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UILstekend
najaar !

Leonard leeft terug in
Jezus-Eik!

Zoals in de eerste editie aangekondigd,
zal men de komende maanden kunnen
genieten van een UILstekend cultureel
najaar in Jezus-Eik.

Het Leonardkruispunt staat bekend
als bron van ergernis, en is goed
voor een dagelijkse vermelding op elk
verkeersbericht in België. Ooit was
het een fantastische ontmoetingsplek in het midden van het prachtige
Zoniënwoud. Leonard Boon speelde
vanuit zijn woonwagen gastheer voor
menig passant, koetsier, boswachter of houthakker. De dorpsraad van
Jezus-Eik brengt de figuur van Leonard Boon en zijn woonwagen terug tot
leven op het dorpsplein van Jezus-Eik.
Dagelijks passeren er duizenden pendelaars, toeristen en vrachtwagens
op het welbekende Leonardkruispunt. Naast een geavanceerd bouwkundig
kunstwerk, is het één van de belangrijke knooppunten van het Europese
autowegennet. Maar weinigen weten van waar de naam Leonard komt. De
dorpsraad van Jezus-Eik wil daar verandering in brengen! Met behulp van
een heel team vrijwilligers bouwden we een perfecte replica van wat ooit de
woonwagen van Leonard Boon was en hebben deze tentoongesteld op het
plein voor GC de Bosuil. Via twee informatiepanelen krijgen menig voorbijganger en toerist de ware toedracht te lezen.

Noteer alvast 7, 8 en 9 september
in je agenda en neem actief deel of
breng een bezoek aan één van de
vele evenementen van het traditioneel
kermisweekend.
In september kan u ontdekken of er
verborgen schrijverstalent in u schuilt
en in oktober trekt u best uw herfstkledij aan voor een stevige boswandeling. Daarnaast brengt het najaar u een
paar tentoonstellingen van UILstekend!
lokaal talent.
Maak uw keuzes op de volgende
bladzijden… u bent van harte welkom!
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Boudewijn ter hulp is geschoten. De prins heeft mededogen en verleent Leonard Boon zijn persoonlijke gratie
waardoor Leonard zijn zaak toch kan heropstarten. Na
de dood van zijn beschermheer verhuist
hij naar Oudergem waar hij opnieuw een
café opstart. Het nieuws dat hij ook die
zaak moest sluiten, overleeft hij niet. Zijn
huis moest plaatsruimen voor een nieuwe toegangsweg naar de “Château de la
Solitude”. Opmerkelijk detail: de weg is er
nooit gekomen en zijn huis is nooit afgebroken. Bij de inhuldiging van de tweede
tunnel in 1983 door o.a. de Oudergemse
burgemeester Outers, wordt voor de eerste maal de naam Leonardkruispunt gebruikt.
Herbeleef het verhaal van Leonard Boon tijdens “Straffe
Toeren” (zie pagina 3).

 vervolg 'Leonard leeft terug in Jezus-Eik’
En hij zal nog geregeld opduiken in de Druivenstreek.”
En wat is nu die ware toedracht?
In 1884 plaatst Leonard Boon
zijn woonwagen midden in het
bos. Onder zijn woonwagen
graaft Leonard Boon een geïmproviseerde kelder en op de
woonwagen plaatst hij een bord
“A L’ ambulance - Estaminet Leonard Boon”. Al snel bleek
dit een uitstekende ontmoetingsplek, en ontpopte Leonard zich
als een joviale gastheer met een neus voor zaken. Maar
“de administratie” dwingt hem zijn Estaminet te sluiten,
waarop hij doellos gaat rondhangen in het bos. Het
verhaal wil dat hij op één van zijn tochten Kroonprins

Een UILstekend lenteconcert!

De Koninklijke Fanfare
Zoniëngalm zit nooit verlegen om een creatief idee
als het gaat over de invulling van hun concerten.
Maar de lente-editie 2012
op 28 april ll zal zeker een
speciaal plekje krijgen in de
harten van de deelnemers. Voor de gelegenheid lieten ze
zich vergezellen door 8 leerlingen van de vrije basisschool.

