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

Vrije Basisschool: 
100 jaar in de 
Witherendreef

Wanneer u tijdens de 
week ‘s morgens of 
‘s avonds aanschuift op 
de Brusselsesteenweg 
valt u ongetwijfeld iedere 
keer weer de bedrijvig-
heid in het centrum van 
Jezus-Eik op. Ouders 
rijden af en aan om hun 
kroost veilig van en naar 
school te brengen. 

Restauratie pastorijpoort 
duurt langer dan voorzien.

Als optimistisch bestuur 
van de dorpsraad hadden 
we de (her)opening van de 
Pastorijpoort gepland tijdens 
Jezus-Eik kermis, maar 
restauraties kennen soms 
onverwachte wendingen 
en vertragingen. De nodige 
afbraakwerken zijn gebeurd 
en de muur is opnieuw opge-
bouwd, enkel de poort laat 
nog even op zich wachten. 
Het inhuldigingsfeestje wordt 
dus even uitgesteld. Maar 
uitstel is geen afstel …

Nieuwe tentoonstelling
Ze hebben menig voorbijganger geboeid doen halt houden, 
maar nu is de tijd gekomen om de panelen over de restaura-
tie van de kerk rechtover de GC Bosuil te vervangen. Zestien 
nieuwe panelen zullen bezoeker en inwoner van Jezus-Eik 
(verder) wegwijs maken in het dorp. Ze zijn gegroepeerd rond 
vier thema’s: “Ontstaan en devotie”, “Wonen”, “Werken” en 
“Bezoeken” en bieden een historisch en hedendaags beeld 
van Jezus-Eik. De panelen worden ingehuldigd op zondag 
11 september 2011 tijdens de receptie na de eucharistievie-
ring. U bent van harte welkom.
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Jezus-Eik kermis
Zaterdag 10 september
Straffe Toeren vanaf 14 u

Na een druilige zomer hopen we op een zonnig 
weekend als opener voor het nieuwe cultureel en 
verenigingsseizoen. Op zaterdag nodigt de gemeente 
Overijse, de lokale middenstand en GC de Bosuil u uit 
voor een dag vol animatie. Straffe Toeren, zeg dat wel, 
met een affiche voor ieders smaak. 
Je winkelt, je geniet van de animatie, je verzamelt vijf 
stempels bij verschillende acts en je maakt kans op 
mooie prijzen geschonken door de handelaars van 
Jezus-Eik.

VOOR LOTTOGEVALLEN: waag je kans bij de kort 
door de bocht gebekte Lottomenner en zijn Miss poes. 
Verliezen kan, maar altijd met de lach op uw gezicht. 
(Parking Delhaize) Doorlopend tussen 14 u. en 17 u.

BAPO: staat bekend als de man die met veel toeters en 
zonder bellen klassiekers uit rock, jazz, blues of zelfs 
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klassieke evergreens brengt. (Parking Brico en Torfs) 
3 voorstellingen van 25 min. om 14 u. - 15 u. en 16 u.

JOCHEM NOOYEN: goochelt met wijn, kaarten, bal-
lonnen en je brein. Een onvergetelijke show. Met de 
steun van verzekeringskantoor Marchand staat er 
tevens een kermisattractie op die locatie. Wijnhandel 
Soniën heeft er een drankstand. (Parking Jummi, 
Boekhandel Jezus-Eik, Verzekeringskantoor Marchand 
en Wijnhandel Soniën) 6 korte acts van 10 min. om 
14u00. - 14.30 u. - 15u00. - 15.30 u. - 16u00. en 
16.30 u.

Je eerste SEGWAY-TESTRIT: Segway is een plank op 
2 wielen die geruisloos rijdt naar waar jij uw gewicht 
laat hangen. Het vervoersmiddel van de toekomst of 
een technologische hype? Test het zelf uit. (Garage 
Verhaeghe) Doorlopend tussen 14u00. en 17u00.

