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Bouwproject Welriekendedreef
Op donderdag 17 november 2016
vond in het gemeentehuis van
Oudergem de vergadering plaats van
de Overlegcommissie Ruimtelijke
Ordening. De bouwaanvraag voor
het ‘Oak Tree’ project langs de
Welriekendedreef stond op de agenda. Deze openbare vergadering
werd door vele Overijsenaren, zowel
Nederlandstaligen als Franstaligen,
bijgewoond. Na een toelichting door
de voorzitter/Schepen van Ruimtelijke
Ordening, kreeg de projectontwikkelaar de kans om zijn project kort toe
te lichten. Nadien werden de schriftelijk ingediende bezwaren overlopen.

van de bouw, de afwatering, de
bijkomende verkeersoverlast, het
milieu, ...

Met een online petitie werden 1.300
handtekeningen verzameld tegen
het project. Meer dan 140 bezwaarschriften werden ingediend. Ook
de dorpsraad van Jezus-Eik diende
een bezwaarschrift in. Het comité
Welriekendedreef/Barbizon en de
gemeente Overijse hadden elk hun
raadsman meegebracht. Een tiental
personen en verschillende verenigingen (Vrienden van het Zoniënwoud,
Natagora, ASEPRE,... ) argumenteerden hun standpunt. De elementen
uit onze bezwaarschriften en brieven werden nogmaals beklemtoond.

Bij het indienen van nieuwe plannen zal hoogstwaarschijnlijk
terug een openbaar onderzoek
geopend worden. Deze eerste
bouwaanvraag is vermoedelijk
het begin van wat waarschijnlijk
een lange uitputtingslag wordt.
Hierbij een warme oproep aan
iedere inwoner van Overijse en
van Jezus-Eik in het bijzonder,
om waakzaam te blijven tegen
dit megalomaan bouwproject.

Uit de afsluitende toelichting door
de schepen konden we afleiden dat
ingrijpende aanpassingen aan de plannen nodig waren voor het bekomen
van de bouwvergunning: de hoogte
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Daarop liet architect Maisin, via
zijn advocaat, weten dat hij het
huidig project opschort. Nieuwe
plannen worden gemaakt en
er zal een nieuwe bouwaanvraag ingediend worden. Het
officiële proces-verbaal van deze
vergadering en de aanbevelingen van de gemeente Oudergem aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn nog niet
gekend, nog niet gepubliceerd.

De dorpsraad meent dat de
ambtenaren en politici van onze
gemeente Overijse een sleutelpositie moeten innemen in
de goedkeuring van dit al dan
niet leefbaar bouwproject. Wij
verwachten dat zij tenvolle blijven
ijveren voor een leefbaar dorp.

Jezus-Eik, een barst in de tijd
Op 14 januari, op het jaarlijkse
parochiefeest, strijkt theatergezelschap M’RZA neer in Jezus-Eik met
een theaterproductie van formaat.
Heb je altijd al meer willen weten over
Jezus-Eik? En heb je altijd al eens de
opnames van een film willen meemaken van dichtbij? Dan is dit je kans!
De voorstelling gaat over een regisseur en zijn crew die een film willen
maken over een aantal iconische
momenten uit de geschiedenis van
Jezus-Eik. Hij wil hierbij zijn professionele cast betrekken, maar zeker ook
de lokale inwoners, waarvan er een
aantal een prominente rol krijgen in
zijn project. De filmploeg krijgt echter
af te rekenen met onverwachte gebeurtenissen op de set, met nukkige
gastacteurs, figuranten met een eigen
willetje, en een verhaal dat zich niet
zomaar laat vertellen.
Ga mee door de barst in de tijd en
herbeleef samen met M’RZA en
de andere inwoners van Jezus-Eik
opnieuw de glorietijd van zaal
Luxemburg, de plannen voor de
Mariahof en een aantal van de
spectaculairste en mooiste verhalen
uit je eigen dorp.
De voorstelling kadert in de reeks
“RANDLANDIA”, een samenwerking
tussen M’RZA en vzw de Rand,
waarbij vijf van deze voorstellingen
worden gemaakt, elk met een unieke
achtergrond aan verhalen. Jezus-Eik

