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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.

Coverfoto: 
Jezus-Eik, een dorp met vele gezichten:
de Brusselsesteenweg ter hoogte van
het shoppingcentrum 402.  

Gedrukt bij drukkerij Dewaet

Alle werkgroepen van het Masterplan Jezus-Eik vroe-
gen extra parkeermogelijkheden in Jezus-Eik, de 
Chiro was al jaren op zoek naar een lokaal voor de 
‘Kerels’ (14-16-jarigen) en hadden opbergruimte te 
kort. Zo kwam ‘de Flos’,  de oude boswachterswoning, 
in het vizier. Na een jaar van onderhandelingen, het 
aanvragen van vergunningen, het maken van afspra-
ken,… zitten we nu in de realisatiefase. De noodza-
kelijke voorzieningen in het huis zijn aangebracht en 
weldra verhuizen de Chirojongens naar hun nieuw 
gebouw. In de krokusvakantie starten de arbeiders 
van Agentschap Natuur en Bos de werken in de tuin. 
Bomen en struiken worden verwijderd. Na de paas-
vakantie zal  ‘Werken  in  Eigen  Beheer  Overijse’ de 
parking aanleggen en afwerken.

Naast de tuin van de Flos, zal ook ‘het stenen veld’ 
(speelveld van de Chiro en de artiestenparking 
van GC de Bosuil) beschikbare parking worden op 
momenten dat de Chiro geen activiteiten organi-
seert en GC de Bosuil geen artiesten moet herbergen. 
Hierdoor verdubbelt de capaciteit van de bestaande 
parking en zal het afzetten en ophalen van kinderen 
van de Vrije Basisschool  vlotter kunnen verlopen.

De Flos: 
tweemaal zoveel parking 
en een huis voor de Chiro
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‘t Prochefiest 2017 bracht de vele verha-
len die Jezus-Eik rijk is, terug tot leven. 
Het invallen van de kerk, de diefstal 
van het Mariabeeldje, de fratsen van 
de Chiro of de deportatie van pastoor 
Coulmont,…

 Regisseur en acteur Joeri Lewijze slaagde 
er met zijn collega’s van het gezelschap 
M’Rza wonderwel in om ons terug in de 
tijd te werpen. 

Jezus-Eik! Een barst in de tijd!
Bestel nu de DVD/Dorpskrant (extra editie)

UILSTEKEND DORPSKRANT

Het resultaat van dit eigenzinnig concept 
waren prachtige, bij momenten aan-
doenlijke scènes. Met dank aan de ver-
schillende verenigingen en de vele 
individuen die hun medewerking heb-
ben verleend.

Zag u het niet zitten om toen de sneeuw 
te trotseren? Bestel dan nu  snel de extra 
editie van de dorpskrant van Jezus-Eik 
waarin alle verhalen werden uitgeschre-



Feest in uw tuin?
Beste Buren Tuinfestival zoekt tuinen

Een uniek concert, een bijzondere 
voorstelling, impressionant straat-
theater of een zeer speciale opstelling 
in uw tuin? Grijp uw kans. 

Voor de kermis Jezus-Eik, editie sep-
tember 2017, zijn wij op zoek naar vijf 
tuinen voor een gezellig buurtfestival 

in het weekend van 8, 9 en 10 septem-
ber. Het concept is eenvoudig. U stelt 
uw tuin open en in ruil krijgt u een 
gratis act t.w.v. 500 euro en logistieke 
steun (stoelen, tafels, parasols,…). 
Uw buren, vrienden en familie nodigt 
u gratis uit. Andere bezoekers moeten 
een ticket kopen via GC de Bosuil.

Meer info? Neem zo snel 
als mogelijk contact op 
met GC de Bosuil via 
02 657 31 79 of 
info@debosuil.be.

ven, alsook de DVD met de opnames. 
Voor amper 5 euro kunt u kijken naar 
‘Jezus-Eik, een barst in de tijd’. 
Stuur een mail met uw gegevens naar 

info@debosuil.be of bel naar het onthaal 
van GC de Bosuil (02 657 31 79) en reser-
veer uw exemplaar.
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Rommelmarkt Kasteelstraat
Al zes jaar wordt de kermis Jezus-Eik 
tijdens het tweede weekend van sep-
tember opgefleurd met een rommel-
markt. Deze activiteit gaat telkens door 
in de Kasteelstraat.

Bijna 300 standhouders uit de drui-
venstreek zijn er vertegenwoordigd. 
De dorpsraad van Jezus-Eik zorgt voor 
lokale hapjes en GC de Bosuil zorgt voor 
animatie. Gezelligheid troef dus!

