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Mysterieuze bossen : een feeërieke wandeling in Jezus-Eik
van zaterdag 13 oktober 2018
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Mysterieuze bossen
(foto’s cover)

Op zaterdag 13 oktober kon je met de hele familie een
mysterieuze avondwandeling maken met verschillende
optredens. Langs de route kon je op verschillende plekken luisteren naar verhalen en legendes over Jezus-Eik.
Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde een toeristische
campagne over ‘Mysterieuze Bossen’ waar meerdere
gemeenten aan deelnamen.
In Jezus-Eik, werd samen met het GC de Bosuil, de Chiro
en de VOK, deze familievriendelijke spektakelwandeling
georganiseerd door het nachtelijke Zoniënbos. Extra
wandelingen werden bijgevoegd wegens het groot
aantal deelnemers.
Met een lampion in de hand luisterden de deelnemers
naar verhalen en legendes over Jezus-Eik. Verschillende acts zorgen voor een sfeervol spektakel. Het
werd een avond met boeiende optredens langs het
donker parcours. De wandelroute werd fraai verlicht met
theelichtjes, kaarsjes en lampions. De rookmachine met
gekleurde spots maakte de route heel mysterieus.

COLOFON
‘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 - Jezus-Eik.
Leden van het dagelijks bestuur:
Pips Luppens
Stef Borremans
Stijn Couder
Geoffrey Heyrbaut
Gerdi Verheyden
Guido Maene
Guus Luppens
Hugo Dewit
David Beckers
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,
aanvragen, een ongezouten mening,...
één adres: dorpskrant@jezus-eik.be.

De avond werd gezellig afgesloten in de Mariahof met
een gratis drankje.
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De geschiedenis van Jezus-Eik
www.bloggen.be/jezuseik

Gedrukt bij drukkerij Dewaet
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Prochefiest 2019

dorpsraad Jezus-Eik
i.s.m. GC de Bosuil.
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De avond start om 19 uur met een nieuwjaarsreceptie. Vanaf 20 uur begint het
spannend spelprogramma en omstreeks
22 uur volgt een denderend optreden van
de muziekgroep Los Kabrios.
Ook niet-spelers zijn welkom om de sfeer
op te snuiven van spanning en plezier.
Na het ploegenspel kan immers ook nog
individueel en zonder inschrijving verder
gespeeld worden.
Dit is de eerste activiteit die kadert in het
project ”Cultuur in je Buurt” in Jezus-Eik,
waardoor de toegang gratis kan aangeboden worden.

✳

Niet alleen verenigingen maar ook gezinnen, familieleden, buren, wijkcomités,
vrienden, politieke partijen, dorpsraden en
mensen die buiten Jezus-Eik wonen, zijn
welkom.
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Twintig ploegen zullen trachten om 13
verschillende fictieve nestkasten te kraken
waarbij zoveel mogelijk bosuil-eieren
verzameld moeten worden. Dit kan door
raadsels of puzzels op te lossen, kwisvragen
te beantwoorden en door samen met je
medespelers creatief na te denken.
Iedereen kan meedoen met een ploeg die
best vooraf inschrijft via GC de Bosuil.
(deelnameprijs = 25 euro per ploeg van
maximaal vijf deelnemers).

!
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Op zaterdag 12 januari wordt iedereen uitgedaagd om zijn kennis te meten met die
van onze mascotte Leonart, de bosuil.

Organisatie:

✳

Het traditioneel ‘Prochefiest’ van Jezus-Eik
brengt sinds meer dan 50 jaar de dorpsgemeenschap bij elkaar tijdens het tweede
weekend van januari, telkens weer met een
ander concept en in een nieuw kleedje.
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Los Kabrios

Met de steun van

In het kader van
‘Cultuur in je buurt’
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GC de Bosuil organiseert reeds meer dan 30 jaar

de WEEK VAN HET BOS
in Jezus-Eik

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan.
Kortom RAVOTTEN!
Buiten spelen en op avontuur gaan in
de natuur, dat doen we reeds lang in het
Zonienbos. Tijdens de Week van het Bos
(15-19 oktober 2018) werden zoveel mogelijk basisscholen uit de streek gemotiveerd
om het bos te (her)ontdekken.

