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Overijse Concert Band heeft 
een nieuwe dirigent

Na zeven jaar dienst besloot dirigent Bram Mergaert 
om, gezien zijn drukke muzikale beroepsbezigheden, de 
fakkel door te geven aan een nieuwe kandidaat.

De muzikanten kozen samen met het bestuur voor de 
negenentwintigjarige Kristan Dehertog. Kristan heeft 
steeds in Overijse gewoond waar hij tot zijn veertiende 
ook school heeft gelopen. Daarna is hij overgestapt 
naar de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut in 
Leuven, om finaal zijn diploma van Master in de Muziek 
te behalen aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel.
Kristan geeft al zes jaar les aan de muziekacademie van 
Schaarbeek, Evere en Huldenberg. Daarnaast maakt hij 
deel uit van het ‘Anemos Saxofoonkwartet’ en van het 
saxofoonduo ‘The Sax Guys’.

Deze nieuwe dirigent is erg verheugd om de 
dynamische groep muzikanten van de Overijse Concert 
Band te mogen leiden. Samen met de muzikanten kijkt 
hij er naar uit om originele concerten te geven en het 
publiek te verrassen met gevarieerde programma’s in 
samenwerking met inspirerende artiesten.
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Overijse plant transitie voor Jezus-Eik

UILSTEKEND DORPSKRANT

De afgelopen maanden heeft het gemeen-
tebestuur van Overijse een openbaar 
onderzoek uitgevoerd over het RUP 11 
(Ruimtelijk UitvoeringsPlan). Dat RUP legt 
de bestemmingen vast van de percelen in 
Jezus-Eik en is dus een juridisch kader dat 
bepaalt welke (bouw-)activiteiten men wel 
of niet  mag uitvoeren in de toekomst. Dat 
onderzoek is volgens de gemeente nodig 
om bepaalde projecten van het Masterplan 
Jezus-Eik te kunnen realiseren. 

Grote aardverschuivingen kan men in 
RUP 11 niet lezen. Het tussengebied van 
de zone tussen Kapucijnedreef, de Withe-
rendreef en de Rozenlaan (de WaWa-site) 
wordt een groene recreatiezone met twee 
paviljoenen. 
De achterkant van de percelen tussen de 

Openbaar onderzoek RUP en ‘het ontwerp WaWa-park’
raakt heel wat gevoelige snaren.

kerk en de Woudpoort worden ingekleurd 
als groene zone. Het perceel van GC de 
Bosuil, de kerk van Jezus-Eik en de Mariahof 
krijgt de kleur van toeristisch gebied. 

Sommige horecazaken willen liever hun 
tuinen als parking inkleuren, maar verder 
horen wij als dorpsraad weinig negatieve 
reacties op het RUP 11.

Naast het RUP 11, heeft de gemeente, 
onder begeleiding van Horizon+, het ont-
werp WaWa-park voorgesteld, waarmee het 
zijn intenties heeft bekend gemaakt over 
de ontwikkeling van Jezus-Eik. Hier worden 
keuzes gemaakt die verdeeldheid zaaien. 
De Vlaktedreef (verbindingsweg vanuit 
Tervuren) zou worden afgesloten, om ver-
volgens een autoluwe zone te maken rond 
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GC de Bosuil. De hele driehoek tussen de 
kerk van Jezus-Eik, GC de Bosuil en de hui-
dige harde bosrand van het Zoniënwoud 
(de Kapijcijnendreef ), wordt een uitgestrekt 
groen terras met speelvoorzieningen die 
de toegang tot het Zoniënwoud moet 
voorzien. De bestaande parking van de Flos 
(parking van GC de Bosuil) wordt uitgebreid 
van 70 wagens tot een capaciteit van 130 
wagens, wat toelaat om alle parkings langs 
de bosrand in de Kapucijnendreef weg te 
nemen. Een deel van de loodsen van dak-
werker Vandendriessche zouden worden 
omgebouwd tot lokalen van de Chiro ter 
vervanging van de huidige lokalen en een 
overdekte sportruimte voor de school. 
De rest van de loodsen zouden worden 
afgebroken, en omgevormd tot groene 
recreatiezone. 

