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Gerooide bomen en struiken langs de 
autosnelweg tussen de Brabandtlaan 
en Jezus-Eik-centrum: voorbereidende 
werken voor nieuwe geluidspanelen ?
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‘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
Stijn Couder 
Gerdi Verheyden 
Guus Luppens 

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.

Gedrukt bij drukkerij Dewaet
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De geschiedenis van Jezus-Eik
www.bloggen.be/jezuseik

Stef Borremans
Geoffrey Heyrbaut 
Guido Maene
Hugo Dewit

Dit jaar organiseren de Kasteelstraatbewoners hun 8ste 
rommelmarkt, de gezelligste van héél de druivenstreek!

Meer dan 200 standplaatsen zijn voorzien, dit is meer 
dan een kilometer snuffelplezier!
De inschrijvingen voor de standhouders starten eind 
maart.
Meer info: kasteelstraatrommelmarkt@gmail.com

Organisatie: de Kasteelstraatbewoners i.s.m.:



De verkiezingskoorts stijgt zienderogen. 
Op 14 oktober 2018 kleurt iedereen zijn 
politieke toekomst. Voor Jezus-Eik staat er 
veel op het spel. 
Daarom organiseert de dorpsraad van 
Jezus-Eik een politiek debat over wat de 
partijen in Overijse van plan zijn.

Wat wil en kan men zeker realiseren tijdens 
de komende beleidsperiode? 
Hoeveel aandacht gaat er naar de ge-
huchten en op welke wijze worden zij 
betrokken bij het beleid van de gemeente? 
Hoe ziet men de aanpak en de invulling 
van het Masterplan Jezus-Eik? 
Voor welke dossiers wil welke partij een 

Politiek debat

lans breken bij de volgende legislatuur? 
Alle partijen hebben hun aanwezig-
heid reeds bevestigd. Ronald Verhaegen 
(bekend van Radio 1) zal het debat in 
goede banen leiden. 
Ook u kunt die avond uw stem laten 
horen!

Toegang: gratis              i.s.m. GC de Bosuil
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Jezus-Eik

Donderdag 29/03 om 20 uur

Dezelfde avond (29 maart) van19.30 uur 
tot 20.00 uur organiseert de dorpsraad een 

korte algemene vergadering eveneens in 
GC de Bosuil. Ook hier is iedereen welkom.

UILSTEKEND DORPSKRANT



 4

Vlaams minister van Omgeving, Natuur 
en Landbouw Joke Schauvliege geeft 
een subsidie van 414.720 euro voor de 
realisatie van de toeristische poort aan 
het Zoniënwoud in Jezus-Eik. 

Deze subsidie zal aangewend worden 
om gronden en constructies voor de 
inrichting van die toeristische poort te 
verwerven. Dit nieuw onthaalpunt past 
binnen het Masterplan Jezus-Eik. 

De huidige functies binnen ons dorp 
zullen beter worden geïntegreerd. Een 
opwaardering van de horeca en een 
connectie tussen het dorpscentrum 
en het Zoniënwoud zullen meer be-
zoekers aantrekken. De onthaalfunctie 
zal bestaan uit een intensief te gebrui-
ken publieke, groene ruimte die de 
harde bosrand verzacht. Er komen extra 
parkeervoorzieningen en een onthaal-
ruimte. 

Ook zal via de verwerving van de site 
‘Dombard’ (oude WaWafabriek) op een 
aanliggend perceel buitenruimte gecreërd 
worden voor verschillende recreatieve, 
educatieve en culturele activiteiten.

414.720 euro voor toeristische poort

De verwerving van de oude WaWafrabiek:
een opportuniteit voor de leefbaarheid van Jezus-Eik

De toelage werd door de minister al 
meegedeeld tijdens de week van het bos. 
De officiële brief werd op 27 februari jl. 
op het college ter kennisgeving meege-
deeld. Het is nu aan de gemeente om 
haar duit in het zakje te doen.

UILSTEKEND DORPSKRANT



de melding een noodzakelijke 
meerwaarde heeft. 
Dader-kenmerken zoals ge-

slacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen 
ook goed beschreven worden. Denk bij 
voertuigen aan de kleur, het merk, type en 
het kenteken. De gedeelde gegevens in de 
gesloten WhatsApp-groep mogen niet op 
Facebook of via andere sociale media-
kanalen verspreid worden. Na de interventie 
kunnen de politiediensten de Whatsapp-
groep laten weten hoe het is afgelopen.

