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De villa Limpens met zijn mooie 
tuin staat in de kijker  tijdens 
Jezus-Eik kermis



Afscheid van onze centrumver-
antwoordelijke Geoffrey Heyrbaut
De vakantie nadert. De programmering van 2018-2019 
van GC de Bosuil is voorbij. Voor Geoffrey Heyrbaut, 
onze centrumverantwoordelijke eindigt hier zijn werk.
Hij verlaat ons en kijkt uit naar nieuwe horizonten, 
nieuwe uitdagingen, een nieuwe job. Welke functie en 
waar kon hij ons nog niet vertellen. Eerst een kleine 
adempauze inlassen en dan...

We zullen hem missen en dat menen we. Geoffrey is een 
echte Overijsenaar die duidelijk aanvoelt wat er 
in Jezus-Eik gebeurt. Een centrumverantwoordelijke 
waar de Jezuseikenaar behoefte aan heeft, die met ons 
meeleefde.  

‘Geoff’, zo noemen we hem in de dorpsraad, was een 
fantastische collega. Meedenken, zorgen voor financiële 
steun of logistieke medewerking: voor ons kon hij altijd 
wat meer uit de kast halen.

Jezus-Eik wenst ‘onze’ 
Geoff heel veel succes met 
zijn nieuwe job en hopelijk
mogen we hem nog 
dikwijls ontmoeten in het 
centrum en... in het cafetaria
voor een leuke babbel..

COLOFON

‘Jezus-Eik Uilstekend’ is een uitgave
van de dorpsraad Jezus-Eik en
verschijnt viermaal per jaar: in maart,
augustus, oktober en december.

Redactie/verantwoordelijke uitgever:
Pips Luppens
Brusselsesteenweg 538 - Jezus-Eik.

Leden van het dagelijks bestuur:
Pips Luppens
Stijn Couder 
Gerdi Verheyden 
Guus Luppens 
David Beckers

Bestel gratis uw exemplaar. Mits het 
doorgeven van uw adres steken we 
de papieren versie met plezier in uw bus.
Nog beter als u kiest voor een digitale
versie. Het spaart bomen, tijd en
energie uit.

Voor een artikel, jullie agenda, 
aanvragen, een ongezouten mening,... 
één adres: dorpskrant@jezus-eik.be.

Gedrukt bij drukkerij Dewaet
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www.bloggen.be/jezuseik
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Vrijdag 6 september

Programma Jezus-Eik Kermis 2019

35 jaar GC de Bosuil 80s party
GC de Bosuil wordt 35 jaar! Hoog tijd voor een spetterend feest, en dan wel 
in jaren 80 stijl! Kom dansen op je favoriete nummers van Clouseau, Flash 
Dance en Dirty Dancing. Haal de haarlak boven, trek die beenwarmers en 
lycra broek aan en Let’s get Physical!
   
Witherendreef 1, GC de Bosuil.
VVK:  3,5€ - Kassa: 5€ - debosuil.be

Zaterdag 7 september

Kamerconcert: Chapelle de Lorraine van 20u30 tot 22u00
Kamerorkest Chapelle de Lorraine staat voor 12 professionele muzikanten met een stevige 
reputatie voor samenspel. Ze repeteren regelmatig in GC de Bosuil, maar voor deze gelegen-
heid trekken ze niet toevallig naar de prachtige tuin van Villa Limpens en brengen Engelse 
muziek uit dezelfde periode van het begin van de vorige eeuw. 
Beleef de tuin, de muziek en het tijdperk in één mooi geheel.   
Bij regenweer verhuist het concert naar GC de Bosuil. 

Villa Limpens, Brabandtlaan 1
Organisatie: GC de Bosuil - VVK: 12€ - Kassa: 14€

Vernissage Kunst op Glas van 19u00 tot 20u00
Op geheel eigen wijze bewerkten bijna 20 kunstenaars uit de druivenstreek een serreglas. 
Het GITO en BKO ontwerpen een unieke installatie waarin dit past. Tijdens Jezus-Eik Kermis 
krijgt al dat moois een eigen plek in de prachtige tuin van villa Limpens. We heffen het glas 
op lokale kunst en openen het feestweekend.
Bij regenweer verhuist de vernissage naar GC de Bosuil. 

