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Dit jaar vieren de 
Chiro-Bosuiljongens 
50 jaar ononderbro-
ken werking. In 1951 
werd een eerste 
poging ondernomen 
om een Chiro-afde-
ling op te richten in 
Jezus-Eik, maar dit 
initiatief werd in de 
kiem gesmoord. Kort 
daarop poogden 
de scouts hetzelfde 
maar ook dat initia-
tief was een eerder 

kort leven beschoren. Tot in 1961 onder impuls van 
pastoor Boonants de basis werd gelegd van de tot 
op heden actieve Chiro-Bosuiljongens. Er is veel 
veranderd in 50 jaar, maar de Chiro-activiteit op 
zondagnamiddag blijft voor heel veel kinderen een 
niet te missen gebeurtenis en het jaarlijks bivak 
blijft in het geheugen gegrift. Tijdens de kinder- en 
tienerjaren ontstaan er vriendschapsbanden voor 
het leven. Af en toe met een romantische brug naar 
de Chiromeisjes van ‘t Sonienjonck en dat wordt 
dan op zijn beurt bezegeld met een huwelijk. Niet 
te verwonderen dat men in sommige families toe 
is aan de 3de generatie kinderen bij Chiro-Bosuil. 
Men mag terecht fier zijn met de 50ste verjaardag 
en daarom wil men dit op diverse manieren in de 
verf zetten tijdens het weekend van 8-10 april. De 
eregenodigden zijn uiteraard alle oud Chiroleden 
en -leiders, zij krijgen de mogelijkheid een heel 
weekend te genieten tijdens allerlei evenementen. 
Uiteraard is iedereen welkom om mee te vieren. 
Het feestweekend op een rij:

Vrijdag 8 april
De voltallige oud-leiding wordt verwacht om 18u30. 
Om 19u15 is iedereen welkom voor de opening 
van de tentoonstelling en de receptie. Vanaf 20u 

De jongens van Chiro Bosuil vieren 50 jaar
kan je in de schouwburgzaal naar de feestavond in 
samenwerking met GC De Bosuil. Rock ‘n Roll in 
Overijse, want Chiro Bosuil nodigt 3 groepen uit op 
hun verjaardagsfeest!
• DE LAATSTE MATCH VAN IVAN LENDL is het 
nieuwe project van ex-chiro adepten Lander Segers 
en Steven Lacours. Absurde teksten stromen je 
ziel binnen, als was het sterke, zoete witte wijn.
• De Gentse groep ARQUETTES brengen rock pur 
sang. Hun eerste singel is nog niet van de radio 
geweest en hun tweede prijkt al in allerlei hitlijsten. 
Ze zijn vriend aan huis bij Stubru en AB, en hun 
videoclips scoren op internet. Ze zijn goed op weg 
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om de revelatie van 2011 te worden.
• Coverband MAGNET sluit de avond feestelijk af 
met een set van de beste ambiancecovers in ver-
schillende muziekgenres.
Voor zij die niet zo graag in het lawaai van het 
feestgedruis zitten is de patio open waar je alles 
kan volgen op grote schermen. Zo hoef je niets 
te missen en toch kan je gezellig iets drinken en 
praten met je oude kameraden.

Zaterdag 9 en zondag 10 april
Een echt oud-leidingsweekend met alle Chiro- 
ingrediënten: tenten, openluchtactiviteiten, siëst en 
barbecue. 

De tentoonstelling met terugblik op de Chirowerking 
en 50 jaar bivak is dagelijks te bezoeken tijdens 
de openingsuren van GC De Bosuil tot en met 
24 april.

LENTECONCERT
KF Zoniëngalm 

De fanfare werd gesticht in 1895. Dankzij de gemoti-
veerde en enthousiaste inzet van enkele muzikanten 
is de fanfare uitgegroeid tot wat ze vandaag is: een 
groep vrienden die wekelijks repeteert o.l.v. Antony 
Devriendt in GC De Bosuil op maandagavond van 
20 u. tot 22 u. Het uitgebreide muziekrepertoire 
omvat voor elk wat wils: van klassiek tot pop.
Geïnteresseerde muzikanten zijn steeds welkom!
Op zaterdag 7 mei 2011 om 20 uur kan u in 

GC De Bosuil komen genieten van het jaarlijks 
Lenteconcert. De muzikanten brengen een ‘greep 
uit de States’. Muziek, zang (Mike Egan), ambiance, 
kortom alles voor een geslaagde avond.
Je kan de avond starten of afronden met een lekkere 
spaghetti van de aspimeisjes van Chiro Jezus-Eik. 
Zij serveren vanaf 18 uur hun dampende schotels in 
de patio van De Bosuil.

Kaarten in voorverkoop (bij de muzikanten en De 
Bosuil) kosten 6 euro. Aan de kassa betaalt u 
7 euro.
Een combiticket (spaghetti+concert) = 10 euro.
www.zoniengalm.be

Prochefiest 2011: 
KVLV wint de quiz 

Half januari was er het jaarlijkse feest voor de 
verenigingen en inwoners in GC De Bosuil. 
Iedereen was verwittigd dat het wel eens “faudt” 
zou kunnen lopen maar uiteindelijk blikken we 

terug op een vlotte en aangename avond. Na de  
nieuwjaarsreceptie konden de verenigingen en 
de aanwezigen meedoen met de quiz  en daarna 
genieten van de muziek van AmbiPuur.  Als rode 
draad van de avond zorgde het gezelschap ‘Las 
Tres Paëlla’s’ voor de nodige omkadering en 
ambiance. De quiz werd gewonnen door de dames 
van KVLV. Proficiat !