De watertoren wordt een B&B met publieke 
uitkijktoren met zicht over de bomen van 
het Zoniënwoud. De zone aan de Houthak-
kersdreef wordt opgehoogd en uitgebreid, 
waardoor er ruimte komt voor een parking 
die de horecazaken kan bedienen.

De betrokken partners (de Vrije Basisschool, 
de Chiro, de omwonenden, de kerkfabriek, 
vzw de Rand…) werden elk apart ingelicht 

en bevraagd en staan overwegend positief  
ten aanzien van de ideeën. Kritische gelui-
den werden genoteerd tijdens het overleg 
met de handelaars die niet voldoende kun-
nen benadrukken dat parkeergelegenheid 
voor hen cruciaal is.

De grootste tegenwind werd gemeten op 
de laatste open vergadering van 28 februari 
in GC de Bosuil. 
De organisatie had niet gerekend op zoveel 
opkomst, waardoor de collectieve hartslag 
al bij aanvang zeer hoog zat. Giet daar nog 
wat foute veronderstellingen, spookverha-
len en opstokerij bovenop en de sfeer was, 
eufemistisch uitgedrukt, geladen. 

Waarover gaat het? 
Vooral de inwoners van de bloemenwijk 
vrezen voor de rust in hun straten. Vele 
mensen hebben zeer weinig begrip voor 
het knippen van de toegangsweg vanuit 
Tervuren. “Staat er nog niet genoeg file 
op de ring? Waarom moeten die parkings 
langs de bosrand weg?” 

Het plan om het op-en afrittencomplex te 
verhuizen richting de Brabantlaan en de 
nieuwe herinrichting van de Witherendreef 
tot fietsstraat, stonden niet op de agenda, 

maar werden uitvoerig bekritiseerd. 

‘Het ontwerp WaWa-park’ geeft een 
streefbeeld van hoe de situatie er in de 
toekomst mogelijk kan uitzien. 
Op heel wat facetten van het plan heeft 
de gemeente Overijse zelf geen impact. 
Zal het Vlaams Gewest het op- en afrit-
tencomplex verplaatsen? 
En zo ja wanneer? Wanneer zullen zij 
het Leonardkruispunt aanpakken? 
Zal de nieuwe eigenaar van de water-
toren effectief een B&B bouwen? Gaat 
Tervuren ooit de Vlaktedreef sluiten, …? 
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De gemeente Overijse heeft de Vlaamse 
regering gevraagd om de brug die de 
Hengstenberg en Vlierbeekberg verbindt, 
over de E411 opnieuw aan te leggen. De 
oude brug is afgebroken in 2011, nadat ze 
zwaar beschadigd was door een aanrijding 
met een vrachtwagen. 

Jezuseikenaren vragen al jaren om op die 
locatie een nieuwe brug aan te leggen voor 
voetgangers en fietsers, maar daar is tot 
nu toe geen gehoor aan gegeven. Dat is 
jammer, want de brug zou het fietscomfort 
aanzienlijk kunnen verhogen. 

Woordvoerder Martijn Struyf verklaart dat 
de Vlaamse mobiliteitsorganisatie aan de 
slag gaat met het voorstel. 

UILSTEKEND DORPSKRANT

Het ontwerp is niet meer dan 
een hulpmiddel om alle neuzen 
van alle beheerders, eigenaars, 
besturen, verantwoordelijken,… 
in dezelfde richting te krijgen 
en Jezus-Eik een toekomst te 
geven.

