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

Op zondag 22 april neemt de gemeente Overijse deel aan de 
jaarlijkse erfgoeddag. Hieraan werken de diverse gehuchten 
mee via de dorpsraden en verenigingen. Voor Jezus-Eik 
kiezen we voor het contrast tussen de devotie van de bede-
vaarten en processies en het vertier op de vele terrasjes van 
ons dorp. De in 2 luiken opgevatte tentoonstelling moet een 
duidelijk beeld geven van het leven op zondag in Jezus-Eik 

tijdens de voorbije eeuw. Daarom zijn we op zoek naar alle 
mogelijke foto’s, voorwerpen, affiches, krantenartikels, enz. 
omtrent dit onderwerp. Misschien kan u ons daarbij helpen. 
Ga eens op zoek in het oude familiefotoalbum of in je per-
soonlijke archieven. Vind je iets met betrekking tot de vroegere 
processies en bedevaarten? Mogen we het gebruiken voor 
de tentoonstelling? Neem dan contact op met ons. Of heb 
je iets dat verband houdt 
met het vertier op zondag? 
We denken hierbij aan de 
befaamde boterham met 
platte kaas en de kriek, het 
kaartspelen op zondag of de 
fanfare repetities. Heb je nog 
oud caféterras meubilair of 
reclameborden ? Alles wat 
doet terugdenken of illustre-
ren wat devotie en vertier op 
zondag betekende en mini-
mum 30 jaar oud is kan ons 
helpen. Doe mee, help ons 
en haal het van uw zolder 

Erfgoeddag 22 april 2007 : 
Zondag, dag van
devotie en vertier

Kerk in de steigers
Jezus-Eik lijkt wel één groot bouwwerf. De eerstvolgende 
maanden zal dit enkel nog wat intensiever worden. Tegen het 
jaareinde zal het even wennen zijn aan het nieuwe uitzicht van 
het dorp. Naast de wegenwerken zijn ook de werken in de 
kerk volop aan de gang. Aan de buitenzijde zie  je de impo-
sante hangstellingen die nodig zijn voor de restauratie van 
de glasramen. Aan het oog onttrokken is de kerk aan de bin-
nenkant volledig ingenomen door een reusachtige stelling die 
het mogelijk maakt om alle voorziene werken uit te voeren. De 
muren geven een 
kale indruk want 
de schilderijen zijn 
weggenomen voor 
restauratie. Her en 
der is de lambri-
sering ontman-
teld. Vakmensen 
zijn bezig met de 
plaatsing van de 
bescherming van 
de glasramen 
anderen zijn muren 
aan het klaarmaken 
om te schilderen. Een paar zitten al dagenlang te poetsen 
aan het houtwerk van het altaar. Je kan het vergelijken met 
een grondige was- en boenbeurt geven aan je auto, alleen is 
deze ‘auto’ immens groot. Hier ervaar je de uitdrukking mon-
nikenwerk aan de lijve. Restaurateurs zijn zo gedreven dat 
alleen de perfectie goed genoeg is en daarom willen ze ook de 
oorsprong en achtergrond van alles weten. De mensen van de 
parochieploeg moeten steeds weer opnieuw in de archieven 
duiken. Wanneer werd wat ooit gerestaureerd, hoe, door wie, 
zijn enkele van de vele vragen. Hoe groot de chaos ook mag 
lijken we stellen vast dat hetgeen al is aangepakt er goed uit 
ziet en dat geeft goede hoop voor een oogverblindend eind-
resultaat. Ondanks een paar onvoorziene meerwerken heeft 
men er alle vertrouwen in dat men rondkomt binnen de voor-
ziene termijn. Als alles wat meezit zullen de gerestaureerde 
glasramen de schaduwen van de zomerse zonnestralen wer-
pen op een totaal opgefrist interieur. Meteen een topper voor 
een zomers uitstapje en als je van plan bent te trouwen kan je 
best je geliefde wat laten wachten. 

Onlangs brachten een paar leden van de parochieploeg 
samen met de verantwoordelijk architecte Mw. De Brouwer 
een bezoekje aan het restauratie atelier van de glasramen, 
de firma Mortelmans in Wilrijk. Een korte impressie van het 
bezoek door Freddy Goossens :
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zodat ook dit stukje erfgoed kan doorgegeven worden aan de 
volgende generaties. 

