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Lees alles over de ontwikkelingen van het masterplan van 
Jezus-Eik en het advies van de dorpsraad hieromtrent.

DOSSIER MASTERPLAN

ZENDMASTEN
BLAUWE ZONE
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Theo Devesse werd geboren in  
Oudergem op 5 maart 1933. Hij liep 
er school  in het Champagnatcollege 
waar hij in het schoolkoor zong. Hij 
was een tijdje chiroleider in Oudergem 
en werd ook lid van het Sint-Annakoor. 
In het Hoger Instituut Denayer haalde 
hij het diploma van technisch ingenieur 
en kon later bij Philips aan de slag. In 
1959 huwde hij met Mariette en in 1963 
kochten ze samen een bouwgrond in 
Jezus-Eik om er in 1967 definitief te 
gaan wonen. Hij was twee termijnen 
lang voorzitter van de Parochieraad 
Jezus-Eik en werd koorleider van het 
Sint-Ceciliakoor. Als vrijwilliger heeft 
hij vele uren doorgebracht in de regie- 
kamer van GC De Bosuil waar hij ook 
lid werd van de programmeringscom-
missie. Van 1988 tot 2010 was hij voor-
zitter van Fanfare Zoniëngalm. Theo  
Devesse overleed op 22 juli 2015. 

 In memorium : Theo Devesse

Doorgedrukt: Blauwe zone
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Uit het advies van Dorpsraad Jezus-Eik 
aan het College van burgemeester en 
schepenen: We zijn van mening dat het 
installeren van een blauwe zone langs de 
Brusselsesteenweg, in het deel tussen 
de kerk van Jezus-Eik en de grens met 
Oudergem een positief effect zal hebben 
op de parkeergelegenheid in die zone.
Hierbij vooralsnog enkele bedenkingen:
1) Een blauwe zone is steeds een beperking 
die zeer vaak onduidelijkheid met zich 
mee brengt. We zouden de inwoners en 
bezoekers van Jezus-Eik van veel ergernis 
en frustratie kunnen besparen mits er vol-
doende parking aanwezig zou zijn. Zeker 
op een locatie als Jezus-Eik, die het moet 
hebben van bezoekers, begint een goed 
parkeerbeleid met voldoende parking.  
2) Een blauwe zone werkt enkel 
wanneer er voldoende controle is.  

3) Het invoeren van een blauwe 
zone zal naar alle waarschijnlijk-
heid de druk op de parking van GC de  
Bosuil verhogen. De capaciteit van deze 
parking is nu reeds ruim onvoldoende. 
Deze wordt nu reeds intensief gebruikt door 
leerkrachten en ouders van de vrije Basis-
school van Jezus-Eik, bezoekers aan de 
horeca en bezoekers aan het Zonïenwoud. 
Bovendien stijgen de bezoekersaantallen 
van GC de Bosuil zelf, zowel voor activitei-
ten ’s avonds, als voor activiteiten overdag. 
De komst van een nieuw appartements-
gebouw op de hoek van de Witherendreef 
en de Eeuwstraat tenslotte, zal de druk 
nog extra verhogen. Een meer duurzame 
oplossing dringt zich op. Wij hopen dat de  
intenties van het Masterplan Jezus-Eik 
snel worden omgezet in concrete acties, 
met name inzake parkeergelegenheid.

Vroeger en nu
Zo’n 70 jaar geleden eindigde de  
oorlog van 1940-1945 in Jezus-Eik met 
de bevrijding door Canadese soldaten. 

Er werd feest gevierd in het cen-
trum van Jezus-Eik. De cafés in 
het centrum werden druk bezocht. 

Volgens de overlevenden waren 
de Canadese soldaten toen niet 
echt blij: Zij moesten vermoedelijk 
ons land verder bevrijden.
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Wie kent ‘onze’ oude watertoren niet 
van Jezus-Eik ? Deze werd gebouwd in 
1935 en is een vrij merkwaardige toren 
waarvan er slechts een tiental bestaan 
van het zelfde type. De buitenzijde ervan 
is ook uitzonderlijk rijk versierd met  
elementen, ontleend aan de art-décostijl. 

Deze toren moet zeker gezien  
worden als een waardevol gebouw dat 
voor de toekomst moet gevrijwaard 
worden. Op deze lege en ongebruik-
te watertoren staan zendmasten van  
allerlei operatoren met mogelijke  

kwestie is dus absoluut geen simpe-
le kwestie waar op korte termijn een 
éénduidig antwoord op te vinden is. 
‘Onze’ watertoren is door leeg-
stand, en ook door het aanbrengen 
van de zendmasten, flink  
beschadigd en wacht op renovatie.

Een nieuwe bestemming vinden 
is nodig, liefst ZONDER afzichte-
lijke en misplaatste zendmasten. 
Wij zien ons dorpscentrum liever  
ZONDER mogelijke zendmaststraling 
die enig gevaar kunnen  opleveren voor 
onze spelende  kinderen, want ‘ook  
kinderen zijn kwetsbaar’!

