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

Vorig jaar heeft GC de Bosuil een nieuw cafetaria 
geopend. Ondertussen zullen de meesten onder 
jullie al gewend zijn aan het beeld van de vernieuwde 
inkom, maar de veranderingen waren redelijk ingrij-
pend. Samen met het interieur, kwamen er nieuwe 
uitbaters. Deze kleine aardverschuiving leek ons de 
perfecte aanleiding voor een klein interview. Wij dus 
naar … het cafetaria van GC de Bosuil.  Tussen pot, 
pint, klant en mosselpan door … 
 
1 jaar cafetaria de Bosuil? Dat wil je vieren?
Michaël (M):  Zij maar zeker! Vorig jaar, dit moment, 
waren we volop bezig met de voorbereidingen, en 
wisten we niet waar te beginnen. En toegegeven, 
doorheen alle praktische beslommeringen door, stak 
toen wel eens een onzeker gevoel de kop op. Gaan 
we dit aankunnen? Wat gaan ze van ons vinden? 
Duizenden vragen overspoelen je hoofd. Het eerste 
jaar hebben we zonder grote kleerscheuren overleefd, 
en daar zijn we inderdaad fier op. 
 
Fier en moe tegelijk?
Jacques (J): Euhh … (lacht) ik kom net uit vakantie, 
dus nu valt het wel mee.  Maar inderdaad, het was 
een heel hectisch jaar. Waarschijnlijk het meest 
productieve uit ons jonge leven. Een jaar waarin we 
allebei extreem moe zijn geweest. Maar ook een zeer 
boeiend jaar. 
Waar zijn jullie het meest fier op? 
M: Er was ons van in het begin gevraagd om van dit 
cafetaria een ontmoetingsplek voor Jezus-Eikenaren 
te maken. We voelden ook bij de verenigingen 
de grote honger, of zeg ik beter dorst, naar een 
aangename ontmoetingsruimte. Ik denk dat we na 
1 jaar bewezen hebben dat iedereen hier welkom 
is, en zich hier goed voelt. We hebben in de eerste 
maanden heel veel Jezus-Eikenaren leren kennen, en 
de meeste ervan nog regelmatig terug gezien.

De verenigingen van Jezus-Eik zouden wel eens 
veeleisend durven zijn? Hebben jullie daar iets van 
gemerkt? 

Interview 1 jaar cafetaria de Bosuil
J: (denkt even na) Dat valt best mee.  Ze gaan voluit 
voor hun vereniging, en dat siert hen ook.  Ik kom zelf 
uit het dorpsleven van Maleizen, en herken die gedre-
venheid. Meer zelf, ik kan dat zeer goed smaken. 
Het was ons vast voornemen om de verenigingen 
goed te bedienen. Ik denk dat we daar in geslaagd 
zijn, maar soms staan de belangen van uw zaak wel 
eens diametraal tegenover de belangen van de ver-
enigingen, en dan moet je tot een compromis komen. 
Het mag gezegd, tot hier toe verliepen de contacten 
zeer gemoedelijk, en we hopen dat dit zo mag blij-
ven. We hebben veel krediet gekregen, en zijn warm 
ontvangen. Daar zijn we ze alvast zeer dankbaar voor. 

En wat gaat de toekomst brengen?
M: In onze beleving zijn we nog maar net begon-
nen. We proberen hier en daar de puntjes op de “i” 
te zetten, en de interne organisatie verder te verfijnen. 
En misschien kan er dan wat meer tijd voor ons zelf 
van af. Voorlopig staat onze agenda daarmee vol. Die 
vraag moet je volgend jaar nog eens stellen.
 
Wij hopen dat we deze vraag volgend jaar opnieuw 
kunnen stellen. Mogen we het eerste jaar samen-
vatten als een aangename kennismaking? 
J: Absoluut! 
M: Zeker weten
Laat dat dan wederzijds zijn.
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Meer dan geslaagd kamp voor Chiro
Op dinsdag 1 juli was het dan weer zo ver: de Chiro 
van Jezus-Eik vertrok op hun jaarlijkse tiendaagse 
kamp naar Blandain. Met maar liefst 179 gingen ze 
op kamp. Daar waren de weken en maanden ervoor al 
heel wat voorbereidingen voor getroffen: programma 
voorbereiden, langsgaan bij leden, materiaal inladen, 
valiezen binnenbrengen... 

De oudere groepen waren al enkele dagen vroeger 
vertrokken met de fiets richting de kampplaats, maar 
de jongere groepen vertrokken met de bus. 
Eenmaal aangekomen op de kampplaats kreeg ieder-
een zijn plekje toegewezen en installeerden zich. De 
jongste groepen tot en met Rakwi sliepen in gebou-
wen. De oudere groepen vanaf Tito sliepen in de 
tenten.  

