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Als focusgemeente van het 
Gordelfestival 2016 zet Over-
ijse vol overtuiging Jezus-Eik 
in de kijker. Naast het klassieke 
fiets- en wandelaanbod, is er 
een onwaarschijnlijk en 100 % 
gratis programma. Spectacu-
laire straatanimatie, een Gla- 
diatorenloop, een avonturen 
speelbos/plein, een kleuter-
dorp, muziek met OCB, Ra-
dio Oorwoud en Mathias 
Vergels, een kelnerloop, be-
zoek van reus Korenharen, 

initiaties Nordic Walking of 
joggen, geocache, erfgoed-
wandeling, … en nog veel meer. 
Dit wordt ongetwijfeld een top-
dag in de geschiedenis van Je-
zus-Eik. En voor wie er echt niet 
kan bij zijn, de dorpsraad brengt 
met Radio Jezus-Eik (90.6 FM 
of online) onder deskundige 
leiding van Lennart Segers 
de sfeer tot in uw huiskamer. 
Ontdek het volledige pro-
gramma via www.debosuil.
be of www.gordelfestival.be

 Gordelfestival, een topdag voor Jezus-Eik
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Feest in Jezus-Eik: kinderen staan 
rond de marktkraampjes, welgeklede 
dames en heren met bolhoeden staan 
voor het estaminet van Joseph Istas. 
In 1875 hadden de gebroeders Istas 
de oude afspanning “A la vieille Bar-
rière” overgenomen. De gevel werd 
gemoderniseerd in 1909 en Jean was 
als “fabricant de tabacs et cigares“ 
gevestigd in wat nu nog “Huis Istas” 
heet. Op zijn bidprentje lezen wij dat hij 
“Oud-schepen der gemeente Overijss-
che” is geweest en “Voorzitter-Stichter 
der Fanfare Les Enfants de la Forét “.  

Vroeger en nu
Zijn broer Joseph Istas, stierf 
reeds in 1895. Hij bewoonde het 
huidige “Café de la Forêt”. In “A 
la Fabrique de tabacs et cigares” 
werden ambachtelijke sigaren  
gemaakt: “bokskes, panate-
la’s, rechtaffe en bolknaaipers”.
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Den Epeler, zo noemde het voor-
malig boswachtershuis aan de 
grens met Oudergem aan de rand 
van het Zoniënwoud. Later werd 
het tot “de Woudpoort” gedoopt 
en fungeerde het gedurende 
meerdere jaren als streekproduc-
tenwinkel, een uitbating van de 
sociale tewerkstelling “3wplus”
Sinds vorig jaar runt Maxim Rees 
hier een rustiek ijssalon. Je kan 
er genieten van artisanaal bereid 
schepijs, pannenkoeken, kleine ge-

de activiteiten van Brouwhuis De 
Nille nauwlettend volgen. Mis-
schien lanceren ze eerstdaags een 
authentiek Bosuilbier, gebrouwen 
en gebotteld op Jezus-Eikse bo-
dem. We kijken er alvast naar uit.
Tijdens het Gordelfestival  op 4 
september zijn er tevens heel wat 
activiteiten gepland op deze site 
die een bezoek meer dan waard 
is. Zo zal er naast een mobiele 
kinderboerderij ook zeepbellenini-
tiatie zijn, een kleuterhoek en een 
voorstelling rond dierengeluiden. 
Meer info: www.woudpoort.com

De Woudpoort
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rechten en desserts. Het is de idea-
le rustplaats voor de boswandelaar 
en je kan er ook fietsen huren. Van 
op het ruime, gezellige terras kan je 
de kinderen zien spelen op de gras-
weide. Er was ook een mini-doolhof 
en eerstdaags wordt er een avon-
tuurlijk speeltuig geplaatst. Van 
hieruit kan je zelfs onmiddellijk het 
speelbos induiken. Ideaal om een 
verjaardagsfeestje te vieren of een 
familiebijeenkomst te organiseren.
In het bijgebouw van de Woudpoort 
is men recent gestart met een mi-
cro-brouwerij. Op facebook kan je 
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Doorgedrukt: Masterplan
Er beweegt heel wat in Jezus-Eik. 
Enkele weken terug werd er een 
overeenkomst getekend waarbij 
de gemeente Overijse een conces-
sie verkreeg voor het gebouw de 
Flos. Dit levert op korte termijn in-
eens een verdubbeling op van het 
aantal parkeerplaatsen aan par-
king de Bosuil en tevens een veili-
ge huisvesting voor de Chirojeugd. 