Vrijdag 22 april 
MY QUEEN KARO

De 10-jarige Karo groeit op met 
haar ouders in een commune in 
Amsterdam begin jaren zeventig. 
Met de andere bewoners van het 
kraakpand wordt alles gedeeld…

Regie: Dorothée van den Berghe 
Met: Matthias Schoenaerts, 
Déborah François en Anna Franziska Jäger

Zaterdag 23 april
THE TAKING OF PELHAM 1 2 3 

De routinedag van Walter Garber, 
die bij de verkeerscentrale van de 
New Yorkse metro werkt, veran-
dert in chaos door een gewaag-
de misdaad: de kaping van een 
metrotrein…

Regie: Tony Scott
Met: Denzel Washington en John Travolta

Zondag 24 april 
THE HANGOVER

Twee dagen voor zijn huwelijk, 
gaat Doug met drie vrienden naar 
Las Vegas, om daar een knallend 
vrijgezellenfeest te houden. Ze 
feesten er op los, maar als ze de 
volgende morgen wakker worden 
weten ze niks meer van de vorige 
avond. 

Regie: Todd Phillips
Met: Bradley Cooper en Ed helms

Inkom per film: 5 euro
Combitickets: 2 dagen: 8 euro - 3 dagen: 12 euro
(combitickets kan je reserveren via info@debosuil.be 
of 02/657 31 79)

EXTRA op zaterdag 23 april
Tijdens de jaarlijkse paaseierenzoektocht kunnen 
de kinderen genieten van 11 korte animatiefilms in 
het thema: ‘Kleine helden en rare kwasten’. Deze 

Paasweekend : Drive-in Movie festival
Voor de 3e maal brengen Chiro Jezus-Eik en GC De Bosuil drie openlucht bioscoop-

avonden in de stijl van de jaren ‘50 op de parking van GC De Bosuil.

kleurrijke compilatie bevat 
de beste korte animatie-
films voor kinderen van de 
voorbije jaren: 11 pareltjes 
uit alle uithoeken van de 
wereld die furore maakten 
in het internationale film-
festivalcircuit. De selectie 
bevat films gemaakt in de 
meest uiteenlopende ani-
matietechnieken en ademt 
fantasie, originaliteit en 
creativiteit. Geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

De voorstelling is inbegrepen voor de deelne-
mers paaseierenzoektocht of apart te boeken voor 
1 euro.

Alle tickets en reservaties aan de balie van 
GC De Bosuil of via www.debosuil.be 

Restauratie 
Pastorijpoort.

Na de restauratie van de kerk in 2008 en de 
recente dakwerken aan de pastorij wordt eerst-
daags gestart met de restauratie van de pastorij-
poort. Lange tijd was dit de beveiligde toegang tot 
de pastorij en de tuin die ooit volledig ommuurd 
waren. Met de restauratie wordt opnieuw een stap 
gezet om het uitzicht van de beschermde omge-
ving in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 
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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 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 dorpsraad 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:…………………………….…………....………………………………………

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

-------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 april 2011
Chiro Bosuil viert haar 50ste verjaardag
Org.: Chiro Bosuil - Chiroterreinen en GC De Bosuil - 
Info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------
Donderdag 21 april  2011
Paasfeest Okra
Org.:  Okra - GC De Bosuil
-------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april om 20 uur
Drive-in filmfestival
Org.: Chiro Jezus-Eik - GC De Bosuil
Info : www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 23 april  2011
Paaseierenzoektocht met ontbijt

Kortfilm om 9u 45 : Kleine helden en rare kwasten
Org.:  GC de Bosuil en Gezinsbond Overijse -
GC De Bosuil
Info: www.debosuil.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 7 mei 2011
Lenteconcert
Org.:  Fanfare Zoniëngalm - GC De Bosuil
Info: www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 7 mei 2011 vanaf 18 uur
Aspigetti
Org.: Chiro Jezus-Eik - GC De Bosuil
www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 22 mei 2011
Schoolfeest Vrije Basisschool
Org.: Vrije Basisschool - Lokalen Witherendreef
Info : www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 28 mei 2011 vanaf 14 uur
Schoolfeest
Org.: Gemeentelijk basisschool Jezus-Eik 
-------------------------------------------------------------------------

Nieuwe tentoon-
stelling op het 
Bosuilpleintje

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe ten-
toonstelling op het Bosuilplein in vervanging van 
de panelen over de restauratie van de kerk. De 
bedoeling is om de bezoekers van Jezus-Eik op 
een centrale plaats een overzicht te geven van 
de geschiedenis en herkomst van de wijken en 
gebouwen. De vervanging is voorzien tijdens het 
voorjaar zodat u deze zomer een bezoekje kan 
brengen. 


