
‘t woordje van de voorzitter

Nieuw Jaar !... 
Nieuw Dorp ?

De kogel is door de kerk ! De geplande herinrichting van de 
schoolomgeving op onze steenweg is een feit geworden 
en tegelijkertijd vangt de restauratie van onze historische 
bedevaartskerk aan. Men heeft tevens beloofd dat, na het 
Bosuilpleintje, ook de Meeusparking een nieuw verfraaid 
uitzicht zal krijgen.

Na jarenlange verwaarlozing bekomt Jezus-Eik dus 
eindelijk waar ze recht op heeft: een aangenaam ogende 
dorpskern.

Maar hiermee is de kous nog lang niet af. Er is nog heel 
wat werk aan de (supermarkt)winkel(s). De chaotische 
verkeerstoestanden op de N4, vooral tussen Reebokweg 
en Marnixlaan ( één van de gevaarlijkste rijkswegen van 
ons land !) moeten ook dringend aangepakt worden.

Ondertussen is er ook wat vernieuwing gekomen in het 
dorpsraadbestuur. Hugo Dewit, die vijf jaar lang zeer 
gedreven de dorpsidealen verdedigt heeft, ruilt zijn voor-
zitterschap voor een zitje in de gemeenteraad.

Er hebben zich recent echter nieuwe kandidaat-
bestuursleden aangemeld, waardoor onze adviesraad er 
de volgende jaren even enthousiast tegenaan zal gaan 
om te blijven ijveren voor een leefbaar gehucht: veilig, 
aangenaam om wonen en gevuld met bruisende dorps-
activiteiten.

Ook U kan een “steentje” bijdragen en “meebouwen” 
aan een “nieuw dorp” door actief deel te nemen aan dit 
dorpsleven en aanwezig te zijn op de inspraakvergade-
ringen die af en toe door de dorpsraad worden georga-
niseerd.

Laten we het nieuwe jaar met goede voornemens 
beginnen en samen massaal aanwezig zijn op zaterdag 
20 januari in “De Bosuil” te Jezus-Eik voor het Proche-
fiest 2007! De affiche op de keerzijde van dit krantje kan 
je alvast nu reeds voor je raam hangen.

Pips Luppens

v.u. Pips Luppens - Brusselsesteenweg 538A- Jezus-Eik (3090 Overijse)

Heel wat BV’s
in Jezus-Eik

Ter gelegenheid van het Prochefiest 2007 is een werk-
groep binnen de Dorpsraad op zoek gegaan naar BV’s 
die woonachtig zijn in of nabij Jezus-Eik. Deze personen 
zullen tijdens de “Stameneikwis” van zaterdag 20 januari  
vragen stellen aan het publiek. 

Onze eigen streektaal “het dialect”  wordt het hoofdthema 
van dit ludiek vragenspel. Deze BV’s (Bekende Vertellers) 
werden vooraf gefilmd, hun verhaaltje wordt dan ook op 
groot scherm geprojecteerd in en rond het Bosuilcafeta-
ria (waarvoor dank aan Chris, Walter en Sarah voor de 
locatie).
Van elke deelnemende dorpsvereniging zullen twee afge-
vaardigden strijden voor de eerste plaats, maar ook het 
publiek kan meedingen naar waardevolle prijzen. Nadien 
wordt iedereen uitgenodigd in de schouwburgzaal voor 
het “Boombal”, een groots volksbal verzorgd door een 
animerende volksmuziekgroep.
U doet toch ook mee ?!
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De dorpskrant ook in 
jouw brievenbus?

De Dorpsraad wil via deze periodieke publicatie het 
verenigingsleven ondersteunen en je op de hoogte 
houden van wat reilt en zeilt in ons dorp. Vanwege de 
hoge kostprijs kan de dorpskrant niet in elke brieven-
bus worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij 
een aantal lokale handelaars en “De Bosuil”. Je vindt 
de elektronische versie met kleurfoto’s terug op de 
website van de dorps-raad www.jezus-eik.be onder de 
rubriek ‘dorpsraad’. Je kan daar ook inschrijven voor 
de “nieuwsbrief”, je krijgt dan een e-mail telkens er een 
nieuwe editie is. Dit bespaart kosten en papier. 
Heb je geen computer en wens je zeker en vast geen 
uitgave te missen? Vul dan onderstaande bon in 
en bezorg hem terug bij: Secretariaat Dorpsraad - 
Brusselsesteenweg 605 – 3090 Overijse. Wij zorgen 
ervoor dat er telkens een exemplaar in je brievenbus zit.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Naam: ……………………………………………………………………….………………