Dit jaar is het het doe-de-boskampioen
parcours (ingang speelbos) uitgebreid met
4 nieuwe proeven en wist-je-datjes. Een
handig plannetje zorgt er voor zodat alle
13 proeven makkelijk te vinden zijn.
Het goede nieuws is dat het ‘doe-de-boskampioen-parcours’ permanent in het bos
blijft en je dus op ieder moment met de
kids, familie en vrienden het parcours kan
ontdekken en dit geheel
gratis. Dolle pret verzekerd!
Het plannetje is af te
halen aan het onthaal van
GC de Bosuil.
Professionele durvers
bouwden tijdens de Week
van het Bos rond de Jachtdreef een avontuurlijk
parcours, waar de kinderen kunnen kennismaken
met slacklinen, monkeyklimmen, BMX rijden, een
apenbrug uittesten, enz.
Kortom, tal van proeven
die evenwicht, kracht,
samenwerking en concentratie vragen.
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Voor de organisatie en
realisatie van de Week
van het Bos kan GC de
Bosuil ook dit jaar rekenen
op de steun van Agentschap Natuur en Bos,
Natuurpunt, Natuurgroepering Zonienwoud en de
Gemeente Overijse.
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Dorpskernvernieuwing

Nieuwbouw rond dubbele serristenwoning
Hoe we onze ruimte inrichten en gebruiken, is als maatschappelijk thema
belangrijker dan ooit geworden. Files op
elk moment van de dag, een onveilige
schoolomgeving, koning auto die het
straatbeeld domineert, en de toenemende
vraag naar betaalbaar wonen in eigen
streek.
De vraag naar woongelegenheid in de rand
rond Brussel is groot en dat is ook duidelijk
zichtbaar in ons dorp. Nog altijd worden er
volop nieuwe woningen en appartementen
opgetrokken en dat is niet zonder gevolgen.
Zowel de impact op mobiliteit als milieu en
leefbaarheid zijn zaken die maar al te vaak
onderschat en vergeten worden onder druk
van de financiële rendabiliteit van bouwprojecten.
Een mooi voorbeeld van hoe het wel kan
konden we als Jezus-Eikenaren “live” volgen
langsheen de Brusselsesteenweg in onze
dorpskern. Twee prachtige leegstaande serristenwoningen waarachter een vervallen
bowlinghal stond, werden samen met het
omliggende terrein opgewaardeerd tot een
ruime en open site met 17 wooneenheden.
In samenwerking met de bouwheer, de
gemeentelijke diensten, whet studiebureau
BUUR (bureau voor urbanisme) en met het
5
RUP in het achterhoofd, werd er de voorbije jaren hard gewerkt aan een duurzaam
bouwproject, helemaal verschillend van
andere appartementsblokken die recent in
ons dorpscentrum werden opgetrokken.
Vervolg volgende pagina ➞
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• De serristenwoningen werden tot in de
puntjes en met veel respect voor hun
architectuur verregaand gerenoveerd. Zij
vormen de “eye-catcher” en vormen de link
met de Jezus-Eikse geschiedenis.
• De kelders werden uitgediept en doen
dienst als centrale stookplaats voor het
volledige bouwproject. Een ondergronds
“warmtenet” zorgt voor elke wooneenheid
van sanitair warm water en vloerverwarming: een primeur!
• Met de klimaatverandering in het achterhoofd werd gekozen voor houtpellets als
brandstof. Deze samengeperste afvalresten
uit zagerijen zijn een ideaal alternatief voor
gas- of mazoutketels en warmtepompen.
De duurzame pellets worden lokaal geproduceerd (BE, FR, DE) wat dus ook onze
eigen economie en werkgelegenheid ten
goede komt.
• De bouw is volledig opgetrokken in hout
met CLT (cross-laminated timber) panelen.
Bouwen met hout gaat niet alleen snel,
maar is ook CO2-neutraal!
• Elk pand heeft twee parkeerplaatsen in de
ondergrondse parking. Zo wordt er vermeden dat de lokale handel op en rond de
Brusselsesteenweg parkeerplaatsen verliest.

