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2012 was
UILstekend !

Uitreiking UIL-AWARDS
12 januari 2013

Een jaar geleden startte in Jezus-Eik de
‘UILstekend!’ werkgroep met de voorbereidingen van het cultuur-in-je-buurt jaar
2012. Met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap en van de gemeente
Overijse werden extra impulsen gegeven
aan de gemeenschap van Jezus-Eik.
Verschillende activiteiten genoten extra
steun, de mascotte Leonart werd aangekocht en de dorpskrant Jezus-Eik
werd driemaal in kleur uitgegeven en
verspreid in alle bussen van het dorp.

Na de Oscars, Emmy’s en Mia’s zal er vanaf dit jaar een nieuwe prestigieuze awardshow het levenslicht zien. Géén Gouden Schoen, Gouden
Beer of Gouden Palm, maar wel de Uil-Awards zullen de spotlight volledig
opeisen dit jaar. Ter afsluiting van het Cultuur in je Buurt-project, Jezus-Eik
UILstekend, van de gemeente Overijse zal het Prochefiest dit jaar volledig
in het teken staan van de Uil-Awards. De rode loper wordt alvast uitgerold
voor de genomineerden van deze avond.

Het Lenteconcert van KF Zoniëngalm,
met Ianka Fleerackers en de kinderen
van de Vrije Basisschool, de opening van
het toeristisch seizoen in de Woudpoort,
de organisatie van talrijke creatieve
workshops ( tekenen, schilderen, aquarellen, stripverhalen maken, spannende
verhalen schrijven, uilen maken,…), de
ontwikkeling van het ‘uilenbord’ door de
Fotoklub Kreatief, de organisatie van
de literaire ontmoetingen en Jezus-Eik
kermis,… waren een schot in de roos.
Dankzij de inzet van de talrijke enthousiaste vrijwilligers en professionele
medewerkers van GC de Bosuil werd
UILstekend! een jaar om niet te vergeten.
Wij danken namens het college van
burgemeester en schepenen alle
Jezus-Eikenaren voor hun inzet en
enthousiasme.
Dirk Brankaer
Burgemeester

Sven Willekens
Schepen van
cultuur

En de genomineerden, dat zijn jullie! Jawel, je hoort het goed, elke JezusEikenaar maakt kans om een prestigieuze Uilentrofee mee naar huis te
nemen! Stuur je beste kostuum dus al naar de droogkuis, poets je mooiste
schoenen op en noteer alvast de datum in je agenda, want het Prochefiest
2013 op zaterdag 12 januari wil je zeker en vast niet gemist hebben!
Naar goede gewoonte starten we de avond om 19u00 met een nieuwjaarsreceptie voor alle dorpsbewoners, verenigingen en sympathisanten. U bent
van harte welkom om mee het glas te heffen op het nieuwe jaar. Tijdens
de receptie zal er ook een project onthuld worden. Nieuwsgierig? Kom dan
zeker een kijkje nemen!
Om 20u00 gaan de deuren van de grote zaal open en breekt het moment
aan waarop iedereen gewacht heeft, de Uil-Awards. Het belooft een erg
boeiende show te worden met live muziekbegeleiding door John Martin’s
Pale Male Band, videofragmenten, de nodige publieksinteractie én de
prijsuitreikingen. De show zal gepresenteerd worden door Lennart Segers.
Wanneer alle trofeeën zijn uitgedeeld worden we getrakteerd op een slotoptreden van John Martin’s Pale Male Band. Daarna kruipt Lennart samen
met Wouter Dewit achter de draaitafel en zetten zij de avond muzikaal
verder met hun befaamde ‘Studio 1’.
Zak op zaterdag 12 januari dus maar gerust eens af naar GC de Bosuil en
wie weet neem jij die avond wel een prestigieuze Uil-Award mee naar huis!
En voor wie echt niet kan wachten tot de 12 januari 2013 kan vanaf
21 december 2012 een bezoekje brengen aan de Uilententoonstelling in
GC de Bosuil!
Een tentoonstelling over uilen waar je onder andere alle werken van het
afgelopen UILstekend-jaar kan komen bewonderen, enkele uilencollecties
van bewoners uit de buurt en een prachtige fotoreeks!
Zeker en vast een kijkje waard dus! De tentoonstelling loopt tot 13 januari a.s.
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Onze UILstekende zomer

UILstekende zomer
Het was een
Uilstekende zomer

handelaars die moeite noch krachten hadden gespaard. Een
leuk initiatief dat gesmaakt werd door de bezoekers. Bedankt
middenstand en kmo’s.

