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

NOG DIT SEIZOEN IN DE BOSUIL:

Zaterdag 11 april 2009 om 21u00 - Try-out - Elmer en The Boy Outside
Elmer, een poprocktrio uit het Brusselse, houdt van de rauwe klank van 
instrumenten en de interactie met de muzikanten en bouwt op die manier een 
krachtige en directe klank.

Woensdag 15 april 2009 om 20u30  - Zó - Brigitte Kaandorp
Zó, en niet anders, dat is de nieuwste show van Brigitte Kaandorp. 
Ze schept duidelijkheid in een onduidelijke wereld.

Zondag 19 april 2009 om 20u30 - Tapijtconcert - Gert Bettens

Dinsdag 21 april 2009 om 20u00 - Initiatie Tango - voor volwassenen (+16 jaar)
Zin om een danspasje te leren? Bent u stiekem een beetje jaloers als u 
prachtige dames en dito heren zwoel en intens ziet dansen? Wilt u al lang de 
tango onder de knie krijgen, dan is dit de ideale gelegenheid.

Vrijdag 24 april 2009 om 19u00 - Benefietconcert
Joanne De Swert - Shocking Santa - Nebrovski - My Alpha Female - 
A Solid Silence.

Donderdag 30 april 2009 om 20u30 - Literaire ontmoeting - 
Joris Note en Johan De Haes
GC de Bosuil, GCC Den Blank en de Openbare Bibliotheek van Overijse
organiseren een literaire avond met Joris Note en Johan De Haes.

Zondag 3 mei 2009 om 20u30 Tapijtconcert - Anton Walgrave & Iza
Je hebt het al begrepen, een tapijtconcert brengt de artiest en zijn publiek 
letterlijk dichter bij elkaar.

Woensdag 6 mei tot 20 mei 2009 - Tentoonstelling
Globalisering: gewikt & gewogen.

Vrijdag 8 mei 2009 om 20u30 - Cinema Retro - De Vikingen
Schitterende beelden uit het Brusselse filmarchief. 
Na de pauze volgt er een echte ‘thé dansant’ uit de oude doos.
i.s.m. OKRA Jezus-Eik.

Zondag 10 mei 2009 om 15u00 -  Bougie - Marc Heijnen Sopacuwa
Kindervoorstelling vanaf 4 jaar. Met boswandeling en ijspannenkoek.

1959

Het bedevaartgebeuren in Jezus-Eik bereikt zijn absolute hoogte-
punt met de luisterrijke ingebruikname van de Mariahof op 1 mei 
1959. Gedurende 10 dagen is het feest in het dorp en geen enkele 
bewoner blijft onberoerd bij deze inhuldiging. Tegenwoordig is de 
Mariahof een rustige plek geworden waarvan de betekenis in de 
vergetelheid is geraakt. 

In 1959 wordt Jezus-Eik hertekend met de aanleg van de autosnel-
weg en de komst van de vele verkavelingen. De “autostrade naar 
Waver” is één van de eerste op Belgisch grondgebied.
Na de verbinding met de kust is de toeristische weg naar de 
Ardennen aan de beurt.   

Van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei
blikken we terug op deze gebeurtenissen .

" "

PAROCHIERAAD

Jezus-Eik

VLAAMSE

KLUBJezus-Eik
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Rondleiding en f ilmanalyse

Verenigingen, gezinnen, buurten en prominenten 
trokken samen op in de gezinsbedevaart van 
toen en sponsorden eensgezind de bouw van 
de Mariahof met de ingebouwde kunstwerken 
van Raymond De Gryse. De pastoor van toen 
was vriend aan huis en 

zorgde voor hedendaags erfgoed. 
Filmbeelden uit 1959 bewijzen hoe vijftig jaar terug 
vriendschap en devote toewijding het huidige 
dorp blijven kenmerken.

En hoe zag het dorp eruit vóór de aanleg van
de E411? 

Overijse verbroedert in 1959 met Bacharach-am-Rhein. 
Feesten, sport, muziek, dans en gastronomie zorgen sinds dan voor 
vriendschappelijke ontmoetingen. 

Jezus-Eik is gekend voor zijn gastronomie, wij bieden u de mogelijkheid 
om kennis te maken met de authentieke boterham met platte kaas en 
een Kriek of Geuze. 

Mariahof - 26 april vanaf 10 uur

WANDELZOEKTOCHT 
Van 4 januari t.e.m. 3 mei 2009

We loodsen u naar soms vergeten plaatsen met een historisch verleden. 
Deelnemingsformulieren en vertrek in GC De Bosuil. 