Sluit je nu aan bij deze besloten groep en 
draag bij tot een inbraakveilig dorp! Meer 
informatie en het inschrijvingsformulier kan 
je bekomen door te mailen naar
BINOverijse@gmail.com

UILSTEKEND DORPSKRANT
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Het BIN (Buurt Informatie Net-
werk) Jezus-Eik is een burger-
initiatief en bestaat al 2 jaar. 
Het BIN heeft als doelstelling het veiligheids-
gevoel op te krikken door een betere com-
municatie met de politie. Het BIN werkte tot 
heden via SMS en de Facebook-pagina.

Op woensdag 31 januari werd in GC de Bosuil 
ook een BIN-Whatsapp-groep opgestart.
De Whatsapp-groep is een besloten groep 
waar zowel de politiediensten van de Drui-
venstreek als de burgers in zitten. Het grote 
voordeel van een dergelijke Whatsapp-groep 
is het tweerichtingsverkeer; SMS werkte 
louter naar de burger en op de BIN Face-
book-pagina zitten de politiediensten niet. 

De politie komt alleen in actie wanneer een 
melding bij 101 gedaan wordt. Door middel 
van een WhatsApp-bericht in deze groep 
laat je aan elkaar weten dat 101 gebeld is, dit 
om te voorkomen dat er een regen van 101 
meldingen plaats vindt. 

Het versturen van foto’s van een verdachte is 
alleen toegestaan ten bate van het verstrek-
ken van een signalement wanneer dit voor 

Jezus-Eik veilig… dankzij Whatsapp!





De Vlaamse Overheid en de gemeenten 
Overijse, Hoeilaart en Huldenberg hebben 
de intentie om meer werk te maken van 
een betere mobiliteit in de Oostrand. Het 
sluipverkeer krijgt weer wat aandacht en 
enkele verwaarloosde mobiliteitsprojecten 
worden van onder het stof gehaald. 
Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts maakt zich sterk dat 
hij 5 miljoen euro kan vrij maken om vier 
hefboomprojecten een doorstart te geven. 

“Er is te lang niet geïnvesteerd in deze 
regio”, vertelde de minister onlangs in 
een perscommuniqué (wat wij volledig 
beamen, het is gewoonweg een under-
statement).

Deze 4 projecten zijn al lang pijnpunten in 
de Oostrand: het 4-armen kruispunt, het 
Leonard kruispunt, de aanpassing van het 
kruispunt R0/N2745 in Groenendaal en 
het project Brabandtlaan op de E411”.   ➜

Project Brabandtlaan en geluidspanelen

De Brabandtlaan en zijn totaal 
versleten brug over de E411
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➜ Het Vlaams Agentschap Wegen en 
Verkeer zal op kortere termijn ook een 
aantal kleinere ingrepen doorvoeren, om 
de verkeersleefbaarheid al ietwat te verbe-
teren.  
Voor Jezus-Eik gaat het over een inves-
tering van 2,5 miljoen euro in nieuwe 
geluidsschermen langs de E411. Wanneer 
deze geluidspanelen zullen geplaatst 
worden blijft nog een open vraag.

Bij navraag door de dorpsraad bij de be-
voegde Overijsese schepenen zou volgens 
de ene schepen de plaatsing gebeuren in 
2018, volgens de andere schepen starten 
de werken niet voor 2019. 

Loze verkiezingsbeloften of niet, de 
Jezus-Eikenaar blijft (on)geduldig wachten 
en hopen...

Zijn deze gerooide bomen en struiken langs 
de autosnelweg tussen de Brabandtlaan en 

De gehavende geluidsschermen ter hoogte van 
de Kersenbomenlaan

Jezus-Eik-centrum voorbereidende werken voor 
het plaatsen nieuwe geluidspanelen ?
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Wie durft nog over de brug
aan de Brabandtlaan?

Dringende herstellingswerken of vervanging van de brug is nodig

De Vlaamse overheid volgt met “de Lijst 
van Prioritaire Kunstwerken” 28 bruggen 
op die dringend hersteld of vervangen 
moeten worden om de veiligheid te 
garanderen. Uit een recent onderzoek van 
Knack blijkt nu dat vijf van die bruggen al 
twintig jaar op de probleemlijst staan.

