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Fanfare wint groepsontbijt
De Zoniëngalmfanfare zal op zondag 9 maart, na 
een frisse dauwtrip, als winnaar van het Prochefiest 
2008 een uitgebreid ontbijt voorgeschoteld krijgen in 
‘De Bosuil’ te Jezus-Eik.
Twaalf verenigingen hebben zich op het Prochefiest op 
een zeer originele wijze “in het licht” gezet in het feeë-
riek versierde Mariahof. Het publiek verkoos samen met 
een neutrale jury fanfare Zoniëngalm tot de winnaar. 
Deze muziekvereniging had een “levend Decaporgel” 
gebouwd waarbij tientallen instrumenten fictief werden 
bespeeld met de nodige lichteffecten. 
Maar niet alleen de fanfare had het licht gevonden. Stuk 
voor stuk werd het talrijk opgekomen publiek bekoord 
met een prachtige lichtstand van de deelnemende ver-
enigingen. De Chiro-meisjes zorgden zelfs voor warmte 
met twee vuurspuwers op het dak van de Mariahof.
De bezoekers kregen koude en warme drankjes even-
als hapjes aangeboden door de organisatie. Na deze 
nieuwjaarsreceptie werden door de groendienst van 
Overijse, daarbij aangemoedigd door de aanwezigen, 
een honderdtal kerstbomen verhakseld in dertig minu-
ten tijd. De avond werd in de late uurtjes afgesloten met 
een sfeervol bal in ‘De Bosuil’ dat werd opgeluisterd 
door het streekorkest “De Cast”. Voor haar gastop-
treden werd onze Druivenkoningin beloond met een 
pluche Bosuil. 
Dit was Jezus-Eik op z’n best. De vijftig jaar oude 
traditie van het “Prochefiest” zal volgend jaar zeker 
worden voortgezet.

De werken zijn niet te stoppen
U hebt ongetwijfeld samen met ons vastgesteld dat de 
kinderkopjes van de Kapucijndreef terug schitteren. De 
heraanleg van de kasseien voor de kerk was al langer 
gepland, maar moest noodgedwongen wachten op de 
beëindiging van de werken fase 1 - Brusselsesteenweg. 
Ondertussen krijgen de voetpaden in de bloemenwijk 
een opfrisbeurt en wordt binnen enkele dagen of weken 
de zone ‘De Meeus’ onder handen genomen. Het is met 
tevredenheid dat we vaststellen dat het Vlaams gewest 
heeft besloten om de brug over de autostrade in het 
centrum aan te pakken. Volgens de door ons inge-

wonnen informatie zou het wegdek, de voetpaden, de 
relingen en de aansluitingen worden gerenoveerd. De 
looptijd van de werken aan de brug wordt ingeschat op 
een drietal maanden en het verkeer zal gedurende al die 
tijd slechts in de richting naar de kerk mogelijk zijn. Het 
verkeer richting Hoeilaart/Welriekende dreef zal worden 
omgeleid. Naar aanleiding van de heraanleg van de 
zone ‘De Meeus’ zal de afrit gedurende een bepaalde 
tijd worden afgesloten. U zucht ongetwijfeld bij de 
gedachte aan de onvermijdelijk hiermee gepaard gaan-
de verkeersproblemen en omleidingen, maar anderzijds 
heeft de combinatie van de twee werven het voordeel 
dat de hinder voor de onmiddellijke omgeving minder 
lang zal duren.
Het herstellen van de brug zal ook bijdragen tot 
een mooiere en hopelijk veiligere omgeving voor de 
voetganger. De laatste maanden was het gebruik 
van bergschoenen aan te raden om de overzijde van 
het dorpscentrum te bereiken !  De aanpak van de 
zone ‘De Meeus’ moet dit verwaarloosd deel van 
Jezus-Eik, smalend ook wel eens de bidonville van 
Overijse genoemd, herwaarderen naar de normen van 
een doorsnee Vlaamse gemeente. Het “levend Decaporgel” van de fanfare in opbouw
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De reden van de werken

We horen nog wel eens de vraag of 
dergelijke omvangrijke werken echt 
noodzakelijk waren. In alle eerlijk-
heid moeten we hier volmondig ja op 
antwoorden. De nadruk lag vooral op 
een veiligere schoolomgeving, maar 
we mogen vele andere facetten niet 
onderschatten. De leidingen van gas, 
water en elektriciteit waren versleten 
of ontoereikend. De riolering en afwa-
tering was onvoldoende en een aantal 
huizen had te maken met waterover-

last bij een hevige regenbui. De voetpaden waren tot 
op de draad versleten en het geheel bood een verwaar-
loosde aanblik. Een grondige aanpak was nodig en 
heeft de meeste van deze minder zichtbare problemen 
opgelost.

