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UILstekend
Jezus-Eik
bruist !
Het
“cultuur-in-je-buurt“
project
“UILstekend Jezus-Eik” draait op
volle toeren. Een twintigtal enthousiaste
inwoners en mensen van de dorpsraad
Jezus-Eik plannen vele leuke activiteiten. Het gemeentebestuur wil deze
gedreven Jezus-Eikenaren danken voor
hun inzet. Met hun enthousiasme zorgen ze echt dat “UILstekend Jezus-Eik”
een succes wordt. Het gloednieuwe logo
symboliseert de samenwerking en de
bijnaam van de inwoners van dit bosrijk
gehucht. Mooi is dat.
De 1ste editie van de speciale dorpskrant bevat tal van acties georganiseerd door de ploeg van vrijwilligers en
de lokale verenigingen. Bij het lezen
van deze dorpskrant zal u merken dat
“UILstekend Jezus Eik” een cultuurproject is voor en door inwoners van
Jezus-Eik. Een heel jaar staan de verenigingsactiviteiten in de kijker. En, er
zal ook plaats zijn voor nieuwe initiatieven.

De dorpsraad:
wie, wat, waarom...
De dorpsraad is als gemeentelijk adviesorgaan samengesteld uit afgevaardigden van de verenigingen en bewoners van Jezus-Eik. Sinds de oprichting in 2001 formuleerde de dorpsraad een aantal adviezen met betrekking tot leefbaarheid en verkeersveiligheid. Denk maar aan de heraanleg
van de omgeving van de kerk, de schoolzone Brusselsesteenweg,
Vuurgatstraat, enz. Daarnaast organiseerde de dorpsraad tal van activiteiten i.s.m. diverse partners. Het jaarlijkse ‘Prochefiest’, de permanente
openluchttentoonstelling op het Bosuilplein, de kermisweekends. Zo werd
2009 een heel druk jaar met “Expo ‘59” en verwelkoming van de WaWa
oldtimer caravanclub. Dit jaar moet opnieuw een topjaar worden door de
komst van het gemeentelijk “Cultuur in je buurt” project.
Om vlot te communiceren heeft de dorpsraad sinds de oprichting een
dorpskrant, een eigen webstek (www.jezus-eik.be) en een e-mailadres
(dorpsraad@jezus-eik.be). Aarzel niet om kennis te maken of ons aan te
spreken. We wensen u een UILstekend jaar.

Hebt u trouwens een origineel idee voor
een activiteit? Wilt u graag meewerken
bij de organisatie ervan,… laat het ons
weten. Wij hopen u zeker op één van
de talrijke initiatieven te kunnen ontmoeten.
Mis uw kans niet om deel te nemen. Er
is keuze genoeg. U doet toch ook mee?
Sven Willekens
schepen van cultuur

Dirk Brankaer
burgemeester

INHOUDSTAFEL :
UILstekende actviteiten :
pag 2 - 3
UILstekende Verenigingen : pag 4 - 6
UILstekende Kalender :
pag 8
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Januari 2012 • LEONART, de
mascotte van UILstekend, wordt
voorgesteld aan de pers. LEON
is de link naar vroegere inwoners
en ART verwijst graag naar de
rijke cultuur van het gehucht. Lees
meer: www.jezus-eik.be.

Crimi kort

Het UILstekend najaar

Schrijf je eigen spannend misdaadverhaal

Jezus-Eik kermis op 8 en 9 september 2012 zal naast
de vaste ingrediënten extra gekruid worden met o.a. de
‘Straffe toeren’-wandeling, Open Monumentendag, tal van
verenigingsactiviteiten, straatanimatie, optredens, rommelmarkten,…
De kinderen van de lokale scholen werken in de klas tijdens
een projectweek van 24 tot 28 september 2012 rond het
thema UILstekend en stellen tentoon in oktober.
En ook de Week van het bos (weekend van 13 en 14
oktober 2012) zal gespekt worden met extra UILstekende
evenementen.