Zendmasten
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korte(re) termijn extra ondersteunen. 
Snelle oplossingen van kleinere 
projecten zijn essentieel om een 
geloofwaardig Masterplan op 
lange termijn te ondersteunen.

We willen ook een aantal pijnpun-
ten publiekelijk accentueren, de visie 
van het studiebureau aanvullen en  
verfijnen. We vinden het dan ook  
wenselijk zelf een “RUP” (Realistische 
Urgentie Prioriteitenlijst) eerstdaags 
bij te voegen aan het Masterplan.
Deze kleine(re) ingrepen moeten  
leiden tot een aangenamere en meer  
functionele leefomgeving in Jezus-Eik 

zonder onoverkomelijke financiële  
inspanningen.

Jezus-Eik als ‘voordeur’ van Overijse 
bepaalt in grote mate het beeld van de 
gemeente. Ons dorp (met ‘zijn’ Brus-
selsesteenweg) is wellicht het meest 
gebruikte portaal van de gemeente 
Overijse. Jezus-Eik biedt echter alles-
behalve het verhoopte ‘Vlaams, Groen 
en Landelijk’ beeld. Een structureel  
beter ingericht en groener straatbeeld 
zal op eenieder een positieve invloed 
hebben. Niet alleen onze dorpskern, 
maar ook het verder traject van de steen-
weg en zijn omgeving zullen hierbij  
voordeel hebben. Meer nieuws volgt!

Masterplan
Op donderdag 11 juni jl. werd door 
de gemeente Overijse en het studie-
bureau BUUR uit Leuven een nieuw  
toekomstbeeld, een Masterplan, over 
Jezus-Eik voorgesteld. Deze visie werd 
via alle gemeentelijke kanalen en pers 
openbaar gemaakt, gepubliceerd en 
voorgesteld aan alle Jezuseikenaren. 

De dorpsraad van Jezus-Eik is  
tevreden met het initiatief van de  
gemeente Overijse. Samen met de 
voorstellen van het Agentschap  
Natuur en Bos en het Agentschap  

Wegen en Verkeer formuleert het  
studiebureau BUUR in een tiental punten 
een nieuwe visie over ons dorp. Wat is 
het toekomstbeeld van Jezus-Eik ? Hoe 
kunnen onze ‘troeven’ gebruikt worden 
om ons dorp stevig te herwaarderen. 

We kunnen niet ontkennen dat nieuwe 
visievormingen, gemeentelijke struc-
tuurplannen of lange termijnprojec-
ten belangrijk en noodzakelijk zijn.
In afwachting van de uitvoering van 
de vooropgestelde globale oplos-
singen van dit nieuwe masterplan 
(sommige elementen zijn op zeer 
lange termijn gepland), wilt de dorps-
raad een aantal zinvolle thema’s op  

Op een spandoek tegen de voorgevel van de Vrije 
Basisschool, in de schaduw van de watertoren, 
staat te lezen: “Ook kinderen zijn kwetsbaar”.  
Wel ironisch!

zendmaststraling als gevolg. Deze  
antennes staan er ook echt ongelukkig: 
net bij de chirojongenslokalen en op een  
tiental meter van de Vrije School. 
Net zoals in de gehele stralingskwestie 
is er in de wetenschap geen éénduidig 
antwoord  voor de zendmastkwestie. 

Volgens de overheid is bij het plaatsen 
van zendmasten aan alle veiligheids-
richtlijnen voldaan. Volgens andere 
bronnen zouden zendmasten negatieve  
effecten hebben op de gezondheid. Dit 
is het beeld dat de laatste jaren aan het 
ontstaan is: een welles-nietesspelletje 
tussen wetenschappers. De zendmast-



 



v.u. Geoffrey Heyrbaut, Witherendreef 1, 3090 Overijse 
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Na de installatie van een AED-defibril-
lator op de voetbalsite in Jezus-Eik 
door de gemeente Overijse organi-
seerde VOK Jezus-Eik twee sessies 
rond het gebruik van AED-toestellen. 
Onder de deskundige leiding van het 
Rode Kruis afdeling Druivenstreek 
kregen de VOKers les over de eerste 
handelingen bij ongevallen en hoe 
een AED-toestel werkt.  Vermits het 
een buitentoestel is werden ook de  
buren uit de L. Gunsstraat uitgenodigd. 
Later op het jaar volgen nog nieuwe 
sessies.  Maar intussen mag VOK zich 
toch een hartveilige sportclub noemen 
vermits meer dan 20 % van zijn leden 
de basiskennis defibrilleren onder de 
knie heeft. Meer info: vokjezus-eik.be 

Na bijna 14 jaargangen en meer dan 
40 edities in eenzelfde stijl, was het 
tijd om de dorpskrant van Jezus-Eik 
opnieuw uit te vinden. Het helikop-
terzicht van onze mascotte was de  
inspiratie voor de nieuwe naam 
“Uilstekend”. We blijven vanzelfspre- 
kend fan van het eerste uur van de  
verenigingen uit Jezus-Eik, maar 
deze nieuwe dorpskrant wil 
ook de kritische blik zijn op het  
leven in ons dorp, en oog hebben 
vooralles en iedereen in Jezus-Eik.
Vandaar enkele vaste rubrieken zoals 
“Doorgedrukt” waarin we meegeven wat 
wij adviseren aan het gemeentebestuur, 
“In het vizier” waarbij we een opvallende 

VOK Hartveilig

Dorpskrant in ’t nieuw! 