Villa Limpens, Brabandtlaan 1 
Organisatie: Cultuur in je Buurt/ Ram 8 - Veerle van Hooste
Tickets: Inschrijven via debosuil.be - gratis

Bezoek Wawa caravans + mini tentoonstelling van 14u00 tot 18u00
Ongeveer 30 caravans kamperen op hun geboorteplek. Wat nu de WaWa-site is, was vroeger 
de fabriek van Dombard. Eigenaars pronken met hun stukje cultureel erfgoed uit Jezus-Eik. 
Op zaterdagnamiddag kan iedereen komen kijken naar de rijke geschiedenis van de fabriek en 
het vernuft op wielen dat hier werd gemaakt.

WaWa-site - Kapucijnendreef  32 
Organisatie: Michel Devis 
Vrij bezoek
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Theater Tieret: Baraque Future van 11u00 tot 15u00
Twee acteurs en tien toeschouwers in een kleine tent, een speelse voorstelling van 10 minu-
ten, kratten, flesjes, enkele bekpoppen, de Orakels... Een aardig miniatuurtje over dromen en 
nachtmerries, dagdromen en toekomstverwachtingen, geuren en herinneringen. Theater voor 
kids vanaf 5 jaar.

Kasteelstraat - Graspleintje naast wijkschooltje
Organisatie: Cultuur in je Buurt - Veerle Van Hooste
Gratis inschrijven via den blank.be

Zondag 8 september

Openluchtmis met Overijse Concert Band + receptie van 10u00 tot 11u30
Een openluchtmis voorgedragen door de nieuwe en tevens jongste pastoor uit de streek. 
Deze openluchtviering zal opgeluisterd worden door de Overijse Concert Band. Hef achteraf 
het glas, u aangeboden door de Dorpsraad, de Parochie O.-L.-Vrouw Jezus-Eik en Ziekenzorg.
     
Mariahof
Organisatie: Dorpsraad, Parochie O.-L.-Vrouw Jezus-Eik, Ziekenzorg  - Vrij bezoek

Chiro Jezus-Eik BBQ
Vanaf 17u00 kunnen de ouders en sympathisanten kennismaken 
met de Chiroleiding en proeven van de heerlijke BBQ. 

Mariahof - Chiro Jezus-Eik - BBQ betalend

Chiro Jezus-Eik Startdag van 14u00 tot 21u00
De eerste Chirodag van het jaar. We spelen een groot spel met de hele Chiro en iedereen 
tussen 5,5 en 16 jaar is van harte welkom om te proeven van het Chirogevoel.

Mariahof - Organisatie: Chiro Jezus-Eik - Vrij bezoek

Open Monumentendag: Villa Limpens van 10u00 tot 16u00
Iedereen vraagt zich af wat er schuilt achter die roze muren tegenover de Colruyt. Gelukkig is er 
een Open Monumentendag, en kan je kennis maken met een bijzonder gebouw van architect 
Henry Lacoste, zijn waarachtige historiek, de monumentale schouw en de prachtige tuin. Villa 
Limpens was onder meer een rijkswachtkazerne, maar heeft nog vele andere verhalen op zijn 
kerfstok. Begeleide bezoeken om 10u00, 11u00, 13u00, 14u00, 15u00 en 16u00. 
Vrij bezoek (ook inschrijven): van 12u00 tot 13u00.

Villa Limpens, Brabandtlaan 1
Erfgoed, Gemeente Overijse, (Lynn Debecker) 
Gratis inschrijven via overijse.be/openmonumentendag

Rommelmarkt van 9u00 tot 16u00
De gezelligste rommelmarkt uit de streek kent reeds zijn 9de editie! Een vrij podium, een 
straatterras, een minitheater (zie hieronder), en bijzonder veel rommel brengt iedereen op de 
been. Dus, mest je zolder en garage uit en smeer de stembanden om al je buren te groeten!   
Kasteelstraat - Vrij bezoek

UILSTEKEND DORPSKRANT



De Witherendreef wordt stilaan een echte 
fietsstraat en daar is de dorpsraad echt 
blij mee. Meer en meer kinderen fietsen 
veilig(er) naar school. Het sluipverkeer is 
nagenoeg verdwenen. Stilaan merken we 
een aangepaste(re) rijsnelheid van de auto-
bestuurders. 