ERFGOEDDAG
Zondag 26 april 2009
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WA-WA TREFFEN
van vrijdag 1 tot zondag 3 mei  2009

Heel wat gezinnen gaan voor het eerst op reis, velen kiezen voor de 
caravan. In Jezus-Eik rollen er tussen 1956 en 1971 ruim 7000 caravans 
van de band. De Wa-Wa caravan is een ver-
zamelobject geworden dat door de 
eigenaars gekoesterd wordt. 
Ter gelegenheid van Expo ’59 mogen de 
caravans terugkeren naar hun geboor-
tegrond. Ze kamperen op de terreinen 
van de Chiro in de schaduw van 
de Dombard fabriek. 

Vrijdag 1 mei van 10 tot 18 uur is er een 
opendeurdag voor de liefhebbers van oldtimers en kampeerders. Je kan 
er kennis maken met een aantal originele modellen en een praatje maken 
met hun eigenaars. 

Op zondag 3 mei omstreeks 11 uur kan u als 
toeschouwer of deelnemer meegenieten van een 
autowijding uit vervlogen tijden. Meteen de geschikte 
manier om de stoet van Wa-Wa caravans uit te 
wuiven.
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STRAATFEEST & BARBECUE
Zaterdag 2 mei 2009

CONCERT
Zaterdag 25 april 2009

Concert “Ik was twintig  in ‘59” met Fanfare 
Zoniëngalm in  GC de Bosuil om 20u. Zij brengen 
muziek met een duidelijke link naar of 
verbondenheid met 1959. Muziek en beeld-
materiaal  brengen het jaar 1959 weer tot leven.

Heel het weekend plant Chiro Jezus-Eik en GC de Bosuil  drive-in film-
voorstellingen. Je kan er nog maar eens de sfeer van 1959 opsnuiven.  

EN ER IS NOG MEER...

De lokale Chiro heet u van 14 tot 18 uur welkom 
op een straatfeest met allerlei animatie op het 
Bosuilplein. Vanaf 18 uur kan u naar de barbecue 
in de Mariahof. 
Jong en oud verbroedert er met de parochiefeest-

winnaars en onze Wa-Wa vrienden met een barbecue. De Chiro inves-
teert de opbrengst in milieuvriendelijke energie of zonnepanelen. 

DRIVE-IN FILM

We sluiten het weekend af met een sfeervol en intiem tapijtconcert in 
GC de Bosuil, met Anton Walgrave en Iza. 
Nestel u in de zitzetels, geniet van een 
lekker hapje en ervaar pure muziek van 
zeer nabij. 

Anton Walgrave en Iza
Zondag 3 mei 2009 om 20.30 uur

TAPIJTCONCERT
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AUTOWIJDING op 3 mei
Op zondagmorgen verlaten onze vrienden van 
het WA-WA treffen het dorp. Voor de gelegenheid 
herstellen we een oud gebruik “de autowijding”. 
Ons bedevaartsoord heeft in het verleden heel 
wat automobilisten gekend die in een lange rij 
aanschoven terwijl de dienstdoende geestelijke de 
auto’s zegende. Heb je een oldtimer of wil je jouw 
nieuwe wagen laten wijden dan kan je aansluiten 
bij de WA-WA karavaan. De wijding heeft plaats om 
11u op het Bosuilplein. De formatie van de karavaan 
gebeurt vanaf 10u30 in de 
Tulpenlaan. Het traject loopt 
via de Kapucijnendreef naar 
de Witherendreef om zo het 
dorpscentrum te verlaten. 

EXPO ’59:
het slotweekend nadert

Wellicht was u één van de vele bezoekers aan de 
tentoonstelling EXPO ’59 in GC De Bosuil tijdens 
de maand januari. Over een paar weken worden 
de thema’s van toen nog meer in de verf gezet en 
komen een aantal afbeeldingen tot leven. 

Tijdens Erfgoeddag 
( w w w. e r f g o e d -
dag.be) blikken we 
terug op de bouw 
van de Mariahof en 
de E411. Het eerste 

weekend van mei verwelkomen we een aantal 
trotse WA-WA-caravanbezitters tijdens een ‘treffen’ 
in de schaduw van de 
vroegere construc-
tiehall van het bedrijf 
Dombard. 

Het slotprogramma 
vindt u in de folder 
bij dit krantje. Maar 
er is nog veel meer 
gepland…

BARBECUE op 2 mei

Vanaf 18u kan je terecht op de barbecue in de 
Mariahof die het project “Expo 59” afsluit. Als gast 
ontvangen we de winnaars van het Prochefiest 
2009 en de deelnemers aan het WA-WA-treffen. 
Achter de bakplaat en de tap vinden we de lokale 
Chiroleiding terug die de opbrengst wil gebruiken 
om te investeren in milieuvriendelijk energie via de 
plaatsing van o.a. zonnepanelen.  