Hun verbale kwaliteiten werden tijdens de voorbereiding
extra aangescherpt door straffe madam Ianka Fleerackers
die aangepast tekstmateriaal had voorzien om tussen de
muziekstukken door te brengen. Het resultaat werd een
schouwspel van muziek, woord en beeld dat haarfijn in
elkaar overvloeide, en elke bezoeker onderdompelde in de
sfeer van het wonderlijke bosleven. Uil Leonart zag samen
met de artistieke leiders Bram Mergaert (dirigent) en Ianka
dat het goed was, en dat vonden de bezoekers ook.
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Zondag 9 september 2012
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dorpsplein Jezus-Eik

Iwein en Geert Segers
Mike Egan
Evelien Vis & Zoon
Yoeri Lewijze
Fortuna Bras
Stoomboot

• Met de fiets:

om 13u, 13u30, 14u,
14u30 en 15u

• Wandeling : om 14u
• Max. 25 personen
per groep
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Inschrijven is aangewezen.
Reserveer je fiets indien nodig!
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TEAM LATINO

Vanaf 17u op het dorpsplein

Info en inschrijvingen:
www.debosuil.be
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UILstekende activiteiten

Onze UILstekend
Tweedehands boekenen speelgoedbeurs

VOK Omelettenkermis
Voor de 32ste keer duiken de voetballers van VOK in
de pannen om een reis rond de wereld in eierland te
maken.
Ook dit jaar hebt u de keuze uit 10 omeletspecialiteiten: klassieke omeletten, frittata’s of tortilla’s, zacht,
pikant, met brood of met frietjes… naar ieders smaak.
De VOK-keuken biedt ook lekkere aperitieven met
verrassingen en speciale desserts (o.a. met artisanaal
ijsroom).
Maar dit jaar is er meer.
Vrijdag wordt vrEIdag… de ideale dag om al een eitje
te eten…daarom begint de omelettenkermis al op
vrEIdag 7 september vanaf 19u00. met een speciaal
menu : de Chefs vrEIdag-omelet… ook wel gekend
als de Kopenhagen-Beernem-Cordoba-omelet. Het is
een uniek omeletfestijn voor de kenner, een kennismaking met wat de chefs op zaterdag en zondag aan de
andere bezoekers zullen voorschotelen. Opgelet, op
vrijdag is het aantal plaatsen beperkt!

Heeft de zomerkuis een hoop werkloos speelgoed
opgeleverd, of puilt je boekenkast uit van boeken die
je geen blik meer gunt? Voor 5 euro kan je een tafel
reserveren op het dorpsplein van Jezus-Eik en uw
bezittingen en tweede leven gunnen.
We starten om 9u00 en ruimen de tafels op om 16u00.
Met de winst kan je iets drinken op het centrale plein en
genieten van de slotactiviteiten van Jezus-Eik kermis.
Meer info en inschrijvingen: www.debosuil.be of
info@debosuil.be.

Chiro startdag en barbecue
Met het jaarlijkse bivak nog fris in het geheugen
starten de jongens van Chiro Bosuil en de meisjes
van ‘t Sonienjonck het nieuwe Chirojaar op zondag
9 september om 14u00. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen vrijblijvend kennismaken en proeven van de
activiteiten van één van de grootste jeugdbewegingen
in Vlaanderen. Vanaf 17u00 kunt u genieten van de
traditionele Chirobarbecue die voor deze gelegenheid
zal doorgaan in de Mariahof.

Op zaterdag 8 september van 17u30 tot 21u30 en
zondag 9 september van 12u00 tot 15u00 worden de
pannen op het vuur gezet voor de traditionele omelettenkermis.

Levend tafelvoetbaltornooi
Op zaterdag 8 september wordt er gesport op de
VOK. De dorpsraad samen met het gemeentebestuur
organiseert in het kader van UILSTEKEND een wijken/
club/vriendentornooi: levend tafelvoetbal. Met teams
van 6 (vrienden, buren, clubleden,… zowel dames
als heren) wordt een tornooi gespeeld. De winnaars
gaan naar huis met de UILENTROFEE. Alle details en
inschrijven via de VOKwebsite (www.vokjezus-eik.be)

Straffe toeren

Bezoek de kelders van het Leonardkruispunt
Straffe toeren is de jaarlijkse seizoensopener van
GC de Bosuil. Een tocht langsheen bijzondere acts.
Muziek, woord, acrobatie, mentalisme,… Als het maar
straf is. Dit jaar laten we talent uit eigen streek op u
los. Miskend, verborgen, aankomend,… maar altijd het
zien waard.
De bestemming van de cultuurtocht dit jaar, is de
impressionante kelderruimte van het Leonardkruispunt,
dat speciaal voor de gelegenheid wordt open gesteld
voor het publiek.
Volledige affiche op
pagina 3