THE SAXMAN: een man met het hoofd van een saxo-
foon betovert je onverwachts met stilistisch theater en 
zuivere klanken. (Taverne ‘t Jachthof, Café Soret-Istas) 
Doorlopend tussen 14u00. en 17u00.

 vervolg 'Jezus-Eik kermis'

DE GEHOORNDE MAN: onze nieuwe dorpsgenoten 
Kurt en Sadhia reizen de wereld rond met mentalisti-
sche voorstellingen en waterdans choreografieën. Voor 
Jezus-Eik Kermis tonen ze enkele toppers van hun kun-
nen. (Streekproductenwinkel De Woudpoort) 3 voorstel-
lingen van 15 min. om 14u00. - 15u00. - 16u00.

PLANET ROPE JUMPING: zij maken van touwtjes-
springen een feest. Het vrouwenteam zet niet enkel 
technisch een sterk staaltje ropeskipping neer. Ze 
stelen de show met gedurfde choreografieën en grapjes 
met het publiek. Niet voor niets bekend tot ver buiten 
onze landsgrenzen... (Voetbalterrein VOK) 1 slotvoor-
stelling om 17u30.

Doorlopend: VOK OMELETTENKERMIS
De komende dagen worden de leveranciers van eieren 
nauwkeurig geselecteerd. Een geheimgehouden, maar 
plichtsbewuste en gespecialiseerde afvaardiging van 
het V.O.K. bestuur schuimt de lokale handel af op zoek 
naar de beste eieren.  Alleen  gave, perfecte en stress-
loze exemplaren komen in aanmerking om de beste 
kwaliteitsomeletten te leveren voor het jaarlijkse festijn. 
Honderden hennen zullen weer trots op hun stok zit-

vervolg zie pag. 3 



3

ten na de felicitaties van de gasten en luid kakelend 
feest vieren in het kippenhok. En wat is er leuker dan 
een goed omelettenfeest om de nieuwe VOK lokalen 
in te wijden? U bent van harte welkom op zaterdag 
10 september vanaf 17u en op zondag 11 september 
van 11u30 tot 15 u voor:

9 wereldspecialiteiten met brood of frieten.
 - Kabouter: champignons
 - Bosuil: champignons, spek
 - Lecco: tonijn, courgette, ui
 - Mexicaanse: merguez, paprika’s, champignons (pikant)
 - Noorse: gerookte zalm
 - Spaanse: tomaat, ajuin, paprika, chorizo
 - Boeren: hesp, tomaat, ajuin en aardappel
 - Bacharach: tomaten en ajuin
 - Hamlet: hesp
 - Zeesterren: assortiment zeevruchten
 - VOKastaar: spek en gebakken aardappelen
Kinderschotel: omelet op kindermaat met brood of frieten
Dessert: Witte dame met slagroom, VOK’s koffie,
Haantjeskoffie of kinderijsje 

 vervolg 'Jezus-Eik kermis'

Zo. 11 sept. om 14u
LEUKE SPELNAMIDDAG
VANAF 17u : BARBECUE

CHIRO-
PLEIN
(Witherendreef)

Zondag 11 september 
9u30: Eucharistieviering
Laat ons hopen op voldoende zon voor een openlucht 
viering met fanfare Zoniëngalm en het zangkoor in de 
Mariahof. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag 
van de vrije basisschool wordt het zangkoor aangevuld 
door de kinderen van de school.
 
10u30: Receptie
Na de misviering bent u van harte welkom op de 
receptie ter gelegenheid van 100 jaar vrije basisschool 
en de opening van de nieuwe tentoonstelling op het 
Bosuilpleintje. 

14u00 CHIRO: STARTDAG MET BARBECUE
Traditie getrouw begint het nieuwe Chirojaar met een 
kennismakingsmiddag voor iedereen. Alle kinderen 
worden verwacht om 14u00 voor een spetterende spel-
namiddag. Ouders, grootouders el alle sympathisanten 

kunnen vanaf 17u00 aanschuiven voor de barbecue. 
Smakelijk!