De koks, oudleiding die maximaal 2 jaar uit de 
Chiro is, maakten al een heerlijke eerste avond-
maal voor ons klaar. Zij zorgden ervoor dat we ons 
meteen thuis voelden. Buiten de activiteiten die de 
groepen zelf planden, had je natuurlijk ook enkele 
vaststaande activiteiten zoals een en echte Bosuil 
-en Soniënjoncknamiddag waarbij de jongens en de 
meisjes eens iets speciaals deden zonder elkaar.

De tweede avond namen de jongens van de leiding 
het op tegen de koks in een zenuwslopende voet-
balmatch waar de kinderen met veel plezier naar 
keken. Als extraatje hadden de koks heerlijke rijstpap 
gemaakt als snack voor bij de voetbal. De vijfde dag 
vertrokken alle jongere groepen op trektocht en de 
oudere groepen op tweedaagse. Gelukkig bleef alles 
die dag toch min of meer droog en vonden de oudere 
groepen een geschikte slaapplaats.

De zevende dag vertrokken de jongere groepen met 
de bus en de oudere groepen met de fiets richting het 
zwembad om daar met de hele Chiro een plonsje te 
nemen of te glijden van een van de aanwezige glijba-

nen. Op de laatste avond settelden we ons gezellig 
met onze slaapzak voor het heuse kampvuur dat werd 
aangestoken door de twee jongste kinderen van de 
Chiro. Dan konden de acts van de groepen beginnen 
en konden we genieten van de laatste momenten 
samen en de heerlijke hotdogs van de koks om dan 
de volgende dag huiswaarts te vertrekken. 

Op 11 juli was het dan tijd om naar huis te gaan… 
voor vele kinderen, leiding en koks met tegenzin, 
maar ergens toch ook blij om eens goed te slapen 
en te douchen! Eenmaal aangekomen in Jezus-Eik 
stonden de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s… hen al 
volop op te wachten. Een blij weerzien voor zowel 
jong als oud. 

Na het gezamenlijk uitladen van de containers met 
alle materiaal, valiezen en fietsen werd er afgesloten 
met een laatste formatie waarin de kampprijzen defi-
nitief werden uitgedeeld aan de kinderen. Een laatste 
souvenirtje voor de kinderen om dit kamp nooit meer 
te vergeten. 

Bedankt aan een geweldige leidingsploeg en koks-
ploeg om alles in goede banen te leiden. 

Bedankt aan onze kinderen om ons zo een geweldig 
kamp te geven dat we niet snel meer zullen vergeten. 

Op 14 september zijn jullie, jullie vriendjes, broers 
en zussen… welkom vanaf 14 uur aan de Chiro voor 
onze Startdag. 

Tot dan! 
www.chirojezuseik.be  
hoofdleiding@chirojezuseik.be
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Deze fietstocht zit vol 
met bijzondere plekjes en  
verrassende acts. 
Tussen de verbazing 
door, trap je uw fiets 
langs de kelders van het 
Leonardkruispunt, de 
paden van het prachtige 

Zoniënwoud en de vijvers van het Park van Tervuren. 
Deze uitstap is geschikt en onvergetelijk voor ieder-
een vanaf 6 jaar. U bent gewaarschuwd! 

Gemeenschapscentrum de Bosuil: vertrek, -rust 
en eindpunt, controlepost
Aan GC de Bosuil kan je starten en eindigen. Hier kan 
je op het groot cafetariaterras iets eten of drinken. 
Rond de middag speelt singer-songwriter Marjan 
Debaene. Haar diepe en dragende stem vertelt 
kleine en grote levensverhalen. Haar gitaar schept 
de passende sfeer. In de latere namiddag speelt Los 
Bandos Swingende Latin Jazz. Pittige improvisaties 
op Zuiderse percussie-instrumenten, samen met een 
afsluitend drankje, geven de energie terug die je hebt 
verbruikt tijdens de fietstocht.

De Woudpoort: fietsverhuur
De Woudpoort is een fietsverhuurpunt vlak bij GC de 
Bosuil. ’s Morgens tussen 9.00 u. en 12.00 u. kan je 
er terecht om een fiets te huren, ’s avonds kan je deze 
aan de controlepost van GC de Bosuil achterlaten. 
Voor een gewone fiets betaal je 12 euro voor een 
hele dag. Meer info en prijzen: http://www.3wplus.be/
woudpoort/

Het Leonardkruispunt
Het Leonardkruispunt ken je ongetwijfeld van 
de radio, of als de plaats in Vlaanderen met het 

meest aantal verkeersborden per vierkante meter.  
Er gaat geen dag voorbij zonder dat deze verkeersader 
en het woord “file” samen het journaal passeren. Op de  
kruising van de Brusselse Ring en de E411 werd 30 
jaar geleden een tunnel gebouwd onder een tunnel. 
Dat was toen uniek voor Vlaanderen. Het onder-
gronds stukje bouwvernuft verklapt éénmalig zijn 
geheimen. De controlekelder, de gigantische water-
reservoirs en “de balzaal” boven de Ring worden 
aan het publiek voorgesteld door de ingenieurs van 
Agentschap Wegen en Verkeer. Ze gunnen jullie ook 
als eerste een blik op de streefbeeldstudie over het 
vernieuwde Leonardkruispunt.