Adres:…………………………….…………....……………………………………………

.…………………………………………....……..............................................………………

Zaterdag 23 december 2006
Jaarlijks Kerstconcert
Koninklijke Fanfare Zoniengalm - Kerk Jezus-Eik  
Info: www.zoniengalm.be
---------------------------------------------------------------
Zondag 7 januari 2007 om 11u00
Nieuwjaarsreceptie Parochieraad Jezus-Eik 
H. Hartkapel - Brusselsesteenweg - Overijse
---------------------------------------------------------------
Donderdag 11 en 18 januari 2007 om 20 u
Initiatie cursus Boombal dansen
in het kader van Prochefiest 2007
GC De Bosuil
Org.: Volksdansgroep De Koerp i.s.m. 
Dorpsraad Jezus-Eik, Parochieraad en GC De Bosuil
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 20 Januari 2007 om 20 u
Jaarlijks Parochiefeest (dorpsfeest)
GC De Bosuil
Org.: Dorpsraad Jezus-Eik
i.s.m.  De Koerp, Parochieraad en GC De Bosuil
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 3 februari  2007 om 18 u
Kaas- en wijnavond
Org.: gemeentelijk basisschool
G.C. De Bosuil
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2007 om 20 u
Groepsfeest Chiro
G.C. De Bosuil
---------------------------------------------------------------

Verenigingskalender
Zaterdag 17 maart 2007 om 18 u
Folklore-avond met vishapjes
met gastoptreden van line dansers
GC De Bosuil
Org.: Volksdansgroep De Koerp
---------------------------------------------------------------
Zondag 25 maart 2007
Lente restaurant Vrije Basisschool
GC De Bosuil
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 31 maart 2007 
Lenteconcert Koninklijke Fanfare Zoniëngalm  
GC De Bosuil  
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 21 april  2007 om 20 u
LAS VEGAS II nacht
met goochelaar, illusionist,
cabaret en casino 
G.C. De Bosuil
Org.: VOK
Info:  www.surf.to/vok 
---------------------------------------------------------------
Zondag 21 mei 2007
VOK 11e mountainbike
Afstanden 27, 42 of 60 km. 
Vertrek van 8u30 tot 10u30 aan het VOK lokaal
Info:  www.surf.to/vok 
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 2  juni 2007
 Schoolfeest Vrije Basisschool
 Vrije Basisschool - Witherendreef 25
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 9 juni 2007 om 14 u
Schoolfeest gemeentelijke basisschool
GBS - Brusselsesteenweg
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 9 juni 2007
Memorial Jean-Marie Dewit
VOK voetbaltornooi
VOK terrein
Louis Gunsstraat te Jezus-Eik
Info:  www.surf.to/vok 
---------------------------------------------------------------
Van 1 tot en met 11 juli 2007
Bivak Chirojongens en -meisjes
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 8 september 2007 vanaf 18 u
VOK Omelettenkermis
VOK-terrein - Louis Gunsstraat te Jezus-Eik
Info:  www.surf.to/vok 
---------------------------------------------------------------
Zondag 9 september 2007 van 11u30 tot 15u30
VOK omelettenkermis
VOK terrein - Louis Gunsstraat te Jezus-Eik
Info:  www.surf.to/vok 



Werken N4 gestart
Reeds een paar weken wordt er op diverse plaatsen druk 
gewerkt aan de zgn. nutsleidingen langsheen de Brussel-
sesteenweg en andere straten. We vroegen om de nodige 
toelichting bij de bevoegde diensten en de schepen van 
openbare werken en bundelden volgend beknopt over-
zicht. 

Vooreerst worden de elektriciteitsleidingen op verschillen-
de plaatsen aangepast aan de verhoogde vraag of gewoon 
vernieuwd en ondergronds gebracht. Daarnaast gebeuren 
er ook aanpassingen aan de gasleidingen, de kabeldistri-
butie en telefoniebekabeling. In de zone schoolomgeving 
tussen de Eeuwstraat en de Graaf de Meeusstraat zijn de 
werken het omvangrijkst. Hier worden alle leidingen aan-
gepast, vernieuwd en ondergronds gebracht. Van zodra 
de nieuwe kabels en leidingen zijn geplaatst, worden alle 
woningen hierop aangesloten. De diverse leveranciers van 
gas, elektriciteit, water en kabeldistributie zullen ter gepas-
te tijd de bewoners hierover aanspreken. 