Begin augustus werd gestart met 
de heraanleg van het voetpad op 
het “Horecaplein”. De muur aan 
de Woudpoort werd gedeeltelijk 
afgebroken om via een verwij-
derd stuk haag het speelbos te 
kunnen bereiken. Ter hoogte van 
de Bosuil werd een toegangs-
weg gemaakt naar een nieuwe 
ingerichte speelzone in het bos.
Ook de Brusselsesteenweg tussen 
Basic-Fit en de Kerk kreeg een op-
lapbeurt door Agentschap Wegen 
en Verkeer, een betere aanduiding 
van de zone 30 zou de overdre-
ven snelheid kunnen terugwerken. 

Er worden heel wat inspanningen 
geleverd om van het evenement 
“Gordelfestival” op zondag 4 sep-
tember een topdag te maken op 
het verkeersvrij “Horecaplein”. Die 
dag zullen we kunnen ervaren hoe 
een uitgevoerd Masterplan er wer-
kelijk uit zou kunnen zien. Het be-

grip “Horecaplein” is ondertussen 
al ingeburgerd en draagt bij tot 
bewustmaking om maatregelen 
te treffen die het te drukke verkeer 
in de toekomst moeten weren.

Er is nochtans heel wat werk aan 
de winkel. Zolang het sluipverkeer 
vanuit Tervuren (Vlaktedreef) de 
omgeving “Witherencluster” onvei-
lig maakt is een uitbreiding van de 
bosrand naar het dorpscentrum 
onmogelijk. Zolang de Dombard-- 
site niet verworven is kan Jezus-Eik 
géén waardige toeristische toe-
gangspoort tot het Zoniënwoud 
worden. Een realisatie van het af-
rittencomplex aan de Brabandtlaan 
is de enige oplossing tot de ont-
wikkeling van een autovrij “Horeca- 
plein” i.p.v. omleiding oprit Brussel-
se ring en aanloop oprit snelweg.

Het gemeentebestuur heeft een ont-
werpbureau de opdracht gegeven 
om de site “Witherencluster” (Ma-
riahof-Bosuil-Zoniënwoud-Dom-
bardsite) als een aangename en 
functionele buurt in te richten.  
Hopelijk zullen deze plannen bij-
dragen tot een snellere afhandeling 
van heel het Masterplandossier. 
Jezus-Eik kan in de toekomst terug 
een “ Dorp in het woud” worden.
Info masterplan: http://www.
over i jse .be/downloads/4125



Op zondag 1 mei trok Dorpsraad 
Jezus-Eik  met een volle bus geïn-
teresseerden richting Westland 
op zoek naar streekgelijkenis-
sen. Tijdens de reis konden de 
deelnemers een kruiswoordraad-
sel oplossen dat volledig in het 
teken van het dagprogramma 
was opgesteld. De dagtrip be-
gon met een geleid bezoek aan 
het Themapark Westlandse Druif 
in Monster waar we ons in onze 
eigen druivenstreek waanden.  

Na de middaglunch volgde 
een toeristische boottocht op 
de Delftse grachten met een 
charmante kapitein aan het 
roer. Bij deze rondvaart hoorde 
ook een bezoek aan de “Porce-
leynen Fles” waar het wereld-
befaamde, peperdure wit-blau-
we aardewerk ambachtelijk 
geproduceerd wordt. De dag 
werd afgesloten met een vrij 
bezoek aan de stad Delft en 
haar talrijke, gezellige terrasjes.

Geslaagde BesteBurenreis naar Zuid-Holland.
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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: Het recent aangelegde 
speelbos aan de Kapucijnendreef. 
Foto door G.C. De Bosuil.

Gedrukt bij Drukkerij Dewaet.

COLOFON
Gordelfestival
Zondag 4 september

36ste Omelettenkermis
VOK Jezus-Eik
vrijdag 2 september vanaf 19 u
zaterdag 3 september vanaf 17 u 30
zondag 4 september vanaf 12 u tot 15 u 
VOK - Louis Gunsstraat 34

Jezus-Eik Kermis
Zondag 11 september
Zie middenkatern 

Startdag
Chiro Jezus-Eik
Zondag 11 september
Chiroterrein - Witherendreef
 
Spaghetti-avond
Vrije Basisschool OLV Jezus-Eik
vrijdag 23 september
GC De Bosuil - Witherendreef 1

Witlooffestival
Overijse Concert Band
zaterdag 22 oktober
GC De Bosuil - Witherendreef 1

Musical ‘De kleine zeemeermin’
Vrije Basisschool OLV Jezus-Eik 
vrijdag 18 november 
2 voorstellingen: 13.30 uur en 19 uur
GC De Bosuil - Witherendreef 1

Eindejaarsconcert
Overijse Concert Band
zaterdag 17 december om 20 uur
GC De Bosuil - Witherendreef 1




