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

Een idee dat ooit tussen pot en pint het levenslicht 
zag, beroerde het voorbije voorjaar menig ‘bos-
uil’. We zetten het jaar in met de tentoonstelling 
“Expo’ 59”, de ideale gelegenheid om herinnerin-
gen boven te halen. 
De foto’s van weleer brachten reeds lang vergeten 
verhalen terug naar boven en jong en oud genoot 
van deze duik in de geschiedenis. Nieuwe details 
over de aanleg van de E411 en de impact ervan 
op het dorp werden uitgebreid besproken. Maar 
ook de terugblik op de bouw van de Mariahof kon 
op het enthousiasme van heel wat dorpsinwoners 
rekenen toen ze op het foto- en filmmateriaal zich-
zelf, familieleden, buren of kennissen terugzagen 
die in 1959 de luisterrijke opening bijwoonden. 
Een hoogtepunt was ongetwijfeld het ogenblik 
waarop de WAWA oldtimer caravans het dorp bin-
nenreden en zich opstelden op het Chiroterrein, in 
de schaduw van de vroegere fabriek. 

Een internationaal gezelschap met als gemeen-
schappelijke interesse een caravan, ooit geprodu-
ceerd in Jezus-Eik, en nu een zeldzame oldtimer 
die wordt gekoesterd als erfgoed. Een dag vol van 
gesprekken en verhalen van oud personeelsleden 
over de fabricage en de sfeer in de fabriek, werd ‘s 
avonds besloten met het onverwacht bezoek van 
de kleinkinderen van de stichter Louis Dombard 
die met grote ogen en veel bewondering het pro-
duct gecreëerd door hun grootvader terugzagen. 
En we vergeten ook de Prochefiest avond met zijn 

Terugblik op EXPO ’59

spetterend optreden niet, evenmin als de drive-in 
film avonden en de afsluitende Chiro barbecue in 
de Mariahof. 
Bij deze nogmaals dank aan de vele naamloze 
medewerkers voor de hulp, het materiaal en de 
inzet. Bedankt voor uw bezoek en mocht u het 
toch gemist hebben of nog eens willen nagenie-
ten van de tentoonstelling “EXPO ‘59” dan kan u 
terecht in CC Den Blank van 9 tot 23 december 
2009. 
Kijkt u al uit naar wat 2010 zal brengen ? Lees dan 
snel de volgende pagina’s….

Het was er zo gezellig           Foto: M Van Mulllem

Op bezoek in Terlanen

Vorig jaar was een delegatie van de dorpsraad van 
Terlanen te gast op Jezus-Eik kermis. Op 12 juli 
was het onze beurt om naar Terlanen te fietsen. Na 
de niet te versmaden receptie en de mis mochten 
we aanschuiven aan de langste tafel voor het mid-
dagmaal. Na de gezellige ontvangst leek de terug-
tocht naar Jezus-Eik veel  moeilijker dan de heen-
weg. Op 20 september is Eizer aan de beurt..



2009-2010: FEEST IN DE BOSUIL

VLAANDEREN
De maatschappij is de voorbije 30 jaar in razend-
snel tempo veranderd en ook onze cultuurbeleving 
heeft grondige wijzigingen ondergaan. Voorheen 
speelde het leven zich af in de dorpen waar de 
vele kleine verenigingen bijeenkwamen in paro-
chiezalen en/of feestzalen die al dan niet de 
annex waren van een iets groter dorpscafé. De 
meer gegoeden trokken naar de grotere steden 
voor het echte theater. Voor veel mensen waren 
de jaarlijkse kermissen, naast fanfares, processies 
en lokale theatergezelschappen zowat het belang-
rijkste gebeuren in hun dorp. Rond 1970, onder 
impuls van toenmalig minister van cultuur Frans 
Van Mechelen, ontstond de idee en werden de 
budgetten vrijgemaakt om in zowat alle steden en 
gemeenten culturele centra te bouwen. Een paar 
jaar later verrezen de centra als paddenstoelen uit 
de grond. Nu, zoveel jaren later, zijn ze de spilfigu-
ren van het cultuurleven van Vlaanderen.  

