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

De voorbije maanden werd het rapport “15 jaar 
Vlaams-Brabant” voorgesteld door gouverneur 
Lodewijk De Witte. Onze aandacht werd gewekt 
door de vermelde passage waarin wordt beweerd 
dat de gemiddelde woning in onze provincie de 
afgelopen 15 jaar verdrievoudigd is in prijs.

Vanuit dit bericht stelde de leden van de dorpsraad 
zich de volgende vragen: Is betaalbaar wonen in 
eigen streek nog mogelijk? Is de bewering dat het 
vinden van een betaalbare woning in eigen streek 
onmogelijk is een mythe of realiteit? Wat zijn de 
evoluties? Swingen prijzen hier meer uit de pan 
dan elders?  Welke is de rol van de vastgoedma-
kelaar of andere tussenpersonen?  Wat kunnen (of 
moeten?) de verschillende bevoegde overheden 
doen om dit te verhelpen ?

In samenspraak met GC de Bosuil en vzw De Rand 
gingen we op zoek naar personen die werk-
zaam zijn op dit gebied en organiseren we deze 
gespreksavond. Het panel bestaat uit:
Mevr. Lemaitre, administrateur-generaal van de 
studiedienst van de Vlaamse regering
Dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW) en administrateur-generaal Vlabinvest
Dhr. Leo Van den Wijngaert, schepen van 
woonbeleid in Overijse

Moderator: William Van Laeken

We nodigen u graag uit om er samen een boeiende 
gespreksavond van te maken. 

Wonen in eigen 
streek, betaalbaar?

Donderdag 9 december om 20u30
GC de Bosuil

Toegang gratis. 

De feestdagen naderen, zo ook het jaarlijkse 
Prochefiest. Terwijl bij iedereen het optreden van 
Bart Peeters nog fris in het geheugen zit staat de 
inhoud voor de volgende editie al op papier. Thema 
van de avond: “Alles loopt faudt”. Het staat voor 
een knettergekke avond waarbij “fout” de rode 
draad is tussen de verschillende onderdelen. Op 
een rijtje voor zaterdag 15 januari 2011:

19u00: nieuwjaarsreceptie voor alle dorpsbewoners, 
verenigingen en sympathisanten. U bent van harte 
welkom om het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
Schrik niet van een onverwachte ontvangst, ‘faudte’ 
animatie of als het even gewild ‘faudt’ loopt. 

Prochefiest 2011
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Op 7 juli 2002 nam pastoor Ignace De Ryck 
afscheid van Jezus-Eik en ging op rust in de abdij 
van ’t Park te Heverlee. Sindsdien zagen we hem 
nog regelmatig verschijnen op activiteiten in Jezus-
Eik, de parochie waar hij 40 jaar actief was. Maar 
de leeftijd en daaraan gekoppelde gezondheid zijn 
onverbiddelijk. Daarom heeft hij het besluit geno-
men zijn laatste eucharistieviering op te dragen en 
daarvoor keert hij op zondag 26 december 2010, 
tweede kerstdag, terug naar Jezus-Eik. U bent 
van harte welkom op deze viering om 9u30 in de 

Laatste
eucharistieviering 

E.H. Ignace De Ryck

20u00: de “Alles loopt faudt” quiz voor onze 
verenigingen en individuele deelnemers. Opgelet 
je krijgt enkel punten voor foute antwoorden op 
‘faudte’ vragen. Moeilijk is het niet maar het zal 
wel concentratie vergen. Verenigingen krijgen de 
opdracht een ‘faudt’ duo af te vaardigen, we pope-
len al om de creaties aan u voor te stellen. 

21u30: muziek en ambiance met het duo “AMBI 
PUUR”, faudte muziek en dansavond met Decap- 
Savannah-orgel.

Sexy Lexy & Sammy Decap hebben zich als 
muzikaal ‘live’ praktiserend duo toegespitst op 
zowel ‘ambiancezwangere’ als muzikaal ‘pure’ 
sfeermuziek. Countrysongs, swingende jazznum-
mers, rock‘n roll, evergreens, Nederlandstalige 
meezingers, Latijns-Amerikaanse nummers,... ze 
passeren allemaal en tweestemmig de revue! De 
optredens worden gekruid met de nodige snuifjes 
spontane en ‘interactieve’ humor... 

Niets beter voor de gezondheid dan bewegen op 
de dansvloer en ‘faudte’ muziek biedt daarvoor de 
nodige sfeer tot in de vroege uurtjes. 

U bent van harte welkom en laat het samen met 
ons maar eens goed ‘faudt’ lopen. 

15 januari 2011 - Gratis ingang en 
aangeboden receptie

Uitgang vóór 24u00 enkel op vertoon 
schriftelijke toelating van de ouders

De gelukkige winnaars van het “Prochefiest 2010 : 
de chiromeisjes ‘t Soniënjonck.

