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Gedrukt bij drukkerij Dewaet
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Vijf jaar geleden namen Jacques en Michael cafetaria 
de Bosuil over. Op dat ogenblik was deze instelling 
vooral gekend als drankgelegenheid waar de bezoeker 
van het gemeenschapscentrum de Bosuil even iets 
kwam drinken. 

Het was ook de vaste stek van de vele verenigingen die 
Jezus-Eik telde. Maar de nieuwe overnemers wilden 
meer: Michael is niet voor niets een uitstekende kok. 
Dus werd gestaag gewerkt aan een degelijke spijs-
kaart met originele gerechten die ook de lokale expat-
gemeenschap kan smaken. Het is niet uitzonderlijk om 
Engels en Frans naast Nederlands te horen op het grote 
zonovergoten terras.  
De spijskaart bevat ook lokale streekgerechten op basis 
van de tafeldruif en uiteraard de befaamde kaastaart. 

Jacques is verantwoordelijk voor de drankkaart. Een 
uitgebreid aanbod aan Belgische en buitenlandse bieren 
is het gevolg. Elke maand worden ook specifiek enkele 
streekbieren in de kijker gezet. Daarnaast wordt het 
aanbod aangevuld met een reeks cocktails en niet-
alcoholische mocktails. 

Nu keuvelen, kaarten of rummikubben er de ouderen 
overdag. 's Avonds zitten er dames te breien en vele 
fiets-, jogging- , wandelclubs en een dartsclub hebben er 
hun uitvalsbasis, dit elke dag van het jaar behalve tussen 
kerst- en nieuwjaar.  
Cafetaria de Bosuil is door de jaren heen de echte ont-
moetingsplek geworden voor werkelijk iedereen uit de 
streek of die onze streek komt bezoeken.

Jubileum cafetaria de Bosuil
UILSTEKEND DORPSKRANT



Veel aandacht gaat er voor het ogenblik, 
naar het vernieuwen van Overijse-centrum, 
zeker nu naar de aanloop van de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat mag. 
De dorpskernen in de gehuchten verdienen 
echter ook (meer) aandacht. 

De komende verkiezingen zijn voor Jezus-Eik 
heel belangrijk. De voorbije maanden en 
jaren zijn er, dikwijls op initiatief van de 
gemeente, werkgroepen opgericht, vele 
info-avonden en overlegvergaderingen 
georganiseerd. Heel wat ideeën werden 
voorgesteld en in samenspraak met de 
gemeentelijke overheid besproken. 
De dorpsraad stelt enkele prioriteiten voor, 
waarvan we verwachten dat elke partij ze in 
hun programma opneemt... én ook uitvoert.

Eisenpakket dorpsraad Jezus-Eik i.v.m. 
gemeenteraadsverkiezingen 2018

De realisatie van
het WaWa-park (Dombard) 

Sinds kort hebben we vernomen dat het 
schepencollege de voorwaarden aanvaard 
heeft die de aankoop van de WaWa-site 
mogelijk maakt.
Dit project staat voor de dorpsraad boven-
aan op de verlanglijst en is van primordiaal 
belang voor ons dorp. De verwerving van 
deze gronden en gebouwen geeft tal van 
mogelijkheden:
 
• door de aankoop van de site krijgt men 
de kans om meer parkeermogelijkheden 

Vervolg volgende pagina ➞
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te creeëren voor de horecabezoeker, de 
wandelaars in het Zoniënwoud, de Bosuil-
bezoeker, de kerkgangers, de toevallige 
passanten...

• deze groene ruimte is een perfecte aan-
vullende recreatieve plek naast het Zoniën-
bos midden in ons dorpscentrum.

• De WaWa-site biedt de de Chiro een 
mogelijke, betere huisvesting (nieuwbouw 
of verbouwing van bestaande gebouwen).

