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Openluchtmis

De VOK omeletten

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de parochieploeg
u graag uit voor de openluchtmis om 9u30 in het
Mariahof. De traditie om de zondag van Jezus-Eik kermis de buitenlucht op te zoeken, wordt verder gezet als
de weergoden akkoord zijn. De eucharistieviering wordt
opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare Zoniëngalm.
Na de viering volgt de opening en receptie van onze…

Menige kip is apetrots leverancier te
mogen zijn bij dit
evenement.
Pijn
en smart smelt als
sneeuw voor de zon
als je weet dat jouw
ei wordt verwerkt tot
“wereld”-omelet bij VOK Jezus-Eik. Op het menu staat :
aperitief, 8 variëteiten omelet met o.a. Kabouter, Hamlet
of VOKastaar en dessert. Je bent van harte welkom
op zaterdag 8 september vanaf 17u00 en zondag
9 september van 11u30 tot 15u00 in de chalet VOK in
de Louis Gunsstraat.

Nieuwe tentoonstelling
op het Bosuilpleintje
Misschien was u er ook bij toen we op 2 juli 2006 het
vernieuwde Bosuilpleintje openden. Sindsdien hebben
vele honderden, en misschien wel een paar duizenden,
bezoekers genoten van de tentoonstelling met oude
dorpsgezichten. Het werd een onverhoopt succes dat
we graag willen verder zetten.
Onze vraag naar oud fotomateriaal voor Erfgoeddag
2007 heeft ons enkele unieke beelden van vroeger
opgeleverd. Nu de kerk uit de bouwsteigers is, is het
geschikt moment aangebroken om de diverse ingrepen
netjes op een rijtje te zetten. In 16 panelen blikken we
terug op het ontstaan, de bouw en de diverse restauraties van de kerk.

De Chirostartdag
De 2e zondag van september is gereserveerd als startdag van de lokale Chiro.

De jongens van Chiro Bosuil en de meisjes van Chiro
Soniënjonck verwelkomen uw kroost vanaf 14u. Om 17u
bent u uitgenodigd
om aan te schuiven
bij de barbecue en
kan u terugblikken op
het kamp 2007. Zoals
elk jaar gidsen de leiding en de kinderen
u langs de foto’s van
het voorbije kamp.

8 EN 9 SEPTEMBER:
WE WENSEN U EEN PRETTIG WEEKEND !
1

Restauratie kerk afgerond Werken Brusselsesteenweg
Begin juli werden de restauratiewerken aan de kerk
afgerond. Precies op schema verlieten de vrachtwagens
met stellingen de kerk en mochten we het eindresultaat
aanschouwen. Het volledig gerestaureerd en geschilderd interieur oogt aangenamer dan ooit. De glasramen
zorgen opnieuw voor een sfeerrijke lichtinval en de
schilderijen stralen als nieuw. Ook alle houtwerk heeft
zijn glans teruggevonden en we kunnen de reuk van de
verf nog opsnuiven. De verschillende vakgroepen, die
de werken verzorgden, waren nog maar net verdwenen,
toen de parochieploeg met volle moed aan de opkuis
begon. Werken zorgen voor stof… veel stof. Met ondersteuning van het gemeentepersoneel werden stoelen
en ander meubilair teruggeplaatst. Een paar dagen later
is de rust teruggekeerd en heerst er opnieuw een ingetogen sfeer op de plaats die een paar weken geleden
nog een bouwwerf was.

Nu de eerste fase van de heraanleg is afgewerkt, kan
iedereen zich een beeld vormen van het uitzicht van de
steenweg na de werken. Precies zoals gepland, werd
één zijde afgewerkt voor het bouwverlof. De huidige
werken in rijrichting Brussel zouden volgens de planning
moeten worden afgerond in oktober. De gevreesde
chaos voor het doorgaand verkeer is uitgebleven, maar
de hinder voor de bewoners en middenstanders is er
wel. Ook daar doet de uitvoerende aannemer zijn best
om alles zo goed mogelijk in goede banen te leiden.
Wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen hinder is.
Iedereen hoopt op een droog najaar zodat de modder
wegblijft en de werken continu blijven doorgaan,
maar ons wispelturig Belgisch weer is door iedereen
gekend.
We belden even met de schepen van openbare werken voor een stand van zaken : “Schepen De Man
verwacht geen noemenswaardige problemen bij de
afwerking van de huidige fase éénmaal de rioleringswerken voorbij zijn. Net als aan de overzijde volgen dan
de voetpaden en het wegdek. Van zodra de steenweg
opnieuw wordt opengesteld in de 2 rijrichtingen volgt
de afwerking van de Eeuwstraat en de aansluiting met
de Graaf de Meeusstraat. Zoals voorzien kan Fase 1
van de werken schoolomgeving worden afgerond voor
de winter. Ondertussen werden de voorbije maanden
de krachten gebundeld van de gemeentelijke departementen Openbare Werken en Mobiliteit van schepen
Kristel Stouffs om tot een overeenkomst te komen
met het Vlaams Gewest voor de uitvoering van Fase 2