Na verloop van tijd vertonen zowel 
stalen als betonnen constructies slijtage. 
Daardoor zijn 28 bruggen in Vlaanderen 

dringend aan herstelling of vervanging 
toe. Die ‘brokkelbruggen’ staan op de 
zogenoemde ‘Lijst van de Prioritaire 
Kunstwerken’.

Het is merkwaardig dat de brug over de 
Brabandtlaan niet is opgenomen in deze 
lijst. We vragen ons af in welke slechte en 
gevaarlijke  staat deze brug dan moet ver-
keren alvorens in de lijst met probleem-
bruggen opgenomen te worden!➜
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Normale toestand van een brug

Huidige toestand van de brug over de Brabandtlaan. 
De brug is abnormaal doorgezakt. Het wegdek is in slecht staat, de afwateringsroosters

op de brug zijn verstopt, de afwatering bijgevolg allesbehalve en de leuningen zijn doorroest....

UILSTEKEND DORPSKRANT
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2018 is gestart met een nieuwe evolu-
tie in de OAKtree-saga. Na het positief 
advies van de gemeente Oudergem voor 
de bouw ervan, heeft het agentschap 
Leefmilieu Brussel een milieuvergunning 
afgegeven voor het project. De beslissing, 
genomen op 21 december 2017, 
werd op 9 januari 2018 publiek 
aangeplakt met de mogelijkheid 
om hiertegen in beroep te gaan 
tot 8 februari 2018.

De gemeente Overijse heeft 
besloten om hiertegen beroep 
aan te tekenen. Haar bezwaren 
stellen zowel de wettigheid 
(termijnen, taalgebruik, deel-
name van de gemeente Overijse 
aan het overlegcomité,…) als de 
opportuniteit (mobiliteitsimpact, 

Het OAKtree-project langs
de Welriekendedreef

parkeerproblematiek) van het project in 
vraag.

De actiegroep tegen het OAKtree-project, 
heeft via haar advocaten, ook besloten om 
beroep aan te tekenen tegen deze ➜

UILSTEKEND DORPSKRANT
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➜ milieuvergunning. De bezwaren zijn 
complementair aan deze van de gemeente 
Overijse en behelzen vooral de negatieve 
impact van het project op het milieu, de 
omwonenden en de leefbaarheid van 
Jezus-Eik. 

In beide bezwaren wordt gevraagd om 
de milieuvergunning in te trekken en 
met vertegenwoordigers van Leefmilieu 
Brussel een onderhoud te hebben. De be-
slissing om zo een hoorzitting te houden 

ligt echter bij Leefmilieu Brussel. 

Leefmilieu Brussel dient zijn beslissing 
mee te delen binnen een termijn van 
60 dagen (als er geen hoorzitting is) of van 
75 dagen (als er wel een hoorzitting is). 
Als er geen antwoord ontvangen wordt 
binnen deze voorgeschreven termijnen, 
geldt dat de milieuvergunning gehand-
haafd blijft. 

Wordt dus zeker vervolgd.
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Volksdansgroep De Koerp wordt 40 jaar in 2018!

In het voorjaar van 1978 namen 
enkele jongeren, die eerder actief 
waren in de jeugdbeweging, het 
initiatief om in de druivenstreek 
een volksdansgroep op te richten. 
Al snel werd de naam “DE KOERP” 
gekozen, enerzijds een verwijzing naar een 
dansbuiging, maar ook de plaatselijke term 
die de ronding onderaan een druivenserre 
beschrijft.

U kent DE KOERP waarschijnlijk van de 
talrijke optredens en verbroederingen met 
dansgroepen uit onze zustersteden. Ook de 
deelnames aan vele druivenstoeten gingen 
niet ongemerkt voorbij. Met hun fraaie 
praalwagens wonnen de dansers vier maal 
de eerste prijs, vaak in samenwerking met 
de fanfare Zoniëngalm.

Elke donderdagavond wordt er in de 

Bosuil gedanst van 20u30 tot 22 uur.
Geregeld wordt er ook een gast-
docent uitgenodigd. Van de jaar-
lijkse FOLKLORE-AVONDEN met de 
befaamde VISHAPJES zal u voorzeker 
ook reeds genoten hebben.

