
Uitnodiging open vergadering

P E R I O D I E K E  U I T G A V E  V A N  D E  D O R P S R A A D  J E Z U S - E I K   •   J A A R G A N G  6  N R . 2 4  

1

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

U bent van harte welkom.
Naast het opzetten van culturele activiteiten en 
het ondersteunen van het verenigingsleven is het 
de taak van de Dorpsraad om een klankbord te 
zijn van het gehucht. Op regelmatige basis geven 
we (via verslagen, briefwisseling en mondelinge 
contacten) alle opmerkingen en suggesties van de 
dorpsinwoners door aan de gemeentelijke over-
heid. Het betreft problemen of suggesties van 
“algemeen nut en welzijn” die de nodige aandacht 
vereisen; voor de louter persoonlijke opmerkingen 
verwijzen we inwoners door naar de meldingskaart 
op de website van de gemeente. 

Bij de oprichting van de Dorpsraad is er statutair 
bepaald dat minstens 1 maal per jaar een open 
algemene vergadering wordt ingericht waarop alle 
bewoners via de pers worden uitgenodigd. Op 
deze vergadering zijn steeds vertegenwoordigers 
van het gemeentebestuur aanwezig zodat de 
dorpsinwoners hun vragen of bezorgdheden met 
hen kunnen delen. Deze vergaderingen zijn voor 
het gemeentebestuur dé manier om voeling te 
houden met wat leeft in het dorp. 

Het is dan ook zeer belangrijk dat u talrijk aanwezig 
bent om deze dialoog met het gemeentebestuur te 
voeren. Wij nodigen u graag uit op de algemene 
vergadering van vrijdag 30 oktober 2009 om 
20u45 in GC de Bosuil. 

De volledige agenda luidt als volgt: 
20u00  deel I :
Statutaire vergadering voor de leden
1. Verwelkoming 
2. Ontslag / kandidatuur nieuwe leden of
 vervanging afgevaardigden in de algemene
 vergadering
3. Ontslag / Benoeming leden Dagelijks Bestuur
4. Voorstelling PROCHEFIEST 2010 
5. Varia en rondvraag

20u45 deel II :
Open vergadering voor alle bewoners
• Voorstelling van de diverse dossiers/
 projecten gerealiseerd tijdens de voorbije
 maanden of gepland in de nabije toekomst
• Publieke rondvraag omtrent noden van
 ‘openbaar nut en welzijn’ in Jezus-Eik
• Vraagstelling aan de afvaardiging van
 het gemeentebestuur 
• Varia en rondvraag

Succesvolle aftrap van
“25 jaar GC de Bosuil” 

Op vrijdag 11 september werd de aftrap gegeven 
van het 25e werkjaar van het gemeenschaps-
centrum de Bosuil. Op de receptie en het meer 
plechtige deel van de avond volgden diverse 
optredens die bijzonder werden gesmaakt door de 
aanwezigen. De diversiteit gaf een mooi beeld van 
wat de programmering van het seizoen 2009-2010 
te bieden heeft. Naast de jaar-
lijkse weerkerende evenemen-
ten, biedt het centrum u een 
ruime waaier van optredens 
en voorstellingen aan. 
We verwijzen u graag naar 
de website www.debosuil.be 
of de seizoensbrochure voor 
een overzicht en reservaties. Na de 
goede start werken we stilaan naar één van de 
hoogtepunten toe: het optreden van Bart Peeters 
op 16 januari 2010 tijdens het jaarlijkse Prochefiest. 
Indien u er die dag graag bij bent, reserveert u best 
zo snel mogelijk uw tickets ! 

     

OPEN ALGEMENE VERGADERING
vrijdag 30 oktober 2009 om 20u45

GC de Bosuil.
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Zaterdag 24 oktober 2009 vanaf 18u in GC de Bosuil
WItLOOffEStIVAL K.f ZONIëNGALM

Gevarieerde witloofschotels.

Gastoptreden door de K.H. De 
Ysschegalm uit Huldenberg, 
o.l.v. Dirk Wambacq.

Org.: K.F. Zoniëngalm 
Info: www.zoniengalm.be

---------------------------------------------------------------
Zaterdag 7 november 2009 vanaf 17.30u in GC de Bosuil
JAARLIJKSE PENSENKERMIS ChIRO JEZuS-EIK 
Org.: Chiro Jezus-Eik
--------------------------------------------------------------- 
Zaterdag 19 december 
2009 om 19.30u in 
de O.L.V.-kerk Jezus-Eik

KERStCONCERt DOOR
K.f. ZONIëNGALM

Org: K.F. Zoniëngalm
--------------------------------------------------------------- 

25 jaar GC de Bosuil

Van vlees en bloed
14 november 2009   
Gunther Lamoot
21 november 2009   
De Alpenzusjes
3 december 2009   
Bart Peeters
16 januari 2010   
Johan Verminnen
5 februari 2010

... en nog vele andere   

Zaterdag 16 januari 2010 in GC de Bosuil
PROChEfIESt 2010 
Om 18.30 u :  nieuwjaarsreceptie
Vanaf 19.30 u : verbroederingskelder (doorlopend)
   toegang gratis
Van19-20u :  “25 in beeld” 
  voorstelling van de creaties van
  de deelnemende verenigingen
  (toegang gratis)
21.00u :  optreden Bart Peeters 
  VVK : GC De Bosuil) 
22.00u : fuif met dj Lennert Segers
Org.: Parochieraad, GC de Bosuil en 
Dorpsraad 
---------------------------------------------------------------
Vrijdag 26 februari en
zaterdag 27 februari 2010
om 20u. in GC de Bosuil

GROEPSfEESt
ChIRO JEZuS-EIK
Org.: Chiro Jezus-Eik
 

---------------------------------------------------------------