Sinds begin augustus kan het zangkoor
opnieuw repeteren
in haar vertrouwde
omgeving en ook
de eucharistievieringen werden hervat.
Voor de parochiemedewerkers wordt
een drukke periode
afgesloten. Hoewel ze onvermoeibaar lijken, zijn ze
“moe maar tevreden”. Eventjes maar, want de voorbereidingen voor de plechtige heropening komen
op kruissnelheid. Lijsten met officiële genodigden,
afspraken met de diverse overheden en praktische
regelingen zorgen opnieuw voor zenuwachtigheid. Het
dagdagelijkse zal pas voor nadien zijn.
De plechtige herinwijding vindt plaats op zondag
14 oktober 2007 om 9.30u en zal worden geleid door
Mgr. De Kesel. U bent hierbij van harte uitgenodigd
voor de eucharistieviering.

of de Graaf de Meeusparking. Het ziet ernaar uit dat
die werken uitgevoerd worden in 2008. Een precieze
tijdsplanning is voorbarig want ook hier hebben de
nutsmaatschappijen voorbereidend werk. De hinder
tijdens deze fase zal zich beperken tot de bewoners en
een vermoedelijk tekort aan parkeergelegenheid.
Reeds geruime tijd gepland is het herkasseien van
de Kapucijnendreef tussen de kerk en het in 2006
vernieuwde Bosuilplein. Deze werken, die slechts enkele
weken in beslag nemen, werden wijselijk uitgesteld
tijdens de werken aan de steenweg en de restauratie van de kerk. Ook hier is nog geen precieze datum
bekend. Als het wat meezit moeten alle huidig geplande
werken achter de rug zijn tegen eind 2008.”

Na de middag staan de deuren wijd open en kan u
tijdens de rondleidingen nog wat extra weetjes over de
kerk en haar geschiedenis opsteken. Ter gelegenheid
van de heropening hebben de Parochieploeg en de
Dorpsraad gezorgd voor een herdenkingsbrochure die
de bezoeker wegwijs moet maken in de kerk. Door de
financiële hulp van lokale middenstanders kunnen we
de restauratie 2007 en de geschiedenis van de kerk in
een 24 pagina’s tellende kleurenbrochure aanbieden.
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Peter verlaat de Bosuil

Aan welke projecten heb je bijzondere herinneringen ?
“Er zijn vele boeiende projecten geweest de afgelopen 10 jaar.
Denk maar aan het project Steenwegen, Hout Woud, Lanck
sieck en sibelyck genezen, 20 jaar De Bosuil,… Daarnaast
zijn er ook een aantal vaste tradities zoals De Lente, De
Week van het Bos, Jazz Hoeilaart en de Parochiefeesten
die de afgelopen 10 jaar verder zijn geëvolueerd. En dan is
er natuurlijk ook de dorpsraad. Jezus-Eik kan er fier op zijn
dat zij een dorpsraad heeft met een visie, die als voorbeeld
heeft gediend voor de dorpsraden in de andere gehuchten.
Samen met Marcel Pacqué, Suzanne Devriese, Hugo Dewit
en Pips Luppens denk ik mijn steentje te hebben kunnen
bijdragen tot de (her)oprichting van de dorpsraad.

Na 10 jaar lief en leed te hebben gedeeld, scheiden de
wegen van Peter Heyndrickx
en de Bosuil zich binnenkort. Peter start in oktober als
cultuurbeleidscoördinator van
de stad Brussel. Tijd om even
met Peter terug te blikken op
de afgelopen jaren.
10 jaar Bosuil, herinner je je
nog jouw eerste werkdagen
in de Bosuil ?
“Ik solliciteerde bij de VZW De Rand als centrumverantwoordelijke zonder te weten in welk cultuurcentrum ik zou
worden geplaatst. Toen ik werd aangenomen, werd me
oorspronkelijk medegedeeld dat ik naar Kraainem zou gaan.
Op het laatste ogenblik werd het ineens Jezus-Eik. De eerste
twee maanden bracht ik aan een tafel in de tentoonstellingsruimte door, zonder telefoon. Het was een vrij hectische
periode…”

Is er iets dat je jouw opvolger nog wil meegeven ?
“Doe uw ding. Er zijn geen heilige huisjes. Ik denk de Bosuil
in goede doen achter te laten en ik hoop dat mijn opvolger
nog vele projecten kan opzetten samen met de Jezus-Eikse
verenigingen en inwoners.”
Zal je de Bosuil na al die jaren niet missen ?
“Het zal een hele aanpassing zijn. Na 10 jaar vooral
operationeel bezig te zijn geweest, ga ik nu meer beleidsmatig werken. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging voor
mezelf en misschien ook wel tijd voor vers bloed voor de
Bosuil. Onze wegen gaan nu misschien uiteen, maar ik zal
altijd met een goed gevoel terugblikken op de afgelopen
10 jaar.”

