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

Erfgoeddag:
Stop de tijd!

Terugblik op de verbroedering met Bellem in 1978

In 1978 was Vlaanderen in de ban van “Het jaar van 
het dorp”. Elk dorp organiseerde wel één of meerdere 
evenementen en het initiatief werd ruim ondersteund 
door de pers en de nationale radio- en televisiezenders 
van de BRT. Het project dat niemand uit het vereni-
gingsleven onberoerd liet, bood een impuls aan het 
dorpsleven in al haar facetten. Ook Jezus-Eik nam 

actief deel en zette onder leiding van de dorpsraad en 
de Vlaamse Klub, de eeuwenoude band met het Oost-
Vlaamse Bellem in de kijker. Op 21 mei 1978 trokken 
160 “bosuilen” naar Bellem en op 1 oktober 1978 was 
Bellem te gast in Jezus-Eik. Telkens stond sport en 
cultuur centraal met voetbal, volksspelen, muziek, 
dans en vooral gezellig kennis maken met elkaar. Nu 
35 jaar later willen initiatiefnemers en deelnemers van 
weleer terugblikken met een passende tentoonstel-
ling en uiteraard een ontvangst van een delegatie uit 
Bellem.

Van 11 tot 28 april: Fototentoonstelling:
Verbroedering Bellem in 1978 in GC de Bosuil

Op 21 april om 9u30: Eucharistieviering in teken 
van de verbroedering in de O.L.V.-kerk gevolgd door 
een receptie en bezoek aan de tentoonstelling en 
Dru!f.

De band tussen 
Jezus-Eik en Bellem
De band tussen beide dorpen of parochies voert 
ons terug naar de bloeiende periode van de Maria-
verering in de 17de eeuw. Omstreeks 1648 werd 
begonnen met de bouw van de kerk waarbij het 
altaar bovenop de wortels en de stronk van de 
“Jezus” eik werd geplaatst. Uit de stam en het hout 
van de gevelde eik werden diverse Mariabeeldjes 
gesneden die werden geschonken en deels ver-
kocht om de bouwwerken te financieren. 

Eén van de beeldjes kwam na schenking in 1653 
terecht in Bellem waar het een ereplaats op het 
altaar kreeg in de nieuwe kapel. Bellem werd daar-
bij het eerste Maria-oord van de dekenij Nevele. 
Dat Bellem een Mariabeeldje uit Jezus-Eik kwam 
halen is bijna zeker toe te schrijven aan de wonder-
baarlijke genezingen en de daaraan gekoppelde 
populariteit van het bedevaartsoord. Het beeldje 
bekleedde steeds een ereplaats in de kerk van de 
parochie Bellem tot deze op 10 september 1944 
volledig afbrandde bij de terugtrekking van de 
Duitse bezetter. Na de oorlog werd er een perfecte 
copie gemaakt voor de heropgebouwde kerk.

Maar er was ook een schenking van Bellem 
aan Jezus-Eik die 
de band zou verze-
gelen. In onze kerk 
zijn er in de lambri-
sering twee barok-
ke biechtstoelen 
aangebracht. Het 
wapenschild en de 
tekst op het pracht-
exemplaar tegen de 
zuidmuur verwijst 
naar de schenking 
en de band met 
Bellem.



Bellem

Het Oost-Vlaamse Bellem is naast Lotenhulle en 
Poeke een deelgemeente van Aalter en telt ruim 
2.000 inwoners. Het landelijke Bellem ligt vlakbij 
de Brugse vaart en is een uitstekend wandel- en 

fietsgebied. Hier vind je het geboortehuis van 
Flor Grammens, voorvechter van de Vlaamse 
beweging tijdens de jaren 1930-1960. Uiteraard is 
ook de lokale kerk een bezoekje waard en je kunt 
ook de duiventoren van nabij bekijken. 
De fietsknooppuntenroute laat je de ruimere 
omgeving verkennen met o.a. het kasteel van 
Poeke. Jaren geleden zong Johan Verminnen een 
ode aan het café ‘De Reisduif’ waar hij blijkbaar 
een goede band had met de waard Leon. 
Het welbekend café langs de verbindingsweg 
Hansbeke-Bellem is nu vergane glorie.
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De duiventoren in Bellem

Onze lokale fanfare ontvangt de Bellemse delegatie

De gedenksteen aan het geboortehuis van Flor Grammens



3

samen gezellig te eten met op de 
achtergrond een leuk muziekje!

Zaterdag 13 en
zondag 14 april

Deze twee dagen houden de 
Chiromeisjes samen met de 
oud-Chiromeisjes een echt 
Chiroweekend. De oud-leiding 
zal weer even kunnen genieten 
van hun leuke jaren in de Chiro. 
Er worden activiteiten georganiseerd, een zangstonde 
gehouden en er wordt in tenten geslapen.