Op 1 januari lijkt het nieuwe jaar lang. Op 31 december lijkt
het voorbije jaar een zucht. Zo ook met ons gemeentelijk
cultuur in je buurt project “Uilstekend”!. Pas begonnen en al
voorbij. Dank zij de financiële steun van de gemeente een
topjaar voor de Jezus-Eikse verenigingen. Een terugblik…

Druivenstoet
Zondag 19 augustus, het is snikheet, het asfalt schroeit aan
de voeten en de weermannen geven het advies om zware

Rommelmarkten
Het is niet altijd gemakkelijk om de buren van een hele straat
of wijk naar buiten te lokken. Maar als een paar mensen uit
de wijk inzetten op een rommelmarkt kan dit resulteren in
een aangename en leuke dag voor bewoners en buren. Een
stille straat wordt plots een drukke marktplaats. Te koop aan-

inspanningen in open lucht te vermijden. Diverse verenigingen, fanfares en groepen maken zich klaar om de jaarlijkse
druivenstoet de nodige luister te geven. Wij gooien onze
woonwagen van Leonard Boon in de strijd. De prins en de
boswachter doen ontelbare keren hun verhaal voor het houthakkersfeest kan beginnen met de dansparen van de Koerp,
de leden van de fanfare en enkele moedige boswerkers als
figuranten. Zwetend en puffend stapt onze mascotte Leonart
mee door de straten. Liters gekoeld water bestrijden de hitte
en moeten de feeststemming erin houden. Na de stoet is
iedereen doodmoe maar toch uiterst tevreden de uitdaging
getrotseerd te hebben. Bedankt iedereen.

Foto : Chris Vandenabeele

geboden waardevolle antieke spullen, vermengd met overbodige rommel die men kwijt wil zorgen voor geanimeerde
gesprekken met de buren, en een barbecue met lekker
drankje doen wonderen. Bedankt organisatoren, standhouders, bezoekers…

Een zonnige zondag
Na een snikhete druivenstoet was Jezus-Eik kermis weerkundig opnieuw een schot in de roos. De weergoden waren
ons opnieuw goedgezind. De openlucht eucharistieviering
kon doorgaan onder een stralende hemel. En dat zou de
hele dag zo blijven. Meteen een opsteker voor de lokale

Foto : Chris Vandenabeele
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Onze UILstekende scholen
Onze kinderredactie

De Jezus-Eikse scholen waren een belangrijke partner bij het project
Uilstekend!. Kinderen en leerkrachten hadden een eigen inbreng en gingen
intensief aan de slag als knutselaars, misdaadverhaalschrijver of verslaggever.
De kinderen van de 3de graad kregen als opdracht een katern van de dorpskrant te schrijven.
Hoe beleven ze hun school, hun dorp en het Uilstekend! project. Verhalen op kindermaat, veel leesgenot!

Braakballen ontleed

Het grappigste luisterverhaal

Op maandag 15 oktober gingen we naar de Bosuil om
braakballen te ontleden. Een braakbal is een bolletje
haar uit de maag van een uil.
De uil braakt een braakbal uit omdat hij niet alles kan
verteren als hij iets eet.
In een braakbal zitten onder andere botjes en veren.
Er kunnen in een braakbal tot 8 muizen zitten!
Een braakbal is zo klein omdat het voedsel in de spiermaag van een uil geplet wordt.
Vervolgens wordt de bal uitgebraakt.
De kinderen van de 3de graad van Jezus-Eik vonden
het een leerrijke ervaring.