De naam Leonard doet vermoeden dat hier ook een 
verhaal achter schuilt. Dit wordt jullie toegelicht door 
de gids Roger Dewaegenaere uit Jezus-Eik, en mid-
dels een multimediaal stukje theater van Yoeri Lewijze. 

Parking Arboretum: genieten in het Zoniënwoud
Na een mooie beklimming op de prachtige 
Kapucijnendreef en langs het wereldvermaarde 
Arboretum (tuin vol met uitheemse bomen), kom je 
aan op een laatste stopplaats. Hier kan je even zot 
doen op zeer bizarre fietsen, of een kunstenaar aan 
het werk zien die boomstronken met zaagmachines 
bewerkt. 

Ook de lesgevers van Inverde staan er klaar met 
koord en materiaal. Zij leren hoe je op verantwoorde 
wijze in bomen kan klimmen. Normaal leren ze dit om 
bomen te verzorgen, maar op deze topdag doen ze 
het puur voor de het plezier.

Praktische info
Het volledige programma en tickets vind je op  
www.gordelfestival.be

7 September: ‘Doortrapt en verrassend’
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Volledige kalender op www.jezus-eik.be
--------------------------------------------------------------
34e Omelettenkermis VOK Jezus-Eik 
Vrijdag 5 september vanaf 19:00
Zaterdag 6 september van 17:30 tot 22:00
Zondag 7 september van 11:30 tot 15:00
Chalet VOK Jezus-Eik – Louis Gunsstraat 34 
---------------------------------------------------------------
Jezus-Eik kermis
12 & 14 september 2014 
Programma - zie dorpskrant 
--------------------------------------------------------------- 
Spaghetti-avond op school - VBS OLV Jezus-Eik
Vrijdag 26 september 2014 vanaf 17u 
VBS OLV Jezus-Eik - Witherendreef 25 – Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
Crisisfuif Chiro Jezus-Eik 
Zaterdag 27 september 2014
Zaal de Eekhoorn te Hoeilaart
---------------------------------------------------------------
Witlooffestival met optreden van de K.H. Sint- 
Martinus van Overijse
Zaterdag 18 oktober 2014 vanaf 18 uur
GC De Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
Organisatie: Overijse Concert Band
---------------------------------------------------------------
Pannenkoekennamiddag Okra Jezus-Eik
Zondag 19 oktober  2014 van 14u tot 18u 
Chalet VOK Jezus-Eik – Louis Gunsstraat 34
---------------------------------------------------------------
Pensenkermis Chiro Jezus-Eik
Zaterdag 22 november 2014
GC De Bosuil – Witherendreef 1 – Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
Provenciaal Fotosalon & Jaarlijks Fotosalon 
ter gelegenheid van 25 jaar Fotoklub KREATIEF
Van 8 t.e.m. 16 november 2014
In de week tijdens de kantooruren
zaterdag 08 en 15 november van 14:00u tot 18:00u.
zondag 09 en 16 november evenals dinsdag 11 
november van 10:00u tot 18:00u. 
Toegang gratis  
Tentoonstellingsruimte & Patio - GC De Bosuil - 
Witherendreef 1 - Jezus-Eik
Organisatie: Fotoklub KREATIEF
--------------------------------------------------------------- 
Voetbal – VOK Jezus-Eik – Chiro
11 november 2014
Terrein VOK Jezus-Eik – Louis Gunsstraat 34 
---------------------------------------------------------------
Musical - VBS OLV Jezus-Eik
Vrijdag 21 november 2014 om 14u en om 19.30u 
GC De Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------

GC de Bosuil kleurde rood 
tijdens het WK

Voetbal in een cultuurhuis, zal voor sommigen als 
vloeken in de kerk zijn. Maar GC de Bosuil profileert 
zich nu al enkele jaren veel sterker als een gemeen-
schapshuis. En daar past een voetbalfeest wonderwel 
bij.  Toegegeven, heel België verkeerde in staat van 
buitenproportionele vaderlandsliefde / voetbalgekte, 
maar Jezus-ik moest zeker niet onderdoen. 

Rood was de kleur van menig Jezus-Eikenaar, in 
totaal een kleine 2000 Duivelfans na 5 voetbalfeest-
jes. Zelf de minder voetbalgekke supporters hebben 
zich volledig laten gaan in de fijne massahysterie van 
het moment, en zelf na het moeilijk te verteren verlies 
tegen Argentinië, bleef de sfeer bijzonder aangenaam. 

De logistieke ondersteuning was dan ook optimaal. 
Iedereen was vol lof over het grote scherm en het 
scherpe beeld, en VOk/Tempoboys hebben de bier-
kranen bediend zoals nooit tevoren. De ½ finale tegen 
onze Noorderburen, dat had echt een burenfeestje 
kunnen worden, maar dat heeft niet mogen zijn…
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