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v.u. Pips Luppens - Brusselsesteenweg 538A- Jezus-Eik (3090 Overijse)

Infoavond
inbraakpreventie

Op vrijdag 25 november nodigt de Dorpraad van 
Jezus-Eik graag alle leden en inwoners uit 
voor de open algemene vergadering met een 
infoavond rond „ Inbraakpreventie”. De vele 
diefstallen in woningen zal ook u niet 
onbekend zijn. Misschien was ook u al 
slachtoffer van ongewenst bezoek. 
De lokale politie heeft de handen 
vol met de inbrakengolf en biedt 
alle slachtoffers advies om herhaling 
te voorkomen. De politiediensten werken 
ook preventief door bewoners met raad 
en daad bij te staan bij beveiliging van 
woningen. Wat kan je preventief doen 

aan de woning? 
Waar moet u op let-
ten? Wat moet u doen en niet 

doen als u slachtoffer bent? 
Hoe kan je bijdragen aan de 

opsporing van daders? Omdat 
ook Jezus-Eik de afgelopen 
maanden niet gespaard bleef 

nodigt de Dorpsraad u graag uit 
voor deze infoavond i.s.m. politie 

Druivenstreek op vrijdag 25 november om 20 u in 
GC de Bosuil, Witherendreef 1. De deelname is 
gratis.

Laat ook uw stem
horen

De Dorpsraad Jezus-Eik is een gemeentelijk 
adviesorgaan en is op diverse vlakken actief in het 
belang van de lokale gemeenschap. De Dorpsraad 
heeft de voorbije 10 jaar diverse projecten georga-
niseerd of gesteund en heeft als spreekbuis van de 
lokale bevolking gefungeerd. Om ook de volgende 
jaren met hetzelfde enthousiasme te werken willen 
we graag een oproep doen naar geëngageerde 
bewoners om de algemene vergadering en het 
dagelijks bestuur te versterken als gemotiveerde 
burger. Wil je graag meewerken bij culturele activi-
teiten of wil je opkomen voor de noden en wensen 
van de inwoners van Jezus-Eik? Wil je uw stem 
luider laten klinken? Stel je dan nu kandidaat en 
werk samen met ons aan de toekomst van ons 
gehucht. Zoals in de statuten voorzien moet dit jaar 
het dagelijks bestuur opnieuw verkozen en samen-
gesteld worden voor een periode van 5 jaar. Alle 
informatie is terug te vinden op onze website :
www.jezus-eik.be of contacteer Pips Luppens
(02 657 33 20) of Roger Dewaegenaere 
(02 657 40 26).
 

NOTEER NU IN UW AGENDA

Op zaterdag 14 januari 2012 gaat de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie en Prochefiest door in

GC de Bosuil. 

We plannen een spannende 
spelavond met de verenigingen en geven de aftrap 

van een rijk gevuld jaar vol culturele en 
sportactiviteiten in je eigen dorp.

Jezus-Eik kermis 
was een succes

Het tweede weekend van september bood een 
waaier van activiteiten aan met medewerking van 
VOK, Chiro, Vrije Basisschool, de Parochieploeg, 
fotoclub Kreatief, de lokale raad voor economie, 
GC de Bosuil, de gemeente Overijse en nog 
zovele andere verenigingen en personen. Op 
zondag werd ook de nieuwe openluchttentoonstel-
ling geopend op het Bosuilpleintje. Deze moet  de 
bezoeker wegwijs maken van de geschiedenis en 
over de bezienswaardigheden van het dorp. Hierbij 
willen we graag iedereen bedanken voor hun 
medewerking en inzet.
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Verenigingskalender
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De dorpskrant ook 
in jouw brievenbus?
Vul 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:…………………………….…………....………………………………………

.…………………………………………....…….......................................………………

Vrijdag 25 november 2011
Algemene vergadering Dorpsraad om 19u30
Infovergadering inbraakpreventie om 20 uur
Org.: Dorpsraad 
GC de Bosuil - info: www.jezus-eik.be
-------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 16 en Zaterdag 17 december 2011
Kerstconcert om 20 uur
door Koninklijke Fanfare Zoniëngalm en Koninklijke 
Harmonie Justus Lipsius
Met gastoptreden door Marc Meersman
Org.: Fanfare Zoniëngalm, K.H. Justus Lipsius en GC de Bosuil
Sint Martinuskerk Overijse - info : www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 14 januari 2012
Jaarlijks Prochefiest vanaf 19 uur
Org.: Dorpsraad Jezus-Eik ism GC de Bosuil
GC de Bosuil - info: www.jezus-eik.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 11 februari 2012
Eetfestijn vanaf 18 uur
Org.: Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik 
GC de Bosuil - info: www.gbsje.be
-------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 10 maart 2012
Groepsfeest om 20 uur
Org.: Chiro Jezus-Eik
GC de Bosuil meer info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 11 maart 2012
Groepsfeest om 20 uur
Org.: Chiro Jezus-Eik 20 u - GC de Bosuil
info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 17 maart 2012
Vishapjes vanaf 19 uur
Org.: De Koerp - GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 2 juni 2012
Schoolfeest vanaf 14 uur
Org.: Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik
info: www.gbsje.be
-------------------------------------------------------------------------

De agenda van vrijdag 25 november 2011:

Algemene vergadering voor leden om 19u30 stipt:

1. Verwelkoming
2. Kandidatuur nieuwe leden: (oproep nieuwe
 verenigingen of gemotiveerde burger)
 a. Voorstelling van de kandidaat-leden
 b. Stemming over de toetreding van de
  kandidaat-leden algemene vergadering
 c. aanvaarding, verlenging mandaat of ontslag
   van leden algemene vergadering
3. Benoeming leden Dagelijks Bestuur
 a. Oproep tot kandidaturen voor het Dagelijks
   Bestuur
 b. Voorstelling van de kandidaat-leden voor het
   Dagelijks Bestuur
 c. Benoeming leden van het Dagelijks Bestuur
4. Toelichting Prochefiest 2012
5. Varia en rondvraag leden algemene vergadering

Open vergadering voor alle bewoners om 20u00:
6. Toelichting Project „Cultuur in je buurt 2012”
7. Infoavond: 
 Diefstalpreventie i.s.m. Politie Druivenstreek
8. Varia en rondvraag bewoners

Iedereen is van harte welkom.
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