GEBOREN in 1959?
Dan ben je van harte uitgenodigd op zaterdag 
2 mei op de barbecue vanaf 18 uur. Misschien 
ontmoet u er een paar uit het oog verloren 
vrienden of schoolkameraden. Wij bieden u graag 
een verjaardagsdrankje aan. 

Concert “IK WAS 20 IN 1959” 
K.F. Zoniëngalm op 25 april

Zoniëngalm in woord, beeld en klank... Een jonge 
Zoniëngalm-muzikant brengt een bezoek aan z’n 
grootmoeder. Beiden zijn jarig: hij wordt twintig, zij 
zeventig. Tijdens hun gesprek leiden herinnerin-
gen en boeiende anekdotes, foto’s en gevarieerde 
muziek hen 50 jaar terug… naar 1959.

Voorverkoop: € 6 - Kassa: € 7
Combiticket: € 10 (concert+ spaghettischotel
i.s.m. aspimeisjes chiro Jezus-Eik)
G.C. de Bosuil - zaterdag 25 april 2009 om 20uur

ASPIGHETTI
 
Op zaterdag 25 april organiseren de Aspimeisjes 
van Chiro ‘t Soniënjonck naar jaarlijkse traditie hun 
“Aspighetti”. Iedereen is welkom in het G.C. de Bosuil 
vanaf 18u om een lekker bord spaghetti of croque-
monsieur te komen eten!
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Ook 50 jaar geleden startte de gemeente Overijse 
met de eerste verbroederingen. Bruttig-Fankel en 
Bacharach-am-Rhein waren de eerste zusterste-
den. Later volgden Macon, Lecco en Modra. Van 
22 tot 24 mei daagt Overijse haar zustersteden uit 
voor een “spel zonder grenzen” en een verbroe-
deringsweekend. Elk gehucht wordt gevraagd 
om een ploeg samen te stellen en om een paar 
gezinnen onderdak te bieden. Jezus-Eik kreeg 
het Franse Macon toegewezen en daarom zijn we 
op zoek naar gastgezinnen die één of meerdere 

TENTOONSTELLING
SPELL / IVO LEBLICQ

In 1999 verloor Ivo Leblicq - misschien beter 
bekend in Overijse en omstreken als Spell - zijn 
moedige strijd tegen leukemie. Naar eigen zeggen 
vertrok hij op zijn ‘ultieme reis’, een uitspraak die 
hem volledig typeert.
Nu 10 jaar later, stuurt hij zijn ‘groeten uit...’. Een 
mooie herinneringstentoonstelling met een over-
zicht van zijn werken van al die jaren.

Spell/Ivo Leblicq, geboren in 1959, was bekend 
als een veelzijdige kunstenaar. Tekenen zat hem al 
van kleinsaf in het bloed. Zo trok hij als 12-jarige 
naar centrum Brussel om daar te studeren in de 

kunstschool Sint-
Lucas. Na de 
eerste drie jaar 
kunstonderwijs 
koos hij voor de 
richting reclame. 
Na zijn studies 
kon hij ook direct 

aan het werk in de reclamesector. Na eerst wat 
ervaring opgedaan te hebben in een drukkerij en 
een reclamebureau, trok hij voor zes maanden 
naar Azië. Na die reis werd hij zelfstandige 
reclametekenaar. Veel van zijn vrije uren stak hij 
in het maken van kunstwerken. Verf, airbrush 
en potlood: hij probeerde het allemaal. Vogels 
stonden vaak centraal in zijn kunstwerken.

Deze tentoonstelling loopt van 3 t.e.m. 19 april.
Elke werkdag van 9 tot 19u (woensdag tot 17u)
Zaterdag en zondag van 11 tot 19u
Toegang gratis.

OPENLUCHTBIOSCOOP
In de stijl van de vijftiger jaren brengen Chiro 
Jezus-Eik en GC de Bosuil drie openlucht bios-
coopavonden. 

Donderdag 30/04/09: 
SOME LIKE IT HOT (1959) 
Komedie met Marilyn 
Monroe, Tony Curtis en 
Jack Lemmon in de hoofd-
rollen.

Vrijdag 01/05/09: THE RECRUIT (2003)
Amerikaanse thriller met in de hoofdrollen Al Pacino 
en Colin Farrell.
 
