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En de beste
speurneus is…

UILstekend !
Het gemeentelijk project “Cultuur in je buurt” biedt
Jezus-Eik in 2012 een extra ondersteuning bij
diverse culture projecten en draait op volle toeren.
Het wordt een speciaal jaar voor alle “ bosuilen” of
inwoners van Jezus-Eik. Uit de diverse voorstellen
werd uiteindelijk UILSTEKEND! als slogan weerhouden voor het thema “Het jaar van de uil”.

Een mysterieuze moord oplossen was de opdracht
voor de 8 verenigingen tijdens het Prochefiest 2012
op 14 januari. Als opdracht moest eerst een locatie
uit het dorp worden nagebouwd in de schouwburgzaal
van De Bosuil. De KVLV stond in een krantenwinkel,
de Chiromeisjes in een lingeriewinkel, de Koerp baatte
een chinees restaurant uit, de Vrije Basisschool vertoefde in het Zoniënwoud, de Chirojongens zaten in
hun vertrouwd Aspilokaal, de fanfare verborg zich in
de wijnkelder, de VOK had haar eigen voetbalkantine
geïnstalleerd en de Vlaamse Klub zat met een fietsverhuurstand in de Woudpoort. Op een reuzespelbord
moesten levende pionnen alle locaties bezoeken om
zo de oplossing te vinden van het moordonderzoek.
Erwin Bandstroop had in de lingeriewinkel met een
wokpan de dierbare beste vriend van de uil vermoord.
Gezien onze uil enkel levende muizen eet moest hij
dus spijtig genoeg een maaltijd overslaan Na 2 uur
speurwerk, tactische overwegingen en creatieve inzet
mochten de deelnemers van de Vrije Basisschool de
editie 2012 op hun palmares plaatsen. Proficiat aan de
winnaars en een welverdiende dank aan alle verenigingen en personen voor de fantastische inzet bij het
opbouwen van hun spellocatie en de geestdrift bij het
spel. Tot volgend jaar !

Dit jaar kan u genieten van nieuwe culturele activiteiten terwijl sommige bestaande evenementen
grootser worden uitgewerkt. We zorgen voor extra
informatie waarbij we ook graag rekenen op uw
creatieve inbreng.
Hou je brievenbus in de gaten…

Leonart

Als extra publicitaire ondersteuning van
UILSTEKEND! kan u Reuze-Uil Leonart, onze
mascotte, een heel jaar lang op diverse evenementen en plaatsen ontmoeten. Een eerste, door
het publiek gesmaakte uitstap, maakte Leonart
naar de kaas- en wijnavond van de gemeentelijk
basisschool op 11 februari.
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9 & 10 MAART Witherendreef
Jezus-Eik
GC DE BOSUIL 02 657 31 79
Start om 20 uur

Verenigingskalender

Zaterdag 17 maart 2012

Volledige kalender op www.jezus-eik.be

vanaf 18 uur

Zaterdag 24 maart 2012
Belotteavond
Org.: V.O.K. Jezus- Eik - Kantine Lode Gunsstraat
info: www.vokjezus-eik.be
------------------------------------------------------------------------Zondag 25 maart 2012
Brunch
Org.: Vrije basisschool Jezus- Eik - GC de Bosuil
info: www.jezuseikvbs.be
------------------------------------------------------------------------Woensdag 28 maart 2012 om 19u30
Uil maken uit pretex
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik - GC de Bosuil
Inschrijving bij K.V.L.V.
------------------------------------------------------------------------Vrijdag 13 tot en met zondag 15 april 2012
Drive-in film festival
Org.: CHIRO Jezus-Eik - Parking GC de Bosuil
info: www.chirojezuseik.be
------------------------------------------------------------------------Vrijdag 20 april 2012om 19u30
Kookles voor mannen
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik - GC de Bosuil
Inschrijving bij K.V.L.V.
------------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 april 2012 van 14 tot 17u
Kindernamiddag : Lampion maken
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik - GC de Bosuil
Inschrijving bij K.V.L.V.
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 april 2012 om 20 u
Lenteconcert: een heus dierenconcert in samenwerking met Janka Fleerackers
Org.: K. Fanfare zoniëngalm - G.C . de Bosuil
info: www.zoniengalm.be
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 28 april 2012
Aspiguetti
Org.: CHIRO Jezus-Eik - GC de Bosuil
info: www.chirojezuseik.be
-------------------------------------------------------------------------Zondag 6 mei 2012
Schoolfeest
Org.: Vrije basisschool Jezus- Eik
info: www.jezuseikvbs.be
-------------------------------------------------------------------------Dinsdag 8 mei 2012
Meibedevaart Jezus-Eik
10u30 korte wandeling - 11 u Mariahulde in de kerk –
Org.: OKRA
-------------------------------------------------------------------------Maandag 14 mei 2012 om 20.àà u
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
--------------------------------------------------------------------------
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Koerp-soepje
Scampi met pikante saus
Koude visschotel
"Boestering"
Koude vleesschotel INKOM
GASTOPTREDEN

GRATIS

De groep Katrekaar
zorgt voor de muzikale animatie

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 elektronische versie met kleurfoto’s terug op de website van
de dorpsraad www.jezus-eik.be onder de rubriek ‘dorpsraad’. 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:…………………………….…………....………………………………………
.…………………………………………....…….......................................………………
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