We kennen de sentimentele waarde van familie foto’s en 
oude voorwerpen. Om zeker te zijn dat er niets kan verloren 
gaan maken we op voorhand een afspraak met u voor het 
digitaal scannen van uw foto’s. U moet ze geen dag missen. 
Voorwerpen en ander materiaal zullen we samen bekijken hoe 
we dit praktisch kunnen regelen. 

U bent van harte welkom. 
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Inwoners van Jezus-Eik hebben wat met glas, ze zijn de serre’s 
nog niet vergeten !
Voor  de kerk is de restauratie van de glasramen heel belang-
rijk. Het binnenvallend licht moet ervoor zorgen dat het vol-
ledige interieur tot zijn recht komt.    
Deze geschiedenis is heel eenvoudig : in 1669 werden ruiten 
in de pastorij en de kapel geplaatst In 1673 werd het grote 
raam van de voorgevel voorzien van dunne planken bij gebrek 
aan glas. Later in 1680 (of 1688 ?) werden 5 glasramen met  
wapenschilden van twee Spaanse gouverneurs-generaal en 
abten van Park geplaatst.
Pas in 1924 werden de glasramen, van de hand van Edward 
Steyaert uit Schaarbeek,  aangebracht. Die glasramen beelden 
het ontstaan en de geschiedenis van het dorp uit tot en met 
de kroningsfeesten. Zo zijn naast Peter Van De Kerckhove ook 
de beeltenissen van kardinaal Mercier en Koning Albert 1 en 
koningin Elisabeth verwerkt. 

De glasramen hebben veel geleden onder de weersomstan-
digheden en waren toe aan een grondige poets- en restaura-
tiebeurt. Tijdens die behandeling in het atelier wordt in de kerk 
langs de buitenzijde beschermglas geplaatst die de glasramen 
op termijn moeten vrijwaren. Een prachtig staaltje precisiewerk 
die het nodige geduld en vakmanschap vereist. 

Freddy Goossens
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Bij wie kan u terecht:
Roger Dewaegenaere 02/657 40 26
Pips Luppens 02/657 33 20
Lieven Declercq   02/657 97 61  -  02/687 37 07
Hugo Dewit   02/657 64 15
e-mail: dorpsraad@jezus-eik.be

Zaterdag 17 maart 2007

The Grapevine Country Dancers Overijse

vanaf 18 uur

GASTOPTREDEN :

Inkom gratis

• Koerp-soepje
• Scampi met pikante saus
• Koude vis- of vleesschotel
• "Boestering"
• Tonijnhapje

INKOM
GRATIS

V l a a m s  B r a b a n t

JEZUS-EIK

De Koninklijke Fanfare Zoniëngalm presenteert: 

“150 km muziek is geen klein bier”
 
Op zaterdag 31 maart 2007 neemt de Koninklijke Fanfare 
Zoniëngalm u graag mee op muziekreis. Het vertrek is 
gepland in het gemeenschapscentrum De  Bosuil om 20 uur.
Jezus-Eik vormt uiteraard het uitgangspunt van onze tocht.
Alles kunnen we u nog niet verklappen, maar dat muzikaliteit, 
gezelligheid en ook streekgebonden smaken als een rode 
draad doorheen deze gevarieerde en ontspannende avond 
lopen, geven we u alvast graag mee.
Er zijn kaarten in voorverkoop bij de muzikanten en in de 
Bosuil aan 5 euro.
De avond zelf aan de kassa betaalt u 6 euro en kinderen tot 
12 jaar reizen gratis mee.
De muzikanten, hun dirigent Jean Donnay en het bestuur 
hopen dat u hen  vergezelt op deze trip. Zij zijn ervan over-
tuigd dat het u zal smaken!



Restauratiewerken kerk Jezus-Eik

De geschiedenis van
de glasramen

De glasramen van de Onze Lieve Vrouw kerk in Jezus-Eik wer-
den ontworpen door Edward Steyaert (9.9.1868-7.10.1932), 
schilder en glasraamkunstenaar. Glasramen van de hand 
van Steyaert zijn terug te vinden in heel wat kerken in België. 
De reeks van tien glasramen vertellen de geschiedenis van 
Jezus-Eik vanaf het prille begin Ze worden beschouwd als 
één van zijn meesterwerken en zorgen voor een prachtig licht-
decor in harmonie met de architectuur van de in de Brabantse 
Renaissancestijl gebouwde kerk. 

