PERIODIEKE UITGAVE VAN DE DORPSRAAD JEZUS-EIK

•

JAARGANG 12 NR.37

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

Kermis zonder draaimolens
Jaren geleden verdwenen de draaimolen en de schiettent, de 2 laatste kermisattracties, uit het straatbeeld
van Jezus-Eik. Hoe klein de kermis ook was, er ging
een stukje cultureel erfgoed verloren.

nieuwe cultureel seizoen van GC de Bosuil die u
een heel jaar lang tal van attracties aanbiedt. De
foorkramers zijn vervangen door een nieuwe motor:
GC de Bosuil samen met de lokale verenigingen en
de werkgroep Jezus-Eik kermis.

De komst van de foorkramers was sinds
mensenheugenis de start van feest in een dorp of
stad. Zij waren de motor van een gebeuren waarbij
alle bewoners elkaar ontmoetten en samen feest
vierden.
De populariteit was groot omdat het in veel gevallen
de enige gelegenheid van het jaar was dat een
dorpsgemeenschap elkaar op die schaal ontmoette.
Kermis stond voor molens, dansavond, koers, braderie, optredens, animatie, eten en vooral gezelligheid
voor jong en oud. Kermis in een dorp was het
moment dat verenigingen en mensen belangloos
hun schouders zetten onder een groter gebeuren
voor iedereen. Kermis is ook een internationaal
begrip. Denk maar aan de “Fête Forraine” die de
Franse dorpen omarmen of de Spaanse “Feria”
waarbij hele dorpen en steden uit de bol gaan.

Foto: Fanfare 2012

Foto: Jezus-Eik Kermis 1980

Foto: Braderie 2012

Ook dit jaar stelden ze samen een programma op
voor een rijk gevuld feestweekend. Het volledige
programma vindt u in bijgevoegde folder. U bent van
harte welkom!

Hoewel de draaimolens verdwenen zijn, blijft het
begrip “kermis” stand houden in Jezus-Eik. Alle andere
ingrediënten voor een geslaagd kermisweekend op 6,
7 en 8 september zijn ruimschoots aanwezig. Sinds
enkele jaren is het kermisweekend de start van het

Ga mee naar Bellem
op zondag 20 oktober.
Lees meer op pagina 3
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Vernieuwing cafetaria de Bosuil
Momenteel wordt er druk gewerkt aan een vernieuwd
cafetaria de Bosuil. Na ruim 25 jaar komt er een
nieuwe toog en wordt ook de gelagzaal heringericht.

Vanaf september verwelkomen we
Jacques Gobert en Michaël De Clercq
achter de toog en in de keuken.
De officiële opening is gepland op
vrijdag 6 september met uiteraard
een receptie en een gepast feestje.

Maar niet alleen het interieur verandert. Eind juni
namen uitbaters Chris, Sarah en Walter afscheid van
het cafetaria en gaan ze nieuwe uitdagingen aan. We
wensen hen veel succes toe.

Opnieuw wegenwerken.

Kunst in de lagere
school.
De gemeentelijke basisschool Jezus-Eik sloot het
voorbije schooljaar wel op zeer originele wijze af met
een heuse kunsttentoonstelling in GC de Bosuil. Alle
kinderen van de kleuterklassen en de lagere school
mochten hun creatieve gaven uiten in een kunstwerk.
Het hele project was een idee van kleuterleidster
Krist’l Snoeckx die met de medewerking van alle
collega’s de kinderen gedurende het schooljaar begeleidde vanuit haar eigen ervaring. Het resultaat was
verrassend en werd gesmaakt door alle ouders en
bezoekers. Alle schilderijen waren creatieve staaltjes
en een aantal gaven blijk van uitzonderlijke talenten.
Een boeiend en leerzaam project waar duidelijk ook
de kinderen van genoten.

Tijdens de maand augustus wordt het wegdek van
de Brusselsesteenweg vernieuwd tussen de kerk
en de oprit naar Brussel. Vanwege diverse verzakkingen en een versleten asfaltbedekking moest er
wel ingegrepen worden. In het schrijven van AVW
is er enkel sprake van onderhoudswerkzaamheden
van het wegdek. Een aanpak van de voetpaden
is niet vermeld. Ook van leefbaarheid, veiligheid
van de voetganger en verfraaiing wordt met geen
woord gerept. Het wordt even afwachten wat het
eindresultaat zal zijn. Voorlopig ziet het er naar uit
dat de nadruk ligt op een schokvrij asfaltdeken als
verbinding/afslag tussen 2 internationale autowegen.
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Naar Bellem op
zondag 20 oktober.

Straffe Toeren

Onder impuls van de Dorpsraad werd op 21 april de
verbroederingsband met het Oost-Vlaamse Bellem
vanonder het stof gehaald. Ter gelegenheid van erfgoeddag ontvingen we een delegatie voor een bezoek
aan Jezus-Eik. Het werd een gezellige dag waarbij
tijdens de diverse activiteiten heel wat herinneringen
werden opgehaald rond de verbroederingsfeesten
in 1978. In de vorige editie van de Dorpskrant kon
u meer lezen over de geschiedkundige band tussen
onze dorpen en gaven we een voorsmaakje van de
bezienswaardigheden. Nu nodigen we u graag uit om
samen met ons een bezoek te brengen aan Bellem op
zondag 20 oktober.