Is de Bosuil in 10 jaar tijd veel veranderd ?
“Toen ik in 1997 bij de VZW Rand solliciteerde, was deze
nog maar net opgericht. De Bosuil was tot 1997 eigenlijk een
dienst van het ministerie met alle voor- en nadelen vandien.
De VZW De Rand heeft de eerste jaren haar eigen weg en
identiteit moeten zoeken en ook voor de Bosuil (die binnen
de VZW De Rand een bijzondere positie heeft als enige
centrum niet gelegen in een faciliteitengemeente) was het
een aanpassing. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van
de toenmalige voorzitter, Marcel Pacqué, voor wie ik nog
steeds veel sympathie en respect koester. In 10 jaar tijd is de
Bosuil van een onderdeel van een administratie uitgegroeid
tot een volwaardig gemeenschapscentrum dat ten dienste
staat van de verenigingen en inwoners van Jezus-Eik en
omstreken. “

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 dorps-raad 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.

Hoe viel het contact met de Jezus-Eikse inwoners en
verenigingen mee ?
“Jezus-Eik had en heeft een sterk verenigingsleven. De
afgelopen jaren zijn ze ook heel actief geweest: het aandeel
van de activiteiten van de lokale verengingen in de Bosuil
bedroeg 40 %. Nu is dat meer dan 60 %. Bovendien zijn
er veel meer activiteiten in de Bosuil. Ik zou de JezusEikenaren omschrijven als harde werkers vol zin voor
initiatief. Het zijn ook fiere mensen, wat uiteraard af en toe
tot de nodige wrijvingen heeft geleid. Ik heb evenwel steeds
getracht om een evenwicht te vinden tussen de belangen en
bekommernissen van de verenigingen, de inwoners en de
vzw De Rand.”

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus
Naam:

……………………………………………………………….………………

Adres:…………………………….…………....………………………………………
.…………………………………………....…….......................................………………
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Een nieuwe dirigent voor
Zoniëngalm

Verenigingskalender
Zaterdag 8 september 2007 vanaf 18 uur
Zondag 9 september 2007 van 11u30 tot 15u30
VOK omelettenkermis
VOK terrein - Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
Info: www.surf.to/vok
--------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2007
Startdag Chiro
Chiroterrein - Witherendreef - Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2007 om 9u30
Openlucht eucharistieviering
opgeluisterd door Koninklijke Fanfare Zoniëngalm
Mariahof - Witherendreef te Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2007 om 11u
Opening openluchttentoonstelling
Witherendreef te Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zaterdag 22 september 2007 om 21u
CHIROFUIF: 3de editie van ‘From Dusk ‘Till Dawn’
Markthal Overijse
-------------------------------------------------------------Zondag 14 oktober 2007
Plechtige heropening van de kerk gevolgd door
academische zitting en receptie in G.C. “De Bosuil”
opgeluisterd door Koninklijke Fanfare Zoniëngalm

Twee maanden terug bood Jean Donnay zijn ontslag
aan als dirigent van Zoniëngalm. Gedurende vijf jaar
nam hij zeer gedreven en deskundig de muzikale leiding
waar. Hij meent nu dat hij zijn muzikaal einddoel met
Zoniëngalm bereikt heeft.
De nieuwe dirigent wordt Anthony Devriendt. Hij stelt
zich graag aan u voor:
“Ik ben een 25 jarige hoornist uit West-Vlaanderen die
enkele jaren geleden in Brussel is neergestreken om aan
het Koninklijk Conservatorium te komen studeren.
Hoewel ik geen student meer ben, ben ik toch blijven
plakken en ondertussen dus een beetje een Brusselaar
geworden. Beroepsmatig ben ik Freelance hoornist. Ik
speel vooral bij de Opéra Royal de Wallonie en bij de
Munt, maar je kan me eigenlijk zowat overal zien opduiken met mijn hoorn in de hand.

Van 13 tot 17u: geleide bezoeken in de O.L.V.-kerk Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zaterdag 20 oktober 2007 vanaf 18u
Witlooffestival
Koninklijke Fanfare Zoniëngalm
G.C. “De Bosuil”
-------------------------------------------------------------Zaterdag 3 november 2007 vanaf 17u
Pensenkermis Chiro
G.C. “De Bosuil”
-------------------------------------------------------------Zaterdag 15 december 2007 om 20u
Kerstevenement - Vrije Basisschool
O.L.V. kerk en Mariahof Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zaterdag 22 december 2007 om 20u
Kerstconcert Koninklijke Fanfare Zoniëngalm
O.L.V. kerk Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zaterdag 12 januari 2008 om 20u
“Prochefiest 2008”
G.C. “De Bosuil”

Ik hoop dat we aan het begin staan van een vruchtbare
samenwerking. Doordat ik zelf al zo goed als heel mijn
leven in harmonieën en fanfares speel weet ik dat dit
een schitterende hobby is.
Ik neem de job van dirigent dan ook met veel
enthousiasme op.”
Anthony

CHIRO WINT DRUIVENSTOET
Een praalwagen met de kerk en een terrasje, de
boterham met plattekaas en radijsjes, de muziek
van Jef Burm moesten het thema “Culinair” in
de verf zetten. Het opzet werd gesmaakt door
de jury en de gezamenlijke inspanning van de
Chiromeisjes en -jongens werd beloond met de
eerste prijs. Proficiat Chiro Jezus-Eik !
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