Zaterdag 02/05/09: THE DARK KNIGHT (2008) 
Vervolg op ‘Batman Begins’ met Christian Bale als 
de titelheld en Heath Ledger als zijn aartsvijand 
The Joker.
 
Zaterdag 02/05/09: SCHREK DE DERDE (2007)
Animatiefilm met de stemmen van Lucas Van Den 
Eynde, Axel Daeseleire en Jelle Cleymans
(deze film gaat door in de chirolokalen).

Verloop van de avond :
20u30  toegang tot parking GC de Bosuil
21u00  start film

Prijzen: 18 euro per auto
 5 euro voor een zetel
 3 euro voor kinderticket
Reservaties: 
GC de Bosuil: 02 657 31 79 of info@debosuil.be

Overijse daagt uit: GASTGEZINNEN GEZOCHT
personen een paar dagen onderdak willen bieden. 
De gasten komen aan op vrijdag 22 mei en ver-
trekken op zondag 24 mei. We zijn op zoek naar 
een paar kamers met ontbijt. Gastgezinnen zijn 
meteen uitgenodigd op vrijdag voor de kennis-
making en op zaterdag voor de spelreeks en het 
verbroederingsbal in de markthal. Meer info vind je 
op de website www.overijsedaagtuit.be. 
Ben jij kandidaat-gastgezin of wens je meer info: 
bel dan Norry Verheyden: 0474 250 153 of mail 
naar verheydenn@yahoo.com



Verenigingskalender
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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 brieven-
bus 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.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Naam: ……………………………………………………………….………………

Adres:…………………………….…………....………………………………………

.…………………………………………....…….......................................………………

Zaterdag 25 april 2009 om 20 uur
OPGELET GEWIJZIGDE DATUM

Concert “Ik was twintig in 1959”
Fanfare Zoniëngalm - G.C. de Bosuil 
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 25 april 2009 om 20 uur 
Spaghetti avond - Aspigetti
Aspi Chiro Jezus-Eik - G.C. de Bosuil
---------------------------------------------------------------
Zondag 26 april 2009 van 10 tot 17 uur
Erfgoeddag  2009 - “Uit Vriendschap?”
50 jaar Mariahof - 50 Jaar E411 - 
50 jaar verbroederingen
Mariahof
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 1 mei  2009 van 10 tot 18 uur
Prochefiest 2009 - WA-WA treffen
GC De Bosuil - Chiroterrein
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 2 mei 2009 van 14 tot 18 uur
Straatfeest Chiro Jezus-Eik
GC De Bosuil - Bosuilplein
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 2 mei 2009 vanaf 18 uur
Prochefiest 2009 - Barbecue WA-WA treffen
Mariahof- Bosuilplein
---------------------------------------------------------------
Zondag 3 mei 2009 om 11 uur
Prochefiest 2009 - Autowijding afscheid WA-WA treffen
Bosuilplein
---------------------------------------------------------------

WANDELZOEKTOCHT
Onder het motto “Sant in eigen land” nodigen we 
u graag uit om deel te nemen aan de wandelzoek-

tocht in eigen dorp. De gratis deelnemingsformu-
lieren vind je in GC De Bosuil of op onze website 
www.jezus-eik.be. De prijzenpot voorziet 1 aan-
koopbon bij de middenstand van 59 €, 2 bons 
van 20 € en nog een aantal troostprijzen. De inge-
vulde deelnemingsformulieren, vergezeld van 1 €,  
moeten ten laatste op 3 mei in ons bezit zijn.

Zaterdag 16 mei  2009
Schoolfeest
Vrije Basisschool Jezus-Eik
meer info : www.jezuseikvbs.be
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 6 juni 2009
Voetbaltornooi “Memorial Jean-Marie Dewit”
VOK - terrein Lode Gunsstraat
meer info en wedstrijdkalender www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Zaterdag  27 juni 2009
Schoolfeest
Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik
meer info www.gbsje.be
---------------------------------------------------------------
2 - 9 juli 2009
Binnenlands kamp
19 - 29 juli 2009
Buitenlands  kamp
Chiro Jezus-Eik - www.chirojezuseik.be
---------------------------------------------------------------
Zaterdag 12 september 2009 vanaf 17 uur
Zondag 13 september 2009 van 11.30 tot 15.00 uur
VOK - Omelettenkermis
Chalet den Eyck - Louis Gunsstraat
meer info : www.surf.to/vok
---------------------------------------------------------------
Zondag 13 september 2009
Startdag Chiro
Chiroterrein Witherendreef
---------------------------------------------------------------