Een beetje later op de avond 
lijkt het water al niet meer zo 
diep en kunnen vele meningen 
elkaar ergens vinden. 
Maar de fundamentele vragen 
blijven: kan een herinrichting 
van Jezus-Eik met een herstel 
van zijn groen karakter, zon-
der al te veel te raken aan de 
plaats van ‘Koning Auto’ en zijn 
parkeerplaats? Willen we van 
Jezus-Eik een bereikbaar lappendeken van 
parkings en verbindingswegen maken? 
Of geven we een stukje van Jezus-Eik terug 
aan het bos in ruil voor een rustige, groene 

toegangspoort.  Wordt vervolgd.
De maquette van ‘Het ontwerp WaWa-park’ valt te 
bezichtigen in GC de Bosuil. 
Suggesties en opmerkingen blijven welkom aan het 
adres van de dorpsraad.
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“Momenteel zijn we het eens dat er een 
nieuwe zachte oversteek moet komen”, 
geeft de heer Struyf toe.
 “Maar we zijn nog niet zeker dat dit een 
kopie moet zijn van de ingestorte brug. 
Misschien is een andere locatie nabij de 
dorpskernen relevanter. Binnen een paar 
maanden weten we wellicht meer.” 

De gemeente vraagt heraanleg brug over E411

Bron : Het Nieuwsblad





Op dinsdagavond 6 februari werd 
in de Bosuil te Jezus-Eik een info-
avond georganiseerd door de 
werk-vennootschap ‘werken aan 
de ring’.

Tijdens deze gespreksavond wer-
den de diverse studies voor de herinrich-
ting van de ring voorgesteld. Voor Jezus-Eik 
zijn mogelijke aanpassingen van de ring 
van primordiaal belang: betere autoverbin-
dingen door o.a. de herinrichting van het 
Leonardkruispunt maar ook een mogelijke 
aanleg van een fietssnelweg, de eventuele 
aanleg van het ‘beruchte’  op- en afritten-
complex Brabantlaan, de nog aan te leggen 
‘park en ride(s)’ en de verwachte snelbus-
verbindingen langs de E411.

Het was een gezellige en druk bezochte 
info-avond (ruim honderd aanwezigen) 
waar na, een algehele uiteenzetting in de 
grote zaal, gesprekken plaats vonden in de 
hiervoor speciaal ingerichte expo-ruimte 

Werken aan de Ring
waar velen met hun vragen terecht 
konden bij de diverse deskundigen.
De reacties van de mensen waren 
vooral ‘laten we maar snel aan de slag 
gaan’ ook al zijn het nog maar plan-
nen. 
Wel werd duidelijk dat de werkgroep 

relatief snel (een paar jaar) de eerste 
werkzaamheden verwacht aan het Leonard 
kruispunt. 

Om mogelijke plannen te realiseren 
moeten heel wat procedures doorlopen 
worden: rond de zomer van 2019 zullen 
zowel het milieueffectrapport (MER) als 
de maatschappelijke kostenbaten-analyse 
(MKBA) klaar zijn. 
Op basis van die twee studies zal 
de Vlaamse regering een ontwerp-GRUP 
(gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) 
voorlopig vaststellen.
Dit ontwerp-GRUP wordt vervolgens eind 
2019 in een openbaar onderzoek aan de 
bevolking voorgelegd.
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Vervangen riooldeksels Brusselsesteenweg
Aquafin zal vanaf 18 
maart 42 riooldeksels 
vernieuwen in het 
wegdek van de 
Brusselsesteenweg 
tussen huisnummers 464 en 629. Deze 
werken worden uitgevoerd door Aquafin en 
verlopen in samenwerking met de gemeen-
te Overijse.

Gedurende de werken, die vier weken 
zullen duren, zal het verkeer richting 
Jezus-Eik op één rijstrook gegarandeerd 

blijven.  Het verkeer richting Overijse-
centrum zal omgeleid worden via de E411 
en de Terhulpensesteenweg.

Heel vervelend wordt het voor mensen die 
de bus nemen richting Overijse.
Naar ons weten is er geen enkele (tijdelijke) 
bushalte voorzien en zal de bus recht-
streeks via de E411 van Jezus-Eik naar 
Overijse rijden. 
Of de fietsers nog door zullen kunnen 
tijdens de werken, is voor ons een open 
vraag...
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Dorpsraad Jezus-Eik zoekt
man/vrouw voor duurzame relatie

Zit Jezus-Eik u in het bloed en voelt u het af en toe kriebelen als u in ons dorp rondwandelt ? 
Dan is een plaats binnen het dagelijks bestuur van de dorpsraad misschien iets voor u.