• Dit park moet ruimte voorzien worden 
voor een multifunctionele sport- en turnzaal 
voor onze dorpsscholen en verenigingen. 
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Cultureel erfgoed

Hoog op onze verlanglijst staat de renovatie 
van onze parochiezaal. Dit mooie gebouw, 
staat leeg en ligt er al jaren ongebruikt en 
verloederd bij, terwijl er een hoge nood is 
aan een ontmoetingsplek voor privé-bijeen-
komsten (koffietafels, verjaardagsfeestjes, 
communiefeestjes, familieréunies,...). 
    
Deze zaal kan tevens benut worden als 
repetitielokaal voor dans en muziek. Vervolg volgende pagina ➞

Het gebouw kan ook gebruikt worden als 
ontvangstruimte i.v.m. toerisme en natuur-
beleving,... 

De dorpsraad en de betrokken partners 
hebben samen een voorstel ingediend voor 
herstelling van de parochiezaal en onze 
voorstellen voor de herbestemming ervan 
werden positief onthaald bij de gemeente. 
De renovatie blijft echter op zich wachten.



Ondersteuning van de lokale horeca

De eens zo welvarende horeca van Jezus-Eik 
dreigt totaal te verdwijnen door het on-
menselijk druk verkeer door ons centrum. 

Het annuleren van de omleiding van 
het Leonardkruispunt door ons centrum 
van Jezus-Eik is essentieel. Een fraaier 
pleinuitzicht met snelheidsremmende 
maatregelen is nodig. De mogelijkheid tot 
het toelaten van terrassen moet op korte 
termijn een oplossing bieden voor het be-
houd van het gastronomisch karakter. 
Wachten tot het op- en afrittencomplex zal 
aangelegd worden is géén optie. 

Fietspaden

Verschillende fietspaden komende vanuit 
de andere gehuchten en gemeenten lopen 
dood in het centrum van Jezus-Eik. Hier 
is nood aan een veilige verbinding tussen 
al de bestaande trajecten met een vlotte, 
veilige doorgang naar Brussel voor het 
woon-werk verkeer. 

De schoolomgevingen moet aantrekkelij-
ker en veiliger bereikbaar worden voor de 
fietser.

UILSTEKEND DORPSKRANT

Sluipverkeer en het Bosuilpleintje

Het verkeer van Tervuren via het Zoniën-
bos door ons dorpscentrum is al jaren een 
vluchtroute om de ring te mijden.
Dit sluipverkeer belet het creeëren van een 
rustige toegangspoort tot het Zoniënbos 
en maakt een veilige verbinding tussen ons 
gemeenschapscentrum de Bosuil en het 
speelbos onmogelijk. 

Een verkeersluw Bosuilplein naast de ver-
worven WaWa-site, een aangepaste fiets-
infrastructuur, een bloeiende horeca… het 
moet Jezus-Eik een mooi dorpshart geven.
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De oude kerktoren van Jezus-Eik siert het dorpscentrum. 

Een garage met benzinestation wordt uitgebaat midden in het dorpscentrum, Het 
is gelegen net naast een “boulangerie-pâtisserie”. Dit kon vroeger allemaal nog...

De electriciteitsplalen lijken wel op ‘staande wip’, een discipline in het handboog-
schieten. Parkeren tegen het verkeer lijkt geen probleem te zijn...

Jezus-Eik, vroeger en nu
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De verkeersproblematiek in
de Witherendreef

In Jezus-Eik wordt de Witherendreef 
gebruikt als sluipweg voor het door-
gaand verkeer. Het is echter een smalle 
straat die vooral toegang geeft tot de 
Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw en 
het GC de Bosuil. Het is ook de route voor 
middelbare scholieren richting Tervuren. 

Bij de lokale bewoners, ouders en school-
gaande jeugd heerst een onveiligheids-
gevoel als zwakke weggebruiker. Fietsers 
en voetgangers in de schoolomgeving en 
op de weg hebben immers nood aan een 
veilige ruimte om zich te bewegen.
 