Veiligheid aan de schoolpoort

Het is nog steeds ondui-
delijk of de schoolzone 
Brusselse steenweg al 
dan niet een perma-
nente zone 30km/u is. 
Tot op heden is er nog 
geen signalisatie in die 
zin aangebracht. Er zijn 
blijkbaar pogingen om 
elektrisch verlichte bor-
den 30km/u opnieuw 
aan de praat te krijgen, 
maar ondertussen is er 
geen enkele signalisatie 

Zone 30 JA of  NEEN ?
Na de recente herinrichting van de schoolzone Brusselsesteenweg wordt het tijd om even
een balans op te maken. Zoals alle veranderingen heeft ook deze zijn voor- en nadelen en

worden de goede kanten wel eens overschaduwd door een aantal minpunten.
Laten we voor de goede orde er even aan herinneren dat bij de voorstelling van het ontwerp er steeds 

werd voorgehouden dat de heraanleg een permanente zone 30 betrof.
Om van de subsidieregeling te genieten in het kader van “module 10 schoolzones” was het ontwerp 

onderhevig aan een aantal vooropgestelde structurele voorschriften.
Wat is er van geworden? We zetten plus- en minpunten op een rijtje. 

• Het algemeen verfraaid uitzicht
• De vernieuwde nutsleidingen en openbare
   verlichting
• De nieuwe voetpaden
• De parkeergelegenheid langs beide zijden
• De bredere voetpaden en beveiliging ter hoogte 
   van de school
• De betere aansluiting met de
   Graaf de Meeusstraat
• De aanplanting van de bomen
• De totaal aanpak van de Eeuwstraat
• In de nabije toekomst de doorsteek naar en
   herinrichting van de zone ‘De Meeus’ (fase 2)
• De werken zijn al bij al vrij vlot verlopen en
   de hinder was beperkt.

• De onduidelijke signalisatie van de zone 30
• Het stoepparkeren buiten de gekasseide
   parkeervakken
• De afwisselende materiaalkeuze met asfalt
   en betonstroken
• De niet zichtbare fietsstroken 
• Het verdwijnen van de doorlopende witte
   middenlijn die inhalen opnieuw in de
   hand werkt
• We oefenen nog wat geduld voor het plaatsen
   van het voorziene straatmeubilair        

+ -
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die naar de 30km/u verwijst.  Zelfs tijdelijke borden 
konden blijkbaar niet worden gevonden. 
In het ontwerp, eigen aan een zone 30, werd oorspron-
kelijk afgestapt van de voetgangerslichten omdat in 
dergelijke zone de overstekende voetganger steeds 
voorrang heeft. Het is maar na protest van de ouders 
en bewoners dat opnieuw verkeerslichten werden voor-
zien. Deze verkeerslichten bewijzen nu meer dan hun 
nut  aangezien in deze “schoolzone” zonder aanduiding 
de toegelaten maximumsnelheid 50 km/u bedraagt. 
Een dergelijke toestand in een pas “volgens de regels 
van de kunst” aangelegde schoolzone is meer dan 
betreurenswaardig. 

Ontwerp en uitvoering…

Voor wie het niet duidelijk moest zijn, willen we hierbij 
graag meegeven dat de betonstroken bedoeld zijn als 
visuele snelheidsremmers. Soortgelijke afremmers zijn 
een verplicht onderdeel van de voorschriften bij de aan-
leg van een zone 30 schoolomgeving. Het gros van de 
automobilisten heeft dit nog steeds niet door en het blijft 
de vraag of dit abnormaal is gelet op de ontbrekende 
signalisatie. Vast staat wel dat de betonstroken zorgen 
voor lawaaihinder en trillingen op momenten dat er 
sneller kan worden gereden dan tijdens de filemomen-
ten. Tijdens de nacht, als de snelheden nog wat hoger 
oplopen dan de toegelaten 50 en als de vrachtwagens 
vrije doorgang hebben, is het niet meer te harden in de 
slaapkamers van een aantal bewoners. Toegegeven: als 
de snelheid niet hoger is dan de grens voorzien in het 
ontwerp (30) zijn er weinig of geen problemen…

Een verkeken kans?

Het kan toch nooit de bedoeling zijn geweest dat 
de herinrichting van een dorpscentrum het ene 
probleem oplost en meteen een ander creëert?  
Als men na lang overleg een keuze maakt die 
onderhevig is aan strenge voorschriften inzake 
aanleg dan moet men de ingeslagen weg ook 
consequent blijven volgen. Het is niet normaal 
dat plots één of andere partner afstapt van de 
gemaakte keuze en zo het project de mist laat 
ingaan. Laat ons stellen dat de basis voor een 
veiligere en leefbaardere omgeving is gelegd maar 
dat er nog heel wat werk en moed nodig zal zijn 
om dit project tot een goed einde te brengen en 
niet te laten doorgaan als een verkeken kans. 