JEZUS-EIK
VOOR GC DE BOSUIL

Zoals overal in Vlaanderen speelde het cultu-
rele en ontspanningsleven zich hoofdzakelijk af 
in de parochiezaal en, voor wat betreft Jezus-
Eik, in de zaal “Luxemburg” achter het gelijk-
namig café, bij Leon en Suzanne. De Jezus-
Eikse verenigingen zorgden voor een scala 
aan plaatselijke activiteiten. Pensenkermissen, 
spreekavonden, Parochiefeesten, toneelop-
voeringen,… het gebeurde allemaal in een 
oude, doorrookte zaal met houten planken-
vloer, met weinig of geen accomodatie en 
zonder behoorlijke nooduitgangen. Buiten de 
antieke cafétoog waren de ijzeren caféstoelen 
en -tafels het enige meubelair van de zaal. Eén 
electriciteitstekker achter „het podium“ diende 
voor én de verlichting én de klank. 

HET ONTSTAAN VAN
DE BOSUIL

Naast het besluit om zowat in alle gemeenten 
een cultureel centrum te bouwen, lag ook het 
zogenaamde Egmontpact aan de oorsprong 
van de belissing tot het oprichten van GC de 
Bosuil. Het ‘Egmontpact’ zou de omvorming 
van België naar een federale staat en de ver-
houdingen tussen de taalgemeenschappen 
in het land regelen. Dit compromis tussen 
de toenmalige CVP-PSC, BSP-PSB, VU en 
FDF, werd ondertekend in het Egmontpaleis 
in 1977, maar werd nooit goedgekeurd door 
het parlement. Het wordt wel aanzien als de 
basis van de latere federalisering en verdere 
staatshervormingen en het resulteerde ook 
in de bouw van het Rijks Kultureel Centrum 
Jezus-Eik.

DE BOUW VAN
DE BOSUIL

Voor de inplanting van het centrum werd op 
zoek gegaan naar een plaats midden in het 
dorp. Uiteindelijk werd beslist om het lokaal  
van de Chiro te verplaatsen en het open-
bare, kleine sportplein in te nemen voor de 
bouw.  Onder de plensende regen wordt op 
10 november 1979 de eerste steen gelegd van 
het Rijks Kultureel Centrum Jezus-Eik door 
mevr. Rika De Backer (toenmalig minister van 
de Nederlandstalige Cultuur), bijgestaan door 
dhr. Jos Chabert (minister van Verkeerswezen), 
Renaat Brankaer (burgemeester van Overijse), 
Erik Schamp (Schepen), Marcel Boon, Walter 
Van Gampelaere (Voorzitter van de bestuurs-
commissie), een delegatie van verbroederings-
dorp Bellem (onder leiding van André Lootens) 
en vele andere 
genodigden. De 
academische 
zitting en de 
receptie gingen 
door in de paro-
chiezaal.



DE NAAMSVERANDERING 
„DE BOSUIL“

Er ontstond snel een kring van Jezus-Eikenaren 
die zich over het project ontfermden. Onder 
leiding van  Leon Hendrickx zaliger, één van 
de bezielers , werd na aandringen bij het 
ministerie van Cultuur de naam „Rijks Cultureel 
Centrum Jezus-Eik“ veranderd in „Rijks 
Kultureel Centrum De Bosuil“, wat uiteindelijk 
nu het Gemeenschapscentrum de Bosuil is 
geworden.

EVOLUTIE VAN DE BOSUIL
De eerste fase van de bouw ging vrij snel, 
de uiteindelijke afwerking vergde wat meer 
tijd. Uiteindelijk werd het centrum plechtig 
geopend in 1984. Zoals alles en iedereen 
kende ook de Bosuil zijn groeipijnen. De komst 
van de vele culturele centra hertekende het 
culturele landschap en er moest een nieuw 
evenwicht worden gevonden. De eerste direc-
teurs en bestuurscommissies deden hun uiter-
ste best, maar werkten met karige middelen en 
weinig personeel. U herinnert zich ongetwijfeld 
nog dat de techniek van de theaterzaal in de 
eerste jaren voornamelijk werd verzorgd door 
vrijwillige dorpsbewoners. Bijkomend moest 
de Bosuil op zoek naar een eigen identiteit. De 
specifieke situatie van de Bosuil bracht met 
zich mee dat het zijn functie als centrum van 
de Vlaamse gemeenschap moest verenigen 
met zijn nevenfunctie als niet-gemeentelijk 
wijkontmoetingscentrum, met alle hindernis-
sen van dien…

GC DE BOSUIL
en VZW DE RAND

Sinds de oprichting van 
vzw De Rand is de Bosuil 

o n d e r g e -
bracht onder 
de vleugels 

van deze over-
koepelende organi-

satie voor de Vlaamse 
randgemeenten van Brussel. Het zal wel eigen 
zijn aan alle Bosuilen om met enige koppigheid 
een buitenbeentje te zijn, want ook binnen De 
Rand neemt de Bosuil een bijzondere positie 
in. VZW De Rand beheert, met uitzondering 
van één (de Bosuil), alleen centra in faciliteiten-
gemeenten. Dus ook binnen het nest van de 
Rand heeft de Bosuil opnieuw zijn opdracht en 
identiteit moeten vinden.