Tijdens twee workshops, georganiseerd 
door het Laboratoria Mobiele Alternatieven 

Rood
Paars
Groen
Blauw
Oranje
Roos

Zoen- en Zoefzone. Ingang via de Witherendreef. Uitgang via de Kapucijnendreef. 
Parkeerverbod tussen de Eeuwstraat en de parking van GC de Bosuil. 
Eénrichtingsverkeer tussen de Irma Vandermottenlaan en de Rozenlaan.
Nieuwe parkeerplaatsen.
Fietsstraat.
Fietssuggestiestrook in beide richtingen.
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(LaMA) op 24 april en 17 mei, werd met de 
buurt nagedacht over een nieuwe inrich-
ting van de straten in en rond de Witheren-
dreef. 

De buurtbewoners waren talrijk aanwezig 
wat duidelijk wees op de belangrijkheid 
van deze problematiek. De deelnemers 
kwamen op het einde van de tweede sessie 
tot een globale consensusoplossing. 

Het is nu aan de gemeente om de grote 
verwachtingen die aldus geschapen wer-
den om het verkeersprobleem in de wijk 
daadkrachtig aan te pakken, in te lossen.

De gemeente Overijse heeft ervoor geko-
zen om de proefopstelling op onderstaand 
plan  vanaf 20 augustus 2018 te installeren. 

UILSTEKEND DORPSKRANT
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Begin 19de eeuw was de Witherendreef
een veldweg:  “de Oude vrouwe dreef” 

(vanaf de O.-L.-Vrouwekerk van Jezus-Eik 
richting het bos van Duisburg, huidig domein 

de Marnix).

Deze proefopstelling is het resultaat 
van de interactieve workshops die de 

gemeente Overijse samen met 
Laboratorium Mobiele Alternatieven 

(LaMA), van het vzw Netwerk 
Duurzame Mobiliteit en met steun van 

de provincie Vlaams-Brabant, 
organiseerden in april en mei.



Het was een logische uitslag: 
OHR Huldenberg speelde dit 
jaar kampioen in hun reeks.
Zij ontvingen hun trofee uit de 
handen van de druivenambassa-
drice Mieke Van Overbeke.

Top drie druivenstreekkeeper
1 Pieter-Jan Mutton  OHR Huldenberg
2 Hannon Kevin   ERC Hoeilaart
3 Dylan Fluyt   VK Eizer

Top drie druivenstreekspeler
1 Ruben Dekock   OHR Huldenberg
2 Dimitrie  Delmotte  KVTD Tervuren
3 Tom Taelemans   ERC Hoeilaart

Volgend jaar nodigen wij u graag uit voor 
de 20ste, de feesteditie van de memorial 
Jean-Marie Dewit. 

Voor meer info kan u de VOK volgen op 
Facebook of via de website: 
www.vokjezus-eik.be

Bij Chiro Jezus-Eik is 
en blijft er nog altijd 
een plaats voor 
iedereen. Dat mocht 
op kamp nog eens 
blijken. 

Na een jaar lang 
plezier te maken, 
trokken we ook 
dit jaar weer met 
zijn allen op bivak om ons Chirojaar in 
schoonheid af te sluiten. Van 1 tot 11 juli 
maakten we van het jeugdkamp De Maat 
in Mol onze thuis en beleefden er een 
bivak  om nooit meer te vergeten. 

We zwommen in het Zilvermeer, ontdek-
ten de regio op de trektocht, dansten 
tijdens de bonte avond, supporterden 
voor de Rode Duivels, …
 
Het was een enorm druk, maar vooral 
ook leuk bivakprogramma. De leiding gaf 

Chiro Jezus-Eik op kamp in Mol
ook dit jaar weer 
alles van zichzelf  
om de kinderen 
van ’s ochtends tot 
’s avonds te enter-
tainen

De leidsters en 
leiders kijken nu 
al uit naar het 
komende Chirojaar 

dat van start gaat op 26 augustus met de 
deelname aan de druivenstoet.

Op zondag 9 september geven we dan 
officieel het startschot voor het nieuwe 
Chirojaar met een spetterende startdag, 
waar we hopelijk ook dit jaar veel nieuwe, 
lachende gezichten mogen verwelkomen. 

Hopelijk tot dan !