Er dienen nog bijkomende markeringen 
aangebracht te worden om de verkeersbor-
den te ondersteunen.  Het eenrichtingsver-
keer tussen de school en de Rozenlaan blijft 
ingericht.
Het dubbelrichtingsverkeer tussen de 
Eeuwstraat en de verhoogde inrichting van 
de school blijft ook ingesteld. De fysische 
scheiding (bloembak) op de Witheren-
dreef tussen de parking en de school blijft 
eveneens behouden ter beveiliging van de 
voetganger.

De zoen- en zoefzone op de parking van 
GC de Bosuil wordt behouden. In deze zone 
kunnen ouders even stoppen om hun kin-

deren te laten uitstappen, om vervolgens 
direct weer (voorzichtig) door te rijden.

Het verbod op parkeren tussen de Eeuw-
straat en de parking van GC de Bosuil en de
toelating om te parkeren langs één zijde 
in  het eenrichtingsgedeelte en langs beide 
zijden tussen de Rozenlaan en de Louis 
Gunsstraat wordt definitief.

De bloembakken in de  Tulpenlaan moeten 
herplaatst worden. Er is nog mogelijkheid 
om er rechts, langs het voetpad, door te 
rijden.

Er moet nog verder onderzocht worden 
hoe de Witherendreef vooral tijdens de 
avondspits nog meer autoluw gemaakt kan 
worden.

Tijdens de overlegsessies over de Witheren-
dreef-fietsstraat in de Bosuil werd een 
knip quasi unaniem aanvaard, maar uit de 
enquête achteraf bleek dat hierover geen 

Proefopstelling Witherendreef definitief
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meerderheid was bij de bewoners van de 
Witherendreef. 
Tijdens de wegeniswerken (tussen de  
Schransdreef en de Louis Gunsstraat) en de 
Schransdreef zelf was er beduidend min-
der verkeer. Jammer dat het verminderd 
verkeer niet bewust ervaren werd door de 
bewoners van de Witherendreef. 

Ook de dorpsraad en de Vrije School blijven 
zich volledig scharen achter het idee van 
de gemeente om van de Witherendreef een 
autoluwe, definitieve en veilige (fiets)straat 
te maken.

Twee dames staan op de grens van Oudergem en Jezus-Eik langs de kant van de steenweg.
Twee liftsters ? Twee vrouwen met pick-nick op bedevaart ? Wie zal het zeggen?

Het blijft gissen...

Jezus-Eik vroeger en nu
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35 jaar geleden:
opening van het GC de Bosuil

UILSTEKEND DORPSKRANT

De bouw van het Gemeenschapscentrum 
de Bosuil was een gevolg van het Egmont-
pact dat op 24 mei 1977 werd gesloten 

tussen de meer-
derheidspartijen 
(CVP/PSC, BSP/PSB, 
Volksunie en FDF) 
tijdens de regering 
Tindemans II.  In 
dit akkoord werd 

ondermeer de regeling van de taal-
verhouding in Brussel en de Vlaamse Rand 
rond Brussel geregeld.

Door de invoering van het Egmontpact 
zouden in verschillende gemeenten rond 
Brussel de Franstaligen zich administratief 
kunnen laten inschrijven in een Brusselse 
gemeente waardoor zij hun administratieve 
formaliteiten in het Frans zouden kunnen 
afhandelen en blijven stemmen op Fransta-
lige lijsten.
Ter compensatie werd o.a. beloofd dat de 
wijk ‘t Voor in Vilvoorde en Jezus-Eik een 
gemeenschapscentrum zouden krijgen.

Na heel veel protest in Vlaanderen ging het 
Egmontpact tóch niet door. De bouw van 
het GC de Bosuil ging wél door...

De eerste werkvergadering over de bouw 
van de Bosuil had plaats op 15 december 
1977. Nog geen twee jaar later zijn de plan-
nen klaar en zijn de budgetten voorzien. 
De eerste spade kan gestoken worden.
Het bouwen van het Cultureel Centrum zal 
volle vijf jaar duren.

De omgeving waar de Bosuil zal gebouwd 
worden.
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De eerste steenlegging met o.a.: Lode Stouffs, Renaet Brankaert, Jos Chabert, Rika Debacker, 
Erik Schamp, Walter Van Gampelaere en Leon Hendrickx.

