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‘Jezus-Eik Uilstekend’ is een
uitgave van de dorpsraad Jezus-Eik en
verschijnt viermaal per jaar: in maart,
augustus, oktober en december.

Redactie/verantwoordelijke uitgever:
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Stijn Couder
Christine De Rycke 
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Bestel gratis uw exemplaar. Mits het 
doorgeven van uw adres steken we 
de papieren versie met plezier in uw bus.
Nog beter als u kiest voor een digitale
versie. Het spaart bomen, tijd en
energie uit.

Voor een artikel, jullie agenda, aan-
vragen, een ongezouten mening,... 
één adres: dorpskrant@jezus-eik.be.

Gedrukt bij drukkerij Dewaet

De dorpsraad van Jezus-Eik is er in geslaagd om 
een oldtimer caravan aan te kopen die in 1969 in 
Jezus-Eik werd gefabriceerd.

In 1956 werd door de firma Dombard in de 
Kapucijnendreef in Jezus-Eik de eerste WaWa-
caravan geproduceerd en op de markt gebracht. 
 
De dorpsraad is erg opgetogen dat ze dit uniek 
stukje erfgoed op de kop kond tikken, temeer er con-
crete plannen zijn vanuit de gemeente Overijse om 
de oude  fabrieksterreinen van WaWa-Dombard aan 
te kopen en er een recreatieve bestemming aan te 
geven. (jeugdlokalen Chiro, sportzaal scholen, toe-
gangspoort Zoniënwoud, parking voor bezoekers 
horeca en GC Bosuil Jezus-Eik...) Dit kadert allemaal 
in het Masterplan waarvan de realisatie veelbelo-
vend is voor de toekomst van ons dorp.
 
Deze WaWa-caravan zal op verschillende evene-
menten worden ingezet en zal vooral ook dienst 
doen als mobiele studio voor de occasionele ” Radio 
WaWa Jezus-Eik.”  Dit Jezus-Eiks pareltje zal te zien 
en te horen zijn tijdens de druivenstoet van Overijse 
(zondag 20 augustus) en op het vierdaags kermis-
weekend Jezus-Eik met het drive-in filmfestival en 
op de rommelmarkt in de Kasteelstraat.

Dorpsraad koopt WaWa-caravan
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In het midden van de Marnixlaan zal 
een natuurlijke en groene bufferzone 
ingericht worden om de wateroverlast in 
deze wijk op te lossen. Dit zal gebeuren 
door het regenwater bij onweersbuien 
op te vangen en te bufferen in een 
ecologische en groene bufferzone met 
veel struiken, planten en bomen.
 
Er zal aandacht besteed worden aan de 
herinrichting van de straat zodat het een 
aangename(re) en veilige(re) plek wordt 
om te wandelen, te verpozen of gezellig 
samen te zijn met de buurtbewoners. 

Het openbaar onderzoek is afgelopen en 
op 9 mei j.l. konden de wijkbewoners de 
plannen ter plaatse inkijken en opmer-
kingen formuleren, vragen stellen en 
voorstellen doen. De infotent stond op 

Wateroverlast in de Marnixwijk
het grasperk aan het kruispunt van de 
Marnixlaan, de Rembrandtdreef en de 
Teniersdreef,  de exacte locatie waar de 
bufferzone zal aangelegd worden. 

De start van de werkzaamheden is ge-
pland begin 2018. Volgens de gemeente 
zal  deze zone volledig afgewerkt zijn 
tegen september 2018. De groene zone 
wordt kwalitatief verbeterd met rond 
de waterbuffer een kleine parkzone met 
terrasvloer, bomen en struiken.