De leiders en leidsters van Chiro Jezus-Eik
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De Bosuil werd des duivels !
Heeft u het ook voelen trillen de voorbije 
weken in Jezus-Eik. Wist u waar het gejuich 
en de opwinding vandaan kwam?
U kon er niet naast kijken. Overal hoorden 
en zagen we de Rode Duivels. 
Jezus-Eik kon niet achter blijven!
 
GC de Bosuil, de Tempo Boys (supporters 
club van Tempo Overijse) en VOK Jezus-
Eik sloegen de handen in elkaar. Samen 
zorgden ze voor het grootste scherm uit de 
druivenstreek voor het uitzenden van de 
voetbalwedstrijden tijdens het WK 2018 die 
de rode duivels speelden.

Het kwam voor een 3de maal tot een 
vruchtbare samenwerking voor het plaat-
sen van een reuzescherm tijdens een groot 
voetbaltornooi (het WK 2014  in Brazilië, 
het EK 2016 in Frankrijk, het WK 2018 in 
Rusland).
De aanwezigen hadden de mogelijkheid de 

sportclubdruivenstreek te sponsoren met 
hun pronostiek.
Voor zeven wedstrijden liep de Bosuil vol 
met kijklustigen om onze nationale ploeg 
aan te moedigen. 
 
Voor de aanvang van de wedstrijden werd 
sfeer gebracht door de Jolly jumpers, zodat 
iedereen er klaar voor was een gat in de 
lucht te springen bij elk doelpunt (de Rode 
Duivels maakten er 16 in totaal). 
Samen met de leden van de Tempo Boys 
en de VOK werd er voor gezorgd dat de 
dorstige supporters hun schoren stemmen 
konden smeren. 

Als de Rode Duivels op het EK 2020 op 
afspraak zijn, dan zal de Bosuil weer des 
duivels worden. Hopelijk mogen wij u dan 
(terug) ontmoeten om onze Rode Duivels 
aan te moedigen en hopelijk kunnen ze 
weer geschiedenis schrijven.
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Jezus-Eik is niet alleen rijk aan kastelen 
maar heeft ook merkwaardige landhuizen.
Dit bijzonder gebouw met aanhorigheden 
gelegen langs de Brusselsesteenweg met 
een grote parktuin werd gebouwd in de 
jaren 1930. Het was een verbouwing van 
een oorspronkelijk 19de-eeuws pand. 

Tot begin 19de eeuw vormde Jezus-Eik een 
kleine enclave van bosarbeiderswoningen 
midden in het Zoniënwoud. Vanaf 1830 
begon de Société Générale met de verkoop 
van percelen aan de rand van het Zoniën-
woud. 

Gaandeweg werd door de nieuwe eige-
naars, veelal afkomstig uit Brusselse welge-
stelde kringen, gestart met de ontbossing 
en verkaveling van de grote bospercelen. 
Dit was ook het geval met het grote perceel 
sectie M, nummer 27 ter hoogte van de 
huidige Brabandtlaan waar ene Delfosse in 
1838, na ontbossing, een complex van drie 

UILSTEKEND DORPSKRANT

Villa Limpens
BOUWKUNDIG ERFGOED

woningen en een smidse liet optrekken. 
Deze woningen werden later omgevormd 
tot de “Gendarmerie Nationale”. 

Op de Vandermaelenkaart (circa 1850) 
staat dit gebouw aangeduid als “Poste aux 
Chevaux et Gendarmerie”. 

Dit is het huidige complex dat in 1932 door 
de in het Brusselse woonachtige familie 
Limpens werd omgebouwd tot buitenver-
blijf. Oorspronkelijk vormde het park en dit 
landhuis één domein met het ernaast gele-
gen domein (Villa Braun de Ter Meeren ). 

Bron: Inventaris onroerend Erfgoed - Agentschap van de Vlaamse Overheid
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In september wordt gestart met de aanleg 
van een ecologische waterbuffer, die de 
Marnixwijk moet beschermen tegen over-
stromingen.

Er is in Overijse al geïnvesteerd in buffer-
projecten: in het centrum, in Tombeek en in 
Maleizen. Nu wordt ook de wateroverlast in 
Jezus-Eik aangepakt.