De eerste steenlegging wordt gevierd met 
een academische zitting en een receptie. 
Wegens gebrek aan een polyvalente ruimte 

worden de feestelijkheden gehouden in 
de noodkerk. Het is een houten gebouw, 
tijdelijk opgetrokken in de Mariahof. 
De houten barak doet eerst dienst als 
tijdelijke kerk. Na de restauratie van de kerk 
wordt het houten gebouw ingericht als 
tijdelijke ontspannings- en feestzaal.

Na de bouw van de Bosuil en de ingebruik-
name wordt het houten gebouw afge-
broken en de Mariahof in zijn oorspronke-
lijke staat terug hersteld. 

De academische zitting vóór de eerste 
steenlegging :
v.l.n.r. : J. Brenart, Erik Schamp, 
Zoë Janssens, Minister Rika Debacker, 
burgemeester Renaet Brankaer en 
moderator Piet Vandenbranden
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Men was benieuwd, iedereen keek uit naar 
de opening van het centrum. Men was het 
lange wachten beu. Zelfs voor de officiële 
opening maakte men reeds stiekem ge-
bruik van de langverwachte accomodatie.
Uiteraard was er heel wat belangstelling bij 
de officiële opening van de Bosuil. 

In zijn gelegenheidstoespraak benadrukte 
toenmalig burgemeester Renaet Brankaer 
het belang van de Bosuil: “Jezus-Eik kan een 
dergelijke culturele infrastructuur best gebrui-
ken. Want wij voeren in onze gemeente al 30 
jaar strijd tegen de Franstalige druk” .
De gemeenschapsminister van toen, Karel 

Poma, toonde aan dat de Bosuil een cultu-
reel centrum was voor alle leeftijdsgroepen. 
Hij zei dat bij de opmaak van de plannen 

De ruwbouw is klaar, nu nog de afwerking.
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van de Bosuil rekening werd gehouden 
met de gewijzigde manier van vrijetijds-
besteding van onze bevolking. Door de 
crisisperiode van de jaren ‘70 ging men 
de ontspanning niet meer zo ver van huis 
zoeken.

In die tijd stonden de Culturele 
Centra in Vlaanderen nog in hun 
kinderschoenen. Ook in Jezus-
Eik was het de eerste jaren na 
de opening nog wat zoeken en 
aftasten. De activiteiten van het 
Jezus-Eikse verenigingsleven moes-
ten ingekapseld worden in de programma-
tie van de Bosuil. 

Dagdelen werden ingevoerd. Huur moest 
betaald worden (soms met gemor) door 
de verenigingen voor het gebruik van de 
zalen. De verenigingen kon ineens gebruik 
maken van de professionele hulp van de 
techniekers van de Bosuil voor belichting 

en geluid van hun activiteiten. Materiaal 
kon, mits betaling, gehuurd worden. 

We kregen vergaderlokalen, een perma-
nente tentoonstellingsruimte, een polyva-

lente grote zaal, een keuken,... Het 
was allemaal ongewoon nieuw 
voor de Jezus-Eikenaar. 

Verschillende centrumverant-
woordelijken volgden elkaar 

op. Heel veel personeel in de 
Bosuil passeerden de revue. Ver-

schillende uitbaters van het cafetaria 
kwamen en gingen. 

Toch was er één grote constante, één 
rode draad in dit verhaal. Door een steeds 
professionelere aanpak en een betere 
programmatie vonden door de jaren heen, 
meer en meer mensen de weg naar het 
GC de Bosuil. 
Een succesverhaal !





Dorpsraad Jezus-Eik zoekt
man/vrouw voor duurzame relatie

Zit Jezus-Eik u in het bloed en voelt u het af en toe kriebelen als u in ons dorp rondwandelt ? 
Dan is een plaats binnen het dagelijks bestuur van de dorpsraad misschien iets voor u.

De dorpsraad van Jezus-Eik staat open voor eenieder die Jezus-Eik een warm hart toedraagt. 
Samen met haar leden stelt de dorpsraad zich tot doel om de belangen van iedere inwoner en 

vereniging te verdedigen. Maar het hoeft niet altijd even ernstig te zijn. Wij organiseren ook jaarlijks 
“het Prochefiest”, “Jezus-Eik kermis”, … waarop jong en oud uit de bol gaan. Redenen te over voor 

een ‘date’ met de dorpsraad van Jezus-Eik.