Het loslopend wild: de fietser

Of de fietser een goede keuze is om het verkeer af te 
remmen was al een vraag tijdens de bewonersvergade-
ringen. Maar de fietser dan ook nog opzadelen met een 
niet zichtbare fietsstrook is hem helemaal ontwapenen. 
Weinigen kunnen begrijpen dat de aanleg van een dui-
delijke fietsstrook anno 2008 nog steeds een probleem 
stelt in Vlaanderen. Iedere aannemer zou toch stilaan 
moeten weten dat de meest gebruikte kleur hiervoor 
in Vlaanderen rood is. En dan zwijgen we liefst over 
de verwarring inzake belijningen, soms met stippellijn, 
soms niet of dan weer met een volle witte lijn,... De 
promotiecampagnes inzake fietsen naar de werkplaats 
wordt hier zeker niet onderschreven. 
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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:…………………………….…………....………………………………………

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

Café Combinne
in ‘De Bosuil’

Café Combinne is een intercultureel praatcafé waar 
Nederlands gesproken wordt. Nederlands- en anders-
taligen schuiven er samen aan tafel om te babbelen 
over dagdagelijkse dingen: over werk, over hobby’s, 
over kinderen, over familie, …
Wil je het Nederlands onder de knie krijgen, dan vind 
je in Café Combinne geduldige en geïnteresseerde 
gesprekspartners. Het is een leuke aanvulling op de 
lessen Nederlands.
Koffie, thee en water staan steeds gratis klaar, maar je 
kan ook kiezen voor een frisse pint aan een democra-
tische prijs. Hou je van een gezellige babbel en wil je 
graag nieuwe mensen ontmoeten dan ben je van harte 
welkom. 

Praktische informatie:
Plaats: Cafetaria gemeenschapscentrum ‘De Bosuil’
Data: elke donderdag, vanaf 19.30 u
Begeleiding: Marielyne Millecam

Er wordt niet alleen aan 
de wegen gewerkt

Na de geslaagde restauratie van de kerk wordt er bin-
nenkort ook gewerkt aan een nieuw sanitair blok op de 
terreinen van de VOK in de Lode Gunsstraat (we had-
den precies al iets geroken) en gaat men de komende 
maanden op zoek naar een ontwerper en uitvoerder 
voor de restauratie van de pastorijpoort. Het moet niet 
altijd asfalt en beton zijn. 



Groepsfeest:
“De klokkenluider”

Naar jaarlijkse traditie waren het weer drukke weken 
voor de leiding en spannende weken voor de kinderen. 
Samen werd er keihard gewerkt aan het verhaal van 
“De klokkenluider“. Na de vele nachtelijke inspanningen 
van de leiding waren het vooral de kinderen die het ver-
haal tot zijn recht moesten laten komen op de planken. 

Traditioneel is geen enkel inspanning teveel om aan het 
succesverhaal van dit feest verder te bouwen. Maar 
de agenda van de komende weken is eveneens druk 
gevuld.  

Chiromeisjes
vieren 45 jaar

Chiro ‘t Soniënjonck bestaat sinds 
1963. Dit 45 jarig bestaan vieren ze 
op zaterdag 5 en zondag 6 april.
Op zaterdag gaan ze van start 
om 19u met een receptie voor 
de oud-leiding en ouders van 
de huidige leiding. De voorbije 

maanden heeft de huidige leiding alle adressen van de 
oud-leidsters opgezocht om een uitnodiging te bezor-
gen. Enkele adressen waren zeer moeilijk of niet te 
achterhalen. Mocht u  een oud leidster zijn die u geen 
uitnodiging ontvangen heeft, dan willen ze u graag bij 
deze uitnodigen.
Vanaf 21u00 barst het feest helemaal los want vanaf 
dan is iedereen welkom op een spetterend optreden 
van “Anachronic”, een coverband die muziek brengt 
1963 tot nu.
Zondag gaat het feest verder met een heuse barbecue 
aan onze lokalen en een hele namiddag lang activiteiten 
rond ons 45 jarig bestaan.

Het hele weekend kan u een bezoek brengen aan 
een tentoonstelling met oude voorwerpen, mascottes, 
foto’s en artikels van Chiro ‘t Soniënjonck.  Iedereen is 
van harte welkom. 

