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BesteBuren Druivenstreek

schepenen van de gemeente Overijse, bevestigde
dat de werken begin 2015 konden aanvangen.
De voorbije jaren werden al veel restauratiewerken aan de kerk uitgevoerd; binnenrestauratie, aanbrengen van camera’s, brandbeveiliging
en bliksemafleiders (2007), buitenmuren pastorij
en poort (2011), herstelling buitenmuur pastorij
(2013), verwarming van de kerk (2014).
De werken worden uitgevoerd door de firma N.V.
Costermans uit Essen. De erediensten ondervinden
geen enkele hinder van deze werken. Een individueel bezoek aan de kerk kan ook nog steeds; in het
kader van de organisatie “Open kerken” kan de kerk
alle dagen bezocht worden van 10.00u tot 17.00u.
(Met dank aan Pierre Van Der Stockt voor de informatie)

Spinvis, Maaike Outboter, Els Dewitte, Lennart
Maes, Fred Delfgauw, en vele anderen?
Volgend jaar komen ze allemaal naar Jezus-Eik
in het kader van “BesteBuren Druivenstreek”.
Het is misschien nog niet echt opgevallen,
maar Vlaanderen en Nederland vieren samen
het 20-jarig bestaan van de culturele akkoorden
tussen beide gemeenschappen. En laat Jezus-Eik
nu net de plaats bij uitstek zijn waar beide taalgemeenschappen in groten getale samen leven.
Met “BesteBuren Druivenstreek” willen wij een
sociaal cultureel festival opzetten waarbij tal van
lokale partners een onderdeel organiseren. Het
programma bevat nu al 16 activiteiten waaronder
concerten, tuinperformances, theatervoorstellingen,
een lezing, tentoonstellingen, een schoolproject, 2
spelactiviteiten, … Een laagdrempelig programma
waarbij uitwisseling en het betrekken van beide
gemeenschappen centraal zal staan. Kwaliteitsvolle
en zorgvuldig uitgekozen culturele producties worden
ingezet als middel om tot gemeenschap te komen.
Jezus-Eik zal dus een jaar lang een beetje
oranje kleuren, terwijl de huiskamers van
onze Nederlandse buren een Vlaams tintje
krijgen. Hier hoor je ongetwijfeld meer van…

Bestuurslid Dorpsraad overleden
Adhumar Braet overleed op 16 januari 2015. Hij
werd lid van Dorpsraad Jezus-Eik begin 2012, het
jaar dat Jezus-Eik in de belangstelling stond door
de “Cultuur-in-je-buurt” activiteiten. Adhumar liet
zich tijdens de vergaderingen vaak opmerken door
zijn grappige en frappante uitlatingen. Ondanks zijn
leeftijd had hij een goede relatie met de jongere
generatie in ons bestuur. We zullen hem vooral
blijven herinneringen als de acteur die Leonard
Boon imiteerde, de man met zijn “legendarisch
estaminet” die zijn naam bezorgde aan het drukke
Leonardkruispunt. In deze rol, die hij ooit “de
mooiste dag van zijn leven” noemde, had hij leuke
ontmoetingen met o.a. de druivenkoningin, geuzebrouwer Frank Boon en naamgenoot Aartsbisschop
Leonard.

Kerk van Jezus-Eik in de steigers
Momenteel worden de daken van de kerk en de
pastorij vernieuwd. De werken zijn gestart op 19
januari jl. en als de weersomstandigheden een
beetje meevallen, zal alles klaar zijn einde mei
of begin juni 2015. De daken worden volledig
vernieuwd; telkens wordt een gedeelte van het
oude dak verwijderd en onmiddellijk vervangen
door vochtwerende isolatie en nieuwe natuurleien.
Deze werken zijn absoluut noodzakelijk want het
dak was in slechte staat; regelmatig schoven
er enkele leien in de dakgoot met het insijpelen van water tot gevolg. De leden van de
kerkfabriek waren dan ook opgelucht toen de
opdrachtgever, het college van burgemeester en
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Sluit aan bij BIN Jezus-Eik