UILSTEKEND DORPSKRANT
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Archieffoto’s van vorige edities

➞

De zevende editie van de Kasteelstraat 
Rommelmarkt staat dit jaar gepland op 
zondag 10 september.
In samenwerking met het GC de Bosuil 
werden de reservaties nog meer ge-
automatiseerd. De inschrijvingen gaan 
van start vanaf 21 maart. Reserveren kan 
op www.debosuil.be/kasteelstraat of 
loop gewoon even langs in ons gemeen-
schapscentrum.



 



Veiligere Brusselsesteenweg
Verleden maand werd, na jarenlang aan-
dringen door de dorpsraad, een bijko-
mend zebrapad voorzien op de Brusselse-
steenweg. Deze oversteekplaats ligt aan 
de bushaltes dichtbij het grootwarenhuis 
Krefel, Aldi, AVA en Colruyt. Deze ingreep, 
in combinatie met een verlenging van de 
50 km zone op de Brusselsesteenweg, 
(tussen de Reebokweg en de Louis Guns-
straat) moet ervoor zorgen dat de steen-
weg veiliger wordt. De dorpsraad had 

liever de 50 km-zone wat ruimer (langer) 
voorzien: m.n. tot het einde van het dorp 
(omgeving Delhaize/Cru) daar dit ge-
deelte van de Brusselsesteenweg nog 
drukker en nog gevaarlijker is.
Onze volgende stap !...

Bij het schilderen van dit nieuw zebrapad was men vrij 
karig met de verf. Deze nieuwe oversteekplaats lijkt al 
jarenlang in gebruik.
Op de verf moest blijkbaar bezuinigd worden.

➞

UILSTEKEND DORPSKRANT
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Jezus-Eik, vroeger en nu

Ooit was Jezus-Eik een zelfstandige 
gemeente. Guido Mainé was de twee-
de en laatste burgemeester van het 
zelfstandige Jezus-Eik. Hij woonde in de 
hoeveherberg, bovenaan rechts op de 
oude foto. 

Het gebouw werd in 
het begin van de jaren 
zestig afgebroken. Dit 
huis stond langs de 
Brusselsesteenweg, 
rechtover de Eeuw-
straat. 

Georges Mainé was 
van 1808 tot 1810 bur-
gemeester in Jezus-Eik. 
Met grote waarschijn-
lijkheid mag aangeno-

men worden dat het gemeentehuis in 
zijn huis was ondergebracht.

Meer info : www.bloggen.be/jezuseik
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In het voorjaar van 2016 opende het 
familierestaurant Little Italy haar deuren 
op het Horecaplein (Brusselsesteenweg 
661) te Jezus-Eik. De zussen Vanessa en 
Valerie ontvangen de klanten en zijn 
verantwoordelijk voor de zaalbediening 
terwijl broer Vincent achter het fornuis 
staat. Dit is het eerste restaurant dat 
ze zelfstandig uitbaten maar voordien 
waren ze reeds enkele jaren actief in de 
horeca. 

Ze zijn getogen en geboren in Brugge 
maar de oudste zus verhuisde naar onze 
streek om haar grote liefde te volgen. 
Toen ze dit Jezus-Eiks pand ontdekten 
waren ook broer en zus gevonden voor 
een verhuis naar deze fantastische buurt 
aan de rand van het bos. 
Als Italiaans restaurant serveren ze lek-
kere pastagerechten en overheerlijke 

Osteria Little Italy
UILSTEKEND DORPSKRANT

pizza’s maar je kan er eveneens genieten 
van vis- en vleesgerechten met een zui-
ders tintje. Voor de kinderen zijn er aan-
gepaste gerechtjes en spelletjes om ze 
zoet te houden. Er is ook traiteurdienst 
met levering aan huis. 
Alle info op www.little-italy- overijse.be
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Nieuw automatisch waarschuwings- 
systeem voor zelfstandigen

De Raad voor Lokale Economie (RLE) en 
de gemeente Overijse geven binnenkort 
de aftrap van het gloednieuwe Buurt-
Informatie-Netwerk  voor Zelfstandigen. 

Dit is een automatisch waarschuwings-
systeem waarbij aangesloten zelfstan-
digen verdachte toestanden en/of nare 
ervaringen (kunnen) signaleren aan een 
centrale dispatch en hiermee de colle-
ga’s-zelfstandigen preventief informe-
ren. Dit systeem bestaat in Overijse reeds 
voor burgers. In deze ruwer wordende 
samenleving is het voor zelfstandigen 
belangrijk alert te blijven voor wat er 
rondom hen gebeurt. De solidariteit met 
de collega’s in de gemeente speelt hier 
een centrale en cruciale rol.