Volgens de bevoegde schepen zal hier-
mee niet alleen de wijk beter beschermd 
worden van wateroverlast, ook de lager 
gelegen woningen en Eizer-centrum 
zullen gevrijwaard worden van water-
overlast.
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4 1960: officiële 
opening 
autosnelweg 
in Jezus-Eik 
Het eerste deel van 
de E40, later de E411, 
komt tot stand 
tussen 1959 en 1963. 
In die tijd spreekt 
men van de auto-
strade naar Waver.
In 1960 wordt het 
eerste gedeelte 
officieel in gebruik 
genomen in 
Jezus-Eik. 

Jezus-Eik vroeger en nu

2017:
Europese
verkeersader 
De verkeersdrukte  
op de E411 is niet 
meer te vergelijken 
met het verkeer van 
meer dan 50 jaar 
geleden. Een derde 
baanvak in beide 
richtingen moest 
noodgedwongen bij  
aangelegd worden. 

Gelukkig ligt de auto-
snelweg ter hoogte 
van het dorpscen-
trum in een bedding 
en de groene bruffer 
schermt het centrum 
ietwat af.

Foto’s genomen vanop de brug richting Oudergem
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De oudste winkel van Jezus-Eik

Het oudste winkeltje van Jezus-Eik 
vind je in de Reebokweg. Uitbaatster 
Lucienne Wicot, een kranige tachtig-
plusser, houdt deze textielzaak reeds 
bijna 60 jaar lang open.

Lucienne is geboren en getogen op 
Speelberg in Overijse-centrum, waar ze 
ook naar de lagere school ging. Vervol-
gens trok ze tot haar 15de naar de huis-
houdschool in ’t Klooster op de Brussel-
sesteenweg, waarna ze les volgde op de 
naaischool (de Coupe) in Hoeilaart tot 
haar 18de. 

Als kind van een serristengezin hielp ze 
vaak mee op het druivenbedrijf maar op 
zondagnamiddag werd ze opgevangen 
bij de “Mamèrkes” in Mariëndal om later 
bij de B.J.B. te belanden. Toen de B.J.B. 
hulp verleende tijdens een Vlaamse 
kermis in Ganspoel, leerde ze haar toe-
komstige man René Stuckens kennen, 

waarmee ze twee jaar later trouwde. 
Aanvankelijk ging Lucienne als verkoop-
ster werken in Brussel, maar toen er 
kindjes kwamen besloten ze in 1959 een 
eigen textielzaak op te starten in Jezus-
Eik. Niet alleen dorpsgenoten maar ook 
inwijkelingen kwamen over de vloer 
voor “mercerie”, ondergoed, wol, heren-
hemden,  werkkledij, rokken, kleedjes en 
ook droogkuis.

Net voor ze op pensioen wilden gaan 
stierf René op 59-jarige leeftijd aan een 
hartinfarct. Lucienne heeft toen beslist 
om de winkel te houden en dat doet ze 
tot op de dag van vandaag nog steeds 
met hart en ziel. 
Ze vindt het wel jammer dat ons dorp 
in twee gesplitst wordt door een veel te 
drukke steenweg, “anders zou het han-
delscentrum van Jezus-Eik veel aange-
namer en klantvriendelijker zijn”, wou ze 
ons nog kwijt.
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Maurice Vandenhouten werd geboren 
op 24 juni 1921 en stierf op 30 april 
2017. 

De 1ste juni van 1947 werd hij leerkracht 
in de gemeentelijke basisschool van 
Jezus-Eik waar hij onderwijs gaf aan de 
drie jongste leerjaren terwijl meester 
Devriese de oudere drie leerjaren voor 
zijn rekening nam. 

Zo’n tien jaar later kwam hij met zijn 
gezin wonen in de vertrekken die bij het 
schoolgebouw horen. Toen hij school-
hoofd werd richtte hij één van zijn beste 
kamers in als leslokaal waardoor er drie 
graadklassen ontstonden. 
Zijn oud-leerlingen zijn terecht fier 
onderwijs te hebben gekregen van een 
respectabel man als “ Meester Vanden-
houten”.