Een zonnige zondagnamiddag. Een niet te lange
wandeling of fietstocht met gids. Een paar leuke
optredens, animaties of muzikale acts onderweg. Een
einddoel dat je al eens langer wil bezoeken of waarvan je wel eens meer wil weten. Afronden met een
streekdrankje op het terras, of met een eenvoudige
smakelijke barbecue. Dan zit je goed bij “Straffe
Toeren” de seizoensopener van GC de Bosuil. Vorig
jaar trokken we via een paar streekartiesten richting
catacomben van het Leonardkruispunt.

• 8.30 u
• 10.00u
• 10.30u
		
• 11.30u
		
• 13.00u
• 14.00u
		
• 15.30u
		
		
• 18.00u

Vertrek met de bus (parking GC de Bosuil)
Aankomst en ontvangst in Bellem.
Misviering in Onze Lieve Vrouw kerk te
Bellem (vrijblijvend)
Bellems zangkoor met luchtige meezingers
en receptie in Domein Mariahove
Breughelmaal in Domein Mariahove
Begeleide wandeling in Domein Mariahove
(vrijblijvend)
Gezellig napraten en vrij bezoek aan
Bellemse Pompelmoeskermis met
boerenmarkt.
Afscheid en terugreis

Dit jaar gaan we op zoek naar de herkomst en het
verhaal van water uit de kraan. In samenwerking met
de Watergroep nemen we u mee via een culturele
wandeling naar de 2 watertorens in Jezus-Eik. Kers
op de Straffe Toer is een beklimming van de ‘nieuwe’
watertoren voor een panoramische uitkijk over de
Druivenstreek. We hopen samen met u dat de zon van
de partij is, maar ook bij minder goed weer gaat alles
door in een aangepast kader.

Bijdrage kosten bus: 10 euro per persoon.
Kinderen tot 12 jaar: 5 euro per persoon.
Maximum 75 deelnemers. Schrijf nu in!
Inschrijving bij Pips Luppens tel: 02 657 33 20 of via
e-mail: dorpsraad@jezus-eik.be
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de
bijdrage op rekening nummer: BE16 4378 1136 0174
van Dorpraad Jezus-Eik. De inschrijving stopt bij het
bereiken van het maximaal aantal deelnemers.

Foto: Straffe Toeren 2011

Wil je de seizoenopener van GC de Bosuil niet missen?
Schrijf dan nu in voor een gratis onvergetelijke
namiddag via www.debosuil.be of 02 657 31 79.
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Verenigingskalender

Fotoklub

KREATIEF

Volledige kalender op www.jezus-eik.be
-------------------------------------------------------------Van 6 tot 8 september 2013
Jezus-Eik Kermis (zie bijlage)
Org.: dorpsraad Jezus-Eik / GC de Bosuil i.s.m. diverse
verenigingen
--------------------------------------------------------------Vrijdag 20 september 2013
Witlooffestival met gastoptreden
Org: Overijse Concert Band - GC de Bosuil - 18u00
--------------------------------------------------------------Zaterdag 19 oktober 2013
Spaghetti-avond
Org: Vrije Basisschool O.L.V.- Witherendreef 25 -17 u 00
--------------------------------------------------------------Zondag 20 oktober 2013
Pannenkoekennamiddag
Org: OKRA - Kantine VOK - van 14u00 tot 18u00
--------------------------------------------------------------Zaterdag 9 november 2013
Pensenkermis Chiro Jezus-Eik
Org: Chiro Jezus-Eik - GC de Bosuil - vanaf 19u00
--------------------------------------------------------------Zaterdagen 9 en 16 november 2013
Zondagen 10 en 17 november
Maandag 11 november 2013
25ste Fotosalon van Fotoklub Kreatief
GC de Bosuil – Zaterdag van 14u00 tot 18u00
Zondag 10u00 tot 18u00
--------------------------------------------------------------Maandag 11 november 2013
Voetbalwedstriijd: VOK - Chiro + Jezus-Eik wandelt
Org: VOK Jezus-Eik - Kantine Lode Gunsstraat 14u30 meer info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------Zondag 17 november 2013
Pannenkoekennamiddag Tiptiens Chiro Jezus-Eik
Org:  Chiro Jezus-Eik  - GC de Bosuil - van 14u00 tot
18u30 meer info: www.chirojezuseik.be
--------------------------------------------------------------Vrijdag 13 december 2013
School Musical
Org:   Vrije Basisschool O.L.V.- GC de Bosuil - 14u00
en 19u00
--------------------------------------------------------------Zaterdag 21 december 2013
Kerstconcert
Org: Overijse Concert Band - Sint Martinuskerk
Overijse - om 20u00

Overijse
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GEMEENSCHAPSCENTRUM DE BOSUIL
WITHERENDREEF 1 • 3090 JEZUS-EIK-OVERIJSE

Zaterdagen 9 en 16 november
van 14 tot 18 uur

Zondagen 10 en 17 november
en maandag 11 november
IS
GRAT
NG
INGA

van 10 tot 18 uur
i.s.m. Kunstschool BKO
Tijdens de week is de tentoonstelling open
gedurende de kantooruren

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:…………………………….…………....………………………………………
.…………………………………………....…….......................................………………
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HET LEUKSTE DORPSFEEST
ZONDER DRAAIMOLENS

met bezoek aan de watertoren

APERITIEFCONCERTEN
ROMMELMARKT - BRADERIE
OMELETTENKERMIS
SPELNAMIDDAG - BBQ
en nog veel meer ...

