Het kasteel van Bornem

(CV)

Rust roest, Eizer niet!
GEPLANDE ACTIVITEITEN IN 2017

Massimo Vanderaerden, zoon van Eric, won de Grote Prijs van Eizer 2016

Kwis in’t
plat Vloms
Op zaterdag, 18 november, nemen de
5 gehuchten van Overijse het tegen mekaar en tegen het Centrum op in een
kwis in ’t plat Vloms, georganiseerd door
Kzegamoda.
Wie Eizer in deze kwis mee aan de zege
wil helpen, laat dit bij voorkeur weten
via

e-mail

(info@dorpsraad-eizer.be),

via het contactformulier op de website
(http://dorpsraad-eizer.be/contact.html),
of met een eenvoudig telefoontje naar nr

© vzw De Rand

02/687 5194.

Zaterdag 9 september: Spaanse avond in en rond De Fraat (organisatie Chiro Iserna).
Zondag 10 september: wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften (organisatie Wielerclub Verenigde Sportvrienden van Eizer-Overijse).
Zondag 10 september: Open Monumentendag in Eizer in teken van serristenwoningen.
Maandag 11 september: Open Monumentendag voor scholen.
Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september: Eizerse Feesten.
Zaterdag 16 september: wandeling naar den Hulst voor inhuldiging van bank van de
Landelijke Gilde (met receptie). Vertrek aan De Fraat om 13u00.
Zondag 24 september: ziekendag Samana Ziekenzorg Eizer (om 11u30 in Eysernelle).
Zaterdag 30 september: busuitstap naar kasteel de Marnix in Bornem (organisatie De
Beierij).
Zaterdag 7 oktober: uitstap naar Hasselt (organisatie KVLV).
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober: vogeltentoonstelling door De Appelvink (Eysernelle).
Woensdag 11 oktober: gezellig samenzijn van KVLV (Fraat).
Zaterdag 14 oktober: kaas- en wijnavond van Wijngilde Den Trochel (Eysernelle).
Zondag 15 oktober: muziekfestival van Tervuren georganiseerd door de K.F. St-Rochus in
samenwerking met de muziekacademie APKO (om 15u in Pachthof Stroykens).
Zondag 22 oktober: eetfestijn ten voordele van parochiezaal Eysernelle.
Woensdag 25 oktober: bloemschikken van KVLV (Fraat).
Zaterdag 28 oktober: “Stolen hour” in Den Bloets (overschakeling naar winteruur).
Zaterdag 11 november: Ribbekesavond van de Mannenbond (Fraat).
Zondag 19 november: Pannenkoekennamiddag van KVLV (Fraat).
Zaterdag 25 en zondag 26 november: winterconcert van de K.F. St-Rochus (Pachthof Stroykens).
Zaterdag 2 en zondag 3 december: winterconcert van de K. H. Eendracht Maakt Macht
(Pachthof Stroykens).
Woensdag 6 december: kookles van KVLV (Fraat).
Zaterdag 16 december: Kerstdiner van Den Bloets.
Vrijdag 22 december: Kerstvuur in en rond Den Bloets.
Zondag 24 december: kerstdrink van Landelijke Gilde na nachtmis aan kerk van Eizer.
Elke eerste donderdag van de maand organiseert de seniorenbond een ontmoeting
met koffietafel vanaf 13u30 in De Fraat. Alle senioren, ook niet-leden, zijn welkom op
deze namiddagen.
Bloedinzamelingen van Rode Kruis voor 2017:
Den Blank (Overijse Centrum) op 12/10/2017 van 17u30 tot 20u30;
Den Rank (Maleizen) op 18/10/2017 van 18u00 tot 20u00.
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