Op donderdag 11 oktober 2012 ging de 3de graad
van GBS Jezus-Eik naar de Bosuil om van Carstens
crimikortverhaal een luisterverhaal te maken. Carsten
behaalde met zijn verhaal de eerste prijs voor onze
school. Voor de opnames kregen de kinderen hulp van
Corneel. Ze begonnen de namiddag met het opwarmen
van hun stem. Daarna werden er geluiden gezocht bij
de verschillende fragmenten van het verhaal. De
kinderen hadden hierover thuis al eens nagedacht en

Titus en Timo – GBS

‘Uilstekend’ knutselen
De kleuters en de eerste graad van de school GBSJE
hebben geknutseld in het teken van het project
“Uilstekend”. De opdracht van de kleuters en de kinderen van de eerste graad bestond eruit om met de
ganse klas één knutselwerk te maken over uilen. De
kleinste kleuters en de eerste graad hebben een gekke
uiltjesboom gemaakt. De oudste kleuters hebben een
uilenbos gemaakt. Om op het idee te komen hebben
de juffen in knutselboeken en op internet gezocht. Ze
hebben met veel verschillende materialen gewerkt
zoals karton, verf, klei, zand, stukjes stof, wiebelende

hadden dan ook al verschillende geluidsvoorwerpen
mee. Nadat de kinderen wisten welk geluiden ze wanneer moesten maken en een korte repetitie trokken ze
naar de opnamestudio. De opnames verliepen heel
vlot. Ze hadden maar één opname nodig om er een
geslaagd luisterverhaal van te maken.
Zariya en Nora – GBS

Rommelmarkt Overijse,
een groot succes

oogjes en bloempotten. Deze realisaties moesten op
een weekje klaar zijn, omdat we dezelfde week ook
“vriendschapsweek” hadden op school. Het werden
stuk voor stuk prachtige knutselwerken.

Op zondag 9 september laatstleden was het feest in
Jezus-Eik.
Er was rommelmarkt, er waren springkastelen, playstation standen, eetstanden, Coca-Colastanden en
nog zoveel meer.
Er waren 150 standen in de Kasteelstraat en ongeveer
50 standen in de Bloemenwijk.
Woonde je niet in één van deze straten, dan moest je
5 euro betalen voor een staanplaats.
De rommelmarkt was een groot succes en het was die
dag heel warm.
Om je een beetje te verfrissen was er Marc’s ijs.
Lekker gewoon!

Lise en Mirthe - GBS

Pieter en Sabri - GBS
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Onze UILstekende
scholen
Echte schrijvers in spe

1 voorzitter is van het OCMW. Het schepencollege
zorgt voor de dagelijkse beslissingen. De gemeenteraad bestaat uit 27 personen die om de maand
vergaderen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
worden deze 27 personen verkozen. Dit jaar vielen
de verkiezingen op 14 oktober. Opnieuw werd Dirk
Brankaer voor 6 jaar burgemeester. Vanaf 18 jaar
ben je stemplichtig en mag je zelf verkozen worden.
In Overijse waren er dit jaar 16.031 kiezers.

Op vrijdag 12 oktober 2012 vond in de Bosuil de prijsuitreiking plaats van het project ‘Uilstekend’.
In de zaal zaten heel veel kinderen en leerkrachten.
Er waren 2 deelnemende scholen: onze school GBS
Jezus-Eik en VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik. Voor elke
school werd er telkens een winnaar aangeduid voor de
verschillende activiteiten. Voor de derde graad waren er 2
winnende verhalen: ‘de mysterieuze koffer’ door Carsten
Haegeman uit het 6e leerjaar van GBS Jezus-Eik en ‘het
mysterie van de grote diamant’ van Imke van Gils uit het
5de leerjaar van VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik.
Wij wensen alle winnaars een hele dikke proficiat!