Binnenkort start de aanleg van een ecologi-
sche buffer in het grasperk aan het kruis-
punt van de Marnixlaan, de Rembrandt-
dreef en de Teniersdreef in Jezus-Eik. 

Bij hevige regen- en onweersbuien zal 
het water opvangen en opslagen worden 
in een ecologische wateropvangbekken 
bestaande uit duurzame materialen in een 
zone met veel struiken, planten en bomen. 

De bedoeling is dat het daarna stelselmatig, 
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Bufferbekken tegen 
overstromingen in de Marnixwijk

met mondjesmaat in het rioleringsnet-
werk terecht komt. Dit project zal zowel de 
Marnixwijk in Jezus-Eik voor wateroverlast 
behoeden maar zal ook het lager gelegen 
centrum van Eizer droog houden en de Nel-
lebeek zuiveren.”

Er  zal er aandacht besteed worden rond de 
verkeersveiligheid op en rond de groene 
zone. Een aandachtspunt is ook de ontmoe-
tingsfunctie van de zone voor de Marnix-
wijk die hier zal gecreeërd worden. 

Deze groene zone krijgt ook een klein park 
met houten terrasvloer, bomen en struiken. 
Het wordt een gezellige ontmoetingsplaats 
voor mensen uit de buurt.

De kosten van het Marnixproject worden 
geraamd op 650.000 euro. De werken zul-
len begin september aanvangen en kunnen 
hopelijk afgerond zijn voor de winter.



Eén jaar restaurant l’Arti
Het is nu iets meer dan een jaar geleden, 
dat Gisela en Giuseppe zich vestigden in 
Jezus-Eik en het Italiaanse restaurant L’Arti 
openden. 

Giuseppe combineert het restaurant met 
een traiteurdienst die onder meer het 
Koninklijk Paleis, de Kanselarij van de Eerste 
Minister en de Belgische Senaat als klanten 
telt. En voor de kenners heeft Giuseppe nog 
een mooi aanbod aan uitgelezen drankjes: 
15 soorten Gin, waaronder de Red Devil’s, 
12 types single malt whisky en een rits 
Italiaanse Grappa’s. 

Na zijn opleidingen in de kookkunst in 
België en Italië, heeft Giuseppe zijn stiel-
kennis verder verfijnd bij verschillende 
bekende Italiaanse restaurants in het Brus-
selse. De Federazione Italiana Cuochi, het 
Italiaanse genootschap van topchefs, heeft 
hem hierop uitgenodigd om lid te worden. 

Voor zijn eigen zaak verkoos hij om zich te 
vestigen met zijn gezin in Jezus-Eik, gezien 
de mooie ligging aan de rand van het bos, 

de bereikbaarheid en de culinaire reputatie 
van ons dorp. 

Al snel wenste Giuseppe zich te integreren 
in het dorpsleven. Zo nam hij deel aan de 
eerste editie van Masterchef Jezus-Eik en 
kijkt hij al uit naar andere dorpsactivitei-
ten.  Hij is van plan om het pand waar het 
restaurant gevestigd is te kopen en verder 
te verfraaien om aldus actief mee te werken 
aan de horeca-uitstraling van Jezus-Eik. 
Ook op familiaal vlak voelt hij zich al thuis: 
zijn dochtertje zal hier weldra school lopen. 

Hun eerste jubileum vierden Gisela en 
Giuseppe op 1 juni 2018. We wensen L’Arti 
nog vele succesvolle jaren in ons dorp toe. 

UILSTEKEND DORPSKRANT
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Voor de 38ste keer staan de leden 
van  VOK Jezus-Eik aan de pannen 
om hun eierspecialiteiten klaar te 
maken. 
Zoals elk jaar kunnen de bezoe-
kers kiezen uit 10 eierspecialitei-
ten. Omelettengerechten met de meest 
denkbare combinaties en ingrediënten: 
champignons, aardappelen, spek, zalm, 
merguez, paprika’s, ham,... 

