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

Eind vijftiger jaren belandt België in een stroom-
versnelling. De wereldtentoonstelling Expo 58 
zorgt voor een economische stimulans en de daar-
mee gepaard gaande euforie bij jong en oud. We 
staan aan de vooravond van de Golden Sixties of 
de jaren van ongebreideld optimisme. 

Van januari tot mei 2009 bieden we een teruglik op 
Jezus-Eik in 1959. Ons dorp onderging precies 
50 jaar geleden heel wat veranderingen die we u 
graag in herinnering brengen. Jezus-Eik was één 
grote bouwwerf. Bulldozers rijden aan en af om de 
autostrade aan te leggen. 

Afgebroken woningen, afgesloten straten en 
omleidingen zetten het hele dorp op stelten. Het is 
het jaar waarin de E40 (of de autostrade Brussel-
Namen) Overijse doorklieft in het kader van de 
economische vooruitgang. Tegelijkertijd verandert 
het dorp radicaal van aanblik door de start van de 

Prochefiest 2009

Een voorspoedig 2009
U krijgt van ons geen kerstkaartje, maar een 
volledig dorpskrantje om u onze beste wensen 
voor 2009 over te maken. We zouden onszelf 
niet zijn, moesten we het daarbij laten. We zien 
u allen graag terug op zondag 4 januari om 11 
uur om de tentoonstelling “EXPO 59” feestelijk 
in te wijden en tegelijkertijd het jaar met een 
drankje goed in te zetten. U bent van harte 
uitgenodigd in het G.C. De Bosuil.

Zondag 4 januari om 11 uur
OPENING TENTOONSTELLING

“EXPO 59”

aanleg van vele nieuwe verkavelingen. Maar er is 
ook nog plaats voor rust en introspectie. Jezus-Eik 
is uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord en de 
nieuwe Mariahof helpt de stroom bedevaarders 
een onderkomen te bieden. 
Van 1 tot 10 mei 1959 hebben de feestelijke 
openingsplechtigheden plaats. In de schaduw van 
al deze bouwactiviteit ontwikkelt Louis Dombard 
de Wa-Wa caravan, waarvan er duizenden het 
dorp uitrollen en heel europa rondtrekken. Tijd om 
even terug te blikken op een rijk gevuld en druk 
jaar dat een scharnierpunt is in de geschiedenis 
van Jezus-Eik. Kortom, een uitgelezen thema voor 
een dorpsfeest !
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Was u erbij en wilt u de sfeer van het jaar 1959 nog 
eens herbeleven ? Of bent u benieuwd naar wat 
uw ouders en grootouders in die tijd bezighield ? 

Wij sprokkelden heel wat materiaal bij mekaar en 
tonen u het leven in Jezus-Eik in 1959. Het dorp 
wordt doormidden gesneden met de bouw van 

de autostrade, het Mariahof ontvangt duizenden 
bedevaarders en de Wa-Wa caravans rollen met 
honderden van de lopende band. Het is maar een 
greep uit wat deze tentoonstelling u te bieden 

heeft. Voor de ene pure nostalgie, voor de andere 
een boeiende kennismaking met het recente verle-
den van Jezus-Eik.

GC De Bosuil - Gratis toegang

20 u
Quizavond voor iedereen

21u30
Dansavond met Daddy’s Darlings & 

The Big Bang Boys

Een live orkest en drie zangeressen zorgen voor 
sfeer en maken u op slag 50 jaar jonger.  Gewoon 
genieten of lekker uit de bol gaan op de dansvloer, 
de ambiance is verzekerd. Even voorproeven kan 
op www.daddysdarlings.be.

G.C. De Bosuil
Gratis toegang 

Jezus-Eik in 1959... Prochefiest

Van 4 tot 18 januari 2009

Tentoonstelling : “Expo 59”
GC De Bosuil. Gratis toegang - doorlopend

Zaterdag 17 januari 2009 om 20u

Quizavond voor iedereen
om 21u30

Daddy’s Darlings & The Big Bang Boys
Een live orkest en drie zangeressen zorgen voor 

de sfeer en maken u op slag 50 jaar jonger. 

GC De Bosuil - Gratis toegang



En er is nog meer dit voorjaar :

van 4 januari tot 26 april

Wandelzoektocht
We loodsen u naar soms vergeten plaatsen met een 
historisch verleden in ons dorp. Ook benieuwd?  
Neem een deelnemingsformulier in de GC De 
Bosuil en vertrek op ontdekkingstocht !

26 april 2009

Concert “1959”
met Fanfare Zoniëngalm

in GC De Bosuil om 15u. 
Zij brengen muziek met een duidelijek link naar of 
verbondenheid met 1959. 