De dorpsraad van Jezus-Eik staat open voor eenieder die Jezus-Eik een warm hart toedraagt. 
Samen met haar leden stelt de dorpsraad zich tot doel om de belangen van iedere inwoner en 

vereniging te verdedigen. Maar het hoeft niet altijd even ernstig te zijn. Wij organiseren ook jaarlijks 
“het Prochefiest”, “Jezus-Eik kermis”, … waarop jong en oud uit de bol gaan. Redenen te over voor 

een ‘date’ met de dorpsraad van Jezus-Eik.

De dorpsraad Jezus-Eik is sinds 2000 op volle kracht actief op diverse vlakken. 
Dit doen we al 19 jaar met overtuigde inzet maar er komt bij iedereen elk jaar een jaartje bij. 

Daarom is het niet verkeerd om net zoals alle gemeentebesturen ook opzoek te gaan naar een 
nieuwe en frisse wind in onze dorpsraad.

Heeft u zin om in het dagelijks bestuur te zetelen en mee te werken aan de realisatie van 
het RUP 11, de WaWa-site, de toegangspoort naar het Zoniënwoud (met o.a. het speelbos), 

het Prochefiest, Jezus-Eik kermis, Cultuur in je buurt 2019,...

Neem dan contact op met onze voorzitter Pips Luppens via e-mail: pipsluppens@telenet.be 
of door te bellen naar 02/657.33.20.



In 2007 wordt eindelijk de Brusselsesteen-
weg (schoolomgeving) te Jezus-Eik heraan-
gelegd.
De vreugde is echter van korte duur want 
al heel snel komen de gebreken aan de 
oppervlakte.

In 2009 werden de betonvlakken afge-
freesd om de oneffenheden weg te werken 
en dit na een aangetekend schrijven van 
enkele omwonenden. 

Het probleem overgang beton/asfalt was 
tijdelijk opgelost. Snel daarna werden de 
barsten tussen de verschillende materialen 
groter met de gekende gevolgen: trillingen, 
lawaaihinder,... 

In 2016 werden deze voegen wat opgevuld 
met asfalt. Deze oplapwerken houden niet 
lang stand. 

 De betonplaten zijn gebroken en bewegen 
bij zware lasten. Het asfalt vertoont overal 
barsten.

Fietsers gebruiken vaak het voetpad daar 
de fietssuggestiestrook moeilijk te onder-
scheiden valt van de rijbaan.

Aquafin gaat vanaf 18 maart 2019 een 
aantal riooldeksels vernieuwen. Dit was 
dé gelegenheid om de problemen van het 
wegdek aan te pakken. Spijtig genoeg zal 
dit niet het geval zijn.

Ook het gemeentebestuur is zich wel 
degelijk bewust van het probleem en is nog 
steeds in onderhandeling met de betrok-
ken diensten. Hopelijk komt er een oplos-
sing uit de bus en hebben we beter nieuws 
voor de volgende dorpskrant.

Beschadigd wegdek van
de Brusselsesteenweg te Jezus-Eik.

UILSTEKEND DORPSKRANT
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-------------------------------------------------------------- 

 Vrijdag 24 mei 2019 vanaf 16u

 Schoolfeest

 in de school - Witherendreef 25

 Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik

--------------------------------------------------------------

 Zaterdag 25 mei 2019

 Memorial JM Dewit

  Tornooi met selecties uit Overijse,  

 Hoeilaart, Huldenberg en Jezus-Eik

 Org.: VOK Jezus-Eik

 Voetbalterrein Louis Gunsstraat

--------------------------------------------------------------

 Zondag 7 juli : Bosuiltocht

 Vertrek: GC de Bosuil

 Wandelafstanden : 4 , 7, 14, 21 km

 Start vanaf 7u tot 15u

--------------------------------------------------------------

 Vrijdag 30, zaterdag 31 augustus

 en zondag 1 september 2019

 Omelettenkermis

 Org.: VOK Jezus-Eik

 Voetbalterrein Louis Gunsstraat

--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

 Zondag 24 maart 2019 vanaf 12u

 Lenterestaurant 

 GC de Bosuil

 Org.: Vrije Basisschool Jezus-Eik

--------------------------------------------------------------

 Zaterdag 13 april - zondag 5 mei

 Pop-up wijnmuseum

 GC de Bosuil

Org.: Cultuur in je Buurt en dorpsraad Jezus-Eik

--------------------------------------------------------------

 Zaterdag 20 april 2019

 VOK-cup by Schweppes

 Minivoetbaltornooi

 voor jeugdhuizen, -clubs en

 jongeren vriendengroepen.