25 JAAR JONG
Met het verloop der jaren is de Bosuil een 
dynamisch centrum geworden dat zijn plaats 
heeft gevonden binnen het culturele leven van 
de streek. Het centrum is de toevluchtshaven 
geworden van het lokale verenigingsleven. 
De Bosuil werkt geregeld samen met de ver-
enigingen, maar heeft ook een ruime eigen 

programmatie. Ondanks het 
feit dat het ondertussen vol-

wassen is geworden, heeft 
het centrum toch nog 

steeds zijn jeugdige 
rebelsheid om nieuwe 

dingen te proberen 
en op te komen 
voor zijn eigen-
heid, zijn terri-
torium... behou-
den. Net als de 
echte Bosuil... en 
we laten het aan 
u over om te oor-
delen of we nu 
de vogel of de 
inwoner bedoe-
len. 

De Bosuil - 8 november 2005
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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 12 september 2009 vanaf 17 uur
Zondag 13 september 2009 van 11u30 tot 15 uur
VOK - Omelettenkermis
Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat
meer info : www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Zondag 13 september 2009
Startdag Chiro                   Chiroterrein Witherendreef
---------------------------------------------------------------
Zondag 13 september 2009
Jezus-Eik kermis
9u30: openluchtmis opgeluisterd door de K.F. Zoniëngalm.
---------------------------------------------------------------
Zaterdag  24 oktober  2009 vanaf 18 uur
WITLOOFFESTIVAL 
org. : K.F Zoniëngalm.                       Bosuil Jezus-Eik.
---------------------------------------------------------------
19 december 2009 om 19u30
KERSTCONCERT 
org. : K.F. Zoniëngalm                          Kerk Jezus-Eik 
---------------------------------------------------------------

Chiro in de Druivenstoet

Prins Laurent op bezoek

Jubilarissen

Op vrijdag 10 juli was Prins Laurent te gast in 
Jezus-Eik voor het knippen van de eerste druiven-
tros bij Filip Luppens, mede initiatiefnemer van “De 
Sterredruif” die het label van beschermd Europees 
streekproduct bekwam. Na zijn eerder bezoek aan 
de school in 1998 was het de tweede kennisma-
king met Jezus-Eik voor de prins. Voorlopig is zijn 
hart enkel verknocht aan de druif en het druiven-
sap en blijft hij wonen op de Jezus-Eiklaan…

Er was heel wat jeugd aanwezig in de jaarlijkse 
druivenstoet. Het thema was de aanleiding voor 
een uitbundige feestelijke stemming en Chiro 
Jezus-Eik veroverde de tweede plaats. De vol-
gende uitdaging is de startdag op 13 september. 
Proficiat en veel succes tijdens de lichtstoet te 
Hoeilaart op 19 september.

Nog een klein stukje 1959 met 3 gouden huwe-
lijksparen :

Freddy en Liliane Goossens - Scheldeman
Theo en Mariette Devesse - De Boever
Jan en Nicole Coorevits - Van Dongen

Van harte proficiat en nog vele jaren.

Foto : Michel Van Mullem



25 jaar GC de Bosuil

Openingsfeest
11 september 2009   
Van vlees en bloed
14 november 2009   
Gunther Lamoot
21 november 2009   
De Alpenzusjes
3 december 2009   
Bart Peeters
16 januari 2010   
Johan Verminnen
5 februari 2010   
Sprookjes en zo
21 maart 2010   
An Nelissen
30 april 2010

... en nog vele anderen   
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Show in ’t gebouw
Openingsfeest op 11 september 2009 om 19u00:

Luchtacrobatie met Ingrid Swaelens

Cie EA EO met jongleershow

Gerd Dupont (Theater Froe Froe) met poppentheater 

Het Brussels Volkstejoêter met volksverhalen 

Sigrid Heymans vertelt Lodewijk, de koningspinguïn

Daylight Comes en Mike… met muziek

Receptie van 19u00 tot 20u00

(abonnement: €5 – voorverkoop: €7 – kassa: €9) 

............................................................................................................