Braderie lokale handelaars
Ook de lokale handelaars delen in de feestvreugde.
Meer dan 10 handelaars
hebben een stand ingeVMVB Jezus-Eik
nomen op de braderie
Vereniging voor Middenstand en Vrije Beroepen
op het dorpsplein. Kom
een elektrische wagen
testen, proef een boterham platte kaas met Geuze
van Boon, geef uw nagels een nieuwe beurt of jaag op
enkele unieke koopjes.
De handelaars halen het beste uit hun rekken.

Slotact: Team Latino
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e activiteiten

Onze UILstekende activiteite
Openlucht
eucharistieviering

Rommelmarkten
In de Kasteelstraat en in de Bloemenwijk kunt u op
zondag 9 september van 9u00 tot 16u00 terecht op
ongeveer 200 standen met heel veel ‘rommel’.

Ook dit jaar wordt de misviering opgeluisterd door
het zangkoor St. Cecilia en de Koninklijke fanfare
Zoniëngalm. U bent om 9u30 uitgenodigd in de Mariahof.
De viering wordt gevolgd door een receptie.

Het mooiste plekje
van Jezus-Eik
De tentoonstelling met de werken van ‘Het mooiste
plekje van Jezus-Eik’ kan je bezoeken van 31 augustus tot 16 september 2012 in GC de Bosuil. Meer
hierover op pagina 6.
Bij het ter perse gaan van dit artikel zijn er nog een
aantal standplaatsen vrij voor de rommelmarkt in de
Bloemenwijk. In de Kasteelstraat is de rommelmarkt
met 150 standhouders zo goed als ‘uitverkocht’.
Na het succes van vorig jaar kadert deze heuse wijkfeesten in de festiviteiten van Jezus-Eikkermis en heeft
het als bedoeling de buren en de buurt beter te leren
kennen. Het wordt weer een gezellige boel met eetstandjes, een speciale kinderspeelhoek en heel veel
rommel natuurlijk!

Open Monumentendag
Onze-Lieve-Vrouwkerk van Jezus-Eik

Zowel de architectuur als het rijke interieur verraden
dat deze barokke kerk (1650-1666), die in 2007 is
gerestaureerd, een drukbezochte bedevaartplaats was.
Het ontstaan en de ontwikkeling van de Mariaverering
op deze plek is uitgebeeld in negen brandglasramen
(1924) van Edouard Steyaert. Talrijke votiefschilderijen
getuigen van dankbaarheid van de schenkers voor
Maria.
Ontdek de geschiedenis van deze kerk samen met een
gids en geniet van een uniek barokconcert en straffe
mirakelverhalen onderweg!
Vertrek: GC de Bosuil, Witherendreef 1
Startuur: 11u00, 13u00, 14u00 en 15u00
Duur: 1u30 - Deelname is gratis.
Inschrijving verplicht bij de dienst Cultuur en Welzijn op
het nummer 02 785 33 75 of via info@overijse.be.

Beide rommelmarkten starten om 9u00 en eindigen om
16u00 (de straten worden afgesloten voor het gewone
verkeer). Je kan gegarandeerd een koopje doen. U
vindt misschien een extra beloning voor de kinderen
tussen het vele speelgoed, een interessant curiosum
voor u, een nieuwe outfit voor de baby of een origineel
cadeau voor een verre neef,… inspiratie genoeg op de
200 standen!
De kinderen kunnen zich ondertussen uitleven op het
springkasteel en als u van al dat snuisteren honger of
dorst krijgt, is het nodige voorzien.
Kom dus gerust eens langs en geniet van de wijk, de
inwoners en… hun rommel.
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Onze UILstekende ac

Lstekende activiteiten

Crimi kort
Schrijf je eigen misdaadverhaal

niet nodig. De resultaten van deze workshop verschijnen
in een bundel en worden tijdens een avondwandeling in
het Zoniënwoud voorgelezen. Ook Toni Coppers brengt
die avond fragmenten uit zijn roman ‘Iris
was haar naam’, dat zich afspeelt in het
Zoniënwoud.