GC DE BOSUIL - Witherendreef 1 - 3090 Overijse
02 657 31 79 - info@debosuil.be - wwww.debosuil.be

V.U. Geoffrey Heyrbaut, Witherendreef 1, 3090 Overijse - niet op openbare weg gooien

STRAFFE TOEREN: STERK WATER

19u
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Een Schotse-omelettenavond. Alles in het teken van het WK
2014. Keuze uit 3 omeletten uit WK-landen, thema-aperitief/
dessert en SCHOTLAND – BELGIE op groot Scherm.
Plaatsen beperkt, reservatie: vokjezus-eik@gmail.com.
Ook op zaterdag 7 september vanaf 17u30 en zondag 8 september
vanaf 11u30, serveert de VOK-keuken opnieuw 10 omeletspecialiteiten, lekkere aperitieven met verrassing en speciale desserten.

20u
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Onder menig dak in Jezus-Eik wonen nog onbekende kunstenaars. Met deze tentoonstelling gaan we op zoek naar de onvolprezen talenten. Onder leiding van curator Alex van Bogaert krijgen deze de juiste plaats in de exporuimte van GC de Bosuil.
Van woensdag 28/08 tot donderdag 12/09/13
Iedereen is welkom op de vernissage op vrijdag 6/09/2013

20u30
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OPENING NIE
GC de Bosuil krijgt een heringericht cafetaria met
nieuwe uitbaters Michael en Jacques. Dat willen we vieren met:
20u30 inwijding van de tapkranen
23u00 feestje met “a couple of hot DJ’s”
21u00 het WK 2014 Schotland-België is te volgen op groot scherm
meer info: www.debosuil.be

E

RI
E
D
A
R
B
&
T
K
R
A
M
L
ROMME

9u

De vorige jaren was de Rommelmarkt in de Kasteelstraat een groot succes. Dit jaar staat er zelfs nog meer op het
programma. Naast de rommelmarkt richten de lokale handelaars
een braderie in, en speelt de bluesgroep Steppin’out.
Zet je in koop- of verkoopmodus, leer je buren kennen en geniet
van de randanimatie."

9u30

TIE
P
E
C
E
R
&
G
N
I
R
E
I
V
MIS
In het unieke kader van het Mariahof nodigt de parochie
Jezus-Eik u uit voor een sfeervolle eucharistieviering. De
Overijse Concertband en het Sint Ceciliakoor (ovbh)
verzorgen de muzikale omlijsting. Na afloop volgt een receptie
aangeboden door Ziekenzorg en Dorpsraad Jezus-Eik.
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2 concerten op het Bosuilplein met het Zoniënwoud
als decor, begeleiden uw aperitief.
De gloednieuwe Overijse Concert Band speelt zijn
zomerprogramma .
Mörg is een trio rond Geert Hautekiet op sterk water, stevig in
het Nederlands, met roestige sound, gebroken stem en vettige
lach. Zoals steeds verbazend en inspirerend.
Michael en Jacques bieden als nieuwe gastheren van de cafetaria
een glaasje aan op hun terras.

13u
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Als seizoensopener serveert GC de Bosuil een cultuurwandeling vol verrassende en krachtige acts, en verhullen de
gidsen een stukje cultureel erfgoed uit Jezus-Eik. Dit jaar
brengt de wandeling ons naar de top van de Watertoren. Onderweg krijgt u:
Mastango met ‘Waves’: een spectaculaire acrobatie act in doeken
Een demonstratie “aquarellen” met Magda Calleeuw, Eyckmans
Simone en Vandenhoutte Annie

De dansvoorstelling Ballets Confidentiel - Visions of Miles
door Johanne Saunier & Ine Claes (Hoeilaart)

Geschikt voor jong en oud.
Vertrek aan GC de Bosuil om 13u, 14u en 15u.
De tocht is +/- 5 km lang, af te leggen te voet of per fiets.
Reserveer, indien nodig, gratis een fiets
(voor donderdag 5 september 2013)

14u
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De grootste jeugdvereniging uit Overijse zet traditioneel
zijn deuren open op de eerste zondag van het schooljaar voor alle
kinderen die eens wil proeven van het pure Chiro geluk. Na het afsluiten
van de activiteit is iedereen welkom op de BBQ vanaf 17 uur
Op het Chiroplein jongens, Witherendreef 7
Meer info: http://chirojezuseik.be