Waarom kiezen voor
GBS Jezus-Eik?
ONZE SCHOOL heeft EEN GROOT HART

Carsten - GBS

Dit betekent voor ons, leerlingen:
1. Iedereen kent iedereen en dat is cool!
2. We maken graag muziek, knutselen vaak, doen
aan drama, bewegen veel en zijn een crack in ICT.
Kortom, wij doen heel wat superleuke muzische
activiteiten.
3. We maken veel leerrijke uitstappen zoals techniek
opsnuiven in Technopolis, een bezoek brengen aan  
verschillende musea, boswandelingen maken en
vele andere leuke uitstappen.
4. We hebben veel plaats om te spelen. Er zijn
3 speelplaatsen: één voor de kleinste kleuters,
één voor grotere kinderen, waar er regelmatig mag
gevoetbald worden, en natuurlijk ook onze supermooie en aangename tuin, waar het heerlijk is om
te vertoeven.
5. Bij regenweer kunnen we gezellig samen schuilen
onder ons afdak.
6. We hebben ook twee eetzalen: één waar de kleinste
kleuters zich thuis voelen en een grote eetzaal met
veel ruimte voor de andere kinderen.
7. Bij ons moet je je echt niet vervelen, want in onze
speelotheek vind je bergen leuk speelgoed.
8. Onze school is een meester in het organiseren van
leuke feesten.
9. We gaan allemaal ook heel graag op reis, want dan
leren we en spelen tegelijk.
10. Iedereen is bij ons welkom!

Vriendschapsweek in Axenland
De eerste week van oktober was het vriendschapsweek
in het GBSje. Het thema was ‘de Axenroos’.
Bij de opening van het project werd er een toneeltje
opgevoerd door de juffen en de meester. Het ging over
de axen. Dat zijn 10 dieren, die elk hun eigen karakter
hebben en zich van daaruit ook op een bepaalde manier
gaan gedragen. Door onszelf in te leven in de verschillende axen leren wij ook ons gedrag aan te passen om
zo op een sociaal vaardige manier met elkaar om te
gaan. Deze week stonden de uil en de schildpad in de
kijker. Elke maand leren we 2 tegengestelde axen beter
kennen. Ons project loopt tot maart 2013. Volgende
maand is het de beurt aan de poes en de bever.

Raadszaal extra in gebruik
Op donderdag 4 oktober laatstleden bezochten de
leerlingen van de derde graad van GBS Jezus-Eik de
gemeente. Ze werden ontvangen in de raadszaal van
het oude gemeentehuis door dhr. Van den Wijngaert.
Ook de zesdeklassers van GBO waren aanwezig.
Het doel van dit bezoek was wat meer te weten te
komen over de werking van de gemeente en de
gemeenteraadsverkiezingen. Zo kwamen we te weten
dat Overijse 4.444 ha groot is en dat er op die dag
24.524 inwoners woonden. De verschillende diensten
zoals bijvoorbeeld bevolking, openbare werken en
anderen werden uitvoerig besproken. Dhr. Van den
Wijngaert vertelde ons ook over de verkiezingen. Het
gemeentebestuur bestaat uit 7 schepenen, waarvan

Dus: KOM MAAR RUSTIG BIJ ONS! SAMEN vormen
we EEN GROTE VRIENDENGROEP!
Kenza en Abdalla - GBS
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Onze UILstekende
scholen
Léonard Boon (1842-1912)

hij daar een echt café in plaats van een woonwagen en
hij had hiervoor ook een vergunning. Léonard stierf in
1912.
Het fameuze kruispunt tussen Brussel en Jezus-Eik waar
Léonard vele jaren vertoefde had heel lang geen echte
naam. Doordat Léonard daar zo lang zijn handeltje had
en een bekend figuur geworden was aan dat kruispunt,
noemde de burgemeester in 1983 dit kruispunt dan ook
voor het eerst het Léonard kruispunt.
Sindsdien horen we die naam bijna elke dag op de
radio omwille van de autofiles die elke morgen aan dit
kruispunt staan.
Arnaud Terrie - VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik - 7 oktober 2012

Léonard Boon is geboren op 23 oktober 1842 in
Jezus-Eik als oudste zoon in een landbouwersgezin.
Hij heeft jaren lang aan het kruispunt tussen Jezus-Eik
en Brussel geleefd.