Workshops in samenwerking met Creatief Schrijven vzw
Zoek je een manier om een spannend verhaal te schrijven dat tegelijkertijd literaire waarde bezit?
De schrijfworkshop met auteur
Bob Van Laerhoven levert je de
nodige ingrediënten aan: een ingenieuze, maar toch geloofwaardige
plot uitwerken; de spanningsboog
pagina’s lang strak gespannen
houden en levensechte personages
neerzetten. Bob Van Laerhoven heeft jarenlange ervaring en toont je de knepen van het vak. Voorkennis is

Plaats: GC de Bosuil
Data : zaterdag 8, 15, 22 en 29 september
telkens van 9u30 tot 12u30.
Maximum 10 deelnemers.
Deelnemen is gratis.
Inschrijven GC de Bosuil is verplicht.

Crimi wandeling
Crimi-auteur Toni Coppers gaat met ons op crimiwandeling in het Zoniënwoud en leest er fragmenten uit zijn
roman Iris was haar naam, een misdaadverhaal dat zich
afspeelt in het Zoniënwoud.

Vertrek: GC de Bosuil
Datum: vrijdag 12 oktober 2012
om 20u00.
Duur: 2 uur
Deelnemen is gratis
Voorzie gepaste kledij

De resultaten van Crimi-kort verschijnen in een bundel
en worden door de crimi-auteurs en door auteur Bob
Van Laerhoven voorgelezen op verschillende locaties in
het Zoniënwoud.

Bob Van Laerhoven

Tentoonstelling ‘Het mooiste plekje van Jezus-Eik’
goed om vloeiende overgangen te krijgen, terwijl je bij
acrylverven beter wacht tot de laag eronder droog is…
De verbeelding kreeg de vrije loop, maar het startpunt
was steeds een schilderachtig plekje in
Jezus-Eik, en dat kreeg vele gezichten.

Aspirant-kunstenaars Leen Adam, Kriestien De Wolf,
Greet Smets, Mieke Paelinck, Patrick Van Damme,
Marleen Schotte, Anne Abts, Chantale Marlaire en Astrid
Koeslag waren de negen enthousiaste
creatievelingen die in een artistieke
workshop van vzw De Vlucht onder
de vakkundige leiding van Marianne
Staels op zoek gingen naar de verbeelding van ‘hun’ mooiste plekje in
Jezus-Eik.

Het is letterlijk mooi om zien hoe de
verschillende deelnemers al snel een
eigen stijl ontwikkelden. “Een leerrijke
en plezierige cursus met verrassende
resultaten” wist een fiere cursist nog te
vertellen.”

Cursiste Greet Smets getuigt:
“Mariane Staels leerde haar volk
schilderen. Gedreven door het plezier
van het doen kregen de leerlingen
4 technieken mee. Met houtskool werd
er geëxperimenteerd met vlakken en
lijnen. Laag per laag sterk verdunde
waterverf gebruiken kreeg de naam
“sluieren,”. Nat in nat schilderen is

Het resultaat van ‘Ontdek het mooiste
plekje van Jezus-Eik’ zal te zien zijn in
een tentoonstelling in GC de Bosuil van
31 augustus tot 16 september 2012.
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Maak er een UIL van…

Het UILstekend
scholenproject

Initiatie schilderen, steen bewerken, cupcakes
bakken of vilten!

De Vrije Basisschool Onze Lieve Vrouw en de
Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik werken samen
mee met ‘het ‘UILstekend’ cultuur-in-je-buurt jaar!’.

De roepnaam van het cultuur-in-je-buurtproject ‘Jezus-Eik
UILstekend!’ heeft ons geïnspireerd om enkele creatieve
workshops te wijden aan ‘de uil’.
Kom op één of meerdere cursusdagen proeven van dat
creatieve kantje in uzelf.

Er staan heel wat activiteiten op het programma en dit
voor alle leeftijdsgroepen (van de jongste kleuters tot het
zesde leerjaar).
We starten natuurlijk met ‘Kermis Jezus-Eik’ waar de
ouderraad en de kinderen van de school meehelpen met
de rommelmarkt (tweedehands boeken- en speelgoedmarkt). Eind september kruipen we dan in onze ‘muzisch
plunje’ en knutselen de kleuters en de kinderen van de
eerste graad in groepswerk een uil. De leerlingen van de
tweede graad maken een stripverhaal over Jezus-Eik, en
de derde graad maakt een ‘crimi-kortverhaal’, met ons
dorp als uitvalsbasis.