bijt de spits af, daarna volgen
Sint-Genesius-Rode, Drogenbos,
Wezembeek-Oppem en Wemmel.
Mensen die graag nog willen
meewerken aan deze voorstelling, en die in één of andere lade
of kast nog foto’s of filmpjes
hebben, mogen ze altijd delen
met ons op infomrza@gmail.
com of via www.randlandia.be
We zoeken ook nog een aantal
deelnemers: Alvast een handvol
heksen en een aantal chiroleden.
Mocht er iemand onder jullie
straf zijn in Parkour (freerunning), of zo iemand kennen in
Jezus-Eik : laat maar weten! Oh,
en wie heeft er een rallyewagen?
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Doggiedouche
In februari 2016 werd in Jezus-Eik
een wassalon voor honden geopend, in een nieuw gebouw aan
de Meeusstraat, naast een doorgang die de Brusselsesteenweg
met de Meeusparking verbindt.
De uitbaatster, Anita Löhr, is afkomstig uit Friesland waar ze geboren
werd in 1966. In 1983 vond ze een
verblijfplaats als “au pair” in België.
Ze leerde er later haar man Michel
kennen, een reden om definitief hier
te blijven wonen. Anita was op zoek

naar een plekje waar ze zelf haar
hond gemakkelijk kon wassen zonder
thuis de hele badkamer vuil te maken
Ondanks een zoektocht op het
internet kon ze hier in de buurt niets
vinden dat geschikt leek, vandaar
de idee om misschien zelf een hondenwassalon te openen. Toen ze het
pand aan de Graaf J. De Meeusstraat
opmerkte vond ze dit de perfecte locatie met ruime parkeergelegenheid,
niet ver van het Zoniënwoud waar
veel wandelaars hun hond uitlaten.
Je kan hier dus zelf je hond komen
wassen. De eerste keer maak je een
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afspraak en kan je een toegangskaart kopen voor 15 euro. Een
eerste wasbeurt krijg je gratis.
De hond wordt onder begeleiding
gewassen zodat je alle uitleg krijgt
over de werking van het systeem.
Daarna kan je zelf terug komen
tijdens de openingsuren, zelf de
deur openen met je toegangskaart en zelf de machine starten
met munten van 1 of 2 euro. Een
wasbeurt “all in” kost 12 euro.
Warm water, shampoo en de
droger zijn bij de prijs inbegrepen.
Alle info op www.doggiedouche.be

Masterplan

50 Jaar OKRA

Naast het smeden van talloze
plannen, beginnen de eerste grote
realisaties van het Masterplan in het
straatbeeld zichtbaar te worden. Aan
de Mariahof hangen grote doeken over
de geschiedenis van de Druiventeelt.
De voetpaden op het “Horecaplein”
kregen onverwachts een nieuwe
toplaag. Tijdens het Gordelfestival
kregen we een voorsmaakje op een
mooie toekomst. Met de Flos krijgt
Chiro Jezus-Eik een bescheiden villa
in de Witherendreef en ook de parking van GC de Bosuil komt stilaan
in de uitvoeringsfase. Agentschap
Natuur en Bos heeft invulling gegeven
aan het speelbos en de tuin van de
Woudpoort. Er komen plaatsen om
een motorhome te stationeren…

Op 22 december 2016 viert OKRA
Jezus-Eik haar gouden jubileum.
Het begon allemaal in september
1966 toen meester Devriese, de
toenmalige bond K.B.G. oprichtte
en er binnen een korte tijd al
60
leden
waren
aangesloten.