Jezus-Eik

Hij verkocht daar illegaal drankjes aan voorbijgangers
zonder dat hij hiervoor een vergunning had. Hij deed
dit in een woonwagen met uithangbord “Estaminet
Léonard Boon”. Hij had twee grote waakhonden om
zijn handel te beschermen. Hij begon er ook kippen te
houden zodat hij de wandelaars ook een lekkere omelet
kon aanbieden. Hij deed zijn handeltje rustig voort tot in
1891. Toen hielp hij prins Boudewijn, de zoon van de
graaf van Vlaanderen prins Filips, die verdwaald was
in het bos. Daardoor kon hij voortaan altijd op de steun
van de prins rekenen en werd hij nooit meer beboet
voor zijn illegale handel. Léonard huwde en woonde
toen ook op amper 400 meter van het kruispunt waar
hij zolang met zijn woonwagentje had gestaan. Nu had

Vroeger gingen mensen bidden aan een eik in het bos.
Veel mensen van Brussel,... Op een dag was het Maria
beeldtje te oud dus knopten ze er een nieuwe maar hij
kon hem niet meer gaan brengen want hij ging dood
gaan dus vroeg hij aan zijn kinderen om hem te gaan
brengen maar één wou niet want het was te mooi. Op
het einde brengen ze het toch. Veel te veel mensen
kwammen na enkele jaren bouwden ze de kerk en ze
hebben de eik omgezaagt en nu kan je de eik gaan
voelen helemaal achteraan in de kerk. Zelfs ik ben die
al gaan kijken en als je gaat voelen dan voel je iets
raars.
Charles De Meerleer - VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik
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Onze UILstekende
scholen
De boscross

De Braakballen Workshop

De boscross van Jezus-Eik is een jaarlijks loop koers
dat zich in het bos verloopt. Elke keer moeten de
jongens en de meisjes apart lopen en per klas.
Het is een lange afstand en niet iedereen loopt de
zelfde afstand: de kleuters, het eerste en het tweede
leerjaar moeten een tour lopen, het derde en vierde
leerjaar moeten twee tours lopen en het vijfde en
zesde leerjaar moeten drie tours lopen.
De bedoeling is niet om het snelste te lopen maar om
goed te kunnen lopen en lang genoeg. De juffen moeten niet lopen maar ze supporteren wel en kijken dat
iedereen wel meevolgt. Na elke boscross krijgen de
kinderen altijd een appel en wat om te drinken.
Bij de minderjarige moeten het vijfde en zesde leerjaar met een touwtje voorlopen om de goede ritme
te geven. Alleen de school van Jezus-Eik mag er
mee aan deelnemen en niemand anders. Als Julie
willen deelnemen dan moeten jullie in de school van
Jezus-Eik zijn.
Vorig jaar was het een ander parkoers dan dit jaar
want dit jaar mochten we niet hetzelfde parkoers doen
omdat het van de boswachter niet mocht.

Op woensdag 10 oktober is onze klas naar de braakballen workshop gegaan. We dachten dat we naar
het bos gingen dus hadden we onze regenbotten
aan. Dat was niet nodig omdat we eigenlijk naar de
Bosuil gingen. Toen we aankwamen werden we in
twee groepen gesplitst. Eerst vertelden onze gidsen
vanalles over het bos en roofvogels. Hier zijn een paar
dingen die we te weten zijn gekomen: Een roofvogel
kan zijn klauwen 3 tot 4 cm diep in je huid steken, en
je krijgt ze er niet gemakkelijk uit. We zijn ook te weten
gekomen dat er maar een soort vogel dingen eet die
niet levend zijn. Na die informatie zijn we begonnen
met de braakballen. Een braakbal is een balletje van
skelletten van muizen of vogels die een uil heeft ingeslikt. Hij maakt er een bolletje van en dan spuugt hij het
uit. Wij mochten de braakballen ontleden. We moesten
met een tandenborstel in de braakballen naar beenderen zoeken, daarna moesten we ze proper maken.
We hadden ook een vergrootglas waardoor sommige
beenderen veel duidelijker waren. Daarna moesten
we de beenderen op een blad kleven, we mochten dat
blad mee naar huis nemen. Het was een super leuke
workshop!