Een beetje geschiedenis:
De laatste huurders van de villa (rechts)
en de bowling waren mr. en mevr. Berger
Louis uit Waver. Na de pensionering
baatte de zoon Berger Louis-Joseph als
allerlaatste deze zaak verder uit.
De villa, links, werd vroeger geregeld
verhuurd aan privépersonen maar dit huis
fungeerde voorheen ook als kapsalon en
een winkel met huur-trouw-kledij,...
Minder jonge Jezus-Eikenaren wisten
ons te vertellen dat Michiel Luppens (de
vader van Marcel, René en Marie-Louise
Luppens) de eerste eigenaar was van dit
gebouw .
De laatste eigenares van de twee villa's en
bowling (vóór de verbouwing), was een
rasechte Jezus-Eikse: Martha Vandevelde.
Eerst had zij haar zaak langs de Brusselsesteenweg rechtover de gemeentelijke
school, daarna bouwde zij een nieuwe
garage langs de steenweg (achteraf de
bowling).
Zij was als jonge weduwe noodgedwongen zaakvoerster en eigenares van dit
bekend carrosseriebedrijf.
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Nieuw wegdek én fietssuggestiestroken in de Reebokweg
7

Op 16 november j.l. kreeg de Reebokweg
een nieuw slijtlaag én gele fietssuggestiestroken.

Deze werkzaamheden passen in het kader
van de verkeersleefbaarheidsstudie over
fietsverbindingswegen in Jezus-Eik.

Wat is een fietssuggestiestrook ?
Een fietssuggestiestrook is een gemarkeerd
deel van de rijbaan, om aan te duiden waar
de fietsers kunnen rijden. Vaak wordt dat
aangegeven door een onderbroken streep
maar soms door een afwijkende kleur of
afwijkende bestrating.
Essentieel is echter dat op een fietssuggestiestrook geen afbeeldingen van een fiets zijn
aangebracht.
Het lijkt dus alsof de rijbaan smaller is om
apart fietsverkeer mogelijk te maken.

Voor de automobilist lijkt de straat smaller zodat
hij (hopelijk) trager gaat rijden.
De fietssuggestiestrook heeft géén enkele juridische status en biedt dus geen enkele bescherming
voor de fietser. Al het andere verkeer mag er net
als de fietser gebruik van maken en er op stoppen
en parkeren.
Bij een fietsstrook of fietspad is dit niet het geval. Op de fietsstrook mag in beginsel geen ander
verkeer komen en er mag ook geen ander verkeer
op stoppen of parkeren.
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‘Cultuur in je Buurt’ strijkt neer in
ons dorp
In 2019 krijgt Jezus-Eik de kans om financieel gesteund te
worden door de gemeente Overijse om sociaal-culturele
projecten te kunnen verwezenlijken. Hierbij worden zo veel
mogelijk inwoners betrokken die géén lid hoeven te zijn van
een plaatselijke vereniging, maar die vanuit hun interesses
een steentje kunnen bijdragen aan het project. Tevens zullen
er meermaals kranten verdeeld worden in alle brievenbussen
van ons dorp die deze activiteiten in de kijker zullen zetten.
Ook in 2012 konden we genieten van deze actie. Er werd
eerst een slogan bedacht. Uit de inzendingen kreeg ‘Jezus-Eik
Uilstekend’ de voorkeur. Daarna volgde een passend logo. De
aankoop van een mascotte werd een feit: een reuze-uil die de
naam Leonart kreeg, een verwijzing naar Leonard Boon die
zijn naam gaf aan het Leonardkruispunt. De dorpsraad bouwde trouwens een replica van de woonwagen van Leonard,
zijn mobiel estaminet dat aan het bewuste kruispunt in het
Zoniënwoud stond.
Tijdens de Openmonumentendag kon je trouwens de ondergrondse vertrekken van dit verkeerscomplex bezoeken terwijl
een tiental plaatselijke handelaars een braderie hielden aan
de Mariahof.
Een paar boekenwurmen schreven Jezus-Eikse crimiverhalen, fanfare Zoniëngalm zorgde voor een dierenconcert
dat door Ianka Fleerackers en enkele schoolkinderen aan
elkaar gepraat werd. Er waren workshops schilderen, knutselen,
stripverhalen maken met medewerking van de scholen en er
werd een heus “uilenbord” ontworpen door fotoclub Kreatief.
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Dit cultureel evenement werd afgesloten met een tentoonstelling van al de creaties van de verschillende workshops
vergezeld van uilenverzamelingen. Tenslotte volgde de
uitreiking van Uil-Awards aan verdienstelijke personen tijdens
een prestigieus totaalspektakel met beeldmateriaal uit het
afgelopen jaar.
Wie nieuwe ideeën heeft en deze graag verwezenlijkt wil zien
in 2019 is welkom op een eerste brainstormvergadering die
doorgaat op donderdag 24 januari 2019.
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Jezus-Eik, vroeger en nu

De O.-L.-Vrouwschool was vroeger dikwijls de start van de processies.
De klaslokalen werden dan even tijdelijke ‘kleedkamers’. De zusters hielden netjes
alle processiemateriaal bij.