 Org.: VOK Jezus-Eik

 Voetbalterrein Louis Gunsstraat

--------------------------------------------------------------

 Vrijdag 3 mei 2019:

 Processie

 Org. Parochiale Werken Jezus-Eik

--------------------------------------------------------------

 Zaterdag 4 mei 2019

 optreden Overijse Concert Band

 GC de Bosuil

 Org.: OCB

--------------------------------------------------------------

 Zondag 5 mei 2019:

 wEIKplanting

Org.: Cultuur in je Buurt en dorpsraad Jezus-Eik

--------------------------------------------------------------

Verenigingskalender
UILSTEKEND DORPSKRANT
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Op zaterdag 4 mei, tijdens 
het muzikaal optreden van 
Overijse Concert Band, 
zal Jahon tussendoor zijn 
goocheltrucs tonen.

Jahon is een full time 
professioneel goochelaar 
met een eigen visie. In zijn 
acts worden goochelen en 
theater samenvoegd tot 
een uniek concept.

Met zijn acts was Jahon o.a. 
te zien in Bobbejaanland, 
Trezart, Kinepolis,… en is 
hij de huisgoochelaar van 
VTM Kzoom.

Gratis workshop goochelen 
voor kinderen vanaf 8 jaar 
om 17u, met nadien
om 19u30 gezamenlijk 
optreden met goocheltrucs 
tijdens het concert OCB.
(inschrijven via GC
De Bosuil).



UILSTEKEND DORPSKRANT

Na jarenlang aandringen wordt eindelijk de 
pastorijpoort gerestaureerd. 

De oorspronkelijke toegang tot de pastorij 
krijgt zijn monumentale uitstraling terug. 

Spijtig dat de mooie pastorijpoort nu in 
schril contrast staat met de aanpalende 
verloederde parochiezaal waar dringend 
werk van moet gemaakt worden.

Jezus-Eik, vroeger en nu: de pastorijpoort

Maart 2011
De pastorijpoort vóór de restauratie De gerestaureerde pastorijpoort. 
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Verzamelpunt voor Jezus-Eik :
Witherendreef - parking de Flos (de Bosuil)



De bouwpromotor en zijn architect heeft 
het Oaktree project opgeven. 
Dit is nu bevestigd, het megalomaan pro-
ject is opgegeven aangezien de burelen en 
de twee aanliggende huizen te koop zijn 
gesteld voor de niet te versmaden som van 
11.500.000 euro !... 

Hopelijk wordt er een gepaste, correcte 
overnemer gevonden…
We houden u uiteraard op de hoogte van 
eventuele verdere ontwikkelingen.
   

Met dank aan Michèle Verhaert, drijvende kracht 
tegen het OAKtree project

Het OAKtree-project

De bestaande gebouwen

➞

Tutti Pizzeria Jezus-
Eik is de derde telg 
van de Tutti Pizzeria-
keten, naast de loca-
ties in Etterbeek en 
Sint-Pieters-Woluwe.

Jezus-Eik werd als 
standplaats zorgvuldig 
gekozen gezien de 
goede bereikbaarheid en het groot klan-
tenpotentieel.
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Tutti pizzeria 

Er wordt enkel met afha-
ling of levering aan huis 
gewerkt.
Het restaurant startte op 6 
februari en heeft ondertus-
sen al een goed klantenbe-
stand opgebouwd.
Ze is elke dag open van 
12u tot 14u en van 18u tot 
22u.

De dorpsraad wenst Tutti Pizza alle succes toe!