Verenigingskalender

Op donderdag 26 februari vond er een
informatieavond plaats, georganiseerd door
Dorpsraad Jezus-Eik met de steun van GC De
Bosuil, rond het Buurt-Informatie-Netwerk. Dit
netwerk is een samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden
van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling
van informatie zorgt voor meer sociale controle en
vergroot het veiligheidsgevoel. Initiatiefneemster voor
BIN Jezus-Eik is Sandra Wille uit de Kasteelstraat
(Marnixwijk) die bij de dorpsraad aanklopte om
aan dit initiatief meer ruchtbaarheid te geven.
Er wordt hierbij naar mensen gezocht die bereid
zijn verdachte situaties te melden aan de lokale
politie. Via een sms-systeem zal de politie op haar
beurt de BIN-leden informeren en oproepen om
uit te kijken naar verdachte wagens of personen
die in de buurt van het BIN werden gesignaleerd.
Tot op heden zijn er reeds een 80-tal
leden geregistreerd in Overijse, het project
zou waarschijnlijk eind mei van start gaan.
Kandidaten die nog willen toetreden tot dit
netwerk (in bezit van GSM) kunnen zich
melden bij dorpsraad Jezus-Eik (02 6573320
dorpsraad@jezus-eik.be ) of bij Sandra Wille, de
contactverantwoordelijk BIN Jezus-Eik :
0474
99 44 96 kasteelstraatrommelmarkt@gmail.com

Drive-In Filmfestival
Org: Chiro Jezus-Eik i.s.m. De Bosuil
Vrijdag, Zaterdag en zondag 3-4-5 april
Parking GC de Bosuil - Witherendreef 1
--------------------------------------------------------------Aspifuif
Org: Aspi-jongens Chiro Jezus-Eik
Zaterdag 25 april
Zaal Den Eekhoorn - Hoeilaart
--------------------------------------------------------------13de VOK-Kwis
Org: VOK Jezus-Eik
Zaterdag 25 april vanaf 19u
VOK Jezus-Eik – Louis Gunsstraat 34
Info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------Meibedevaart
Vrijdag 1 mei om 19u15
Mariahof - Witherendreef
--------------------------------------------------------------Aspighetti
Org: Aspi-meisjes Chiro Jezus-Eik
Zaterdag 9 mei van 18u tot 22u
GC de Bosuil - Witherendreef 1
--------------------------------------------------------------Lenteconcert met Günther Neefs

Org: Overijse Concert Band
Zaterdag 9 mei 2015 om 20 uur
GC de Bosuil - Witherendreef 1
--------------------------------------------------------------Schoolfeest VBS Jezus-Eik
Org: Vrije Basisschool O-L-V. Jezus-Eik
Vrijdag 29 mei vanaf 18u
Mariahof - Witherendreef
--------------------------------------------------------------Memorial Jean-Maria Dewit & Verkiezing van de
Druivenstreekspeler
Org: VOK Jezus-Eik
Zaterdag 30 mei vanaf 14u
VOK Jezus-Eik – Louis Gunsstraat 34
Info: www.vokjezus-eik.be

Zaterdag 9 mei 2015

CONCERTAVOND
o.l.v.

Tom Pipeleers en Bram Mergaert
Gastvedette

GÜNTHER NEEFS

---------------------------------------------------------------

Schoolfeest GBS Jezus-Eik
Org: Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik
Zaterdag 30 mei met een optreden in G.C. De
Bosuil om 13u30 en aansluitende barbecue op de
school.
GBS Jezus-Eik - Brusselsesteenweg 592
--------------------------------------------------------------Binnenlands Kamp
Org: Chiro Jezus-Eik
Woensdag 1 juli t.e.m. zaterdag 11 juli
---------------------------------------------------------------

G.C. de bosuil / Jezus-Eik
Aanvang : 20u

Algemene toegang : € 10
Verkoop toegangskaarten : GC de bosuil - Tel : 02 657 31 79 / info@debosuil.be
in samenwerking met
van 18 u tot 22 u

ASPIGHETTI
www.debosuil.be

Aspimeisjes Chiro Jezus-Eik
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