9
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Verenigingskalender
-------------------------------------------------------------Vrijdag 7 december om 19u
1ste grote sportquiz
Kantine Louis Gunsstraat
Org.: VOK Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zaterdag 22 december: om 20u30
Vijfsterrenconcert
Overijse Concert Band en ‘gasten”’
de Bosuil 		
Org.: Overijse Concert Band
-------------------------------------------------------------Zaterdag 12 januari ‘19 om 19uur
Prochefiest
‘Wees slimmer dan de Bosuil’
i.s.m.
GC de Bosuil
Org.: dorpsraad Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Vrijdag 22 februari ‘19 om 20u
Zaterdag 23 februari ‘19 om 20u
Groepsfeest
Sjakie en de chocoladefabriek
GC de Bosuil
10
Org.: Chiro Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Zondag 24 maart 2019 vanaf 12u
Lenterestaurant
GC de Bosuil
Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------Vrijdag 24 mei 2019 vanaf 16u
Schoolfeest
in de school - Witherendreef 25
Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
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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
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actiedag vol inspiratie.

GC de bosuil - witherendreef, 1 - 3090 Overijse - 02 657 31 79
info@debosuil.be - www.debosuil.be - www.facebook.com/bosuil
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De lange, bewogen geschiedenis van
de WaWa-fabriek langs de Capucijnendreef
De gemeenteraad van Overijse heeft in
zitting van 25 september 2018 de goedkeuring gegeven tot het aankopen van
de Dombard-terreinen en gebouwen: ons
toekomstig WaWa-park.
Deze site is aangeduid als een toeristischrecreatieve uitvalsbasis voor het Zoniënbos.
De verwerving kadert in het Masterplan Jezus-Eik. Door dit plan
krijgt ons dorp heel wat troeven
voor een stevige herwaardering
van het dorpscentrum.

Het bewogen verhaal van de site
WaWa in een notedop

Ir. Watteyne ontwikkelt een rubber-veersysteem en vraagt daarvoor, al vóór de
Tweede Wereldoorlog, een octrooi aan.
Deze vering is te gebruiken voor kleine
aanhangers en vouwwagens.

In de oorlog gebruikt Watteyne het systeem
voor een ‘fiets-aanhangwagentje’ dat wordt
verkocht onder de naam “WA-WA”.
In dat fietskarretje kan ook een kind zitten
en er is een geheime bergplaats aange-

bracht. Men gaat er van uit dat zo’n karretje
met een kind erin, een prima dekmantel
was voor smokkel. De ‘Wa-Wa’ werd hiervoor vermoedelijk veelvuldig gebruikt.

De historiek
1954 • Louis Dombard koopt het
octrooi voor het veersysteem van
Watteyne.

1956 • Na een paar jaar experi-

menteren komt Dombard met de
eerste caravan op de markt: de WaWa-160.
Verschillende reeksen caravans worden
geproduceerd. Opvallend is hun hefdak en
de ronde vorm van de caravan.

1967 • Op 13

maart krijgt
L. Dombard
van de gemeente Overijse
de toelating
tot het bouwen
van 2 ‘halls’ in de
woonzone.
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1971 • De concurrentie van aan de

lopende band geproduceerde buitenlandse caravans, leidt tot de stopzetting van de
productie.
Het bedrijf Dombard spitst zich dan toe op
de verkoop en de onderhoud van aanhangwagentjes en aanverwante producten.

1986 • Een brand verwoest een groot deel
van de gebouwen én de archieven.

