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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:
Pips Luppens
Brusselsesteenweg 538 - Overijse.

Leden van het dagelijks bestuur:
Pips Luppens
Stijn Couder
Christine De Rycke 
Gerdi Verheyden 
Guus Luppens 

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 is tevreden dat er na een jarenlang 
verzoek een zebrapad aangebracht werd op de 
Brusselsesteenweg ter hoogte van de Reebokweg. 
Een bijkomende verhoogde middenberm en ver-
keerslichten zou deze plek echt veilig maken.

Een paar voorbeelden :

Nieuw zebrapad

De geschiedenis van Jezus-Eik
www.bloggen.be/jezuseik

Stef Borremans
Geoffrey Heyrbaut 
Guido Maene
Hugo Dewit



UILSTEKEND DORPSKRANT

Een traditie aantrekkelijk en fris houden 
is niet altijd even gemakkelijk. De sleutel 
tot succes is, volgens VOK, de toevoeging 
van enkele nieuwigheden. Zo kwam VOK 
enkele jaren geleden met een fotozoek-
tocht die je langs de mooiste Jezus-Eikse 
wijken bracht, later kwam er een pannen-
koekenbak bij.
 
Dé klassieker van Jezus-Eik blijft natuur-
lijk de traditionele wedstrijd tussen Chiro 
Jezus-Eik en VOK Jezus-Eik. Het werd een 
frisse en leuke familiedag waar jong en 
oud z’n gading vond. 

El Classico
Reeds enkele jaren staat de ‘El Classico van 
Jezus-Eik’ bekend als een leuke voetbal-
match waar hilariteit en onhandigheid 
schering en inslag zijn. 
Meer en meer zien we toch dat er binnen 
de leiding van Chiro Bosuil echt voetbal-
talent aanwezig is. Dit jaar stond de match 
garant voor spanning en mooi voetbal.
Een paar maal kwam VOK op voorsprong 

Vurig Jezus-Eik
en hadden zij het overwicht in de wed-
strijd waarop de Chiroleiders nieuwe 
tactieken implementeerden. Vooral tijdens 
de tweede helft werd het nagelbijten…
Uiteindelijk werd het een 5-5 eindstand, 
waarna de Chiroleiding de overwinning 
opeiste met de penalty’s.

Fakkeltocht
De fakkeltocht kon opnieuw op tientallen 
deelnemers rekenen. Met toestemming 
van de boswachter liep de fakkeltocht 
een stukje door het Zoniënwoud. Dit was 
een speciale ervaring. Het woud was er 
pikdonker en muisstil. Met het licht van 
de fakkels trotseerden de deelnemers het 
duister. Toen de deelnemers uit het bos 
kwamen was er warme chocomelk voor 
de kinderen en een glaasje jenever voor 
de volwassenen. Terug aangekomen op 
het VOK-terrein kon iedereen zich verwar-
men aan een knetterend vuurtje. Net als 
vorige jaren waren er pannenkoeken voor 
iedereen.
Met dank aan Koenraad Dekens/VOK
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| ZATERDAG 13 JANUARI 2018 |  
VANAF 19 UUR 

GC de Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse  
Tickets en Info: www.debosuil.be, info@debosuil.be, 02 657 31 79 

ALAIN BIANCHIN, AMALFI, CAFETARIA DE BOSUIL, L’ARTI,  

JUICE&BAR ORGANIC, MERCATOR, STONE ISLAND en DE WOUDPOORT 

MASTERCHEF  
· Jezus-Eik·

TOPKEUKENS
8

 B     RD
op uw

Met gratis 
nieuwjaar 
cocktail

Een initiatief van Partner Met medewerking van 

RAAD voor 
 LOKALE ECONOMIE 

Overijse

LIVE MUZIEK VAN JOLIEN THIJS TRIO

Inschrijven  
aangewezen voor  

maandag  
8 januari 2018
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Inschrijven aangewezen voor
voor maandag 8 januari 2018

Masterchef Jezus-Eik
8 topkeukens op uw bord
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Boek je ticket voor  8 januari, dan is uw 
menu gegarandeerd!  Maar ook wie de 
sfeer wil komen opsnuiven en genieten van 
enkele  glazen is welkom.