Tom Hanssens - VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik

Emma Geuens & Gaëlle Hanssens 5L VBS O.-L.-Vrouw Jezus-Eik
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Onze UILstekende zomer

e UILstekende zomer
Geen feesten
zonder eten
Het is iedereen bekend dat feesten en eten samen horen.
Ook op dat vlak ook geen klachten dit jaar. De kippen,
keukenpieten, tappers, obers en de afwasploeg van VOK
leverden ook dit jaar Uilstekend! werk. Zij weten al langer
hoe men de hongerige mens bekoort. Ook de jongeren van
de Chiro verdienen een uilenveer voor de vlotte barbecue op
zondagavond. En we vergeten ook niet de middenstandsvereniging die van de boterham met platte kaas een gegeerd
hapje maakten bij een geuze of kriek.

geleid bezoek aan de technische ruimtes van het tunnelcomplex. Kers op de taart was een optreden van Team
Latino bij terugkomst aan de Bosuil.

En verder...
Willen we niet vergeten dat we dit jaar ook een paar leuke
workshops konden aanbieden. Het mooiste plekje bracht een
soms eigenzinnige blik op ons gehucht en Crimi kort bezorgde ons een paar beklijvende misdaadverhalen. Tijdens het
najaar was uilen knutselen een nieuwe bezigheid.

Reuzen ganzenbord
Fotoclub Kreatief was de drijvende kracht achter een nieuw
ganzenbordspel dat Jezus-Eik in de kijker plaatst. Als
afsluiter werd het op groot formaat gedrukt en staat het ter
beschikking van groepen en verenigingen die is een leuke
namiddag of avond willen doorbrengen. Klein formaat is te
koop aan 5 euro voor het reuzenbord neem je contact op
met GC de Bosuil.

Straffe toeren
GC de Bosuil zorgde voor een unieke fiets- en wandeltocht
naar de technische catacomben van het Leonardkruispunt.
Onderweg trakteerden lokale musici, onze straffe uilen, op
een paar leuke optredens. Op de eindbestemming was er
een optreden in het ondergronds complex gevolgd door een
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Verenigingskalender
De volledige kalender vindt u op
www.jezus-eik.be en volg ons op Facebook
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 26 januari 2013 vanaf 18u30
5e Belotteavond
Org.: VOK - Chalet VOK - info: www.vokjezus-eik.be
-------------------------------------------------------------------------Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart 2013 om 20u00
Groepsfeest Chiro Jezus-Eik
GC de Bosuil - info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 16 maart 2013 om 19u00
Folkloreavond met vishapjes “35 jaar De Koerp”
Org.: De Koerp - GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------12 tot 14 april 2013
Chiro ‘t Sjock wordt 50
19 tot 21 april 2013
Drive-in filmfestival
Org.: Chiro Jezus-Eik - info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 4 mei 2013 om 20u30
Lenteconcert K.F. Zoniëngalm
i.s.m. K.H. Justus Lipsius en Stenzel & Kivits .
Org.: K.F. Zoniëngalm - GC de Bosuil
--------------------------------------------------------------------------

De dorpskrant ook
in jouw brievenbus?
De Dorpsraad wil via deze periodieke publicatie het
verenigingsleven ondersteunen en je op de hoogte
houden van wat reilt en zeilt in ons dorp. De dorpskrant
bestaat sinds 2001.
Wij promoten graag de elektronische versie op onze
website www.jezus-eik.be. Daar vindt u naast het volledig
archief de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief die u zal ontvangen bij elke nieuwe dorpskrant.
Dit bespaart kosten en papier.
Heb je geen computer en wens je zeker en vastgeen uitgave te missen? Vul dan onderstaande bon
in en bezorg hem terug bij: Secretariaat Dorpsraad
- Brusselsesteenweg 605 – 3090 Overijse. Wij zorgen
ervoor dat er telkens een exemplaar in je brievenbus zit.

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus
Naam: ……………………………………………………………….………………
Adres:…………………………….…………....………………………………………
.…………………………………………....…….......................................………………
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