Dit jaar is de ‘omelet van de chef’ een 
‘Quattro Formaggi’ met 4 soorten gemalen 
kaas, een lekkere smeuïge omelet zoals 
onze chef alleen ze kan klaarmaken. 
Dit jaar staat ook weer het slaatje met 
geitenkaas, ei en spekjes op het menu. 
Een nieuwe klassieker is  ‘vogelnestjes’ of 
‘Scottish eggs’ in tomatensaus. Het recept 
van die vogelnestjes is bekend, berucht en 
beroemd door ‘ons moemoe’ uit de TV-serie 
‘van Vlees en Bloed’.

Vooraf kan iedereen kiezen uit een breed 
palet aan aperitieven. Achteraf is er een 
mooi assortiment aan desserts. 

Waarom een omelettenkermis?
Toen de VOK in 1981 zijn terrein inhuldigde 
werd er gebrainstormd met het kernbe-
stuur en hun echtgenotes. 
De briefing was complex in 
zijn eenvoud : een eetfestijn 
dat enig was in zijn soort en 
organiseerbaar was in de 
nieuwe locatie.

Pensen, steak, mosselen, kip 
werden uitgesloten en plots 
kwam het idee: omeletten. 
En tot vandaag blijkt dit iets 
unieks. 

38ste omelettenkermis van VOK
Verandert er iets?
Elk jaar verandert er wel iets. De 
minstgevraagde omelet wordt elk 
jaar afgevoerd en het jaar daarop 
komt er iets nieuws op het menu. 
En voor het eerst is er ook een 

maaltijdslaatje geïntroduceerd. 
Natuurlijk zal een eitje in deze spek-, kaas-
en slamaaltijd verwerkt zitten... We gaan 
onze geschiedenis niet verloochenen.
 
Houd de VOK rekening met de crisis?
De prijs van een omelet met de beste ingre-
diënten bedraagt amper 7,5 €. 
De meest uitgebreide menu met aperitief, 
hapjes, hoofdschotel, frieten en dessert kost 
je amper 16 €. Onze omelettenkermis is 
duidelijk erg democratisch gebleven. 

We werken met verse producten die we bij 
betrouwbare leveranciers halen. Het ijsroom 
bijvoorbeeld komt van een artisanale 
ijsmaker uit Mariekerke (aan de Schelde). 
Speciaal voor ons komt hij naar Jezus-Eik 
zijn product leveren. 

VOK Jezus-Eik - Louis Gunsstraat 36 
Vrijdag 31 augustus vanaf 19 u, 

zaterdag 1 september vanaf 17 u 30 en 
zondag 2 september tussen 11 u 30 en 15 u.
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trekken. Jezus-Eik won zijn 2de finale op rij 
en maakt volgend jaar kans de wisselbeker 
definitief te mogen houden (mits 3x win-
nen in vijf jaar).

De memorial is niet enkel een voetbaltor-
nooi. Samen met drukkerij de Serrist ging 
VOK-Jezus-Eik op zoek naar de Druiven-
streekspeler van het jaar. Nieuw dit jaar was 
de verkiezing van de streekspelerkeeper 
voor het voetbalseizoen 2017-2018. 

De druivenstreekspeler en druivenstreek-
keeper werd verkozen door de voorzitters, 
trainers, kapiteins, schepen van sport en 
journalisten actief in de druivenstreek. 
Voor de publieksprijs kon iedereen stem-
men.

Ruben Dekock werd de druivenstreekspeler 
van dit jaar en kreeg ook de publieksprijs. 
De 1ste druivenstreekkeeper-trofee ging 
naar Pieter-Jan Mutton. Beiden zijn actief 
bij OHR Huldenberg. 

Memorial Jean-Marie Dewit
VOK organiseerde in 
2018 voor de 19de 
maal de Memorial 
Jean-Marie Dewit, 
ter nagedachtenis 
van de te vroeg heen 
gegane clubsecreta-

ris. Deze memorial is al 19 jaar één groot-
voetbalfeest. Zó zou de clubsecretaris het 
ook gewild hebben.