De inkom is gratis! Jezus-Eik op zijn 
lekkerst. Daar moet je bij zijn!

  1 eetkaart vvk:  20 euro voor 5 porties en 1 drank
   1 eetkaart kassa: 25 euro voor 5 porties en 1 drank
   1 eetticket kassa: 5 euro voor 1 portie 

Een initiatief van :                     Partner :

Voor een lekker feest moesten wij niet ver 
zoeken. Jezus-Eik is tot ver buiten zijn gren-
zen bekend voor zijn culinair dorpscentrum. 

Acht topchefs uit Jezus-Eik stellen hun 
specialiteit voor. Koop een eetkaart en voor 
amper 20 euro krijg je 5 heerlijke porties en 
een bijhorend drankje. Hiermee heb je een 
volwaardig meergangen menu van hoog-
staande kwaliteit. 

Geniet bovendien 
van een optreden 
van Jolien Thijs.
Zij brengt u in de 
juiste stemming. 

ONZE  8  MASTERCHEFS 

        Alain Bianchin                             Amalfi                    Cafetaria de Bosuil                         L’Arti

    Juice & Bar organic                  Mercator                         Stone island                      De Woudpoort 

Zaterdag 13 januari 2018 vanaf 19 uur 
GC de Bosuil, Witherendreef 1, Jezus-Eik

M.m.v de Raad van Lokale Economie Overijse
Met steun van het gemeentebestuur Overijse

 Info en tickets: www.debosuil.be 
info@debosuil.be  •  02 657 31 79

UILSTEKEND DORPSKRANT

➜
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De Overlegcommissie van Oudergem 
heeft een positief advies gegeven (mits 
een aantal bijkomende voorwaarden) 
omtrent de realisatie van het Oaktree 
project. Het is nu aan het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu 
Brussel om de vergunningen van 
Stedenbouw en Milieu al dan niet toe 
te kennen.

Er blijven echter nog verschillende 
mogelijkheden open.
In het geval dat de tweeledige vergun-
ning wordt toegekend kunnen de 
werken aangevat worden (na het 
toekennen van de werfvergunning).

Krijgen de projectontwikkelaars géén 
toelating en dan moet er een nieuw en 
3de project hertekend worden.
Indien een 3de project wordt ingediend 
met ingrijpende aanpassingen aan de 
huidige plannen is er terug een nieuw 
openbaar onderzoek nodig.

Rekening houdend met het gebrekkig
advies vol met onduidelijke en vage 
voorwaarden opgelegd door de Overleg-
commissie is het onmogelijk te voorzien 
welke beslissing zal genomen worden 
(toelating of weigering).

Het OAKtree project langs de 
Welriekende dreef

Lees verder op volgende pagina ➜



We moeten dus in de komende weken, of 
zelfs maanden, zeer opmerkzaam blijven 
omtrent aanplakbrieven op de Oaktree site 
(Welriekendedreef ).
Indien er goedkeuring is, is dit de enige 
plaats waar dit wordt meegedeeld. Er is 
geen enkele briefwisseling omtrent de 
beslissing. 

We rekenen er op dat iedereen die aan-
plakbrieven opmerkt omtrent

de eventuele werken op de Oaktree site 
(Welriekendedreef nrs. 16, 20 en 22), dit 
onmiddellijk meedeelt.
Indien het huidig project toch wordt goed-
gekeurd blijft de enige optie een verzoek 
tot annulatie en opschorting bij de Raad 
van State.

 
Met dank aan Michèle Verhaert, woordvoedster 
actiecomité Welriekendedreef
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Begraafplaats Reebokweg

U heeft wellicht gemerkt dat er de laat-
ste maanden werken gestart zijn op de 
begraafplaats van Jezus-Eik. Deze werken 
kaderen in de eerder opgemaakte en 
goedgekeurde beleidsnota rond onkruid-
bestrijding.

