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25 jaar de Bosuil
op volle toeren

VOK 35 jaar jong
Het was in 1972 dat een paar leden van de
lokale wielerclub besloten om een voetbalploegje
samen te stellen. Een eerste vriendenmatch werd
gespeeld op het terrein van de Loensdelle. Korte
tijd later trok men naar het terrein van Abstraat
in Tombeek. Het voetbalploegje werd een echte
vriendenclub en men wou ook andere dingen doen
dan alleen maar tegen de bal “sjotten”. Zo organiseerden ze in de aanloopperiode een optreden
van de ‘toenmalige‘ Brusselse radio-vedetten van
“Het Lieg Plafond” in een tot de nok gevulde zaal
Luxembourg. In 1975 werd
VOK, wat staat voor Voetbal
Ontspanning Kring, boven de
doopvont gehouden met een
stichtingsvergadering en de
samenstelling van een eerste
bestuur met voorzitter Willy Vercaigne en de leden
Robert Desmet, Jean-Marie Dewit, Pierrot Dewolf,
Ghislain Lefever, Willy Vanhelder en Johny Rons.
De aftrap werd gegeven met een groots opgezet
voetbaltornooi met 12 ploegen op het terrein in
Tombeek. Opmerkelijk was de regel dat de spelers/leden een duidelijke aanwijsbare band met
Jezus-Eik moesten hebben. Om echt geloofwaardig te zijn, moest men op zoek naar een locatie in
Jezus-Eik en zo kwamen ze in 1980 terecht op het
terrein in de Louis Gunsstraat dat werd gehuurd
van drankenhandelaar André Demol. In 1981 ging
men van start met de nu nog bestaande omelettenkermis en in 1982 werd een avondjaarmarkt
ingericht in de Louis Gunsstraat. Naast allerhande
vormen van voetbaltornooien werd er ook een
stevige reputatie opgebouwd met een eigen jogging en mountainbike organisatie. Tijdens de
beginjaren tachtig werd er gestart met een 2de en
een 3de ploeg, maar een eerste kampioenentitel
in derde klasse werd pas behaald in 1988. In 1992
werd de A-ploeg kampioen in eerste klasse AVVV

Het begon in september met een openingsreceptie
en ondertussen zijn we toe aan de eindsprint van
de viering. De maanden maart, april en mei bieden nog heel wat optredens en evenementen van
de lokale verenigingen. Op de volgende pagina’s

zetten we er een paar in het
voetlicht. Voor de programmering van de Bosuil verwijzen we
graag door naar De Link en de
website. Maar vergeet ook zeker
niet het minder gekende Babycafé
op dinsdag, Café Combine op donderdag, het
kleuterturnen en de Crea-voormiddagen op zaterdag. Het ruime aanbod lokt steeds meer mensen
naar de Bosuil en de gemeente Overijse wil daarbij
ook een bescheiden steentje bijdragen door de
financiële kost
voor het gebruik
van lokalen door
de verenigingen
op zich te nemen
via een jaarlijkse
dotatie. Zo worden de JezusEikse verenigingen gelijkgesteld met de gebruikers
van de gemeentelijke cultuur- en wijkontmoetingscentra in de andere gehuchten van Overijse.
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VOK in 2010

competitie, een mooi resultaat maar zeker niet
het hoofddoel van VOK die de vriendschappelijke
banden en het amusement op de eerste plaats
stelt. Eind jaren ‘90 werd de grond gekocht door
de gemeente Overijse en werd de infrastructuur
door de leden van VOK aangepakt. Een moeilijk
moment was toen één van de bezielers Jean-Marie
Dewit op 22 september 1999 plots overleed. Maar
de begeestering van deze mede-oprichter leeft
nog steeds in de naar hem genoemde chalet en

Zaterdag 27 maart van 18u30 tot 20u30
Receptie 35-jarig bestaan
Zaterdag 5 juni
Memorial Jean-Marie Dewit
Zaterdag 11 en zondag 12 september
Omelettenkermis

26 juli 1980 : de bouw van de VOK-chalet.

het jaarlijkse tornooi : de Memorial Jean-Marie
Dewit, dit jaar op 5 juni.
VOK is de pleisterplaats geworden voor veel jonge
mensen die vanuit de lokale Chirowerking komen.
Hoewel het kan lijken dat het een mannenclubje
is, mogen we met zekerheid stellen dat schijn
bedriegt. Menige vriendin of echtgenote is al even
actief als de man en sinds een paar jaar is er zelfs
kinderopvang op de speeldagen. En daar zijn
andere evenementen als de Paasmarkten, de Las
Vegas Nacht, het catchgala en de kwisavonden
zeker niet vreemd aan.
VOK is een vereniging waar men als JezusEikenaar en Overijsenaar fier op mag zijn voor de
inzet op sportief en gemeenschapsvormend vlak.
Dit jaar bestaan ze 35 jaar en we wensen hen nog
een veelvoud toe.
11de editie

Streektornooi tussen selectie uit
Jezus-Eik, Overijse, Tervuren en Hoeilaart

OPROEP
VOK Jezus-Eik is op zoek naar de adresgegevens van hun oud-leden om deze uit te
nodigen op hun feestelijke receptie op zaterdag
27 maart 2010.
Bent u in de loop der jaren lid geweest van
voetbalclub VOK Jezus-Eik stuur dan gerust uw
adresgegevens door naar :
vokjezuseik@gmail.com of op postadres VOK
Jezus-Eik - p/a Stijn Couder - Brusselsesteenweg
69 - 3090 Overijse.
Een gepersonaliseerde uitnodiging volgt dan.

