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Kerstdrink!

Zaterdag 14 december
Tuin wijkschool ‘t Prieeltje in Jezus-Eik
Ginion Overijse

Iedereen welkom vanaf 18 uur • www.jezus-eik.be

Op zaterdag 14 december nodigen we u graag uit
voor een nieuw initiatief van de dorpsraad Jezus-Eik
en GC de Bosuil.

www.debosuil.be

De tuin van de wijkschool ’t Prieeltje vindt u op de
hoek van de Marnixlaan en de Frans Halsdreef.
Iedereen is van harte welkom vanaf 18u tot 23u.

Voor de eerste editie trekken we naar de Marnixwijk
en verwelkomen u graag in de tuin van de gastvrije
wijkschool ’t Prieeltje voor een Kerstdrink.

INHOUDSTAFEL:
Naar Bellem

Alle bewoners en sympathisanten van Jezus-Eik zijn
van harte welkom. Maak kennis met elkaar bij een
drankje en een hapje in een gezellige omgeving. Voor
de abonnees van de dorpskrant en de inwoners van
de Marnixwijk hebben we een “gratis drankje” als
speciale attentie.
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Bedankt Bellem

Acteurs gezocht !
Speelt u graag de rol van oorlogsheld Louis Guns of
kruipt u liever in de huid van Pastoor Hoefnagels?
‘t Prochefiest Jezus-Eik dat doorgaat op zaterdag
11 januari 2014 staat volledig in het teken van de herdenking van de eerste wereldoorlog 1914-1918 in het
gehucht Jezus-Eik.
Tijdens de ‘Toneelquiz’ met als titel ‘De Groote Oorlog
in Jezus-Eik’, spelen verschillende personages van
toen enkele historische feiten. De ontknoping van het
plot geeft zich pas te kennen na een quizronde, waarbij de acteurs quizmaster spelen. Interactief theater
op basis van waargebeurde verhalen, gekruid met
een beetje fictie in een regie van Yoeri Lewijze.

Op zondag 20 oktober trok een delegatie vanuit
Jezus-Eik naar het Oost-Vlaamse Bellem om de
aloude verbroederingsbanden aan te halen. Na de
eucharistieviering volgde een muzikaal opgeluisterde
receptie en Breugelmaaltijd. Na een paar ontroerende
momenten bij het uitwisselen van het verbroederingsaandenken was het tijd voor een gegidste wandeling
in het domein Mariahove. Na een geslaagde ontvangst
keerde iedereen tevreden terug naar huis. Onze dank
aan het ontvangstcomité en alle initiatiefnemers.

Voelt u het kriebelen om (voor de eerste keer) op de
planken te staan, in de rol van uw leven? Voor de
toneelquiz zoeken we acteurs m/v, zonder ervaring of
voorkennis. Op 5 december 2013 was er een eerste
kennismaking met de kandidaten en werd er een
repetitieplanning opgesteld.
Wilt u op de valreep toch nog de groep vervoegen neem
dan nu contact op met Pips Luppens op 02/657 33 20
of via e-mail geoffrey.heyrbaut@derand.be.
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Prochefiest 2014

Tijdens de eindejaarsperiode wordt traditiegetrouw
de balans van het voorbije jaar opgemaakt en worden
de beste voornemens voor het komende jaar geformuleerd. Ook bij de huidige jaarwissel zal het niet
anders zijn.
Maar hoe was het 100 jaar geleden gesteld? De
start van 1914 verliep in een vredige periode, zeker
in onze contreien. Europa was even “oorlogsvrij”, de
Balkanoorlogen waren afgelopen.

Er werd volop gewerkt aan vrede wat wil zeggen
dat er toch enige onrust was in politieke kringen.
De totale ommezwaai kwam in de zomermaanden
met de moord op de Oostenrijkse kroonprins Franz
Ferdinand in Sarajevo. Amper een maand later, in
augustus, werden we in de eerste wereldoorlog
gedompeld.
De komende 4 jaar zal dit op diverse wijze herdacht
worden met het project “De Groote Oorlog”. Op de
vooravond van de herdenking willen we u graag een
nieuwjaarsfeestje aanbieden met sfeer en muziek uit
1914.
Daarom nodigen we u graag uit op 11 januari voor het
jaarlijks ‘Prochefiest’ in GC de Bosuil.

Op de foto Pastoor Hoefnagels omringd door zijn misdinaars. Het
toneelstukje tijdens ‘t Prochefiest is gebaseerd op zijn pentekeningen
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Verenigingskalender
Volledige kalender op www.jezus-eik.be
------------------------------------------------------------------------Vrijdag 13 december 2013 van 16u00 tot 19u00
Wintermarkt
Org.: Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik
-------------------------------------------------------------------------Woensdag 22 januari 2014 om 20u00
Kookles: burgers en balletjes
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik
GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 1 februari 2014 vanaf 17u30
Eetfestijn GBS
Org.: Gemeentelijke Basisschool Jezus-Eik
GC de Bosuil
------------------------------------------------------------------------Zaterdag 15 februari 2014
Belotte avond
Org.: VOK Jezus-Eik
Châlet Jean-Marie - Louis Gunsstraat
info: www.vokjezus-eik.be
------------------------------------------------------------------------Vrijdag 21 februari 2014 vanaf 18u00
Krokswaree
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik
GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------

Woensdag 26 februari 2014 om 20u00
30 verschillende manieren hoe we onze sjaal
kunnen knopen
Org.: K.V.L.V. Jezus-Eik
GC de Bosuil
------------------------------------------------------------------------Vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart 2014 om 20u00
Groepsfeest
Org.: Chiro Jezus-Eik
GC de Bosuil
------------------------------------------------------------------------Zaterdag 15 maart 2014 vanaf 18u00
Vishapjes
Org.: De Koerp
GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------Zondag 16 maart 2014 van 11u30 tot 13u en van 13 tot 14u
Lenterestaurant Vrije Basisschool
Org.: V.B.S.
GC de Bosuil
-------------------------------------------------------------------------Zaterdag 5 april 2014
Quizavond
Org.: VOK Jezus-Eik
Châlet Jean-Marie - Louis Gunsstraat
info: www.vokjezus-eik.be
--------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 21 december 2013

De dorpskrant ook in
jouw brievenbus?

OVERIJSE

o.l.v.

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 “GC de Bosuil”. Je vindt
de elektronische 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.

Tom Pipeleers en Bram Mergaert

met gastoptreden door

Hanne Roos
(sopraan)

Kinderkoor KIKO
(o.l.v. Erna Fonteyn)

in samenwerking met

Sint Martinuskerk - Overijse

Ja, ik wil een exemplaar in mijn brievenbus

Aanvang : 20u

Toegangsprijs : € 10 / Voorverkoop : € 8 / Kinderen jonger dan 12 jaar : gratis.

Tel. 02 687 73 38

Tervuren

Naam: ……………………………………………………………….………………
Adres:…………………………….…………....………………………………………

VEILLER
Overijse

BEGRAFENISSEN
FUNERARIUMS
CREMATIES
UITVAARTVERZEKERINGEN

Tel. 02 767 24 13

Huldenberg
Tel. 02 687 53 55
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