Wil je meer info ? Contacteer de RLE-

voorzitter Lieven De Clercq (gsm 0476 
40 30 33) of geef meteen je inschrijving 
door.

De gemeente Overijse stelt ook in 
samenwerking met de RLE de ‘klanten-
pas Overijse’ voor. Het biedt de mogelijk-
heid om de klantentrouw in uw zaak te 
verhogen, nieuwe klanten te werven en 
uw omzet te verhogen.

Beide initiatieven worden uitvoerig toe-
gelicht op 28 maart 2017 om 20 uur 
in de polyvalente zaal van den Blank 
(Begijnhof 11  in Overijse), in aanwe-
zigheid van een afgevaardigde van de 
Politiezone Druivenstreek.

Overtuigd? Bezorg het document aan 
de voorzitter van de Raad voor Lokale 
Economie (optiekdeclercq@skynet.be), 
schrijf u in via de website www.overijse.be 
(onderaan knopje ‘Veiligheid’ of stuur een 
fax naar 02 687 95 03.

Ja, ik werk graag mee aan een veiliger Overijse

Bedrijfsnaam:* 
Naam zaakvoerder:* 
Adres bedrijf:* 

Gsm-nummer:* 
E-mailadres:* 

* deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede werking van het BIN-Z

……………………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

………...………………………………………………………

............................................. .............
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...............................................................................................................................................................

 Aspighetti
 Zaterdag 6 mei 2017 
 GC de Bosuil
 Org.: Aspi Chiro ‘t Soniënjonck
...............................................................................................................................................................

 Schoolfeest 
 Vrijdag 19 mei 2017 vanaf 16u
 school (Witherendreef 25)
 Org.: VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik
...............................................................................................................................................................

 VOK-reunie 
 45 jaar Voetbal in Jezus-Eik
 Zaterdag 20 mei 2017
 VOK-châlet (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik
..............................................................................................................................................................

 Memorial Jean-Marie Dewit 
 Zaterdag 3 juni 2017
 VOK-terrein (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik
..............................................................................................................................................................

 Binnenlands bivak
 (Speelclub-Tito)
 1 juli - 8 juli 2017
 Org.: Chiro Jezus-Eik
...............................................................................................................................................................

 Buitenlands bivak
 (Keti-Aspi)
 21 juli - 31 juli 2017
 Org.: Chiro Jezus-Eik
...............................................................................................................................................................

 Het EK voor dames
 op groot scherm.
 Vanaf 16 juli 2017 tot...  
 VOK-châlet (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik
...............................................................................................................................................................

 Omelettenkermis
 1,2 & 3 september 2017
 VOK-châlet (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik

Verenigingskalender
...............................................................................................................................................................

 Folklore-avond met vishapjes
 (met gastoptreden van
 Tractor-Troubadour Antoon)
 Zaterdag 11 maart vanaf 18 uur
 GC de Bosuil
 Org.: de Koerp 
...............................................................................................................................................................

 Vergadering  3 werkgroepen
 Masterplan Jezus-Eik
 Donderdag 16 maart om 20 uur
 GC de Bosuil:
 Org.: de gemeente Overijse
...............................................................................................................................................................

 Lenterestaurant
 Zondag 19 maart 2017 vanaf 11u30
 GC de Bosuil:
 Org.: VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik 
..............................................................................................................................................................

 Paaseierenzoektocht 
 Vrijdag 14 april 2017
 Org.: Chiro Bosuil
...............................................................................................................................................................

 Gini-cup
Minivoetbaltornooi voor jeugdhuizen en 
jeugdverenigingen uit de druivenstreek 

 Maandag 17 april 2017 
 VOK-terrein (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik
..............................................................................................................................................................

 VOK-kwis 
 Zaterdag 22 april 2017 
 VOK-châlet (L. Gunsstraat 34)
 Org.: VOK Jezus-Eik
..............................................................................................................................................................

 Lenteconcert
 “Muziek van eigen bodem”
 Zaterdag 22 april om 20 uur
 GC de Bosuil:
 Org.:  Overijse Concert Band
...............................................................................................................................................................

 Meibedevaart 
 Vrijdag 5 mei 2017
 O.-L.-Vrouwkerk Jezus-Eik
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