Jean-Marie ZATERDAG 5 JUNI 2010
DEWIT L. GUNSSTRAAT - JEZUS-EIK
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Prochefiest 2010

Een aanrader :

Serre-effecten

Het was hartverwarmend om op de nieuwjaarsreceptie heel wat Jezus-Eikenaren te mogen ontmoeten in de verbroederingskelder. De sfeer zat
er vlug in toen de voorstelling van de audiovisuele
werkstukken van de negen deelnemende verenigingen begon. Allen hadden ze een eigen originele
link gemaakt met de viering van 25 jaar de Bosuil
en hiervoor werden heel wat inspanningen geleverd. Zoals bij alle wedstrijden is er uiteindelijk
maar 1 winnaar : de Chiromeisjes ’t Soniënjonck.

Vanaf 1865 heeft de cultuur van tafeldruiven in
gestookte serres, gestart door de vooruitstrevende
tuinier Felix Sohie, gedurende méér dan 100 jaar
het landschap van de ‘Druivenstreek’ bepaald.
Het was een nieuw Eldorado op een boogscheut
van Brussel. Honderd jaar lang bracht deze cultuur zoveel rijkdom met zich mee dat het dorp
Hoeilaart tot het rijkste van België werd.
Châlet ISCA - De overproductie werd verwerkt tot wijn

In 1963, vanaf
het openstellen
van de Europese
markt, viel de
‘ D r u i v e n s t re e k ’
van de ene dag
op de andere zonder toekomst. Wat
ooit een rijke en
bloeiende regio
was, is van 33.000
serres en 3.000 professionele serristen vervallen
naar 500 serres en 30 serristen, die met moeite de
eindjes aan elkaar weten te knopen.

De gelukkige winnaars...

Zij mogen in groep naar een voorstelling in de
Bosuil en worden ook nog even verwend door de
organisatoren. Zoals verwacht, werd het optreden
van Bart Peeters op het Prochefiest een druk
bezocht evenement en een schot in de roos. Na
het optreden kon men zich nog verder uitleven op

Reportagemaker Olivier Vandersleyen uit Hoeilaart
maakte een unieke
en boeiende documentaire over de
glorietijd en de val
van een druivenimperium. Dit verhaal
zonder fictie, zonder off-screen verteller, verteld door
de mensen die het
zelf hebben meegemaakt, kan je komen bekijken in GC de Bosuil.
Voor slechts 5 euro kan je genieten van de vertoning (in HD) en een glaasje streekwijn achteraf.
Kaarten in voorverkoop aan de balie van de
Bosuil.

de tonen van de discobar of rustig napraten onder
vrienden. Mensen op een gezellige manier samenbrengen, het opzet van het Prochefiest, werd ook
dit jaar bereikt. Noteer alvast de editie 2011 in
jouw agenda.
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Verenigingskalender
Zondag 14 maart 2010 van 10 tot 14 uur		
Brunch VrijE basisschool
Org.: VBS Jezus-Eik - GC de Bosuil

Zaterdag 20 maart 2010
vanaf 18 uur

Vrijdag 19 maart 2010 om 21 uur
ASPIfuif
Org.: Chiro Jezus-Eik - Markthal Overijse
Info: www.chirojezuseik.be

JEZUS-EIK

Zaterdag 20 maart 2010 vanaf 18 uur
FOLKORE-AVOND met VISHAPJES (gastoptreden :
The Grapevine Country Dancers Overijse en Vulcano)
Org.: De Koerp - GC de Bosuil
Inkom gratis
Zondag 21 maart 2010
Ontbijt op bed
Org.: Chiro Jezus-Eik - info en bestellen:
www.chirojezuseik.be
Vlaams Brabant

Donderdag 1 april 2010
Paasfeest voor de leden van OKRA
Org.: OKRA - GC de Bosuil

•
•
•
•
•

Bosuilsoep
Scampi met pikante saus
Koude visschotel
"Boestering"
Koude vleesschotel INKOM

GASTOPTREDEN :

GRATIS

The Grapevine Country Dancers Overijse
met zangeres VULCANO

Inkom gratis

Zaterdag 17 april 2010 om 20 uur
LENTECONCERT “Zoniëngalm in beweging”
Org.: Koninklijke Fanfare Zoniëngalm - GC de Bosuil VVK: 6 euro / kassa:7 euro / Combiticket
(spaghetti + concert): 10 euro.
Info: www.zoniengalm.be

De dorpskrant ook in
jouw brievenbus?

Donderdag 13 mei en Vrijdag 14 mei 2010 om 20 uur
DRIVE-IN Bioscoop
Org.: Chiro Jezus-Eik - parking GC de Bosuil
Info: www.chirojezuseik.be

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 brievenbus
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
dorpsraad 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.

Zaterdag 15 mei 2010 om 20 uur
STRAATFEEST en DRIVE-IN Bioscoop
Org.: Chiro Jezus-Eik - parking GC de Bosuil Info: www.chirojezuseik.be
Zaterdag 30 mei 2010
Schoolfeest
Org.: VBS Jezus-Eik - school Witherendreef
Zaterdag 5 juni 2010 vanaf 15 uur
Voetbaltornooi: Memorial Jean-Marie DEWIT
Org.: VOK - Terrein Louis Gunsstraat Info: www.surf.to/vok

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Zaterdag 5 juni 2010 vanaf 13 uur
Schoolfeest Gemeentelijke basisschool
Org.: GBS - school Brusselsesteenweg
Info: www.gbsje.be

Naam:

……………………………………………………………….………………

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

Van 11 tot 21 juli 2010
Jaarlijks Chiro bivak
Org.: Chiro Jezus-Eik - info: www.chirojezuseik.be

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