Dit jaar gaat de vishapjesavond door in 
GC de Bosuil op zaterdag 24 maart. 
Omdat ze hun 40-jarig jubileum vieren, 
bieden zij die avond iedereen die vishapjes 
komt eten een GRATIS APERITIEF aan!
Hiermee willen ze hun jarenlang trouw 
publiek bedanken!

Zij zetten hun beste beentje voor om u te 
verwennen met een lekker soepje, scampi 
met pikante saus, boestering of een koude 
vis- of vleesschotel.
Noteer dus nu al zaterdag 24 maart vanaf 
18 uur in uw agenda en wees er zeker bij!
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Van kasseiweg tot
overdrukke steenweg

Vroeger en nu

Doe mee en kom tussen
9 en 12 uur naar
parking de Flos

(Witherendreef -  Jezus-Eik)

   
Wij bezorgen u met plezier 
speciale zwerfvuilzakken,

handschoenen,
grijpstokken of veiligheidshesjes.

christiane.goossens@overijse.be 
tel. 02 785 34 55

kristin.verheyden@overijse.be
tel. 02 785 34 54

Meer info:

UILSTEKEND DORPSKRANT



Jezus-Eik is niet alleen gekend voor 
de druiven en het Zoniënbos, maar 
ook voor haar gastronomie.  

Om het Masterplan Jezus-Eik 
onder de aandacht te hou-
den, besloot de dorpsraad om het 
‘Prochefeest’ 2018 over een culinaire 
boeg te gooien en de Jezus-Eikse restau-
ranthouders toe te laten hun restaurant 
te promoten: Masterchef Jezus-Eik was 
geboren.
 
Deze avond werd mogelijk gemaakt met 
de volle steun van de gemeente Overijse, 
het gemeenschapscentrum de Bosuil en 
de raad van de lokale economie.

De respons van het publiek overtrof de 
stoutste verwachtingen! Een week voor 
het evenement was de voorverkoop vol-
ledig uitverkocht: 200 gegadigden hadden 
zich reeds ingeschreven. Velen belden 
nadien nog daar de balie van het GC de 
Bosuil maar om praktische en veiligheids-
redenen was het echt niet mogelijk om 
meer personen toe te laten. 

De zaal was sfeervol ingericht. De dorps-

Masterchef Jezus-Eik
UILSTEKEND DORPSKRANT

raadmedewerkers waren uitgedost 
in wit hemd met zwart strikje. 
De restaurantstandhouders 
konden op een sfeervolle 

manier de druivenambassadeur 
en de vice-druivenambassadrice 

feestelijk ontvangen.
 

Acht restaurants boden hun eigen spe-
cialiteit aan, samen met een aangepast 
drankje.

Jolien Thijs-trio bracht in de loop van de 
avond enkele muzikale evergreens terwijl 
de klanten genoten van de heerlijke 
hapjes. 

Het viel iedereen op hoeveel ‘nieuwe’ 
gezichten kwamen tafelen, een duidelik 
bewijs dat met deze formule een breder 
publiek bereikt werd. 

Deze culinaire avond was een succes voor 
alle partijen: de gasten, de restauranthou-
ders en... de dorpsraad. 

Wat startte als een gok, werd een groot 
succes en deze formule zal zeker nog her-
haald worden de komende jaren.  
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Chiro ’t Soniënjonck, 
houdt dit jaar van 
20 t.e.m. 22 april een echt 
feest om hun 55-jarig 
bestaan te vieren. 
Ze willen met dit evene-
ment iedereen bedanken 
die zich gedurende 55 
jaar heeft ingezet voor 

hun vereniging. 

Vrijdagavond 20 april is iedereen welkom 
in de Bosuil om te genieten van verschil-
lende optredens. Zowel jong als oud zal 
het naar hun zin hebben. 

Zaterdag 21 april worden er allerlei 
activiteiten voorzien voor de oud-leiding 
van Chiro ’t Sjock. Zaterdagavond is ook 
iedereen welkom op de barbecue in de 

Chiro ’t Soniënjonck wordt 55 jaar!
UILSTEKEND DORPSKRANT

Mariahof met de nodige randanimatie. 
Later op de avond kan iedereen zijn dans-
benen strekken.