Onze-Lieve-Vrouwkerk. Na de viering biedt de 
parochieploeg hem en de parochianen een recep-
tie aan in de kerk meteen ook het jaarlijkse tradi-
tionele nieuwjaarsonderonsje van de parochie. Als 
u even meer wil weten over de 40 jaar toegewijde 
dienst in Jezus-Eik verwijzen we u graag naar de 
dorpskrant van juli 2002 die u terug vindt op de 
website van de dorpsraad www.jezus-eik.be onder 
de rubriek dorpsraad > dorpskrant.

 Afscheidsreceptie op 7 juli 2002

 Afscheidsreceptie op 7 juli 2002



Onderdeel van het Dorpsraad dossier “10 prioritei-
ten” van 2005 was de beveiliging van het kruispunt 
Vuurgatstraat-Sparrenlaan-Treurwilgenlaan. De 
voorbije maanden werd dit project afgerond na de 
reeds eerdere invoering van de 50 km beperking 

Oproep Chiro Bosuil
Tijdens het voorjaar 2011 vieren de jongens van 
Chiro Bosuil hun 50e verjaardag. Uiteraard gaat dit 
gepaard met een tentoonstelling en een reüniedag 
of weekend voor alle oud-leden en leiding. Maar 
50 jaar werking is lang en het is niet gemakkelijk 
om iedereen op te sporen en alle materiaal te 
verzamelen. Het is nooit de bedoeling om iemand 
te vergeten, maar bijna onvermijdelijk. Ben je een 
oud-leider en nog niet gecontacteerd? Of was je 
ooit lid? Help jij even? Heb je nog mooie herin-

neringen?  Ken je nog mensen die niet meer in de 
streek wonen? Geef een seintje aan de huidige 
Chiro leiding. Mail : hoofdleiding@chirojezuseik.be 
of gsm Kris 0476/49.51.63. 

Kruispunt aangepast
in de Vuurgatstraat. De eerder kleine ingreep liet 
op zich wachten door de afwerking van de dos-
siers Brusselsesteenweg en de Meeusparking 
maar is nu verwezenlijkt op o.a. de vraag van de 
Dorpsraad.

VOOR NU

De Vrije Gemengd Basis-
school in feeststemming

Volgend jaar is het net 100 jaar 
geleden dat de Vrije Basisschool 
in de Witherendreef in gebruik 
werd genomen. Het schoolbe-
stuur is nu al in feeststemming. 
Zij zijn ijverig aan het werk om van 
2011 een feestelijk jaar te maken.

1911-2011



Verenigingskalender

4

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 brievenbus 
worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal 
lokale handelaars en “De Bosuil”. Je vindt de elek-
tronische versie met kleurfoto’s terug op de website van 
de dorps-raad www.jezus-eik.be onder de rubriek ‘dorp-
sraad’. 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:…………………………….…………....………………………………………

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

Donderdag 9 december 2010 om 20u30
Algemene Vergadering Dorpsraad - Gespreksavond: 
wonen in eigen streek, betaalbaar ?
Org.: Dorpsraad i.s.m. GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 17 december 2010
Kerstmusical “ Het meisje met de zwavelstokjes”
Org.: Vrije Basisschool - GC de Bosuil - 
Info : www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 18 december 2010 om 19u30
Kerstconcert
Org.: Fanfare Zoniëngalm - kerk Jezus-Eik
Info : www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------
Zondag 26 december 2010 om 9u30
Laatste eucharistieviering opgedragen door
E.H. Ignace De Rijck (pastoor van Jezus-Eik op rust)
Org.: Parochie Jezus-Eik - kerk Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 15 januari 2011
Prochefiest 2011: “Alles loopt faudt”
Org.: Dorpsraad i.s.m. GC de Bosuil en de parochie-
ploeg
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag  5 februari 2011 vanaf 18u
Eetfestijn
Org.: Gemeentelijk basisschool Jezus-Eik - GC de Bosuil

Zaterdag 19 maart 2011 vanaf 18u
Folklore-avond met vishapjes
Org.: De Koerp - GC de Bosuil 
-------------------------------------------------------------------------
Zondag 27 maart 2011
Brunch Vrije Basisschool
Org: Vrije Basisschool - GC de Bosuil
Info : www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------
8, 9 en 10 april 2011
Chiro Bosuil viert haar 50ste verjaardag
Org.: Chiro Bosuil - Chiroterreinen en GC de Bosuil - 
Info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 7 mei 2011
Lenteconcert
Org.: Fanfare Zoniëngalm - GC de Bosuil
Info: www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 22 mei 2011
Schoolfeest Vrije Basisschool
Org.: Vrije Basisschool - Lokalen Witherendreef
Info : www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 28 mei 2011 vanaf 14u
Schoolfeest
Org.: Gemeentelijk Basisschool Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------------------