De eerste fase, zogenaamde “quick
win’s”, zijn bij deze gerealiseerd.
Maar de dorpsraad zou de dorpsraad
niet zijn, moesten we niet met argusogen de evoluties op de voet blijven
volgen, en met kritische blik de grote
dossiers opvolgen. Zo wachten we
met gezond ongeduld op concrete
stappen in het dossier van de Dombardsite, in het dossier van het open afrittencomplex, de toestand van
de Brusselsesteenweg, de aanleg
van het rolstoelpad,… En we blijven
broeden op nieuwe ideeën in de
verschillende werkgroepen.

In 1979 werd meester Devriese
opgevolgd door Joseph Decoster
die op zijn beurt in 1983 opgevolgd werd door Zoë Mestdagh.
In 1992 werd Suzanne Devriese,
de dochter van meester Devriese,
voorzitster van OKRA Jezus-Eik.
Al deze voorzitters/voorzitsters hebben samen met hun bestuur jaren gewerkt voor de uitbreiding van de groep
en het welzijn van haar leden. In 2014
gaf Suzanne , die dan al 22 jaar onafgebroken voorzitster was, de fakkel
door aan Liliane De Smedt die evenals haar voorgangers/voorgangsters,
en samen met haar team, ervoor
zorgt dat onze senioren iedere maand
een fijne namiddag kunnen beleven.
Okra Jezus-Eik heeft sedert vorig
jaar ook een dansclub. Iedere
55-plusser kan mits lid te worden van OKRA elke derde donderdag van de maand aansluiten bij
deze vereniging. Okra Jezus-Eik
telt nu 80 leden. Uiteraard is iedere
55-plusser van harte welkom.
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Jezus-Eik in vuur en vlam
Naar jaarlijkse gewoonte was
er ook dit jaar de El Classico –
familiedag bij VOK Jezus-Eik. Een
evenement dat op sterven na dood
leek, is meer dan ooit, springlevend.
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 echte traditie en lokale folklore.
Tijdens vorige edities organiseerde
VOK een fotozoektocht. Dit jaar
viel 11 november op een vrijdag

en was er dus de mogelijkheid om
een avondactiviteit te organiseren.
Zo kwam VOK met een fakkeltocht
op de proppen. 68 deelnemers van
alle leeftijden vertrokken omstreeks
18 uur op fakkeltocht langsheen
één van Jezus-Eiks mooiste wijken,
de bloemenwijk. Na de fakkeltocht
kon men zich verwarmen aan een
bescheiden
vuur
en
warme
chocomelk. VOK Jezus-Eik hoopt
ook tijdens komende activiteiten
z’n deur open te zetten voor alle
nieuwsgierigen. Opgepast! Wie
weet blijf je, net als wij, hangen…

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

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

Kerstdrink
Dorpsraad Jezus-Eik
zaterdag 18 december vanaf 15 uur
Happy Hour: gratis drankje tussen 15u en 16u
Krabbenberg

Redactie: Verantwoordelijke uitgever:
Pips Luppens, Brusselsesteenweg
538, 3090 Overijse.
Leden
Dagelijks
bestuur
Pips
Luppens,
Stijn
Couder, Erik Janssen, Christine
Derycke, Gerdi Verheyden, Guus
Luppens, Stef Borremans, Hugo
Dewit en Geoffrey Heyrbaut.

Parochiefeest
Federatieploeg i.s.m. Dorpsraad
zaterdag 14 januari
GC De Bosuil - Witherendreef 1

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.

Groepsfeest
Chiro Jezus-Eik
vrijdag 24 en zaterdag 25 februari
GC De Bosuil - Witherendreef 1
Aspighetti
Aspimeisjes Chiro Jezus-Eik
zaterdag 6 mei
GC De Bosuil - Witherendreef 1
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V.U: Dorpsraad Jezus-Eik - Brusselsesteenweg 69 - 3090 Overijse
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Coverfoto: Okra Jezus-Eik

Gedrukt bij Drukkerij Dewaet.

Zondag 18 december 2016
Krabbenberg - Jezus-Eik

Iedereen welkom vanaf 15 uur • www.jezus-eik.be
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