Van 7u00 tot 19u00:
1ste rommelmarkt in de Kasteelstraat
Op zondag 11 september organiseren de inwoners 
van de Kasteelstraat hun eerste rommelmarkt. Het 
wordt een gezellige boel met eetstandjes, een speciale 
kinderspeelhoek en heel veel rommel natuurlijk! Tussen 
7u00 en 19u00 wordt de straat verkeersvrij gemaakt 
van Dits tot beneden in het dal aan de kruising met de 
Rembrandtdreef. De rommelmarkt start om 8u00 en 
eindigt om 18u00.

Heeft u ook veel ‘rommel’ dat toch nog een rondje mee 
kan: kinderkleding, speelgoed, antiek,…? Dan is dit het 
uitgelezen moment! Een stand van 4 à 5 meter kost 
amper 5 euro. 

Info en reservatie bij Sandra Wille, Kasteelstraat 45,
0474/99.44.96 of mail sandra.wille@vvl.bbdo.be 

Er wordt hard gewerkt aan de verbouwing van de bestaande 
VOK-gebouwen. Met een beetje geluk kan dan ook de 
omelettenkermis doorgaan in de splinternieuwe sportlokalen. 
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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 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.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Naam: ……………………………………………………………….………………

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

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

23ste FOTOSALON
Fotoklub Kreatief nodigt u graag 
uit op haar 23ste fotosalon
in de tentoonstellingszalen van
het GC de Bosuil van 

5 t.e.m. 13 november 2011.

Openingsuren:
zaterdagen 5 en 12/11 van 14:00u tot 18:00u
zondagen 6 en 13/11  van 10:00u tot 18:00u
vrijdag 11/11  van 10:00u tot 18:00u.

Toegang gratis

 vervolg '100 jaar vrije Basisschool’

Het oude schoolgebouwtje, op de hoek van de Reebokweg 
en de Brusselsesteenweg, net voor de afbraak

De gemeenteschool op de Brusselsesteenweg is maar 
één van de scholen die Jezus-Eik rijk is. Op, in vogel-
vlucht, enkele honderden meters ligt de gemengde 
basisschool, waar mening Jezus-Eikenaar school liep. 

De door religieuzen geleide gemengde basisschool zag 
het levenslicht na de oprichting van de gemeenteschool 
in 1874. Het initiatief hiervoor werd door pastoor Durieux 
genomen. De eerste school telde twee lagere klassen 
en werd ondergebracht in een gebouw op de hoek 
van de Brusselsesteenweg en de Reebokweg (nu het 
(nieuwe) KBC gebouw). De schoolbevolking groeide en 
na de oprichting van een derde klas werd het gebouw 
stilaan te klein. In 1900 werd de school door pastoor 
Verbeek omgevormd tot een meisjesschool en werden 
de jongens doorverwezen naar de gemeenteschool. 
Maar deze maatregel bracht maar enkele jaren soelaas, 
in 1910 barstte de school opnieuw uit haar voegen en 
voldeed het gebouw niet meer aan de normen van de 
inspectie. Een nieuwe locatie werd gezocht en gevon-
den langsheen de Witherendreef. Met de steun van 
de bevolking en vooral de families Hey en de Meeus 
werd op korte tijd een nieuw gebouw opgetrokken. In 
1911 werden de lokalen in gebruik genomen met 64 
leerlingen in twee lagere klassen en 40 kinderen in de 
bewaarklas (kleuterklas). Daarnaast was er plaats voor 
een klas volwassenen en een klas Gregoriaanse zang 
onder leiding van de Prieur van ’t Park. 

Een eeuw later biedt het schoolgebouw nog steeds 
onderdak aan een bloeiende kleuter- en basisschool 
en wordt het opnieuw te klein. Hoe, waar en wanneer 
hieraan wordt verholpen, zal de toekomst uitwijzen. In 
ieder geval belet dit de leerlingen, leerkrachten en de 
rest van het personeel niet om de honderdste verjaardag 
van het schoolgebouw uitgebreid te vieren. Iedereen 
is welkom om op 11 september mee te vieren en de 
tweede eeuw van het schoolgebouw in te zetten !  