Dit voetbalfeest bestaat uit een tornooi 
waarbij de beste spelers wonend binnen de 
druivenstreek het opnemen tegen elkaar. 
Zo werd er dit jaar gestreden voor de wis-
selbeker tussen een selectie van spelers 
uit Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en 
Jezus-Eik.

Voor de 3de en 4de plaats werd er gevoet-
bald tussen Huldenberg en Overijse, waar-
bij Overijse aan het langste eind trok. 

De finale werd gespeeld  tussen Jezus-Eik 
en Hoeilaart, waarbij de thuisploeg op 
eigen veld het laken naar zich toe wist te 

19de editie

Ploeg Jezus-Eik 2018

UILSTEKEND DORPSKRANT
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De dorpsraad van Jezus-Eik is op zoek naar

NIEUWE LEDEN DAGELIJKS BESTUUR
U draagt een warm hart toe voor Jezus-Eik.

Het reilen en zeilen in ons dorp is voor u 
belangrijk,... dan bent u zeker wie we zoeken.

U zou graag 
meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van ons dorp : 

het Masterplan Jezus-Eik, de onthaalpoort
Zoniënwoud/Rup11,… of enkele dorpsactiviteiten mee willen 
organiseren zoals Jezus-Eik kermis, dorpsfeest of meewerken 

aan ons 3-maandelijkse dorpskrant :

Elke eerste donderdag van de maand
komen we samen in de Bosuil.

Goesting gekregen ?
Twijfel dan niet en neem gerust contact met ons op 

dorpsraadjezuseik@gmail.com
of neem contact met onze voorzitter Pips Luppens 02 657 33 20

UILSTEKEND DORPSKRANT
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--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 20 oktober vanaf 18u
 Witlooffestival
 (gastoptreden Ijsschegalm Huldenberg)
 de Bosuil
 Org.: Overijse Concert Band
--------------------------------------------------------------
 Donderdag 1 november om 10u
 Misviering
 Kerk Overijse
 Opluisteren viering door Overijse Concert Band
--------------------------------------------------------------
 Zondag 11 november 2018
 terrein VOK Jezus-Eik
 El Classico
 Voetbalwedstrijd VOK - Chiro Jezus-Eik
 met randanimatie
 Org.: VOK Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 16 november om 14u en 19u
 Spektakel in de Bosuil 
 de Bosuil
 Org.: VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 24 november 2018
 Pensenkermis 
 de Bosuil
 Org.: Chiro Jezus-Eik  
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 22 december: om 20u30
 Vijfsterrenconcert 
 Overijse Concert Band en gasten” 
 de Bosuil   
 Org.: Overijse Concert Band
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
 Zondag 26 augustus om 11u
 Druivenfeesten aperitiefconcert
 Justus Lipsiusplein Overijse
 Overijse Concert Band
 (i.s.m. Sint Martinus en Sint Rochus)
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 31 augustus 2018 vanaf 19u 
 Zaterdag 1 september 2018 vanaf 17u  
 Zondag 2 september 2018 van 12u tot 15u
 38e Omelettenkermis
 Chalêt VOK Jezus-Eik
 Org.: VOK
--------------------------------------------------------------
 Zondag 9 september om 10u
 Openluchtmisviering
 Opluisteren viering door Overijse Concert Band
 Mariahof
 Org.: Parochieraad
--------------------------------------------------------------
 Zondag 9 september 2018
 van 14u tot 17u30
 Startdag Chiro
 met aansluitend barbecue
 Mariahof
 Org.: Chiro Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 21 september 2018 vanaf 17u
 Spaghetti-avond
 de Bosuil 
 Org.: VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 13 oktober 2018
 Mysterieuze bossen
 Een feeërieke wandeling in Jezus-Eik
i.s.m.: provincie Vlaams-Brabant, gemeente Overijse,
GC de Bosuil, Chiro Jezus-Eik en VOK Jezus-Eik.
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 19 oktober 2018 vanaf 21u
 Project PX: God Is a DJ 
 Markthalle – Overijse
 Org.: Chiro Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------

Verenigingskalender
UILSTEKEND DORPSKRANT
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