Dit jaar vieren de meisjes 
van Chiro ’t Sonienjonck 
hun 50 jaar bestaan.

Op 12,13 en 14 april is 
het zover, want dan hou-
den zij hun feestweekend ! 
Iedereen is natuurlijk van

harte welkom om mee te vieren. Er worden allerlei 
evenementen georganiseerd zodat er voor iedereen 
wat wils is.

Vrijdag 12 april
18u30 : Receptie voor de oud-leiding.

19u00 : Opening van de tentoonstelling met receptie. 
Iedereen welkom!

20u00 : Spektakel in de schouwburgzaal. Samen met 
GC de Bosuil hebben de meisjes een lijst van gewel-
dige optredens opgesteld. 

Het feest gaat van start met de groep Dallas: de 
muziekgroep van Veerle Baetens. Deze bekendheid uit 
Overijse brengt een eigen muzikaal project, een elek-
tro-pop plaat boordevol fris Frans en Engels chanson. 
Zij komt met veel plezier een voorproefje brengen in 
GC de Bosuil. Een betere opener konden de meisjes 
van Chiro ’t Sonienjonck zich niet wensen.

De Fixkes: de koningen van herkenbare teksten, de 
meesters van pretentieloze “feel good” muziek!
Wat hiphop, wat rock, wat singer-songwriterpop. En 
Kvraagetaan ja. Maar ook nog heel wat andere num-
mers!

Déjà Fou: de partyband maakt het feestje volledig. 
Deze coverband zorgt zonder twijfel voor een spet-
terende show!

A Couple of Hot DJ’s: om de avond helemaal com-
pleet te maken. Een uit de hand gelopen collectief van 
Chirovrienden die met stijgend succes en voor steeds 
grotere groepen de boel op stelten komen zetten.

Zaterdag 13 april
Vanaf 16u is iedereen welkom om te genieten van 
Factory Made, een bandje uit Overijse. Deze jonge 
gasten komen met veel plezier optreden voor de 
Chiromeisjes.

Vanaf 17u steken we dan de barbecue aan, om 

Chiro ‘t Sonienjonck bestaat 50 jaar !

Op bivak in 1996...



Onze lokale fanfare Zoniëngalm en harmonie Justus 
Lipsius hebben de voorbije jaren al een paar geza-
menlijke concerten gebracht. Het is geweten dat 
samenwerken een band schept en versterkend werkt, 
projecten die alleen niet haalbaar zijn liggen plots wel 
binnen handbereik.

Nu gaat men nog een stap verder en beginnen 
de beide muziekmaatschappijen een nieuw hoofd-
stuk: een nieuw leven onder de naam OVERIJSE 
CONCERT BAND. De muzikanten verbroederen en 
verzusteren onder leiding van de 2 dienstdoende diri-
genten Bram Mergaert en Tom Pipeleers. Beide zijn het 
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jonge en vooral gedreven dirigenten. De OVERIJSE 
CONCERT BAND krijgt een nieuwe bestuursstructuur 
met een duobaan voor de voorzitters Filip Luppens en 
Frank Devos. 

De band blijft een vereniging voor een 50-tal niet-
professionele muzikanten en vaste waarden als het 
lente- en kerstconcert, de druivenfeesten. De kermis, 
de 1 novemberviering en het witlooffestival blijven 
op het programma staan. Kandidaat muzikanten zijn 
steeds welkom en kunnen op maandagavond vrijblij-
vend kennismaken tijdens de wekelijkse repetities in 
GC de Bosuil. Welkom en veel succes!

In 1895 zag “Les Enfants de la Foret” het levens-
licht onder impuls van Jozef Istas. 
De naam werd bedacht door de ere-
voorzitter Graaf de Meeus. Tijdens de 
tweede wereldoorlog lag de werking 
stil maar bij de bevrijding trokken ze 
de straat op om feest te vieren en de 
fanfare kreeg een 2de leven.
Spijtig genoeg was dat van korte duur 
door gebrek aan nieuwe muzikanten. 
Eind 1979 besloten enkele jeugdige 
enthousiastelingen muziek te gaan 
studeren bij “Frans Stella” om Jezus-
Eik terug met een eigen fanfare te 
verrijken. 

Ze kregen versterking van enkele oud-

muzikanten en de nieuwe dirigent werd Henri Soret. 
In 1982 namen de toenmalige bestuurs-
leden de beslissing om de naam van 
de, sinds 1930 Koninklijke, Fanfare 
Les Enfants de la Foret te wijzigen in 
Zoniëngalm. Een speciaal verzoek aan 
de koning bracht teweeg dat de titel 
Koninklijke mocht behouden worden.
Dirigent Lucien Met den Ancxt bouwde 
de fanfare uit tot een hechte groep van 
een vijfentwintigtal muzikanten. Van 
2002 tot augustus 2007 stond ze onder 
de muzikale leiding van Jean Donnay. 
Van 2007 tot 2011 nam Anthony 
Devriendt de dirigeerstokjes in handen. 
Sinds 2012 is Bram Mergaert de 
dirigent.