De werken worden opeenvolgend aan de zijde met pare 
huisnummers en daarna aan de overzijde uitgevoerd. Om-
wille van het ingrijpende karakter van de werken is het heel 
moeilijk om een precies tijdsverloop vast te leggen, maar 
het is de bedoeling om rond te zijn eind maart. Onmiddellijk 
daarna wil men van start gaan met de heraanleg van het 
wegdek en de voetpaden. Eens de werken beëindigd, 
omstreeks het najaar 2007, krijgt dit gedeelte van de 
steenweg een totaal ander uitzicht. Nieuwe voetpaden, 
parkeerplaatsen aan beide zijden, een versmald rijgedeelte 
en de aanplanting van bomen moeten zorgen voor 
de broodnodige herwaardering voor bewoners en de 
middenstand. De hoofdbedoeling, het veiliger maken van 
de oversteekplaats aan de schoolpoort door de invoering 
van de zone 30, moet dan meteen ook een feit zijn. 

Ondertussen is er de bij werken gepaard gaande hinder 
voor het verkeer en de voetgangers en zal modder en 
stof zorgen voor wat gesakker bij de bewoners. Maar elke 
keukenprins(-es) weet dat men geen gesmaakte omelet kan 
bakken zonder de nodige eieren te breken. Men heeft ons 
alvast beloofd om “de eieren” op een zo proper mogelijke 
en vlotte wijze te verwerken, maar onvoorziene omstandig-
heden en weergoden zijn niet op voorhand in te schatten. 

Gegarandeerd ongekend dansplezier en ambiance voor 
jong en oud en dit op stevige folkmuziek :

Gratis initiatie boombal
op donderdag 11 en 18 januari 2007 telkens van 20 tot 22 
uur in het G.C. De Bosuil (Witherendreef 1 - Jezus-Eik).

Boombal is op korte tijd een begrip geworden : jonge 
folkmuzikanten spelen ten dans voor een enthousiast 
publiek. Een ‘boombal’ is steeds een sociaal gebeuren.

De Koerp organiseert twee initiatie-danslessen o.l.v. 
ervaren lesgevers van de vzw boombal want folk is inen 
de Koerp wil iedereen laten ontdekken waar iedereen kan 
van genieten : volksdansen !

Na een eerste kennismaking met de meest bekende dan-
sen leer je de basispassen aan met bijhorende techniek-
en en leer je, luisterend naar de muziek deze dansen te 
onderscheiden.
De volksdansgroep ‘De Koerp’ besteedt veel aandacht 
aan jig, tovercirkel, andro en hanterdro, leren je scottish 
en polka en gevenje een eerste kennismaking met wals, 
mazurka en bourrée.

Op zaterdag 20 januari 2007 volgt het ‘Boombal’ : je kan 
er stevig uit de bol gaan tijdens ‘het Prochefiest’ van 
Jezus-Eik  want ook dan ben je van harte welkom om de 
beentjes uit te slaan.

Deelname  is  GRATIS. 
Inschrijven kan via ingridbaeb@telenet.be
of 02 657 33 20 en 02 306 92 80.



O.L.V. Kerk van Jezus-Eik 
wordt gerestaureerd in 2007
Het centrum van Jezus-Eik ondergaat een serieuze op-
knapbeurt. Na het Bosuilpleintje vorige zomer en de pas 
gestarte werken “schoolomgeving Brusselsesteenweg” 
zal eerlang worden gestart met de restauratie van de 
kerk. We vroegen aan de bevoegde schepen van Open-
bare Werken, Pieter De Man, wat de restauratie precies 
zal inhouden.

P. De Man: de restauratie is opgedeeld in vier zgn. loten:

1. de glasramen worden tijdelijk verwijderd ten einde ze 
te reinigen en waar nodig te herstellen. In tussentijd 
worden beschermingsramen geplaatst. In de eindfase 
van de werken worden de herstelde glasramen terug-
gezet;

2. de schilderijen ondergaan eenzelfde behandeling;

3. het altaar: dit houten barokke monument verkeert in 
slechte staat. Een speciale behandeling moet ervoor 
zorgen dat het 
altaar bewaard blijft 
voor het nageslacht 
en niet ten onder 
gaat aan insecten. 
Tezelfdertijd zal het 
altaar worden her-
steld om het zijn 
glorieuze aanblik 
terug te geven;

4. de binnenmuren 
krijgen een nieuwe 
verflaag.

Wanneer zijn de werken gepland?