1928: INWIJDING VAN DE GLASRAMEN
De kerk van Jezus-Eik heeft indertijd grootse dagen meege-
maakt. Een van die hoogdagen was zeker en vast de wijding van 
de tien glasramen. Op dinsdag 26 april 1928 hebben koningin 
Elisabeth en prinses Marie José de wijding bijgewoond. Dit feest 

was de bekroning van 
de grootste plechtighe-
den die vier jaar ervoor 
plaatsvonden. De fees-
ten van 1924 werden 
georganiseerd n.a.v. 
de kroning van “het 
mirakuleus beeld van 
O.-L.-Vrouw van het 
Zoniënbosch als onze 
Hemelsche Moeder 
van Genade” door Z. 
Em. Kardinaal Mercier.

De inwijding was een 
uniek feest wat leidde tot een indrukwekkende aanwezigheids-
lijst van notabelen en geestelijken. Een paar namen ter illustra-
tie: markiezin de Villalobar y Guimarez, weduwe van de oud-
gezant van Spanje te Brussel, Baron Jacques de Dixmude, 
graaf van Marnix van Sint-Aldegonde, graaf de Meeus, graaf 
de Limburg-Stirum, graaf de Villers de Grandchamps, markies 
de Senties), dhr. Adolphe Max (burgemeester van Brussel), de 
burgemeesters van Overijse en Oudergem, kardinaal Van Roey 
(aartsbisschop van Mechelen), Mgr. Lamy (abt van de abdij 
van Tongerloo), Mgr. Crets (abt-generaal van Premonstreit 

– Averbode), Mgr. De Tranoy (aalmoezenier van het Hof), Z.E.H. 
Kanunnik Hoefnagels (pastoor van Jezus-Eik) en uiteraard 
Edward Steyaert, de ontwerper van de glasramen. De genodig-
den konden genieten van een passende ontvangst.

Aan het kerkportaal werd koningin Elisabeth en prinses Marie-
José opgewacht door de bisschop, prelaten en hoge geestelijk-
heden. De boswachters van het Zoniënwoud vormden de ere-
wacht. De gezangen tijdens de ereplechtigheid werden verzorgd 
door “de Choraal van O.-L.-Vrouw van den Zavel van Brussel” 
en werden afgewisseld met uitvoeringen van jachthoorngeschal 
door de Koninklijke St.-Hubertuskring van Brussel.

VERLOREN GLASRAAM
In 1968 werden eveneens 
restauratiewerken uitge-
voerd aan de kerk van 
Jezus-Eik. Toen werd een 
tijdelijke kerk gebouwd in 
het Mariahof, een houten 
paviljoen, beter gekend 
als ‘de noodkerk’.
In de nacht van donderdag 
op vrijdag 23 januari 1969 
stortte zonder veel lawaai 
maar in een onoverzich-
telijke wolk van stof de 
helft van de voorgevel in. 
Eén van de glasramen, het 
raam kortst bij de hoek van 
de Brusselsesteenweg en 
de Capucijnendreef gaat 
onherroepelijk verloren.

NOTA – Vier jaar na de inwijding van de glasramen overlijdt de 
boerenzoon uit Moerkerke, Edward Steyaert op 7 oktober 1932 
in Schaarbeek. Hij en zijn echtgenote, Maria Kumps, worden 
begraven in Jezus-Eik in de schaduw van de kerk. De geest 
van Steyaert waakt als het ware over de huidige restauratie.

Hugo Dewit
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Koningin Elisabeth op weg naar de 
kerk van Jezus-Eik voorafgegaan 
door de geestelijken.

De enthousiaste menigte wacht op de komst van de vor-
stin. Let op de schoolmeisjes rechts op de foto, onder het 
wakend oog van de zuster. Midden op de straat bemerken 
we de fotograaf met zijn omvangrijk fototoestel en statief die 
zich klaar zet om alles vast te leggen voor het nageslacht.