(Bron VK blad)

In memoriam
Maurice

Vandenhouten
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Jezus-Eik moest 
op 20 mei 2017 af-
scheid nemen van 
Freddy Goossens 
die in zijn 80ste 
levensjaar overleed. 
Meer dan 20 jaar 
lang was Freddy 
lid van de kerk-

fabriek O.-L.-Vrouw Jezus-Eik waar hij 
de financiële en administratieve taken 
op zich nam. Hij zorgde ook voor een 
gedetailleerde inventarisering van de 
parochiale archieven met een ordelijke 
classificering.

Zijn ervaring als leerkracht wiskunde 
(hij schreef zelf schoolboeken wiskunde 
voor uitgeverij De Boeck) kwam goed 
van pas bij de binnenrenovatiewerken 
van de kerk. Zo was hij steeds aanwezig 
bij de wekelijkse werfvergaderingen met 
de gemeentelijke verantwoordelijken, 
de architect en de werfleiders.

Freddy was ook reporter van dienst 
en maakte albums van de foto’s die 
hij  tijdens  de herstellingswerken had 
genomen. Elk jaar maakte hij tevens een 
album van alle parochiale activiteiten. 

Zowel Okra als  Dorpsraad kon steeds op 
zijn trouwe medewerking rekenen. Zijn 
overlijden laat zeker een grote leemte 
achter in Jezus-Eik.

(Bron Parochie Jezus-Eik) 

In memoriam
Freddy

Goossens
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Verenigingskalender
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 Zondag 20 augustus om 11 uur 
 Aperitiefconcert Druivenfeesten  
 Justus Lipsiusplein 
 Org.: Overijse Concert Band
--------------------------------------------------------------
 1, 2 en 3 september 
 Omelettenkermis
 VOK-châlet (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
 Vanaf 8 september 2017
 Start Voetbalcompetitie
 Org.: VOK Jeus-Eik
 Info: www.kavvv-vb-ov.be 
 www.vokjezus-eik.be
---------------------------------------------------------------
 Zondag 10 september 
 Rommelmarkt
 Kasteelstraat
 i.s.m. de Bosuil en dorpsraad 
---------------------------------------------------------------
 Zondag 10 september om 9u30 
 Openluchtmis
 n.a.v. Jezus-Eik kermis
 Mariahof
 I.s.m. Overijse Concert Band
---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 22 september vanaf 17u
 Spaghetti-avond
 GC de Bosuil
 Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
 Zaterdag 21 oktober vanaf 18 uur
 Witlooffestival
 gastoptreden Sint Michaëlfanfare
 uit Terlanen
 GC de Bosuil 
 Org.: Overijse Concert Band
---------------------------------------------------------------
 Woensdag 1 november om 10 uur
 Eucharistieviering
 opgeluisterd door
 Overijse Concert Band
 Kerk Overijse
---------------------------------------------------------------

 4 t.e.m. 12 november 2017
 29ste fotosalon
 Tentoonstellingsruimte GC de Bosuil
 Org.: Fotoklub KREATIEF
 Inkom: gratis
---------------------------------------------------------------
 11 november 2017
 Voetbalwedstrijd Chiro – VOK
 Familie-wandeling
 afgesloten met pannenkoeken
 Louis Gunsstraat 34 – Jezus-Eik
 Org.: VOK Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 17 november
 Musical
 GC de Bosuil 
 Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 23 december om 20u30
 Winterconcert 
 met Guido Belcanto
 GC de Bosuil
 Org.: Overijse Concert Band
---------------------------------------------------------------

Fo tok lub
KREATIEF

Overijse

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE BOSUIL
WITHERENDREEF 1 • 3090  JEZUS-EIK-OVERIJSE

Zaterdag 4 november
van 14 tot 18 uur

zaterdag 11 november,
zondagen 5 en 12 november

van 10 tot 18 uur

Tijdens de week is de tentoonstelling open
gedurende de kantooruren.
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M. VANDENDRIESSCHE
DAKWERKEN
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www.vddmarc.be • vdd.marc@skynet.be
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