Workshops in samenwerking met Creatief Schrijven

In 2011 verscheen de misdaadthriller ‘Iris was haar naam’ van
Toni Coppers dat zich afspeelde op verschillende locaties
in het Zoniënwoud. Het boek
werd voorgesteld in gemeenschapscentrum de Bosuil.
Dit was de aanleiding voor
ons om samen met Creatief
Schrijven een vierdelige workshop te organiseren
waar de deelnemers
onder de enthousiaste en deskundige begeleiding van een
Vlaamse misdaadauteur(*) leren een misdaadkortverhaal
te schrijven.
De kortverhalen worden nadien gebundeld en tijdens een
avondwandeling in het Zoniënwoud voorgelezen.

Noteer deze weekends alvast in uw agenda! Meer hierover
in onze 2de extra editie van augustus.

Onze logo-ontwerper
Alex Van Bogaert, geboren op
20/10/1939 in Verrebroek, bracht zijn
jeugd door in het Waasland.
Hij volgde middelbaar onderwijs te
Sint-Niklaas, artistieke vorming aan het
St-Lucasinstituut te Gent en aan de
Stedelijke Academie van Sint-Niklaas.
Sinds 1970 woont Alex in Overijse.
Hij is voorzitter van kunstgroep RAM en al geruime tijd
aangesloten bij het verenigingsleven van Jezus-Eik. We
vroegen hem om een logo uit te werken rond het thema:
UILstekend.
Het resultaat is een logo dat met een minimum van vlakken,
lijnen en cirkels uitgewerkt werd.

Plaats: Gemeenschapscentrum de Bosuil
Data: zaterdagen 8, 15, 22 en 29 september 2012
telkens van 9.30 tot 12.30 uur.
Maximum 10 deelnemers.
Deelnemen is gratis, inschrijven in GC de Bosuil is verplicht.
Wij verwachten van de deelnemers geen specifieke voorkennis. Wel moet je als deelnemer graag de pen hanteren.
We verwachten ook dat de deelnemers de sessie afwerken
en hun verhaal afleveren voor de verhalenbundel.

Het logo zal gebruikt worden op alle communicatiemiddelen
van het project en zal ook in het straatbeeld het UILstekend
jaar kenbaar maken en versterken.

(*Bob Van Laerhoven of John Vervoort, namen onder voorbehoud).

Oproep
rommelmarkt
Zondag 9 september: rommelmarkt in
de bloemenwijk en de Kasteelstraat. Een
UILstekend idee! Wegens groot succes en
op algemene vraag worden de straatfeesten
in de bloemenwijk en de Kasteelstraat ook dit
jaar herhaald. Zondag 9 september worden
beide straten afgesloten en ingenomen door
eetstandjes, een speciale kinderspeelhoek
en… heel veel rommel natuurlijk!
Reserveer je plekje via mscocchia@scarlet.be
(bloemenwijk) of via sandra.wille@vvl.bbdo.be
(Kasteelstraat).
Meer info : www.jezus-eik.be > uilstekend
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Koninklijke Fanfare Zoniëngalm presenteert:

Ianka Fleerackers en haar uiltjes

Het jaarlijkse lenteconcert van de
Koninklijke Fanfare Zoniëngalm
krijgt deze keer een extra dimensie. Zoniëngalm brengt een
repertoire uit het dierenrijk.
Ianka Fleerackers en leerlingen van de Vrije Basisschool
Jezus-Eik praten het geheel
aan elkaar om zo een sfeervol
dierenconcert te verkrijgen.
Hoe brouwt men een lentefris concert? Je neemt een
vaste waarde als Zoniëngalm
die met plezier een creatief
experiment opzet. In kelders
vol partituren wordt gezocht naar muziekstukken
over dieren, met als resultaat een gevarieerd muzikaal
programma. Zowel in de gekozen concertstukken als in de
film- en musicalmelodieën spelen dieren de hoofdrol. Een
uitdaging voor de muzikanten om deze muziek naar waarde
te vertolken!
Aan deze groep muzikanten voeg je de succesvolle actrice
Ianka Fleerackers toe.
Niet alleen omdat iedereen haar kent uit Kulderzipken
(Prieeltje), Aspe, Witse, Vermist, Flikken, Windkracht 10,
het Goddelijke Monster, Louis Louise, Sintersante dingen,…
maar ook omdat ze zelf schrijft, meedenkt en kinderen kan

coachen. Tenslotte zoek je enthousiaste en vertellende kinderen. Die werden gevonden in de Vrije Basisschool.

