PERIODIEKE UITGAVE VAN DE DORPSRAAD JEZUS-EIK

•

JAARGANG 13 NR.41

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

Oas

is

presenteert

W

er

eld

ijnk

iën

on
sS

V.U: Dorpsraad Jezus-Eik - Brusselsesteenweg 69 - 3090 Overijse

Tweede editie “Kerstdrink”

Zaterdag 13 december
Koedalstraat 35 - www.koedalhof.be
Ginion Overijse

Iedereen welkom vanaf 19 uur • www.jezus-eik.be

Binnenkort is het weer zover: de tweede editie van
het jongste initiatief van Dorpsraad Jezus-Eik. De
kerstdrink werd in het leven geroepen om de inwoners van Jezus-Eik en in het bezonder de wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen door middel van
een informele ontmoeting met een drankje en een
hapje te organiseren. Uiteraard is iedereen welkom
op de site van ‘Het Koedalhof’ en dit vanaf 19 uur.
Deze nieuwe bioboerderij ligt in de Koedalstraat,
op de grens van de Barbizonwijk en de Ijseboswijk.

www.debosuil.be

hoofdzakelijk buitenlanders (met name Eurocraten en
personeel van NATO en verschillende ambassades)
en investeerders die bouwden voor de verhuur aan
deze buitenlanders. Sinds een aantal jaren is de
samenstelling van de bewoners veranderd, nu wonen
er 90% eigenaren, waarvan vele jonge gezinnen.
Tien jaar geleden werd het Barbizon Buurtcomité (BBC)
opgericht met als voornaamste doelen: de onderlinge
sociale contacten, de inburgering (inwijkelingen), veiligheidsgevoel en buurtschapswerking te verbeteren.
De BBC heeft vele activiteiten zoals een wekelijkse jogging tour, rommelmarkt, Halloweenavond
enzovoorts die enthousiast bijgewoond worden door de 25 nationaliteiten die de buurt rijk is.

De Barbizonwijk is een riante villawijk aan de rand van
het Zoniënwoud, volledig omgeven door landerijen en
groen. Begin de jaren 1970 zijn er 80 villa’s gebouwd
in een nieuwe verkaveling. De bouwheren waren
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Muzikale doe-kwis in Jezus-Eik
‘t Prochefiest 2015 zal in uw geheugen blijven hangen als een editie waarbij quiz, muziek en actie op
onnavolgbare wijze samensmelten tot een totaal
spektakel met The Jacquelines als toetje. We hebben
snode plannen, en voor de actie rekenen we op jullie.
Graag dagen we alle verenigingen (en bij uitbreiding
groepen bestaande uit collega’s, buren, vrienden, …)
uit om een groepsopdracht te verzinnen en te begeleiden die moet beantwoorden aan volgende criteria:

V.U. Dorpsraad Jezus-Eik - Brusselsesteenweg 69 - 3090 Overijse

• Duur: max. 5 minuten
• Meetbaar: Na 5 minuten moet het onmiddellijk
duidelijk zijn of de groep al dan niet geslaagd is in
zijn opdracht.
• Uitvoerbaar: er moet een eerlijke kans bestaan dat
de opdracht tot een goed einde wordt gebracht.
• Aantal spelers: min 2 – max 5
• Veilig: de opdracht mag gerust uitdagend zijn,
maar moet door iedereen (jong-oud, sportief of
wat minder, …) op een veilige manier kunnen
worden uitgevoerd.
• Voorbereiding: je krijgt 1 lokaal, en 1 dag de tijd
om uw opdracht klaar te zetten.
• Te filmen: De opdracht wordt gefilmd, en achteraf
in de zaal vertoond.

Na deze geanimeerde muziekquiz, is het tijd voor
‘The Jacquelines’. Ze haalden de swing-jazz van The
Andrews Sisters uit grootvaders kast, stoften die af
en gingen er met de schaar door om er de elementen
uit te halen die ze in hun muziek wilden verwerken. Ze
zijn veel meer dan een nostalgie-act voor oorlogsveteranen die zich nog een laatste keer willen verliezen
in vervlogen bevrijdingsliefdes. Ze zijn er in geslaagd
de swingjazz te vertalen naar de 21ste eeuw en
hebben er zelfs voldoende energie in gepompt om
het genre ook de komende 60 jaar te laten overleven.
De dorpsraad en GC de Bosuil hopen jullie talrijk te
mogen verwelkomen op deze onvergetelijke avond.

zaterdag 10 januari 2015

Prochefiest
19u00 - receptie
20u00 - muzikale doe-kwis
22u00 - optreden van
The Jacquelines
g.c. de Bosuil - Witherendreef 1
Gratis toegang en receptie aangeboden

Federatieploeg
Jezus-Eik
2

Een Masterplan voor Jezus-Eik

Schoolmusical

Het gemeentebestuur stelde in het voorjaar 2014
de studiegroep BUUR aan om een masterplan voor
het centrum van Jezus-Eik op te maken. Bedoeling
is om een streefbeeld voor de toekomst te creëren.

Op vrijdag 21 november bracht de Vrije Basisschool
uit Jezus-Eik haar jaarlijkse musical ten tonele op
het podium van de Bosuil. Zoals elk jaar zat de zaal
twee keer eivol, ‘s namiddags met grootouders en ‘s
avonds met ouders, broers en zussen. Dit jaar vertolkte ‘de Kleine Prins’ van Antoine de Saint-Exupéry
de hoofdrol. Tijdens zijn reis van planeet naar planeet,
kwam hij allerlei prachtig verklede en mooi dansende
of zingende personages tegen. Het moderne sprookje, waarvan ongeveer tachtig vertalingen bestaan, zit
vol filosofische bedenkingen.
Iedere toeschouwer, jong of oud, kon er dus zijn eigen
mooie boodschap uit halen. Op de foto zien jullie een
paar tanden met een beugel, uit het tweede leerjaar,
klaar om hun dansje op te voeren. En nu ... kijken
we vol verwachting uit naar de komst van de grote
kindervriend en de gezellige adventsperiode !