Bronnen : 
- Periodiek tijdschrift van de Vlaamse Klub
 (mei-nr. 1989 – juni-nr. 92 juni-nr. 96)
- Edward Steyaert door R.M. Van Den Haute –
 uitg. H.Wellens & W. Godenne – Brussel
- Ons Land in woord en beeld – Sterckxstraat – Brussel Zuid



Verenigingskalender
Vrijdag 2 en zaterdag 3 maart 2007 om 20 uur
Groepsfeest Chiro
G.C. De Bosuil
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 17 maart 2007 om 18 uur
Folklore avond met vishapjes
met optreden van “The Grapevine Country Dancers Overijse” 
G.C. De Bosuil 
Org.: Volksdansgroep De Koerp - Toegang Gratis
----------------------------------------------------------------------
Zondag 25 maart 2007
Lente restaurant Vrije Basisschool
G.C. De Bosuil 
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 31 maart 2007 om 20 uur
Lenteconcert Koninklijke Fanfare Zoniëngalm :
“150 km muziek is geen klein bier“
G.C. De Bosuil 
voorverkoop: 5 euro / kassa: 6 euro / kinderen (tot 12): gratis
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 21 april  2007 om 20 uur
LAS VEGAS II nacht
goochelaar/illusionist / cabaret / casino 
G.C. De Bosuil
Org.: VOK - meer info:  www.surf.to/vok 
----------------------------------------------------------------------
Zondag 22 april 2007 van 10 tot 18 uur
ERFGOEDDAG “Devotie en Vertier”
Mariahof en Parochiezaal Jezus-Eik
Org.: Dorpsraad Jezus-Eik i.s.m. gemeente Overijse
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 12 mei
Goede Doel Actie op de VOK (mus-e brasil)
Org.: Chiro Jezus-Eik 
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 2 juni 2007
Schoolfeest Vrije Basisschool
Witherendreef 25 - Jezus-Eik
Org.: Vrije Basisschool
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 9 juni 2007 om 14 uur
Schoolfeest gemeentelijke basisschool
Brusselsesteenweg - Jezus-Eik
Org.: GBS
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 9 juni 2007
Memorial Jean-Marie Dewit - VOK voetbaltornooi
VOK terrein - Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
Info :  www.surf.to/vok 
----------------------------------------------------------------------
1-11 juli 2007
Chirobivak
----------------------------------------------------------------------
Zaterdag 8 september 2007 vanaf 18 uur
Zondag 9 september 2007 van 11u30 tot 15u30
VOK omelettenkermis
VOK terrein - Louis Gunsstraat - Jezus-Eik
Info:  www.surf.to/vok 
----------------------------------------------------------------------
Zondag 9 september 2007
Startdag Chiro
Chiroterrein - Witherendreef - Jezus-Eik 
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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 brieven-
bus 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 dorps-raad 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:…………………………….…………....……………………………………………

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

Chiro Jezus-Eik
  
Iedereen kent hem wel, de goedhartige Engelse volksheld 
die stal van de rijken en zijn buit deelde met de armen. Zijn 
naam is Robin Hoed en samen met zijn kompanen leefde hij 
in Sherwood Forest. 

Wanneer Koning Richard er even tussen uit gaat, krijgt de 
gemene sheriff de Sleutel Van Het Land. De koning is nog 
niet goed op weg of de sheriff bedenkt een sluw plan om de 
jakeloeloe-bevolking hun zuurverdiende centen af te nemen. 
Slechts één persoon heeft dit allemaal gehoord: Robin hoed. 
Samen met zijn vriendjes Brian, Noortje en Mourisse en nog 
vele anderen proberen ze een stokje voor de snode plannen 
te steken. Dit loopt niet altijd van een leien dakje zo blijkt, 
want ieder van hen heeft een tekortkoming. Trek maar eens 
ten strijde met een blinde, een dove en een manke. Maar 
ondanks hun beperkingen, hebben ze toch een hart van goud. 
Ondertussen verhoogt de sheriff de belastingen en is hij vast-
beraden om iedereen die hem wilt dwarsbomen te straffen. De 
arme jakeloeloe’s gaan bij Robin Hoed om hulp, die tijdens zijn 
avonturen ook nog eens tot over zijn oren verliefd wordt op de 
beeldschone Anne-Marie. 
Als je nu benieuwd bent hoe dit alles afloopt, moet je vrijdag 
2 en zaterdag 3 maart naar het Groepsfeest van Chiro Jezus-
Eik komen kijken. Dit vindt plaats in gemeenschapscentrum 
‘De Bosuil’. Kaarten en info zijn te verkrijgen op 02/657.31.79. 
De leiding en vooral de kinderen hebben een hele voorstelling 
ineen gestoken die zo fantastisch is dat je ervan op het puntje 
van je stoel gaat zitten. En achteraf een gezellige babbel met 
tombola en versnaperingen. Hopelijk tot dan! 