Op het podium staan is niets nieuws voor hen. Ianka geeft
ze bovendien een extra cursus Woordkunst, zoekt gepaste
teksten en geeft vertrouwen aan de jonge talenten.
Met veel inzet en enthousiasme wordt dit lenteconcert een
heus dierenspektakel met de Uil in de hoofdrol en Bram
Mergaert als dirigent!
Het resultaat kan je bewonderen op zaterdag 28 april 2012
om 20u in GC de Bosuil.

Het mooiste plekje van Jezus-Eik
Creatieve cursus kunstinitiatie

de knepen van het vak kennen: acryl, houtskool, pastel,
potlood,… We trekken er op uit om de mooiste plekjes
van Jezus-Eik in beeld te brengen.
Met Jezus-Eik-kermis worden alle werken tentoongesteld
in de Bosuil (8 en 9 september 2012).
Geen ervaring vereist.
Data: zaterdag 5 en 12 mei, 2 en 9 juni 2012.
Schrijf je voor 4 mei in aan het onthaal van
Gemeenschapscentrum de Bosuil. Wees er snel bij want
de inschrijvingen zijn beperkt tot max. 10 deelnemers.

Begeleid door Marianne Staels (v.z.w. De Vlucht)

Heb je altijd al willen leren schilderen in de natuur? Of
leren omgaan met verschillende kunsttechnieken? Of wil
je je talent verfijnen?
Dan ben je op het juiste adres. In het kader van
UILstekend Jezus-Eik bieden wij u een gratis cursus
kunstinitiatie aan. In 4 lessen van telkens 2 uur leer je
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Onze UILstekende

UILstekende verenigingen

KONINKLIJKE FANFARE ZONIËNGALM
maken fanfare Zoniëngalm tot een aangename en hedendaagse muziekvereniging. Welkom!

Zoniëngalm staat onder leiding van de jonge dirigent Bram
Mergaert. Wekelijks wordt er op maandagavond gerepeteerd van 20 tot 22 uur in GC de Bosuil te Jezus-Eik. De
onderlinge band tussen onze muzikanten wordt versterkt
door tal van activiteiten. Repetities, optredens, het Kersten Lenteconcert en het Witlooffestival zorgen ervoor dat
iedereen zich goed voelt in de groep.
Muziek, ontspanning en vriendschap staan centraal en

Contact:
Filip Luppens - Witherendreef 100A - Jezus-Eik
02 657 92 45
www.zoniengalm.be - filip.luppens@telenet.be

DE KOERP

RAM

Werelddansgroep De Koerp bestaat sinds 1978 en danst wekelijks in de Bosuil op donderdag van 20u30 tot 22uur. In een
ontspannende en vriendschappelijke sfeer komen dansen uit
de hele wereld aan bod. Verschillende dansstijlen, gekruid met
interessante achtergrondinformatie, brengen heel wat variatie in
de repetities waar het plezier van ‘samen dansen’ centraal staat.
Voor elk wat wils dus! Iedereen is welkom. Jaarlijks in de maand
maart organiseert De Koerp haar “Folklore-avond met vishapjes”.

In 1996 is onze kunstgroep gestart met 3
kunstenaars. Rudi Willaert, Alex Van Bogaert
en Marcel Socquet. Zij oefenden 3 verschillende kunstdisciplines uit. Van experimentele kunst over abstract en portret. André
Vandenput vervoegde hen als fotograaf 2
jaar later. Sindsdien houdt de kunstgroep elk
jaar op verschillende locaties, zowel in de
regio als daarbuiten, tentoonstellingen.
De Kunstenaars gebruiken heel uiteenlopende technieken, waardoor het ene werk
op zijn manier totaal anders is dan het
andere. Dit gecombineerd met aantrekkelijke
kleurencombinaties maken het geheel erg
aangenaam om naar te kijken.

