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Op 30 juni 2002 stond ons dorp letter-
lijk op zijn kop. Het Kleinkunstfestival 
sloeg zijn tenten op en zorgde ervoor 
dat het centrum er voor één dag hele-
maal anders uitzag. Een zondag lang 
voorrang aan cultuur, muziek, lekker 
eten en gezelligheid in een verkeersvrij 
centrum. Géén voor de gelegenheid 
opgezette ‘fast food’ tenten, maar de 
culinaire troefkaart van de lokale gas-
tronomie.  De organisatoren kregen de 
steun van de gemeente Overijse onder 
de vorm van de officiële Guldensporen-
viering, wat meteen voor een druk 

Algemene vergadering Dorpsraad
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Op donderdag 21 april 2016 om 
20 uur organiseert de dorpsraad 
van Jezus-Eik de Algemene Ver-
gadering van het voorjaar in GC 
de Bosuil. Na de korte verplichte 
agenda - het financieel verslag 
en overzicht activiteiten 2015 - 
geven we een stand van zaken 
van het Masterplan Jezus-Eik. 
We blikken ook vooruit naar het  
Gordelfestival  van 4 september 
2016 waar Jezus-Eik een pro- 

minente rol in zal krijgen. En  
lichten een tipje van de sluier op 
van het project dat we tijdens het 
Prochefiest ‘17 willen uitvoeren. 
Uw stem is zeer welgekomen. 
Zoals altijd zal de nabespreking 
plaatsgrijpen in de cafetaria. 
Vergeet zeker ook niet om het 
tweede weekend van september  
aan te stippen in uw agenda. 
Naar jaarlijkse gewoonte vindt 
dan “Jezus-Eik Kermis” plaats. 

Vroeger en nu
gevulde affiche zorgde. Op het 
podium verschenen grote namen 
zoals Armand, Kris De Bruyne, Zjef 
Vanuytsel, Johan Verminnen en 
Raymond van het Groenewoud. 
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Op zondag 1 mei trekt  
Jezus-Eik met een volle bus 
naar regio Westland op zoek 
naar streekgelijkenissen. De 
dagtrip vangt aan met een 
geleid bezoek aan het themapark 
Westlandse Druif in Monster. 
Hier werden sinds 1888 druiven-
serres gebouwd die uit onze 
regio gekopieerd werden. Ook 
daar kende de druiventeelt 
een enorme bloei die na WO II  
echter bijna volledig verdween. 

Na een typisch Hollandse 
middaglunch volgt een  
toeristische boottocht op de 
Delftse grachten. Tussendoor 
brengen we een bezoek aan 
de “Porceleynen Fles”, een 
ambachtelijke fabriek van wit-
blauw aardewerk met wereld-
faam. De dag wordt afgesloten 
met een vrij stadsbezoek 
aan Delft, gekend voor zijn 
talrijke en gezellige terrasjes 
op een autovrij horecaplein.

 BesteBurenreis naar Zuid-Holland.
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Aan de rand van het prachtige Zo- 
niënwoud startte Ida en Baudouin 
de Troostembergh in 2013 hun 
droom: een eigen bio-landbouw- 
bedrijf. In eerste instantie is het  
bedrijf gevestigd in een omgebouwde 
hangar, een oud busdepot in de Koe-
dalstraat, omgeven door weilanden. 
Vele mensen uit de buurt komen 
er hun vlees en groenten kopen en 
blijven er dan ook even ‘plakken’ om 
een praatje te slaan en te genieten 
van het zicht op de boerderij.  

gezonde groenten te kunnen aan-
bieden. Maar Baudouin gaat verder. 
Toen de keuze moest gemaakt wor-
den voor een runderras, koos hij voor 
het minder economisch interessante 
Vlaamse rode rund. Dat is een ras 
dat niét, zoals de dikbil, speciaal 
gekweekt werd voor een grotere 
vleesopbrengst, noch voor meer 
melkopbrengst zoals de Belgische 
roodbonte. Het West-Vlaamse rode 
rund werd met rust gelaten en kon 
op een natuurlijke wijze evolueren. 
Met een heel eigen, natuurlijke 
en lekkere smaak tot gevolg.

Het Koedalhof
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Doorgedrukt: Masterplan

De verkoop draait nog maar net op 
volle toeren, maar nu al gaan er een 
60-tal pakketjes per week over de 
toonbank. De bedoeling is natuurlijk 
wel om het kleinschalig en lokaal 
te houden. Hierbij is het familiale 
aspect voor de eigenaars van groot 
belang. Voor de kleinsten is er een 
trampoline en kunnen ze tussen de 
kippen, geiten en schapen spelen. 
De natuur speelt een grote rol 
in de bedrijfsvoering van Koe-
dalhof. In de eerste plaats door 
het respect voor die natuur met 
als doel betrouwbaar vlees en

Op donderdag 11 juni 2015 
werd het nieuwe toekomstbeeld 
over Jezus-Eik aan de Jezus- 
Eikenaren gepresenteerd. In  
afwachting van de uitvoering 
van dit nieuwe masterplan werd 
door de gemeente Overijse aan 
de dorpsraad van Jezus-Eik  
gevraagd om drie werkgroepen 
op te richten. Zij zouden ideeën en 
kleine projecten voorstellen die 
op korte termijn uitvoerbaar zijn. 