Er blijft niet veel meer over dan foto’s,
magazines, persartikelen,... en de geproduceerde caravans
Door de zonevreemdheid van de gebouwen en zijn bedrijfsactiviteiten is het onmogelijk om nog nieuwe stedebouwkundige
verkundige vergunningen af te leveren.
Dit betekent het einde van het WaWaverhaal.
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1987 • Op 20 maart geeft het
Schepencollege van Overijse
toch de goedkeuring voor
het heropbouwen van de
afgebrande voorraadmagazijnen. De heropbouw moet
minder dan 100% zijn van het
afgebrande volume.

1990 • Weigering van een

nieuwe bouwvergunning tot
uitbreiding van de bestaande
loodsen in een natuurgebied

2018 • Aankoop van de site
in het kader van het Masterplan Jezus-Eik.
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Erfgoed

Villa Braun de Ter Meeren
Een mooi Neotraditioneel landhuis in JezusEik is gelegen langs de Brusselsesteenweg
ter hoogte van het grootwarenhuis Colruyt.
Deze villa werd opgetrokken uit recuperatiemateriaal van het kasteel Beaulieu in
Machelen.
Historiek
Het domein van het landhuis vormde in de
19de-eeuw nog één geheel met het ernaast
gelegen domein van villa Limpens (ooit
ook gendarmerie) aan de overzijde van
de Brabandtlaan. De gronden behoorden,
begin 19de eeuw, na de verkoop van de
perifeer gelegen percelen van het Zoniënwoud toe aan ene Delfosse die hier langs
de steenweg een complex van drie woningen en een smidse liet bouwen.
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Het schuurtje/bijgebouw tegen de
Brabandtlaan, ten zuidoosten van de villa,
werd geregistreerd in 1898 en behoorde tot
het oorspronkelijke domein. Volgens een
studie zou de familie Limpens ook de villa
Braun de Ter Meeren laten optrekken. In
1932 werden de percelen echter verkaveld
en het deel ten noordwesten van de toen
aangelegde Brabandtlaan met vandaag de
villa Braun de Ter Meeren werd verkocht aan
Maurice Braun-Hye.
Volgens dezelfde studie opgetrokken als
jachtverblijf en opgebouwd uit recuperatiemateriaal van het kasteel Beaulieu in
Machelen. Dit kasteel was in 1928 aangekocht door Braun de Ter Meeren. In de
verkoopsvoorwaarden stond de afbraak van

UILSTEKEND DORPSKRANT
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het kasteel. Buiten deze villa werden her
en der nog gebouwen opgetrokken met
afbraakmateriaal van een van de torens van
het kasteel, de gesloopte bijgebouwen en
de omheiningsmuur, zoals op het domein
van Braun de Ter Meeren in Sterrebeek.
Bij de aanleg van de autosnelweg E411
tussen Brussel en Namen in de jaren 1950
werden stukken van het park onteigend ten
zuiden van het domein.
In het interieur zijn er ook recuperatieelementen gebruikt afkomstig van het

kasteel Beaulieu zoals de trap, een schouwmantel en enkele deuren.
Park
Het park van deze villa maakte tot begin
20ste eeuw deel uit van één domein samen
met villa Limpens. Het park heeft een kenmerkend reliëf, afkomstig van een “delle”,
een droog dal in het Zoniënwoud. Het reliëf
dateert dus nog uit de periode dat het perceel tot het Zoniënwoud behoorde begin
19de eeuw.
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Folklore in Jezus-Eik
Naar jaarlijkse gewoonte was er ook dit jaar
de El Classico bij VOK Jezus-Eik.
Een traditionele voetbalmatch met grappige uithalen op smaak gebracht met wat
worst in een broodje en de nodige
dranken.
Meer dan 40 jaar geleden daagden enkele
leiders van Chiro Bosuil VOK uit voor een
vriendschappelijke voetbalmatch. Deze
match ging jarenlang ongemerkt voorbij.
Nu, 40 jaar later, kunnen we spreken van
een echte Jezus-Eikse traditie en lokale
folklore.