Contact: Ingrid Baeb - Brusselsesteenweg 538A - Jezus-Eik
02 657 33 20 - Ingridbaeb@telenet.be

Contact:
Alex Van Bogaert
Vlierbeekberg 55 - Overijse
alex.vanbogaert@skynet.be
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KVLV

OKRA

Wij zijn een groepje VROUWEN MET VAART. We
bieden je de kans om andere vrouwen te ontmoeten in
een boeiend jaarprogramma met creatieve-, culturele-,
culinaire, sportieve- en wellnessactiviteiten. Iedereen
is welkom ook niet leden. Als lid geniet je van een
goedkopere deelnameprijs en krijg je het tijdschrift
“VROUWEN MET VAART“ in de bus. Wil je op de
hoogte zijn van ons programma of wens je meer informatie, dan kan je ons vrijblijvend contacteren. Of kom
langs op één van onze activiteiten.

Open, Kristelijk , Respectvol, Actief
De vroegere “gepensionneerdenbond” KBGZoniëngezellen is nu OKRA-trefpunt Jezus-Eik en we
stellen ons graag even voor:
Wij willen zoveel mogelijk 55+ bereiken en ontmoeten.
Wij vergaderen elke 2de maandag van de maand te
14 u in de Bosuil - telkens gratis koffietafel.
Wij gaan regelmatig samen op reis of naar een voorstelling.
Voel jij je geïnteresseerd?… Leuk!
Kom kijken, luisteren, mee genieten, alles vrijblijvend.
Jullie zij welkom!
Graag op voorhand een telefoontje.

Contact:
Anne Vanophalvens - Hengstenberg 5A - Overijse
www.kvlv.be - anvanop@hotmail.com

Contact:
Régine Caron – Prins Karellaan 25 - Overijse
02 687 54 22 - regine.caron@skynet.be

DARTSCLUB
DE BOSUILEN

VMVB

De dartsclub De Bosuilen bestaat al twintig jaar en
ontstond in het cultuurcentrum de Bosuil’ in Jezus-Eik.
Sinds een paar jaar is de club verhuisd naar café
Punt op d’i langsheen de Brusselsesteenweg. We zijn
samen met een vijftiental andere clubs uit omliggende
Vlaamse gemeenten aangesloten bij het Dartsverbond
der Druivenstreek. Een dartsseizoen begint rond half
september en loopt tot eind april. Om de 14 dagen
heeft er op dinsdagavond om 20u een thuismatch
plaats in ons lokaal. Uitwedstrijden gaan door op maandag- of dinsdagavond, naargelang de sluitingsdag van
de clublokalen. Per avond kunnen er minimum 4 tot
maximum 10 spelers hun beste pijltjes schieten. De
wedstrijden eindigen omstreeks 23.00u. Supporters
zijn altijd welkom en kunnen het programma raadplegen in het clublokaal Punt op d’i. De toegang is gratis!

De Vereniging voor
VMVB Jezus-Eik
Middenstand en Vrije
Beroepen is opgericht Vereniging voor Middenstand en Vrije Beroepen
met als doel :
1. het behartigen van alle activiteiten en problemen van
de middenstand te Jezus-Eik
2. initiatieven uit te lokken die de lokale economie van
Jezus-Eik bevorderen, in de breedste zin van het woord.
Daarnaast wil de vereniging als consultatief en informatief orgaan fungeren bij de gemeentelijke overheid en/of
de gemeentelijke raad voor lokale economie. We maken
ook werk van het organiseren en verbeteren van de
samenwerking tussen de gemeentelijke diensten en de
lokale economie van Jezus-Eik

Contact: Dirk Decafmeyer
Reebokweg 19 - Jezus-Eik - 02 657 17 26
dirk.decafmeyer@telenet.be

Contact: Lieven Declercq
Brusselsesteenweg 501 - Jezus-Eik - 02 657.97.61
optiekdeclercq@skynet.be

5

Onze UILstekende ve

stekende verenigingen

CHIRO JEZUS-EIK
Elke zondag wordt Jezus-Eik gekleurd door blauwe
hemden, rode en blauwe pullen, lichtbruine rokjes en
shortjes. Elke zondag weergalmen er kreten en liedjes
vanuit het Zoniënwoud. Elke zondag een uitwisseling
van verhalen en plezier tussen jong en oud. Elke zondag
het aanschouwen van een kinderlach. Elke zondag

maken ze de Jezus-Eikse straten onveilig, maar er is
niemand die hen niet graag ziet komen.
Het is chiro Jezus-Eik!
Elke zondag is een feest voor iedereen in de chiro en
iedereen die hun pad kruist!

