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

Beste Uil, 

Vergeef ons deze iets wat deze 
oneerbiedige aanspreektitel, 
maar zoals u wellicht weet 
worden de inwoners van 
Jezus-Eik ook wel eens 

“de Bosuilen” genoemd. Onze 
voorvaders, houthakkers, zijn 

verantwoordelijk voor deze 
naam vanuit de voor de hand 

liggende reden dat ze meer in het bos zaten dan 
in ons dorp. Deze cultuur historische band wilt 
nù precies de reden zijn waarom wij u graag

aanspreken. 

In 2012 is Jezus-Eik immers gastheer van 
“Cultuur in je Buurt”, een initiatief van het 

gemeentebestuur Overijse i.s.m. allerlei plaat-
selijke actoren. Cultuur in je buurt gunt een jaar 

artistiek verantwoord plezier aan de hele 
gemeenschap van Jezus-Eik door middel van 

allerlei activiteiten. 
De uil zal - als onze “culturele erfnaam” - 

hierbij centraal staan. 
Via deze nodigen wij u graag uit om mee te 

bouwen aan een interessante editie van
“cultuur in je buurt” editie Jezus-Eik. Elke manier 
van medewerking is welgekomen. Een boeiend 

programma uitwerken, (een uilentocht,
een uilententoonstelling, een zelfgemaakte uil 

aan alle hoeken van de straat, een uilenquiz, of 
een buitengewone uilenhappening,…),

een slogan bedenken of
het nieuwe gemeenschapsschild tekenen,…? 

U bent in alle gevallen welgekomen. Dit kan als 
losse medewerker of als lid van een stuurgroep. 

Wil je zeker meedoen, een goed idee lanceren, 
een vraag stellen,…. 

Laat iets weten via de dorpsraad van Jezus-Eik 
(dorpsraad@jezus-eik.be) of via GC de Bosuil 

(info@debosuil.be 02 657 31 79)
of kom langs op donderdag 
5 januari 2012 om 20u00

in GC de Bosuil. 

Wij hopen u spoedig te mogen ontmoeten.

Moord gepleegd in 
Jezus-Eik

Na de golf van inbraken in Jezus-Eik is er nu ook 
een gewelddadige moord gebeurd in dit gehucht 
van Overijse. Het lijk, dat zich reeds  in ver gevor-
derde staat van ontbinding bevond, werd ontdekt 
in de kelder van het Gemeenschapscentrum de 
Bosuil. 

Uit forensisch onderzoek blijkt dat deze moord 
mogelijk op een andere locatie heeft plaatsgrepen. 
Het slachtoffer kon nog niet worden geïdentificeerd 
maar dank zij DNA-stalen die op het lichaam gevon-
den werden konden een aantal verdachten worden 
opgepakt die momenteel worden ondervraagd. Om 
getuigen te kunnen vinden die mogelijk wat tips 
kunnen geven i.v.m. met deze verdachten heb-
ben de rechercheurs beslist om de namen van de 
opgepakte personen bekend te maken. Mogelijke 
daders zijn: Johny Snor, Filip Nuppels, Erwin 
Bandstroop, Jean Droogberg, Martine Hindereckx, 
Kris Wagenmakers, Linde Verbekke, Anne Debock, 
Dirk Koffiemaalder.

Personen die meer gegevens kunnen meede-
len omtrent deze verdachten (ongewoon gedrag, 
vreemde uitspraken, plotse afwezigheid, veran-
dering in levensgewoonte enz.) worden verzocht 
deze mee te delen aan de recherchedienst.

Op zaterdag 14 januari zal er een reconstructie 
plaatsgrijpen van de gepleegde feiten tijdens het 
jaarlijkse Prochefiest. De onderzoekers rekenen op 
een massale opkomst van inwoners en bezoekers 
van het dorp Jezus-Eik om te leiden tot de aanhou-
ding van de ware dader. 

U bent van harte welkom in GC de Bosuil vanaf 
19 uur.
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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. Vanwege de 
hoge kostprijs kan de dorpskrant niet in elke brievenbus 
worden verspreid. De dorpskrant ligt zeker bij een aantal 
lokale handelaars en “De Bosuil”. Je vindt de elek-
tronische versie met kleurfoto’s terug op de website van 
de dorpsraad www.jezus-eik.be onder de rubriek ‘dorps-
raad’. Je kan daar ook inschrijven voor de “nieuwsbrief”, 
je krijgt dan een e-mail telkens er een nieuwe editie is. 
Dit bespaart kosten en papier. 
Heb je geen computer en wens je zeker en vast 
geen 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:…………………………….…………....………………………………………

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

-------------------------------------------------------------------------
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 vanaf 18 u
Eetfestijn
Org: Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik
GC de Bosuil meer info: www.gbsje.be
-------------------------------------------------------------------------
Vrijdag 10 maart 2012 om 20 u
Groepsfeest
Org: Chiro Jezus-Eik - GC de Bosuil
info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------
Zaterdag 11 maart 2012
Groepsfeest
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 vanaf 14 u
Schoolfeest
Org: Gemeentelijke basisschool Jezus-Eik
info: www.gbsje.be
-------------------------------------------------------------------------

Gevel school
ingestort

 
In september blies de vrije basisschool met gepas-
te trots 100 kaarsjes uit . Niemand kon vermoeden 
dat de school enkele maanden later het nieuws 
zou halen na het instorten van een gedeelte van de 
voorgevel. Gelukkig waren er geen gewonden en 
kwam iedereen er met de schrik vanaf. 
De kinderen werden onder  begeleiding van de 
leerkrachten snel en vakkundig geëvacueerd naar 
G.C. de Bosuil. De bevoegde instanties zorgden 
voor een snelle opruiming en beveiliging van het 
gebouw. Het werden drukke dagen op de voor-
avond van de  musicalavond. De 100ste verjaar-
dag zal niet snel vergeten worden.  

De Dorpsraad wenst u
een prettige kerst en een gelukkig 

Nieuwjaar. 
U bent van harte uitgenodigd om samen 

met ons het glas te heffen op
een voorspoedig en gezond 2012 op

zaterdag 14 januari om 19 u
in G.C. de Bosuil. 