Nu ook Libanese specialiteiten
aan de Brusselsesteenweg

UILSTEKEND DORPSKRANT

Aan huisnummer 661 aan de Brusselse-
steenweg in Jezus-Eik start 'Lebnan Restau-
rant'. 

De zaak heeft ook een catering service en 
zorgt er voor dat je alle gerechten na be-
stelling kan meenemen. Op de spijskaart 
mezze, salades, fatayer, grill, buffet en com-
plete menu's. 

In de laatste categorie vinden we zo het 
menu 'Lebnan' dat Humus, Mutabal, Tara-
tor, Fatush, Mujeddara, Kebbeth, Raqaqaat, 
Falafel, Jawaneh, Batata harra, Mix grill 

Shish tauk, kebab halabi & lahmeh meshwi 
plus dessert bevat. 

Twee personen kunnen aanzitten en beta-
len elk 36 euro. Voor kinderen is er gegrilde 
kip met sla en frietjes voor 15 euro, inclusief 
ijsje. 

Het culinaire stukje Jezus-Eik mag de laatste 
tijd dan wat last te hebben van leegstand, 
soms steekt toch nog eens een nieuwe 
keuken de kop op, zo blijkt. 

Meer weten?: www.lebnan.be
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Het parochiezaaltje is voor velen wat onbe-
kend. Het gebouw ligt verscholen naast de 
Mariahof, beschut door de oude rij kastanje-
bomen en ligt rechtover het GC de Bosuil.

Het idee om de parochiezaal terug in ere 
te herstellen bestaat al jàren. Maar nooit 
vielen de puzzelstukken zo goed in elkaar 
dan nu. Er is een nood, er is een oppurtini-
teit en er zijn perspectieven. 

Een sleutelproject binnen het kader van 
het  Masterplan Jezus-Eik
Het Masterplan tekent met ambitie, maar 
ook met veel realisme een toekomst uit 

Dorpskernvernieuwing • Masterplan Jezus-Eik

Restauratie parochiezaaltje
Vernieuwing en herbestemming van de parochiezaal

Vervolg volgende pagina ➞

voor Jezus-Eik. Dit project kan een sleutel-
rol spelen voor allerlei andere projecten.

De huidige plannen voor de instand-
houdingswerken
De gemeente Overijse heeft al een ruim 
budget voorzien voor instandhoudingswer-
ken. Het is onze overtuiging dat mits een 
relatief beperkt extra budget, de terug-
wineffecten van de investering veel groter 
zullen zijn.

Er is vraag naar kleine polyvalente ruimtes
De zaalverhuur in GC de Bosuil is de afge-
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lopen 10 jaar 
sterk toegenomen. 

Met een bezettings-
percentage van boven de 

70% op bepaalde piekperiodes 
kunnen we zonder meer stellen dat de 

vraag groter is dan het aanbod.
Door deze situatie is vzw de Rand 
(GC de Bosuil) bereid om partner te zijn in 
dit project.

Nood van de gidsen van Natuurgroepe-
ring Zoniënwoud
Het bosmuseum zal voor afzienbare tijd 
sluiten voor een grondige renovatie. 
Hierdoor verliezen de gidsen van NGZ een 
belangrijke uitvalsbasis om te vertrekken 
met hun workshops. Agentschap Natuur en 
Bos is op zoek naar een oplossing. Boven-
dien is er nu al geregeld de vraag vanuit 
de groepen om te kunnen starten vanuit 
Jezus-Eik. 

De inrichting van de parochiezaal zou dus 
op korte termijn een groeipool kunnen 
vormen voor het probleem van de natuur-
gidsen en ook op termijn een belangrijke 
ontmoetingsplaats voor het ecotoerisme in 
de regio.

De hervormingen binnen de kerkfabriek
Het erfpacht van de parochiezaal ligt bij de 

kerkfabriek van Jezus-
Eik. Ook zij zouden niet 
liever hebben dan dat hun 
infrastructuur een zinvolle invulling 
krijgt, maar deze groep beschikt over 
beperkte middelen en mensen om deze 
zaal uit te baten.