Chiro Bosuil

De jongensgroep bestaat ruim 60
jaar en staat bekend als Chiro Bosuil.
Kinderen en jongeren zijn verdeeld
in 6 groepen tussen de leeftijd van
5,5 en 17 jaar.
Contact: Kris Dewaegenaere
Brusselsesteenweg 605 - Jezus-Eik
www.chirojezus-eik.be
hoofdleiding@chirojezuseik.be

Chiro’t Sonienjonck

De meisjes verenigen zich
al 45 jaar onder de naam Chiro
’t Sonienjonck.
Ook hier 6 leeftijdsgroepen die gelijke tred houden met de schooljaren
vanaf het eerste studiejaar tot de
6de klas middelbaar.
Contact: Linde Van Hecke
Broederlijkheidsstraat 10 - Hoeilaart
www.chirojezus-eik.be
hoofdleiding@chirojezuseik.be

VOK
VOK Jezus-Eik , Voetbal en OntspanningsKring, zijn doel
staat in zijn naam.
Voetbal als sportactiviteit op zaterdag (3 ploegen
voor voetballers vanaf 16 jaar) en vrijdagavond (voor
veteranen 35+).
Ontspanning biedt een palet aan van activiteiten
voor een breed publiek. Belottekaartavond, Karaoke,
Quizavond, Omelettenkermis, Gini-cup en Memorial
Jean-Marie Dewit.
Kring verwijst naar een groep vrienden die gezellige
kleine en grote ledenactiviteiten organiseren zoals BBQ
of eetfestijn.

VOK de club blijft voor de 16+ers tot… zowel voor de
voetballer, sporter en iedereen die graag eens andere
Jezus-Eikenaren ontmoet.
Contact: Voorzitter Johny Rons
Reebokweg 29a - Jezus-Eik - 0477/29 99 66
www.vokjezus-eik.be - vokjezuseik@gmail.com

Een eigen clublokaal in de Louis Gunsstraat zorgt ervoor
dat VOK een (h)echte thuis heeft voor een pintje, een
feestje of gewoon een gezellige babbel.
Nieuwe ontspanningsactiviteiten staan op stapel zodat
6
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KOOR
Het Sint-Ceciliakoor Jezus-Eik is het lokale kerkkoor dat o.a. de zondagse eucharistievieringen
opluistert. Ook op kerkelijke feestdagen en ceremonies kan men op hen vertrouwen.
Repetities vinden plaats op dinsdagavond in de
kerk.
Contact: Theo Devesse - Dahlialaan 9 - Jezus-Eik
02 657.19.60 - devesse.de-boever@skynet.be

ZET UW PION OP
JEZUS-EIK

KREATIEF
Fotoklub Kreatief is een vereniging van fotoliefhebbers, die
hun hobby “fotografie” op een meer kunstzinnige manier
willen beoefenen. We zijn aangesloten bij de Cultuurraad
van Overijse, de Vlaams-Brabantse Fotokringen VBF en
het Centrum voor Beeldexpressie CvB.

Fotoclub Kreatief maakt werk van een Uilenbord. Naar
analogie met het universele ganzenbord, komt er een
speelbord waar de mooiste plekjes van Jezus-Eik hun
vakje krijgen, en waar de uil centraal staat.
Jezus-Eikenaren
staan bekend voor
hun
ludieke
of
speelse ”hoek af”.

Alles wat met fotografie te maken
heeft komt aan
bod: van ontwikkelen en afdrukken
maken in zwart/wit
in eigen doka tot
de meest recente
digitale
vormen
en
bewerking.
Uiteraard maken
we tijd om alles te
bespreken en plannen we studio- en
buitenopnames.