Nieuw
“Overijse Concert Band”

Koninklijke Fanfare Zoniengalm



Op zaterdag 20 april kan je vanaf 20 u naar de 
VOK quizavond. Ploegen van 3 tot 5 personen 
kunnen inschrijven tot 15 april.

Op zaterdag 1 juni 2013 organiseert VOK voor 
de veertiende maal de Memorial Jean-Marie 
Dewit ter nagedachtenis van de te vroeg heen 
gegane clubsecretaris.
Vanaf 16u30 is er een tornooi met de beste 
streekspelers van Overijse, Hoeilaart, Tervuren 
en Jezus- Eik. Dus de beste voetballers van de 
streek die het tegen elkaar opnemen voor de 
sinds vier jaar ingestelde gigantische wisselbe-
ker Jean-Marie Dewit. 

De ploeg die deze beker 3 maal wint in vijf jaar 
mag deze wisselbeker definitief mee naar huis 
nemen. Hoeilaart was in 2011 voor de tweede 
maal aan het feest, maar verleden jaar ging 
Overijse voor de tweede maal aan de haal met 
de wisselbeker.

Voor dit hoofdtornooi nemen twee bedrijven uit 
Jezus-Eik het vanaf 15u op tegen elkaar.

Het voetbalfeest wordt afgesloten met de uit-
reiking van de prijs Druivenstreekspeler 2012-
2013.
De beste voetballer uit de Druivenstreek wordt 
verkozen door de voorzitters, ondervoorzitters, 
trainers, kapiteins en sportjournalisten uit de 
Druivenstreek.

Op dat moment zal ook de Publieksprijs uitge-

VOK nieuws

Koninklijke Harmonie Justus Lipsius
De Harmonie Justus Lipsius werd in 1861 gesticht onder impuls van de 
familie Decat van de wijk Zavelenborre. 

Hun opdracht was: het opluisteren van godvruchtige rondgangen, con-
certeren op kermissen en winterfeesten en muzikale uitstappen organi-
seren in de gemeente en elders. 

In 1867 ontving ze haar eerste vaandel. Sinds 1923 mocht de vereni-
ging de titel “Koninklijk” toevoegen.

De harmonie gebruikte het parochiecentrum Ter IJse als repetitieruimte 
en uitvalsbasis. 
De huidige dirigent is Tom Pipeleers die zelf een uitstekend percus-
sionist is.

reikt worden. Deze speler wordt verkozen door het publiek 
en dit kan u doen via de website van VOK.

Meer info www.vokjezus-eik.be
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Lenteconcert
Op zaterdag 4 mei kan je naar het eerste concert van 
de OVERIJSE CONCERT BAND in GC de Bosuil.

Voor deze gelegenheid hebben ze beroep gedaan 
op het duo Stenzel en Kivits. Deze virtuozen staan 
bekend en garant voor improvisaties, persiflages, 
theater hoogstandjes en zijn muzikale duizendpoten. 
Geen muziekgenre is hen vreemd en zij kregen 
onlangs nog de MOERSER COMEDY PREIS op het 
internationale Comedy Festival Moers (Duitsland).

Tickets via www.debosuil.be

Gezinsbedevaart
Jezus-Eik is ontstaan als bedevaartsoord, maar wist je 
dat er jaarlijks nog een Mariabedevaart doorgaat? 
Op vrijdag 3 mei neemt de Landelijke Gilde en 
K.V.L.V. het initiatief voor de organisatie. 

Zij nodigen u graag uit om 19u15 in het Mariahof voor 
een kaarsjesprocessie in het Zoniënwoud die start om  
19u30. Na de processie is er omstreeks 20u15 een 
viering in de Onze Lieve Vrouwe kerk.

Pastorijpoort
in ere hersteld

Na de restauratie van het interieur van de kerk in 2007 
werd het dossier opgestart voor de restauratie van de 
pastorijpoort. Na de nodige administratieve wegen en 
perikelen met de uitvoerders van de werken mag het 
eindresultaat gezien worden. 

Een mooie restauratie van de poort en een opnieuw 
aangelegde toegangsweg geeft terug glans aan de 
omgeving.

Laat je stem horen!
De gemeente Overijse plant de komende weken 
3 inspraakavonden voor inwoners. Zij moeten de 
basis vormen voor de op te stellen beleidsplannen 
voor de komende jaren. Hierbij willen we graag ieder-
een aanmoedigen om ook uw stem te laten horen. Dit 
kan als individuele burger of als spreekbuis van een 
vereniging. Laat als Jezus-Eikenaar je stem horen!