Gedurende dit weekend is er in de Bosuil 
een tentoonstelling met beeldmateriaal 
van Chiro ’t Soniënjonck door de jaren 
heen. Het wordt een echt feest voor 
iedereen, een echt Jezus-Eiks dorpsfeest!
Meer info volgt.

Vrijdag 20,

zaterdag 21 

en zondag 22 

april 2018
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Tentoonstelling in de Bosuil met foto’s uit de oude 
doos (Hierboven foto Bivak Heyd in 1996).



Achter de vele zware deuren in Jezus-Eik, 
verschuilen zich her en der bescheiden 
kunstenaars.

Tijdens Jezus-Eik Kermis zijn we op zoek 
naar verborgen talenten, en zullen de 
muren van GC de Bosuil gekleurd worden 
met onbekende pareltjes.
 
Betover jij wel eens het witte doek, staat 
er al jaren een beeld van uw hand te 
wachten op wat zonlicht, droom je van 
een installatie of verheft uw kunstzinnige 
blik een gewone foto tot een magisch 
beeld? Blijft niet langer in de anonimiteit, 
maar laat het weten aan Alex van Bogaert 

Dorpsraad zoekt kunstenaars voor 
Uilstekende kunst

(kunstgroep Ram). Hij stelt een tentoon-
stelling samen die in september vele 
mensen zal beroeren. 

Alle kunstvormen en iedere kunstenaar die 
een band heeft met Jezus-Eik is welkom, 
en wij voorzien een aparte hoek voor jong 
talent. Laat je zien! 

Inschrijvingen of meer info:
Alex Van Bogaert - 02 657 26 46 of
alex.vanbogaert@skynet.be

Waar is dat feestje? In de Bosuil natuurlijk. 

Op vrijdag 20 april starten we met een 
feest voor iedereen. Voor wie 20 was bij 
het ontstaan, voor wie 20 jaar geleden 20 
was, en voor wie nog 20 moet worden. 

We verklappen alvast een eerste naam. 
Top dj Lisa Smolders draait hitsige hiphop, 
dirty disco, ruige rock & roll, of gewoon de 
heetste tracks van het moment. 

Gekend van STUBRU, rock Werchter of 
Pukkelpop! Zij krijgt je zeker aan het 
dansen. 

De andere namen van pretmakers komen 
eraan …

Lisa Smolders blaast
de 55ste Chiro ’t Sjock kaars uit 

Vrijdag 20 april 2018 vanaf 19 uur
GC de Bosuil
Info en tickets: www.debosuil.be
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---------------------------------------------------------------
  Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart  
 Groepsfeest Chiro 
 GC de Bosuil
 Org.: Chiro Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 17 maart 2018
 tussen 9 u en 12 u
 Zwerfvuil opruimen
Verzamelpunt Witherendreef – Parking de Flos
--------------------------------------------------------------
 Zondag 18 maart 2018 vanaf 11u30
 Lenterestaurant
 GC de Bosuil 
 Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 18u  
 Folklore-avond met vishapjes
 “40 jaar De Koerp” - gratis aperitief
 Gastoptreden: Rudy
 GC de Bosuil
 Org.: De Koerp
---------------------------------------------------------------
 Donderdag 29 maart om 20 uur
 Politiek debat in en over Jezus-Eik
 GC de Bosuil
 Org.: dorpsraad Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------
 Vrijdag 20, zaterdag 21 en
 zondag 22 april
 55 jaar Chiro ‘t Soniënjonck
 Tentoonstelling, BBQ, optredens...
---------------------------------------------------------------
 Zaterdag 28 april 2018 om 20u30
 Zondag 29 april 2018 om 14u00 
 Zaterdag 05 mei 2018 om 20u30
 Zondag 06 mei 2018 om 14u00
 Het leven is een cabaret
 Overijse Concert Band
 i.s.m. Ekseeko
 GC de Bosuil
---------------------------------------------------------------
 Vrijdag 1 juni 2018 vanaf 16u
 Schoolfeest
 Witherendreef 25
 Org.: VBS O.-L.-V.-Jezus-Eik
---------------------------------------------------------------

Verenigingskalender
UILSTEKEND DORPSKRANT

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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