El Classico
Ook dit jaar kwam de leiding van Chiro
Bosuil VOK uitdagen voor een vriendschappelijke voetbalmatch. VOK kon rekenen
op een kern van ervaren voetballers: hun
veteranenploeg aangevuld met nieuwe
talenten.
Chiro Bosuil schoof eveneens enkele sterke
voetballers naar voor.
Het werd 4-2 voor VOK Jezus-Eik. De toeschouwers konden, naar jaarlijkse gewoonte, rekenen op enkele grappige momenten.
Vervolg volgende pagina ➞

De Chiroploeg
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Het VOK-team
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Voor enkele leiders van de chiro was het hun
eerste ‘optreden’ op een voetbalterrein…
Na de match kreeg iedere aanwezige een
hotdog.
Er werd die dag niet alleen gevoetbald. Ook
werd de nieuwe terreinverlichting plechtig
ingehuldigd door de toenmalige schepen
van sport Peter Van den Berge. Dankzij de
investering van gemeente Overijse en de
sportdienst zal sport op het terrein van VOK
ook de komende jaren gegarandeerd zijn.

Volgend jaar is er opnieuw El Classico, daar
mag iedereen gerust van zijn.
VOK Jezus-Eik zet ook tijdens komende
activiteiten z’n deur open voor alle nieuwsgierigen en geïnteresseerden.
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Familiedag

De vorige edities werd door VOK een
fotozoektocht en een fakkeltocht georganiseerd. Deze zoektocht kon op meer dan 70
deelnemers rekenen en kan dus een heus
succes genoemd worden.
Dit jaar echter werd er de spektakelwandeling in het Zoniënwoud reeds begin oktober georganiseerd. Daarom besloten de
organisatoren om het dit jaar wat rustiger
aan te doen en een kinderfilm te voorzien
voor de jongste aanwezigen.

Schepen Van de Berge
schakelt de terreinverlichting in
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Erfgoeddag 2019

Hoe maakt u het?
Ter gelegenheid van cultuur-in-je-buurt zal
de Erfgoeddag van zondag 28 april doorgaan in Jezus-Eik.
In GC de Bosuil zal er een tentoonstelling
worden opgebouwd over de wijnproductie
in Overijse van 1955 tot nu.

Het wordt een pop-up museum met heel
wat ambachtelijke toestellen van vroeger
en nu, die al de facetten rond het maken
van wijn zullen voorstellen.
Ook de historiek komt ruim aan bod: de
oprichting van de wijncoöperatief ISCA
met initiatiefnemers Raymond Luppens en
Albert Michiel, de Orde der Iscaniërs, de
wijnprins en de verkiezing van de schuim-
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wijnkoningin tijdens de druif- en wijnfeesten. Ook Chalet ISCA, de ISCA-producten,
de onvermijdelijke
sluiting in 1978 en
de verkoop van de
fabrieksgebouwen
komen aan bod.
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Uiteraard volgt dan het verhaal van de
bouw van wijnkelder Soniën met de verhuis
van heel wat wijnmakersmateriaal van ISCA
naar Jezus-Eik. Op de tentoonstelling, die
zal lopen van 13 april tot en met 5 mei, zal

je ook de volledige productie uitgebeeld
kunnen zien van druif tot wijn met vooral
heel wat toestellen die te maken hebben
met de schuimwijnproductie.
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Bouw van wijnkelders Soniën
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Erfgoed

Villa Limpens
De villa Limpens gelegen net naast de villa
Braun de Ter Meeren, op de hoek van de
Brabandtlaan en de Brusselsesteenweg
staat voor het ogenblik te koop.
Voor dit prachtig gebouw, (voorheen de
gendarmerie) is de vraagprijs 1.850.000
euro. Deze bijzondere eigendom ligt op
een domein van 2ha 14a en bestaat uit een
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familiewoning van ongeveer 550 m2.
Achter deze karaktervolle woning, ontworpen door architect Hendri Lacoste, ligt een
prachtige tuin.
Bij de aanleg van de autosnelweg E411
tussen Brussel en Namen in de jaren 1950
werden stukken van dit park onteigend,
ook langs de huidige Brabandtlaan. Deze
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onteigening zou ook de sloop van de hoeve
op Brabandtlaan nr. 9 impliceren, maar dit
werd nooit uitgevoerd.
Het pronkstuk van de 90m2 leefruimte is de
open haard.
De constructie van de schouwmantel
strekt zich uit over de “antichambre” en het
“salon”. Het ronde schouwvolume beslaat
hierdoor drie vierde van een cirkel. De
open haard heeft onderaan een bakstenen
vloer en hardstenen boordstenen. Rond de
haard is een smeedijzeren hekken aangebracht. Boven de haard grote overkragende
keramische tegels met hierboven het grote
schouwvolume met drie figuratieve banden
met Egyptische taferelen in reliëf. Dit wordt
doorgetrokken op het plafond met stucwerk en hierop florale motieven eveneens
verwijzend naar Afrika.
Zes slaapkamers en zes badkamers vervolledigen het gebouw.
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EIgenzinnig Jezus-EIk
24