18 april:  Leefomgeving en wonen

25 april:  Welzijn en Sociaal beleid

2 mei :  Vrije tijd

De infosessies gaan door in CC Den Blank en starten 
om 19u30. 
Meer info www.denblank.be
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Met de Uil-Awards tijdens het jaarlijkse Prochefiest op 
12 januari ll. werd het gemeentelijk “cultuur in je buurt“ 
project afgesloten. 

We onthouden graag de warme samenwerking met 
de vele partners en de inzet van verenigingen en 
individuele personen. Het was een moeilijke taak om 
iedereen persoonlijk te bedanken, vandaar het idee 
om jullie allemaal te nomineren voor een Uil-Award. 

2012 was een UILstekend! jaar
Ook dit jaar wordt er gewerkt aan een aantal evene-
menten. Zo gaan we van start op 21 april tijdens de 
erfgoeddag en zijn er plannen voor een rijk gevuld 
Jezus-Eik-kermis weekend van 7 en 8 september.

Het project “cultuur in je buurt” ondersteunt in 2013 het 
cultuurleven in Terlanen. We wensen hen veel succes 
toe! Nogmaals iedereen bedankt en tot weerziens.

In de stijl van de jaren ‘50 brengen Chiro Jezus-Eik 
en GC de Bosuil openluchtbioscoopavonden op de 
parking van GC de Bosuil. Met een perfecte blik op het 
enorme scherm en de radio op ongehoord luid kan je 
genieten van drie topfilms.

Drive-In Filmfestival

Vrijdag 19 april:  Hasta La Vista
Zaterdag 20 april:  American Pie Reunion
Zondag 21 april:  Skyfall
Afspraak op de parking van GC de Bosuil om 21 uur.
Info en reservatie www.debosuil.be

Foto : Chris Vandenabeele



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 brievenbus 
worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal 
lokale handelaars en “De Bosuil”. Je vindt de elek-
tronische versie met kleurfoto’s terug op de website van 
de dorpsraad www.jezus-eik.be onder de rubriek ‘dorps-
raad’. 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:…………………………….…………....………………………………………

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

Volledige kalender op www.jezus-eik.be

-------------------------------------------------------------------------
12 tot 14 april 2013
Chiro t’ Sjock wordt 50
Org.: Chiro Jezus-Eik
Info : www.chirojezuseik.be
--------------------------------------------------------------------------
19 tot 21 april 2013 om 20u00
Drive-in filmfestival
Org: Chiro Jezus-Eik - GC de Bosuil
Info: www.chirojezuseik.be
--------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 20 april 2013
Quizavond voor leden en sympathisanten
Org.: VOK - Kantine Lode Gunsstraat
Info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------------------
Zondag  21 april 2013
Erfgoeddag
Terugblik op verbroedering met Bellem
Org.: dorpsraad Jezus-Eik - GC de Bosuil
--------------------------------------------------------------------------
Vrijdag  3 mei 2013
Gezinsbedevaart met kaarsjesprocessie
in het Zoniënwoud gevolgd door viering in de kerk.
Org.:  Landelijke Gilden en K.V.L.V - 
samenkomst om 19u15 in de Mariahof
--------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 4 mei 2013 om 20u30
Lenteconcert met optreden van Overijse Concert Band 
en Stenzel&Kivits .
Org.: Overijse Concert Band - GC de Bosuil
--------------------------------------------------------------------------
Zondag 1 juni 2013
Voetbaltornooi: 14de Memorial Jean-Marie Dewit
Org.: VOK - Terrein Lode Gunsstraat
Info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------------------
Van 4 tot 11 juli 2013
Binnenlands Chirobivak
Van 20 tot 31 juli 2013
Buitenlands Chirobivak
Org.: Chiro Jezus-Eik
Info: www.chirojezuseik.be
--------------------------------------------------------------------------
Van 6 tot 8 september 2013
Jezus-Eik Kermis
Org.: dorpsraad Jezus-Eik / GC de Bosuil i.s.m. diverse 
verenigingen
--------------------------------------------------------------------------

Algemene vergadering 
dorpsraad Jezus-Eik

Op donderdag 30 mei 
organiseert de dorps-
raad een algemene 
vergadering waarop 
naast de leden ook 
alle bewoners worden 
uitgenodigd. 

Die avond willen we graag de resultaten van de info-
sessies:” Laat je stem horen” even evalueren en spie-
gelen op leven en wonen in Jezus-Eik. De juiste en 
volledige agenda is op dit ogenblijk nog niet gekend 
maar zal later verspreid worden via de pers en onze 
website. 
Reserveer deze datum wel al in je agenda. 

Heb je zin om mee te werken met de dorpsraad?
Neem dan contact op met de voorzitter Pips Luppens 
(Tel. 02 657 33 20 of pipsluppens@telenet.be).