Kleine(re) ingrepen die moeten 
leiden tot een aangenamere en 
meer functionele leefomgeving 
in Jezus-Eik. Liefst betaalbare 
ideeën die passen in het Mas-
terplan, het ondersteunen of 
verfijnen en snel uitvoerbaar 
zijn. Dat was de opdracht.

Na 1 jaar werken zijn de eerste 
realisaties op komst: uitbrei-
ding Bosuilparking, lokalen en 
bergruimte voor de Chirojeugd, 
de realisatie van een rolstoel-
wandelpad en de ontwikkeling 
van een heus speelbos. Na onze  
opmerking over de slechte toe-
stand van het voetpad aan de 
restaurants, zou dit in 2017 
hernieuwd worden. Verder zou 

Jezus-Eik een welkomstbord 
krijgen, wordt de snelwegbrug 
verfraaid en komt er een originele 
promotie-actie voor het streekge-
recht “ Boterham met plattekaas”. 
Op onze vraag kregen de horeca 
uitbaters persoonlijk bezoek van 
een afvaardiging van gemeen-
tebestuur en vzw De Rand om 
hun mening kwijt te kunnen 
op een uitgebreide vragenlijst. 
Een eerste evenement, op een 
voor de gelegenheid autovrij 
horecaplein, staat reeds gepro-
grammeerd op 4 september 2016. 

Rond de grote dossiers is 
het momenteel windstil: De  
aankoop van de site “Dombard”,
het plaatsen van geluidspane-
len aan de E411, de realisatie 
van het Brabandtcomplex. Het 
geheel verloopt allemaal wat 
traag en log, niettegenstaande 
het vele werk vanuit verschil-
lende instanties. We hopen dat 
er wat meer snelheid in komt. 

De dorpsraad blijft erop  
aandringen hier werk van te 
maken, en laat geen kans  
onbenut om dit te bevragen 
bij het gemeentebestuur.



En het focusdorp van het 
Gordelfestival 2016 is ...  
Jezus-Eik! De kandidatuur van 
Overijse als focusgemeente van 
het Gordelfestival 2016 werd 
weerhouden en het gemeente-
bestuur heeft er bovendien voor 
gekozen om het trefpunt volledig 
in Jezus-Eik te organiseren. 
Daarmee vormen Jezus-Eik, het 
Pivo te Relegem en het provin-
ciedomein van Huizingen  de 
3 grote trefpunten. Naast de 
talrijke sportieve parcours voor 
fietsers, wandelaars en moun-

tainbikers, zal Jezus-Eik op 
zondag 4 september 2016 een 
bruisende ontmoetingsplaats 
zijn.  Het Zoniënwoud wordt 
één grote avontuurlijke speel-
plaats. Het plein voor de kerk zal 
een  verkeersvrij “Horecaplein” 
worden met een immens terras 
vol straattheater en animatie. 
De Woudpoort wordt een 
kinderboerderij, annex kleuter-
dorp. “Radio Jezus-Eik” gaat voor 
één dag live op antenne en het 
rijke erfgoed van Jezus-Eik zal 
voor iedereen te genieten zijn.

Gordelfestival
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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. 

Redactie: Verantwoordelijke uitgever: 
Pips Luppens, Brusselsesteenweg 
538, 3090 Overijse.

Leden Dagelijks bestuur
Stijn Couder, Erik Janssen, Christine
Derycke, Gerdi Verheyden, Guus
Luppens, Stef Borremans, Hugo 
Dewit 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: Plein voor de kerk tijdens  
Kleinkunstfestival juni 2002.

Gedrukt bij Drukkerij Dewaet.

COLOFON
VOK-Kwis
VOK Jezus-Eik
Zaterdag 16 april vanaf 19 uur
VOK, Louis Gunsstraat 34, Overijse
Info: www.vokjezus-eik.be
 
Algemene Vergadering  
Dorspraad Jezus-Eik
Donderdag 21 april om 20 uur
GC de Bosuil, Witherendreef, Overijse 

Aspighetti
Aspi-meisjes Chiro Jezus-Eik
Zaterdag 23 april vanaf 18 uur
GC de Bosuil, Witherendreef, Overijse 
 
Lenteconcert  
Met Micheline Van Hautem (Brel & Brass) 
Overijse Concert Band
Zaterdag 30 april 2016 om 20 uur
GC de Bosuil, Witherendreef, Overijse

Besteburenreis naar Zuid-Holland
Dorpsraad Jezus-Eik
Zondag 1 mei 2016 van 7u30 tot 22u

Chirojongens 55 Jaar 
Chiro Bosuil
Zaterdag 14 mei 
GC de Bosuil, Witherendreef, Overijse 
 
Schoolfeest VBS
Vrije Basisschool Jezus-Eik
Vrijdag 27 mei vanaf 16 uur 
VBS, Witherendreef 25, Overijse

Memorial Jean-Marie Dewit
VOK-Jezus-Eik
Zaterdag 4 Juni
VOK, Louis Gunsstraat 34, Overijse



THEATER SALIBONANI 

SENIOREN DANSNAMIDDAG 

BRUSSELS VOLKSTEJOETER 

APRIL 2016 
- 

AUGUSTUS 2016 

EN NOG ZOVEEL MEER… 

WANNES CAPPELLE     

2015-2016 