Het maken van een
‘uilenbord’, was dan
ook een te voorzien
logisch gevolg van
het cultuurproject
Cultuur in je Buurt.
De fotografen zijn op
zoek naar mystieke
hoekjes, cultuurhistorische plaatsen,
wonderlijke vergezichten of grappige
beelden uit de wijken
van Jezus-Eik. Mascotte Leonart zal zich in alle discretie
postuleren op al deze plekken, en vormt zo de centrale
gast. Elke speelvogel uit Jezus-Eik krijgt op die wijze zijn
portie erfgoed met de pion ingespeeld.

Het bezoeken van
fototentoonstellingen en een eigen
jaarlijks fotosalon zijn vaste ingrediënten.
Samenkomsten:
Elke dinsdag van 20.00 tot 22.00u.
(Uitgezonderd tijdens de vakantiemaanden)
G.C. de Bosuil - Witherendreef 1 - Jezus Eik

Je kan het ontstaan van dit nakend kunstwerk volgen in
de leeshoek van GC de Bosuil waar de eerste foto’s en de
eerste bewerking aan het publiek worden getoond.

Contact:
Roger Hemeleers - Vriendschapstraat 48 - Overijse
Tel. 02 687.56.46 - roger.hemeleers@gmail.com
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Verenigingskalender

Mariale bedevaart
Een organisatie van de landelijke beweging van de landelijke gilden en KVLV van het gewest Huldenberg, Overijse
en Tervuren

Volledige kalender op www.jezus-eik.be
------------------------------------------------------------------------Vrijdag 20 april 2012 om 19u30
Kookles voor mannen
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik - G.C. de Bosuil
Inschrijving bij K.V.L.V.
------------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 april 2012 van 14 tot 17u
Kindernamiddag : lampions maken
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik - G.C. de Bosuil
Inschrijving bij K.V.L.V.
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 april 2012 om 20 u
Lenteconcert: een heus dierenconcert in
samenwerking met Ianka Fleerackers
Org.: K. Fanfare Zoniëngalm - G.C. de Bosuil
info: www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 april 2012 vanaf 18u
Aspighetti
Org.: CHIRO Jezus-Eik - G.C. de Bosuil
info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------Zondag 6 mei 2012
Schoolfeest
Org.: Vrije basisschool Jezus-Eik
info: www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------Dinsdag 8 mei 2012 om 10u30
Meibedevaart Jezus-Eik
10u30 : korte wandeling - 11u : Mariahulde in de kerk
Org.: OKRA
-------------------------------------------------------------------------Maandag 14 mei 2012 om 20.00u
Open repetitie: kom proeven van het muziek spelen in
groep. Zowel jong aanstormend talent als muzikanten
die in het verleden gespeeld hebben en de draad weer
willen opnemen, zijn van harte welkom.
Org.: K. Fanfare Zoniëngalm - G.C. de Bosuil
info: www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 2 juni 2012
Memorial Jean-Marie Dewit
Org.: V.O.K. Jezus- Eik - Terrein Louis Gunsstraat
info: www.vokjezus-eik.be
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 2 juni 2012 vanaf 14u
Schoolfeest
Org.: Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik
info: www.gbsje.be

Deze Mariale optocht gaat door op vrijdagavond 4 mei 2012
in de schoot van de parochie Jezus-Eik. We verzamelen om
19.15u in de Mariahof waar een eerste gebedsstonde zal
gehouden worden.

Vertrek om 19.30 u. voor een gebedstocht in het Zoniënwoud
waar nog vier haltes van gebed zullen gehouden worden.
Om 20.15u heeft er een gebedsdienst plaats in de
O.-L.-Vrouwkerk onder leiding van diaken Paul Christiaens.
Iedereen is welkom’.

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. In 2012 ontvangt u 3 speciale edities
UILstekend! in uw brievenbus.
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.

UILstekend is een initiatief

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

van gemeente Overijse
i.s.m. de dorpsraad Jezus-Eik

Naam: ……………………………………………………………….………………

en krijgt de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

Adres:…………………………….…………....………………………………………
.…………………………………………....…….......................................………………
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