De dorpsraad Jezus-Eik is sinds 2000 op volle kracht actief op diverse vlakken. 
Dit doen we al 19 jaar met overtuigde inzet maar er komt bij iedereen elk jaar een jaartje bij. 

Daarom is het niet verkeerd om net zoals alle gemeentebesturen ook opzoek te gaan naar een 
nieuwe en frisse wind in onze dorpsraad.

Heeft u zin om in het dagelijks bestuur te zetelen en mee te werken aan de realisatie van 
het RUP 11, de WaWa-site, de toegangspoort naar het Zoniënwoud (met o.a. het speelbos), 

het Prochefiest, Jezus-Eik kermis, Cultuur in je buurt 2019,...

Neem dan contact op met onze voorzitter Pips Luppens via e-mail: pipsluppens@telenet.be 
of door te bellen naar 02/657.33.20.
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WaWa-caravans: meer dan alleen nostalgie
Eén van de hoogtepunten van Jezus-Eik 
kermis wordt uiteraard de (tweede) bij-
eenkomst van de WaWa-oldtimers in ons 
dorp op zaterdag 7 en zondag 8 september. 
De ideale plaats voor dit treffen is uiteraard 
de site, de loodsen waar in de jaren '60-'70 
deze werden geproduceerd. De fabriek 
lag langs de Kapucijnendreef, net achter 
de Bosuil.

De organisator van deze reünie is oud-
Jezuseikenaar Michel Devis. Zijn interesse in 
het BOCC (Belgian Oldtimer Caravan Club 
en voor de WaWa-caravans in het bijzonder 
is niet uitzonderlijk. Jaren geleden werkte 
zijn vader, Willy Devis, als schrijnwerker 
in de WaWa-fabriek. De liefde voor deze 
oldtimers is dus vlug ge-
legd. 

De vonk sloeg over, net tien 
jaar geleden, bij de eerste 
WaWa-reünie in Jezus-Eik.

Michel ging op zoek en 
vond zijn eerste Jezus-Eikse 

 Vader Willy Devis pronkt naast het
 prototype WaWa-Mistral op zijn huwelijks-
 reis in Sannary-sur-Mere in 1962.

caravan in Picardië langs de Somme. Zij was 
in erbarmerlijke staat. Michel mocht van 
zijn baas de restauratie uitvoeren in de han-
gar van zijn werkgever.

Eén is géén. De passie werd zo groot dat 
Michel nu vijf oldtimermodellen in zijn be-
zit heeft : een caravan 180, een model 200, 
een Mistral 1, een Mistral 2 en een caravan 
Edelweiss.

Het comfort van deze oude modellen is 
uiteraard niet zoals de luxe die je terug-
vindt in de caravans  van vandaag. Je hebt 
er geen WC of douche.  Het spoelbakje 
wordt amper gebruikt. Er wordt steeds bui-
ten gekookt en afgewassen. De eettafel kan 
omgebouwd worden tot bed. Het is ofwel 
zitten of slapen. 

Jaarlijks trekt hij ermee op vakantie, rich-
ting Zuiden. “Een rit van 1000 kilometers? 
Geen probleem” zegt hij. “Het zijn onver-
woestbare ‘karretjes’. De Drome, Bretagne, 
Nederland: jaarlijks legt hij zowat 3.000 km 
af met zijn oldtimers.
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Tijdens de bijeenkomst van de oldtimers 
zal er naast de WaWa-caravans ook een 
fiets-aanhangwagentje tentoongesteld 
staan.

In de oorlog ontwikkelde en gebruikte 
Ir. Watteyne het systeem voor een fiets-
aanhangertje dat werd verkocht onder de 
naam “WaWa”. 
In dat fietskarretje kon ook een kind zit-
ten en er was een geheime bergplaats 
aangebracht. Men gaat er van uit dat 
zo’n karretje met een kind erin een prima 
dekmantel was voor smokkel en daar-
voor werd de “WaWa” dan ook veelvuldig 
gebruikt.

Het tentoongestelde fietskarretje werd 
per toeval gevonden in de loodsen van 
Dombard in Jezus-Eik bij het voorberei-
den van het WaWa-treffen in september.
Het werd zorgvuldig gerestaureerd.
Naar verluidt werden er tot nu toe slechts 
een viertal fietskarretjes teruggevonden.