Voor de 38ste maal organiseerde VOK Jezus-Eik hun omelettenkermis.
Tientallen VOK’ers en aanhangers waren
gedurende drie dagen druk in de weer om
omeletten in verschillende maten, smaken
en gewichten voor te schotelen.
Van de VOKastaar (met aardappelen), de
‘Scottisch egg’ (met gehakt) tot de Noorse
omelet (met zalm): iedereen vond zijn
gading!
Toen VOK in 1981 hun voetbalterrein wou
inhuldigen, werd er gebrainstormd door
het kernbestuur en hun echtgenotes.
De briefing was complex in zijn eenvoud:
een eetfestijn organiseren dat enig was in

zijn soort én mogelijk was in de nieuwe
locatie. Pensen, steak, mosselen en kip werden uitgesloten. En dan... werd het idee geopperd: een omelettenkermis ! Tot vandaag
blijkt dit een uniek, succesvol gegeven.
VOK organiseert daarenboven jaarlijks verscheidene evenementen voor jong en oud:
de ‘Memorial Jean-Marie Dewit’, de Ginicup,
de El Classico familiedag… Op al deze
evenementen kunnen ze steeds rekenen op
de inzet van hun enthousiaste leden
Tussendoor spelen de leden elke vrijdag en
zaterdag hun voetbalwedstrijden.
Het is duidelijk: VOK Jezus-Eik heeft alvast
veel ‘goesting’ in het nieuwe seizoen.
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Pensenkermis bij chiro Jezus-Eik
Onlangs was er de jaarlijkse pensenkermis
van chiro Jezus-Eik. Jong en oud kon er
terecht voor zwarte en/
of witte pensen,
voor warme of
koude appelmoes en brood of
frietjes.
De chiroleiders en
– leidsters staken er,
samen met enkele
aspi’s en keti’s, de handen uit de mouwen
om iedere bezoeker een lekkere, fijne
avond te bezorgen.

Al in 1973 was er sprake van de pensenkermis van chiro Jezus-Eik. Toen bedroeg
een schotel pensen met appelmoes
en brood nog 50 BEF en vond het
evenement plaats in café de Luxemburg. De wat oudere Jezus-Eikenaar
kent dit café met feestzaal nog
zeker en vast.
De chiro hoopt er nog minstens
45 jaar aan pensenkermissen bij te
doen!
Ook dit jaar kon Chiro Jezus-Eik rekenen op
de hulp van de oudleiding.
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De koks van dienst

Strakke keukenorganisatie
Helpende oudleiding

PROCHEFIEST 2019

Wees slimmer dan de bosuil.
Kraak de bosuil nestkasten !
Ga je graag een uitdaging aan ? Los je graag mysteries op?…
Het ‘Prochefiest’ in Jezus-Eik zal je zeker bekoren!
Dertien verschillende nestkasten geven hun geheimen niet zomaar prijs. Slaag je erin om
slimmer te zijn dan de bosuilen ?
Maximaal 20 ploegen mogen deelnemen. Zowel bedrijven, verenigingen, buren,
wijkcomité’s, familie’s,... kunnen meespelen.
Per ploeg worden maximaal vijf deelnemers toegelaten. Deelname: 25 euro per ploeg.
En... krijg je er niet genoeg van of wil je absoluut die ene, ongeopende box nog kraken?
Het kan. Tussen 22u en 24u kan individueel en gratis verder gespeeld worden.

Hoe deelnemen ?

Het kraken van deze bosuilnestkasten is echt een uitdaging voor ons:
teamopdrachten, raadsels en puzzels om te ontcijferen…
Spanning, hoofd koel houden en doorzetten:
dat is een kolfje naar onze hand.
We schrijven ons in via www.debosuil.be/prochefiest

De
winnende n
t ee
ploeg krijg voor
n
waardebo
m ter
escape-roo an
v
waarde
110 euro.

Zaterdag 12 januari ‘19 om 20u in GC de Bosuil
Organisatie :

Met de steun van :