Uilstekend DORPSKRANT
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dorpsgenoot in de belangstelling 
plaatsen of “Jezus-Eik Vroeger en Nu” 
dat telkens een oud beeld verbindt 
met een actuele foto. Daarnaast 
belichten we in elke editie 1 of 2  
“Dossiers”, komt er een organisatie aan 
het woord en is er de activiteitenkalender. 
Schrijf gerust mee aan de dorps-
krant. Heb jij een thema, een idee, een  
verslag of een activiteit ... Laat van u 
horen via dorspkrant@jezus-eik.be. Alle 
suggesties zijn bijzonder welgekomen.  
Meer weten over de werking van de 
dorpsraad of de dorpskrant? Tijdens 
Jezus-Eik Kermis zijn wij aanwezig 
op Radio Jezus-Eik, de masterplan-
wandeling en op de Rommelmarkt 
in de Kasteelstraat. Graag tot dan! 
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‘Jezus-Eik Uilstekend’ is een  

uitgave van Dorpsraad Jezus-Eik en  

verschijnt viermaal per jaar in 

maart, augustus, oktober en  

december. Verantwoordelijke  

uitgever: Pips Luppens, Brusselse- 

steenweg 538, 3090 Overijse. 

Redactie: Leden Dagelijks bestuur

Stijn Couder, Erik Janssen, Christine 

Derycke, Gerdi Verheyden, Guus 

Luppens, Stef Borremans, Kris  

Dewaegenaere en Geoffrey Heyrbaut.

Bestel gratis uw exemplaar. Het 

spaart wat bomen, tijd en energie 

wanneer je kiest voor een digitale 

versie. Maar mits het doorgeven 

van uw adres steken we hem 

met plezier in uw bus. Voor een 

artikel, jullie agenda, aanvragen, 

een ongezouten mening, ... één 

adres: dorpskrant@Jezus-eik.be.

Coverfoto: Koedalstraat met zicht 

op Sparrenlaan - Erik Janssen  

Gedrukt bij Drukkerij Dewaet.

COLOFON
Omelettenkermis
vrijdag 4/09 - zaterdag 5/09 – zondag 6 /09
Chalet van VOK - Louis Gunsstraat 36. 
 
Jezus-Eik Kermis 
Vrijdag 11/09 – zaterdag 12/09 – zondag 13/09
In het hele dorp van Jezus-Eik.

Spaghetti-avond Vrije Basischool 
Vrijdag 25 september
VBS OLV Jezus-Eik organiseert een spaghetti-avond 
in de school, Witherendreef 25, vanaf 17 uur. 

Pannenkoekennamiddag 
zondag 18 oktober 
Pannenkoekennamiddag van OKRA van 14 tot 17 uur
Chalet van VOK - Louis Gunsstraat 36.
 
Witlooffestival
Zaterdag 24 oktober 
Overijse Concert Band organiseert haar jaarlijks  
witlooffestival vanaf 18 uur in het GC De Bosuil.  
Gastoptreden door fanfare “Sint Michaël” uit Terlanen.

Musical ‘De tovenaar van Oz’
Vrijdag 20 november
VBS OLV Jezus-Eik presenteert de musical ‘De tove-
naar van Oz’ in GC De Bosuil. De namiddagvoor- 
stelling start om 14 uur, de avondvoorstelling om 
19.30 uur.
 
Wintermarkt 
Vrijdag 11 december 2015
GBS Jezus-Eik organiseert hun wintermarkt in de 
school, Brusselsesteenweg 592,  van 16u tot 19u.

Kerstconcert
Zaterdag 19 december 
Overijse Concert Band organiseert haar jaarlijks  
concert om 20 uur in de kerk van Overijse.
Gastoptreden door popkoor “Dames en Heren”.

Kerstdrink Dorpsraad Jezus-Eik 
Zondagnamiddag 20 december 2015
Kerstdrink in de Bloemenwijk vanaf 15u.



JEZUS-EIK KERMIS   

BESTEBUREN TUINFESTIVAL 
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JAZZ MET PIT: HET FESTIVAL  

EN NOG ZOVEEL MEER… 

HET GORDELFESTIVAL   

2015-2016 