Voor je ticket, abonnement, E-zine, 
Nieuwsbrief, zaal,…. 

één adres:

GC DE BOSUIL

Witherendreef 1 • 3090 Overijse
02/657 31 79

info@debosuil - www.debosuil.be

OPENINGSUREN:
maandag: 9u-12u en 13u-17u
dinsdag:  9u-12u en 13u-17u
woensdag:  9u-12u en 13u-17u
donderdag:  9u-12u en 13u-17u
 18u-20u (niet tijdens schoolvakanties)
vrijdag:  13u-17u



WIE

Cie EA EO, Theater Froe Froe, Sigrid Heymans, Daylight Comes

In elk hoekje van de Bosuil vind je een beetje kunst. Een cultuurcocktail van muziek, circus, 
acrobatie, verhalen en verrassingen. 

Jazz Hoeilaart - Internationale wedstrijd & Jazzfestival

3 dagen lang concerten van Jack Van Poll en vrienden, Hijaz en Cintia Rodriguez. 
Met telkens 2 finalisten van de wedstrijd
Dimitri Leue, Steven Vromman, ea.

Een nieuw theaterfeest met ecologische inslag.
Lejo "Hands Up"

Tien vingers en een voorraad ogen zijn voldoende voor Lejo om
een aparte wereld te creëren. Vanaf 2,5 jaar

De Vikingen "Cinema Retro"

Originele beelden uit het filmarchief met livemuziek en veel dansplezier.
Van Vlees en bloed "Marathonvoorstelling"

Zes uur genieten van de smaakvolste televisieserie van het afgelopen jaar.
Gunther Lamoot "Softie"

Laaf je aan anderhalf uur sfeervolle bullshit met een rode strik rond.
Fast Forward "Als ik jou"

Een ontroerend, speels en interactief toneelstuk voor anderstaligen die Nederlands leren.
Nele Bauwens, Dahlia Pessemiers & Luc De Vos "De Alpenzusjes"

Een theatervoorstelling met muziek, die absuditeit tot norm verheft.
Bart Peeters en DJ Lennart Segers

Grootmeester Bart Peeters zingt, danst en walst je naar hogere sferen.
DJ Lennart Segers maakt het feest compleet.

Mira "Tapijtconcert"

Straffe madame Mira geeft kleinkunst een frisse smaak.
Johan Verminnen "Solozeiler"

Een mooie mix van doorleefde liedjes, weetjes en anekdotes uit zijn leven
of ergens onderweg opgepikt.

Kathleen Vandenhoudt akoestisch

Ze blaast je met haar stem terug naar het diepste van jezelf. Een tapijtconcert vol kippenvel.
Philippe De Maertelaere "Moeder waarom lachen wij?"

In deze totaal onlogische conference kom je te weten wat een mens grappig vindt en wat lachen is...
Sprookjes en zo "Aquarium"

Aquarium is een bijzonder circus: eentje onder water en voor de allerkleinsten.
Brussels Volkstejoeter "Raaie of vraaie"

De Brusselse bewerking van 'Run for your wife' vertelt het verhaal van taxichauffeur Jojo Dubois.
Cheeru Mampaey en Tylaine Van Den Broeck

Tijdens deze namiddagvullende show kan je genieten van de mooiste Vlaamse musical-
en kleinkunstliedjes.

Het Paleis "Bolleke sneeuw"

Een poëtisch totaalspektakel in een adembenemend decor. 
Vanaf 4 jaar.

An Nelissen "Obscene fabels"

Eindelijk krijgen de Obscene Fabels van Dario Fo wat ze nodig hebben:
een vrouwelijke vertolker. En wat voor één.
Lente op de dansvloer met Muzequint

Een dansfeest met fijne muziek en een verzorgde maaltijd.

DATUM

VR 11/09/09

DO 24/09/09
VR 25/09/09
ZA 26/09/09 
WOE 21/10/09

ZO 25/10/09

DO 12/11/09

ZA 14/11/09

ZA 21/11/09

WOE 25/11/09

DO 03/12/09

ZA 16/01/10

ZA 23/01

VR 05/02/10

VR 12/02

VR 12/03/10

ZO 21/03/10

ZA 27 /03/10
ZO 28/03/10
DI 20/04/10

ZA 24/04/10
ZO 25/04/10

VR 30/04/10

VR 28/05/10

Reis 'de Rand' rond met het 'Afslag 4' abonnement
of toer in de druivenstreek met het 'Druivenabonnement'.

Boek nu de beste plaatsen van je favoriete artiesten!
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