Alle betrokken partners zijn vragende partij 
en hun steentje bij te dragen. Er zijn al 
plannen en middelen. Er is een aanwijsbare 
nood. Er is een visie op de toekomst...

Vervolg volgende pagina ➞
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Vervolg volgende pagina ➞

Functies voor de vernieuwde parochiezaal
Vanuit de verschillende partners (dorps-
raad, ANB, GC de Bosuil,...) zijn we gekomen 
tot een lijst van activiteiten die momenteel 
geen afdoende plek krijgen in Jezus-Eik en 
die perfect zouden passen in een gereno-
veerde zaal.

Functie 1 - Ontmoetingsruimte in 
kleine familiale kring.
Hoewel GC de Bosuil voor zeer veel mensen 
ontmoetingskansen biedt, is het vaak een 
probleem om kleine feestjes in familiale 
kring (circa 40 personen) een onderdak  
te bieden. De combinatie van een kleine 
ruimte met minimale keukeninfrastructuur, 
de Mariahof (een afgesloten ruimte) en een 
speelbos, maken van deze zaal de ideale 
locatie voor kleine feestjes in familiale kring 
zoals doopfeesten, jubilea, koffietafels, 
communies, recepties,...

Door de aanwezigheid van de cafetaria 
van GC de Bosuil kan er gemakkelijk drank 
geleverd worden maar de afwezigheid van 
verplichte afname zal zeker een bijzondere 
aantrekkingskracht betekenen voor de 
locatie.

Wanneer dergelijke activiteit gecombineerd 
wordt met een bezoek aan een restaurant 
van het Horecaplein kan dit tevens een 
stimulans betekenen voor de horeca in de 
buurt. 

Functie 2 - een lokaal voor lichte be-
wegingsactiviteiten
GC de Bosuil biedt met succes al enkele 
jaren lichte bewegingsactiviteiten aan zoals 
Qi Gong, Yoga, Jiujitsu,...

Dit doelpubliek van GC de Bosuil sluit 

perfect aan op het idee van het Masterplan 
om Jezus-Eik tot een plek te maken waar 
natuur, cultuur en beleving hand in hand 
gaan.

Functie 3 - Een ontvangsruimte voor 
toeristische activiteiten.
Het rijke cultureel erfgoed van Jezus-Eik 
kan hier getoond worden naar het brede 
publiek.

Functie 4 - Een ontvangstruime voor 
eco-toeristische activiteiten
Zoals eerder vermeld is er vanuit de gidsen-
werken NGZ de vraag voor een geschikte 
ruimte 

Functie 5 -Bezinningsruimte
De kerkfabriek is vragende partij om hun 
catechesewerking een degelijk onderko-
men te geven. Daarnaast is er vraag naar 
kleinschalige aangename plaatsen om 
in de nabijheid van de natuur tot rust te 
komen en om in een kleine groep creatieve 
en bezinnende sessies te organiseren.

20



UILSTEKEND DORPSKRANT

Functie 6 - Een repetitieruime voor 
dans, muziek en theater.
Aanvullend zou deze zaal perfect kunnen 
gebruikt worden als repetitielokaal voor 
theater, dans en muziek.
De ruimte is vlot bereikbaar (voor het 
uitladen van materiaal) en er zijn geen 
rechtstreekse buuractiviteiten (dus geen 
geluidsoverlast voor omliggende zalen).

Functie 7 - Opbergruimte voor ver-
schillende werkingen.
Het lokaal boven het zaaltje zou perfect 
dienst kunnen doen als  opbergruimte 
voor de verschillende groepen die in het 
zaaltje actief zijn. We denken in de eerste 

plaats aan een ruimte waar het educatief 
materiaal van gidsenwerking kan staan, 
het materiaal van de catechesewerking, 
het materiaal van het Rode Kruis

Wat het niet mag worden
De zaal zal dus zinvol gebruikt kunnen 
worden op verschillende manieren. 

Het moet vooraf wel duidelijk zijn waar-
voor de zaal NIET kan gebruikt worden. 
Fuiven lijkt er ons daar één van te zijn.

Het huurreglement van de vzw de Rand 
kan hier mogelijks een geschikte leidraad 
zijn.
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