Model WaWa 200, één van de WaWa-cara-
vans van Michel Devis. 
Naarmate de auto’s krachtiger worden en 
de vraag naar ruimere modellen toeneemt, 
gaat de Wa-Wa 200 in productie. Net als bij 
de 160 en 180 verwijst het serienummer naar 
de breedte van de caravan.
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Naar aanleiding van Cultuur-In-Je-Buurt 
in Jezus-Eik heeft Fotoklub KREATIEF 
een staander ontworpen, in de traditio-
nele kledij van de Witheren van Jezus-
Eik. De staander zal opgesteld worden in 
de zithoek van de Bosuil. 

Alle Jezus-Eikenaren kunnen zichzelf 
fotograferen als Witheer. 
Als je wil, kan je je foto’s doorsturen via 
de website van de dorpsraad:
www.jezus-eik.be

Als afsluiter van het project worden alle 
ingezonden foto’s op één grote afdruk 
in de patio van GC de Bosuil opgehan-
gen.

UILSTEKEND DORPSKRANT

Iedereen Witheer



--------------------------------------------------------------
         Zondag 8 september 
         Rommelmarkt
         In de Kasteelstraat
         (9.00 uur – 16.00 uur)
met optreden van theater Tieret: Baraque Future (5+)
Kasteelstraat Pleintje Wijkschooltje
(Tussen 11.00 uur en 15.00 uur)
--------------------------------------------------------------
 Zondag 8 september
 Open Monumentendag
 Villa Limpens te bezoeken met gids
 Brabandtlaan 1, Jezus-Eik
 (10.00 uur en 16.00 uur)
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 6 september
 Startdag Chiro Jezus-Eik
 De eerste Chirozondag van het
 nieuwe Chirojaar. Alle kinderen 
spelen samen een groot spel in het Zoniën-
woud en kunnen hierna genieten van leuke 
randanimatie in de Mariahof,  terwijl de ouders 
aan de gezellige BBQ kunnen deelnemen.
--------------------------------------------------------------
 Zondag 29 september 2019 
 Tweedehandsbeurs en
 boekenmarkt 
 Org.: Gezinsbond 
Meer info op de website van GC de Bosuil en de 
gezinsbond Overijse. 
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 11 oktober 
 Fuif Chiro Jezus-Eik, Project PX
 in de Markthalle, Overijse.
-------------------------------------------------------------
 Zaterdag 12 oktober 2019
 Mysterieuze bossen
 Org. gemeente Overijse met on-
dersteuning van de provincie Vlaams-Brabant
met de medewerking van de Bosuil, de dorps-
raad Jezus-Eik, VOK en Chiro
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 19 oktober vanaf 18 uur
 Witlooffestival 
 GC de Bosuil.
--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
 Zondag 7 juli : Bosuiltocht
 Vertrek: GC de Bosuil
 Wandelafstanden : 4 , 7, 14, 21 km
 Start vanaf 7u tot 15u
---------------------------------------------------------------
 Donderdag 15 augustus
 Optreden Overijse Concert Band
 Huldenberg
---------------------------------------------------------------
 Zondag 25 augustus om 11 uur
 Aperitiefconcert Druivenfeesten 
 i.s.m. Overijse Concert Band, 
 St-Rochus en St-Martinus
 Justus Lipsiusplein
---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 30, zaterdag 31 augustus
 en zondag 1 september
 Omelettenkermis
 Org.: VOK Jezus-Eik
 Voetbalterrein Louis Gunsstraat
---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 6 september
 Vernissage ‘Kunst onder Glas’
 Villa Limpens
 Brabandtlaan 1, Jezus-Eik
  (19.00 uur) - gratis ingang
-------------------------------------------------------------
 Vrijdag 6 september 
 Kamerconcert
 Chapelle la Lorraine (20.30 uur)
 Villa Limpens
 Brabandtlaan 1, Jezus-Eik
 (12/14 euro)
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 7 september
 Bezoek WaWa-caravans
 op de WaWa-site, Witherendreef 
 van 14.00 uur tot 18.00 uur
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 7 september
 80s fuif - 35 jaar GC de Bosuil
 (19.30 uur)
--------------------------------------------------------------
 Zondag 8 september
 Misviering
opgeluisterd door Overijse Concert Band
Mariahof Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------

Verenigingskalender
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