Allerlei maatschappelijke functies zoals toerisme en
recreatie, connectiviteit met het Zoniënwoud, mobiliteit
(in het bijzonder met de E411 en de N4), wonen, verenigingsleven e.a. worden onder de loep genomen en geven
op deze wijze mee vorm aan het gewenst streefbeeld.
Het interne proces waarbij onder andere een hele
reeks stakeholders werden geconsulteerd loopt op
zijn einde. In het voorjaar 2015 zal het masterplan in
Jezus-Eik aan het grote publiek worden voorgesteld.
Later volgt hierover natuurlijk nog meer nieuws.

Voetbal: VOK - Chiro Bosuil
De vernieuwde “El Classico” bleek een schot in de
roos te zijn. Er waren 51 deelnemers aan de fotozoektocht, meer dan 40 inzendingen voor de pronostiek, 50 spelers van VOK Jezus-Eik en de jongens
van chiro Bosuil, en nog enkele tientallen supporters. Iedere aanwezige kreeg een bonnetje voor een
gratis pannenkoek. Na telling bleken dat er meer dan
170 te zijn. De bakkers hadden duidelijk hun werk!
De fotozoektocht werd gewonnen door Gerrit
Dewit en zoon. Zij kregen een geschenkmand met
heerlijke chocolade, enkele filmtickets om te
gebruiken in Den Blank en enkele flessen wijn. Er
waren ook prijzen voor de tweede tot en met zesde
plaats. Deze winnaars kregen filmtickets om eveneens
te gebruiken in Den Blank te Overijse. De filmtickets
werden vriendelijk aangeboden door KBC Jezus-Eik.
De pronostiek werd gewonnen door Joris Dewit. Hij

gokte juist en mocht 2 flessen wijn mee naar huis nemen.
De traditionele voetbalmatch werd dit jaar, opnieuw,
gewonnen door VOK Jezus-Eik. Na een spannende
strijd werd het 4-2. Bedankt scheidsrechter Patrick
‘Trikke’ Derdelinckx voor de professionaliteit en de
neutraliteit!Volgend jaar is de “El Classico” er weer op
11 november, met hopelijk even goed weer, dezelfde
gezellige sfeer en hopelijk nog meer bezoekers.
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Verenigingskalender

Zaterdag 20 december 2014

OVERIJSE

o.l.v.

Kerstconcert
Org: Overijse Concert Band
Zaterdag 20 december om 20 uur
“Kerst in stijl” i.s.m. de Bosuil en Dansschool De
Smet-Camby.
GC de Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Kerstdrink
Org: Dorpsraad Jezus-Eik
Zaterdag 13 december
Koedalstraat 35 - Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Zet dei ploat oep - Parochiefeest 2015
Org: Federatieploeg & Dorpsraad Jezus-Eik
10 januari met receptie vanaf 19u
GC de Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Naaicafé
Org: Café Creatief
16 januari - 6 februari - 20 maart - 3 april
GC de Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
-----------------------------------------------------------Groepsfeest
Org: Chiro Jezus-Eik
Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart
GC de Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Folklore-avond met vishapjes
Org: De Koerp
Zaterdag 14 maart 2015 vanaf 18 uur.
Optreden van muziekgroep ‘De Turfstekers’ uit
Terlanen.
GC de Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------

Tom Pipeleers en Bram Mergaert

“ Muziek & Dans “
een uniek eindejaarsfeest
in samenwerking met

gastoptreden door

de bosuil - Jezus-Eik
Aanvang : 20u

Toegangsprijs : € 8 / Voorverkoop : € 7 / Kinderen jonger dan 12 jaar : gratis.
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Jezus-Eik evolueert snel!
Recent ontstonden nieuwe bedrijven op de
Brusselsesteenweg. Na Wok Dinasty is er nu
ook Cru, het nieuwe concept van Colruytgroep,
overtollige calorieën kan je kwijt bij fitness Basic Fit
en binnenkort verschijnt in een nieuw modern gebouw
een dokters-groepspraktijk. Ook een rouwcentrum
gaat zich hier vestigen. Gelukkig zorgt de nieuwe
boerderij Koedalhof
voor de versteviging van
het landelijk karakter tussen de Barbizon en
Bomenwijk. Er zouden ook grootse bouwplannen
zijn die hopelijk voor betaalbare woningen zorgen.
Dorpsraad Jezus-Eik wenst u alleszins prettige
eindejaarsfeesten toe en hoopt voor 2015 op een
verbetering van de leefbaarheid in dit gesmaakt
Bosuildorp.

Lenterestaurant

Org: Vrije Basisschool O-L-V. Jezus-Eik
Zondag 29 maart van 11u30 tot 13u en van 13 tot 14u
GC de Bosuil - Witherendreef 1 – Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Quizavond
Org: VOK Jezus-Eik
Zaterdag 5 april 2014
Châlet Jean-Marie - Louis Gunsstraat 34
info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------Schoolfeest
Org: Vrije Basisschool O-L-V. Jezus-Eik
Vrijdag 29 mei
Witherendreef 25 - Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------Binnenlands kamp
Org: Chiro Jezus-Eik
1 juli – 11 juli 2015

U bent van harte uitgenodigd om samen
met ons het glas te heffen op
een voorspoedig en gezond 2015
op zaterdag 10 januari om 19u in GC de Bosuil.
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