De gemeente Overijse heeft vooropge-
steld om elk jaar één begraafplaats om te 
vormen naar een ‘pesticidenvrije’ begraaf-
plaats. Vorig jaar gebeurde dit in Terlanen. 
Dit jaar staat de begraafplaats van Jezus-
Eik op de planning. 

Door de grootte van de begraafplaats wor-
ken de werken in twee fasen uitgevoerd. 
De eerste fase omvatte het vellen van een 
paar overjaarse bomen. Daarna werden er 
klinkers gelegd. In het voorjaar van 2018 
zullen de groenwerken van start gaan.
 

Vanaf eind april 2018 starten de groenwer-
ken waarbij de grindpaden omgevormd 
worden naar gras en wordt er beplanting 
voorzien op de open zones rond de bestra-
ting en rond de graven.
 
Er komt op de begraafplaats een bord met 
alle uitleg over het nieuwe onkruidbeleid 
en het hoe en waarom van deze werken. 
 
Belangrijk om weten is dat de begraaf-
plaats open blijft tijdens de werken en dat 
de gemeente Overijse probeert zo weinig 
mogelijk hinder te veroorzaken. 
Tijdens eventuele plechtigheden worden 
de werkzaamheden uiteraard gestaakt.

Indien u vragen heeft over de werken of de verdere 
planning mag u altijd contact opnemen met 
Frederik Derom van de dienst Werken in Eigen 
Beheer op 02 785 34 44 of frederik.derom@overijse.be.

UILSTEKEND DORPSKRANT



Jezus-Eik vroeger en nu

Restaurant Père Ernest

 9

UILSTEKEND DORPSKRANT

Waar nu een uitvaartcen-
trum is was vroeger een 
gerenomeerde 
restaurant ‘Père Ernest’ 
genaamd.  ‘Hoge pieten’ 
kwamen er geregeld tafelen. 

Oudere Jezus-Eikenaren 
fluisterden dat deze gastro-
nomische maaltijden wel 
eens uit de hand liepen en 
er meer gebeurde dan alleen 
maar tafelen. 

Later kwam restaurant Il 
Palio zich hier nestelen en 
nadien had marketing-
bureau Luon zijn kantoren in 
dit fraaie gebouw.



Geluidschermen E411
De geluidschermen langs de E411 ter 
hoogte van de Kersenbomenlaan zijn 
versleten en stuk. 
Loskomende panelen liggen er gevaarlijk 
dicht bij de oprit. 

In pers en verkiezingsfolders wordt af en 
toe gewag gemaakt van een mogelijke 
vernieuwing. 
Tot op de dag van vandaag blijft er 
echter alles roerloos liggen. 
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--------------------------------------------------------------
 Zondag 18 maart 2018 vanaf 11u30
 Lenterestaurant
 GC de Bosuil 
 Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 18u  
 Folklore-avond
 met vishapjes
 GC de Bosuil
 Org.: De Koerp
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 22 december om 20u30
 Winterconcert 
 met Guido Belcanto
 GC de Bosuil
 Org.: Overijse Concert Band
---------------------------------------------------------------
  Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart  
 Groepsfeest 
 GC De Bosuil
 Org.: Chiro Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------

Verenigingskalender

De dorpsraad van Jezus-Eik 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, onthaalpoort Zoniënwoud/Rup11,… of enkele dorpsactiviteiten
mee willen organiseren zoals Jezus-Eik kermis, Kerstdrink, Prochefiest,…

of meewerken aan ons 3-maandelijkse dorpskrant :
artikels schrijven, foto’s nemen, ons krantje verdelen...

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,

onze facebookpagina,  via onze website www.jezus-eik.be of neem contact met
onze voorzitter, Pips Luppens 02 657 33 20
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