1, 2 en 3 mei

Slotweekend
• Oldtimer treffen met Wa-Wa caravans
• Herdenking opening Mariahof met terugblik op
 de werken van kunstenaar  Raymond De Gryse, 
 de bedevaarten en de autowijdingen.

Investeringen in Jezus-Eik
We vernemen dat er in de begroting 2009 heel 
wat investeringen in Jezus-Eik zijn opgenomen. 
De komende maanden voorziet de gemeente 
volgende werken:  
• Aanpassing kruispunt Vuurgatstraat-
 Sparrenlaan
• Aanpassen van de VOK-kleedkamers.
• Vernieuwen verwarmingsinstallatie van de kerk.
• Aanpassen oversteekplaatsen aan De Bosuil

Overijse daagt uit
 
Het verbroederingscomité Overijse organiseert 
in het weekend van 22 tot 24 mei 2009 een 
jubileumweekend met haar zustersteden. Op 
zaterdag heeft een “spel zonder grenzen” plaats 
in samenwerking met de dorpsraden. Er wordt 
ook gezocht naar gastgezinnen in Jezus-Eik om 
de spelers van onze zustersteden een onderdak 
te bieden, kandidaten kunnen zich melden bij Pips 
Luppens 02 657 33 20.
Alle info op www.overijsedaagtuit.be

Graaf de Meeus bushalte 
afgewerkt

De voorbije dagen werd er druk gewerkt om de 
werken aan de Graaf de Meeusstraat af te ronden. 
De verwaarloosde site van vroeger ziet er nu een 
heel stuk groener en opgefrist uit. Na heel wat stof 
en geploeter is de tijd aangebroken om samen met 
de buren en gebruikers het glas te heffen op een 
geslaagde dorpskernvernieuwing. Het knippen 
van het lintje gebeurt op vrijdag 30 januari e.k.

REUNIE CHIRO LEIDING 
Oud chiroleiders geboren vóór 1954 trokken op 
zaterdag 11 oktober ll een soms wat te klein 
geworden chirouniform aan voor een reunie avond  
in de VOK chalet. De sfeer van het kampvuur 
onstond rond de barbecue, vijftigplusssers hou-
den van wat meer comfort. Bij fotoalbums en een 
diavoorstelling kwamen de verhalen naar boven.  
Straffe verhalen, kattekwaad, leed en liefde wer-
den doorgespoeld tot in de vroege uurtjes. 

De rakkers op kamp in Bastogne in 1971



Zondag 4 januari 2009 - 18 januari 2009 - dagelijks
Prochefiest 2009 - tentoonstelling EXPO ‘59
GC De Bosuil 
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 17 januari 2009 vanaf 20u
Prochefiest 2009 - quizavond - optreden
GC De Bosuil
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 7 februari 2009 vanaf 18 u
Kaas- en Wijnavond
Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik
GC De Bosuil - meer info : www.gbsje.be
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 13 februari 2009 vanaf 20.30u
Wrestling avond
VOK - GC De Bosuil
meer info: www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart 2009
Groepsfeest Chiro
GC De Bosuil - meer info: www.chirojezuseik.be
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 21 maart 2009 vanaf 18 u
Folklore-avond met vishapjes
met gastoptreden van de folkgroep “ Donder in ‘t hooi”
De Koerp - GC De Bosuil
---------------------------------------------------------------
Zondag 26 april 2009
Concert “1959”
Fanfare Zoniëngalm - GC De Bosuil - 15 u
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 1 en zaterdag 2 mei 2009
Prochefiest 2009 - WAWA Treffen
GC De Bosuil - Chiroterrein
---------------------------------------------------------------
Zondag 3 mei 2009
Prochefiest 2009 - 50 jaar Mariahof
GC De Bosuil - Chiroterrein
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 16 mei 2009
Schoolfeest
Vrije Basisschool Jezus-Eik meer info : www.jezuseikvbs.be
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 6 juni 2009
Voetbaltornooi “Memorial Jean-Marie Dewit”
VOK - terrein Lode Gunsstraat
meer info en wedstrijdkalender : www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 27 juni 2009
Schoolfeest
Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik 
meer info : www.gbsje.be
---------------------------------------------------------------
2 - 9 juli 2009
Binnenlands bivak
Chiro Jezus-Eik - www.chirojezuseik.be
---------------------------------------------------------------
19 - 29 juli 2009
Buitenlands bivak
Chiro Jezus-Eik - www.chirojezuseik.be
---------------------------------------------------------------

Verenigingskalender
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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:…………………………….…………....………………………………………

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







