Aspighetti:
 
Op zaterdag 12 april organiseren de Aspimeisjes 
van Chiro ‘t Soniënjonck naar jaarlijkse traditie hun 
“Aspighetti”.
Iedereen is welkom in het G.C. De Bosuil vanaf 17u30 
om een lekker bord spaghetti of croque-monsieur te 
komen eten!
 

Goede doel actie 

Zaterdag 24 mei gaat de goede doel actie van Chiro 
Jezus-Eik door op het voetbalveld van de V.O.K..
Verschillende jeugdverenigingen van de Druivenstreek 
treden in het strijdperk tegen elkaar door te voetballen.
Het publiek kan een gokje wagen op de winnaar. De 
persoon met de juiste gok wint een mooie prijs en al 
de inzet gaat naar de organisatie “School op wielen”. 
Deze organisatie bouwt rijdende schooltjes om in 3e 
wereld landen kinderen te onderwijzen die niet zomaar 
eventjes de bus kunnen nemen naar school zoals wij. U 
kan ook langskomen voor een hapje en een drankje ten 
voordele van deze organisatie.

Het jaarlijkse kamp
Van 12 tot 22 juli volgt het evenement waar de 
meesten nu al naar uitkijken, het jaarlijkse kamp of 
bivak. De locatie wordt nog even geheim gehouden 
maar de voorbereidingen zijn al volop aan de gang. 
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Zaterdag 15 maart 2008  - vanaf 18 uur
Folklore-avond met vishapjes
Org.: Volksdansgroep De Koerp  
Gastoptreden: Oberbayern- en ambiancemuziek door 
“Eendracht maakt macht” uit Eizer.
G.C. De Bosuil

 

Zondag 16 maart 2008
Lenterestaurant
Org.: Vrije Basisschool
G.C. De Bosuil  
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 5 april 2008
45 jaar Chiro meisjes ‘t Sonienjonck 

- Tentoonstelling
- 19u receptie voor oud-leiding en
  ouders van de huidige leiding.
- 21u00 optreden van “Anachronic” 
  G.C. De Bosuil

---------------------------------------------------------------
Zondag 6 april 2008
45 jaar Chiro meisjes ‘t Sonienjonck - tentoonstelling 
en barbecue
G.C. De Bosuil  - Terreinen Chiro meisjes
---------------------------------------------------------------
Zondag 12 april 2008 - vanaf 7.30 uur
ASPIGHETTI - de aspimeisjes van chiro ‘t Soniënjonck 
serveren spaghetti of croque-monsieur
G.C. De Bosuil  
---------------------------------------------------------------
Zondag 20 april 2008  - 15 uur
Lenteconcert “ Een regenboog vol muziek”
Org.: K.F. Zoniëngalm 
G.C. De Bosuil 
---------------------------------------------------------------

Zaterdag 9 mei 2008 - 19 uur
Lente op de dansvloer i.s.m OKRA
G.C. De Bosuil

Als het Lente wordt steekt de Bosuil zichzelf in fees-
telijke kleuren. Het lekkerste eten staat op tafel, de 
mooiste muziek speelt en we trekken onze mooiste 
kleren aan. ‘Lente op de dansvloer’ is een klassieker. 
De combinatie van een lekkere maaltijd, live-muziek en 
de mogelijkheid om te dansen blijft charmeren. ‘Lente’ 
staat voor stijl. De ideale afsluiter van het seizoen. 

---------------------------------------------------------------
Zaterdag 24 mei 2008
Schoolfeest - Vrije Basisschool
Vrije Basisschool - Witherendreef
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 24 mei 2008
Benefiet voetbal wedstrijd Chiro Jezus-Eik
V.O.K. Terrein Louis Gunsstraat
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 7 Juni 2008- vanaf 15 uur
VOK - Memorial Jean-Marie Dewit
Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat  
meer info: www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
12 tot en met 22 juli 2008
Chirokamp
Chiro Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 13 september 2008- vanaf 17 uur
VOK - Omelettenkermis
Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat  
meer info: www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Zondag 14 september 2008 - van 11.30 - 15.00 uur
VOK - Omelettenkermis
Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat  
meer info: www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Zondag 14 september 2008
Startdag Chiro
Chiroterrein Witherendreef
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 10 oktober 2008
VOK - Soiree VOK
Meer info: www.surf.to/vok

Verenigingskalender

"Oberbayern- en ambiancemuziek
door de K.H. Eendracht maakt Macht uit Eizer

GASTOPTREDEN :

• Koerp-soepje
• Scampi met pikante saus
• Koude vis- of vleesschotel
• "Boestering"
• Tonijnhapje INKOM

GRATIS
V l a a m s  B r a b a n t
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