P. De Man: de aanvang is voorzien op 3 januari om te 
voltooien op 30 juni 2007. Omdat het merendeel van de 
geplande werken aan het interieur van de kerk gebeurt, 
is het noodzakelijk om de kerk te sluiten voor het publiek 
tijdens de werken.
De werken aan de glasramen worden zoveel mogelijk met 
hangstellingen uitgevoerd zodat het verkeer hiervan (in 
principe) weinig of geen hinder zal ondervinden.

Men spreekt al lang van de restauratiewerken aan de 
kerk. Waarom duurde het zo lang om de werken aan 
te vangen?

P. De Man: dergelijke restauratiedossiers zijn zeer complex 
en in hoge mate afhankelijk van overheidssubsidies. We 
zijn er nu in geslaagd om alle onderdelen van de interieur-
restauratie te bundelen zodat de termijn van de werken 
en de daaruit volgende hinder voor het publiek kan wor-
den beperkt tot een zestal maanden.
Uw terechte opmerking over het lang aanslepen van 
de voorbereiding heeft er mede voor gezorgd dat de 

uiteindelijke offertes duurder uitvielen dan de ramin-
gen. De gemeente heeft beslist om een gedeelte van 
de meerkosten zelf te dragen om te vermijden dat de 
binnenrestauratie slechts gedeeltelijk kon worden uit-
gevoerd. De gemeente zal ook andere dossiers (bvb. 
Pastorijpoort) in overweging nemen en/of opstarten.

Wat met de erediensten?

P. De Man: De parochie Jezus-Eik kan gedurende de 
werken beschikken over de Heilig Hartkapel van het  
kloostercomplex langs de Brusselsesteenweg (naast het 
politiekantoor). 

Pierre Vanderstockt lichtte ons in over de praktische 
details hieromtrent:

De zondagsmissen vinden inderdaad plaats in de 
voornoemde kapel.
Voor de woensdagavondmis zal de parochiezaal 
worden omgebouwd tot minikapel. Zo zal de 
verplaatsing en de hinder voor de gelovigen tot een 
minimum beperkt blijven.

De parochieploeg is tevreden met de tijdelijke 
oplossing want de H. Hartkapel is een niet te 
versmaden bezienswaardigheid die door weinigen is 
gekend. De eerste eucharistieviering gaat er door op 
zondag 7 januari om 9u30 en wordt gevolg door de 
nieuwjaarsreceptie waarop ook alle verenigingen van 
Jezus-Eik zijn uitgenodigd. 

Iedereen is van harte welkom in de Heilig Hartkapel.

Tentoonstelling
Bosuilpleintje verlengd

Sinds de her-
aanleg van het 
Bosuilpleintje lokte 
de tentoonstelling 
met reproducties 
van oude prent-
briefkaarten al heel 
wat kijklustigen. 
Oorspronkelijk was 
het de bedoeling 
ze op te ruimen 
begin November 
maar omwille van 
het succes staat ze 
er nog altijd. Maar 
binnen enkele 
weken ruimen we 
ze op. Als je nog even wil genieten kan je er een korte 
winterwandeling van maken. 



De duire gon oupe oem zeivenenalf soeves
(Welkom vanaf 19u30)

Oem acht eure just beginne we met ne    

(Volkse quiz rond streektaal vanaf 20u in de Patio en cafetaria) 

Dernoe vanaf neigenenalf es er 

(Vanaf 21u30 groot volksbal met volksmuziekorkest)

Ge kunt al niki rèpètijre veu “da boomballen” mè  
de volksdansgroep “De Koerp” 

op donderdag eulf en achteen januoere 2007 
van acht tot teen eur in den Bosoal va Juzekes-Eik.

Veujaf inschrwoave kan dui te telefoneire op 02 657 33 20.
 (Gratis boombalinitiaties op donderdagen 11 en 18 januari in

De Bosuil, graag vooraf inschrijven op tel. 02/657.33.20)

Den antrij veu dat alles es verneet, den drank moere betoele.
(Gratis toegang, ruime keuze aan dranken verkrijgbaar)

De duire gon oupe oem zeivenenalf soeves

PROCHEFIEST 2007  •  GC De Bosuil Jezus-Eik

ZOETERDAG 20 JANUOERE
 (zaterdag 20 januari 2007)

(Volkse quiz rond streektaal vanaf 20u in de Patio en cafetaria)

Stameneikwis

(Vanaf 21u30 groot volksbal met volksmuziekorkest)

Boombal

v.u. Pips Luppens • Brusselsesteenweg - 3090 Jezus-Eik (Overijse)