Op het doe-het-zelf menu zal staan:
MAANDAG 1 EN 8 OKTOBER
Schilderen met Marianne Staels
MAANDAG 22 OKTOBER
Cupcakes bakken met Katrien van Loft 53
MAANDAG 5 NOVEMBER
Vilten

Tijdens de ‘week van het bos’ zullen alle werken tentoongesteld worden in de Bosuil en de laureaten bekendgemaakt worden.

DONDERDAG 15, MAANDAG 19 EN 26 NOVEMBER
Steenkappen met Marjorie Coppens
Uw eerste resultaat krijgt onmiddellijk een plaats tijdens
de eindejaarstentoonstelling in GC de Bosuil
Maximum 10 deelnemers
Telkens van 20 uur tot 22.30 uur
I.s.m. jong-KVLV Jezus-Eik
15 euro per avond
(Schilderen: 30 euro - steenkappen: 45 euro)
Inschrijven is verplicht via de balie of de website van
GC de Bosuil

Het UILenbord van fotoclub KREATIEF
De deelname van Fotoklub KREATIEF aan het project ‘UIltstekend’ om Jezus-Eik in de kijker te zetten
werd met enthousiasme onthaald.
Miel Beelen bracht het idee naar voor, om naar
analogie met het ganzenbord, een “Uilenbord” te
maken. Verschillende foto’s van belangrijke openbare plaatsen in Jezus-Eik (GC de Bosuil, de twee
scholen, de watertoren, de kerk, de Mariahof, een
brug van de E411, het brugje naar de grote vijver
enz...) werden genomen door de clubleden. Jimmy
Bollaerts nam het grafische gedeelte op zich.
Het Uilenbord zal in de finale vorm ter beschikking
staan voor alle geïnteresseerden.
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Verenigingskalender

UILstekend
Prochefiest 2013

De volledige kalender vindt u op
www.jezus-eik.be en volg ons op FACEBOOK

Op zaterdag 12 januari 2013 vieren we met zijn allen
het einde van het “cultuur-in-je-buurt” project tijdens het
jaarlijkse dorpsfeest. Een terugblik op een rijk gevuld
jaar met een nieuwjaarsreceptie, gepaste ambiance en
de uitreiking van de Uil-Awards.

-------------------------------------------------------------------------Vrijdag 7 september 2012 vanaf 19u00
Zaterdag 8 september 2012 vanaf 17u30
Zondag 9 september 2012 van 11u00 tot 15u00
Omelettenkermis
Org.: V.O.K. Jezus-Eik - Chalet Lode Gunsstraat
www.vokjezus-eik.be
-------------------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2012 om 9u30
Eucharistieviering
m.m.v. koor Cecilia en K. fanfare Zoniëngalm
Org.: Federatieploeg - Mariahof
-------------------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2012 van 10u00 tot 16u00
Braderie lokale handelaars
Org.: VMVB - Omgeving GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2012 vanaf 14u00
Startdag en barbecue Chiro
Org.: Chiro Jezus-Eik
www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2012 van 9u00 tot 16u00
Rommelmarkten Kasteelstraat en Bloemenwijk
Org.: bewoners Kasteelstraat en Bloemenwijk
www.debosuil.be
-------------------------------------------------------------------------Zondag 9 september 2012 van 13u00 tot 18u00
Straffe Toeren
Org.: GC de Bosuil
www.debosuil.be
-------------------------------------------------------------------------Vrijdag 21 september 2012
Spaghetti-avond
Org.: Vrije basisschool Jezus-Eik - Schoolgebouw
www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------Maandag 20 oktober 2012 vanaf 18u00
Witlooffestival
Org.: K. fanfare Zoniëngalm - G.C. de Bosuil
www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------Van 10 tot 18 november 2012
Fotosalon
Org.: Fotoclub Kreatief
GC de Bosuil`
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 12 januari 2013 vanaf 19u30
Prochefiest 2013
Org.: Dorpsraad Jezus-Eik en GC de Bosuil
GC de Bosuil
www.jezus-eik.be
--------------------------------------------------------------------------

De volledige inhoud van de avond presenteren we u
graag in de december editie van de dorpskrant. Noteer
de datum nu al in uw agenda en mis dit uniek besluit
van een UILstekend jaar niet.
Van harte welkom.

UILstekend is een initiatief
van gemeente Overijse
i.s.m. de dorpsraad Jezus-Eik
en krijgt de steun van de Vlaamse Gemeenschap.

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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