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Is erfgoed ook iets dat jij belangrijk en waardevol acht? Wil je ons een steuntje in de rug geven?

Wel, kom dan ook als lid bij onze kring en help ons de waardevolle zaken van gisteren door te geven aan allen die na ons komen…

Hoe?                                
GEWOON LID:   stort € 20 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres

of nog beter:

STEUNEND LID: stort € 40 op rekening BE80.7380.4197.7477 met vermelding van jouw email of jouw postadres.

En samen zorgen we dat ons gezamenlijk verleden niet vergeten zal worden.

Beste lezers,

wij glijden zo langzaamaan onze tweede coronazomer binnen en de molen van Berla blijft continu verder 
malen… naar buitenuit blijven onze tijdschriftnummers verschijnen, maar vooral: “onzichtbaar” achter de 
schermen wordt tegenwoordig enorm veel werk verzet: ons omvangrijk archief zit volop in een verhuis, 
het wordt ook helemaal herschikt en opnieuw geïndexeerd, de website wordt aangepakt, honderden en 
honderden dia’s worden gedigitaliseerd, enz...
Jammer genoeg is het nog wat vroeg voor onze activiteiten naar het brede publiek toe: onze praatcafés, 
uitstappen en fotodagen… maar misschien voorzichtig dit najaar?

Ondertussen dus dit nieuwe nummer met weer een heel verscheiden gamma artikels: oudere en recentere 
geschiedenis over mensen en stenen, over muziek en arbeid, en dat alles in de verschillende hoeken van 
onze gemeente.

Jammer genoeg moeten we dit voorwoord ook met droevig nieuws afsluiten: het overlijden van Johan 
Grootaers (Leuven 24.11.1955 – Oud-Heverlee 14.04.2021), kunsthistoricus, erfgoedexpert en een 
internationaal gereputeerde specialist op het gebied van bouwhistoriek in Vlaanderen.
Professioneel was hij als raadgever betrokken bij de restauratie van heel wat monumenten in onze 
fusiegemeente, die hij trouwens zeer goed kende. Maar hij was voor Berla vooral ook een sympathieke 
medewerker: belangeloos, behulpzaam en altijd vriendelijk schreef hij artikels voor dit blad en klaarde hij 
terzijde ook een hoop zaken rond oude gebouwen voor ons op.
We zullen hem missen…

Veel leesplezier en met vriendelijke groeten,

Eric Van Baelen,
ondervoorzitter.

Met dank aan onze gemeente
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een wat “vergeten” stukje van ons gemeentelijk erfgoed en daarom besteden we in dit 

gewerkt aan een beschrijving van de pachters van de hoeven en hun harde boerenleven daar…

–

“ ”,
…

… 
In het voorjaar 1921 gaf Arthur Cosijn in het tijdschrift “ ”
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–

 

 “Kaarlijk”

 “Romeinse baan”
“ eid tusschen Ophem en Amelghem”

 

1 Meer uitleg hierover in een volgend artikel over de oude 
landwegen rondom Meise. 

“ ”
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De ingekleurde oranje percelen “ ” zijn

– – –
– – –

– – – –
–
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de “ “:
IN PAGO BRAGBATENSI …

…

2 “-donk“ heeft inderdaad meerdere betekenissen 
waaronder “een verheven zandheuvel” zoals in 
Breendonk, Ramsdonk en Oksdonk. 

suffix “ ” 
grondwoord “ ”

– –

betekenis van “ ”.

Logischerwijs zou Ameldonk dus een zandheuvel 
zijn met ingezaaide spelt. 
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Gaius Iulius Caesar “ ”
en Cornelius Tacitus “

”

“ ”
“Heymbeekvelt”

“ ”
“ ”

…

3 Zie bijv.: http://www.studiebureau-
archeologie.be/projects/Archeo%20Rapport%20191%2
0Bundel.pdf 
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– –

– –

“ “,

“ ”
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–

“
”

–
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“campa” 

“ ”

“
“ ‘s
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“…
…”

“…maelrecht op de molen van 
”. 

predicaat krijgt van “Hof te Lovegem “

–

–
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is de “ ”
een “ 

”

“ ”, 2 

“ ” (

“ ” 

“… …”
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“ ”

– –
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MAAR… we hebben er weinig bij…
FOTO’S ‘ ‘ ‘

, reclame van de handelszaken, het algemeen uitzicht van die straat,… ?

FOTO’s
… heeft iemand daar nog iets over in een schuif 

– –

 

                                                 
1 Petrus Van Oosten overleed te Imde op 24.04.1743, 
fibri maligna, maar de ondervraging van Peeter, ziek te 
bed, gebeurde op 01.07.1743 en de feiten speelden zich 
af op 10.06.1743 dus zes weken na zijn dood! 
We vonden een Peeter van Oosten °Londerzeel 
08.05.1680, zoon van Antonius van Oosten en Anna 
Segers; hij trouwde te Meuzegem op 27.02.1702 met 
Judoca Jacobs en bekwam met haar 5 kinderen: vier 
werden geboren te Imde, het laatste te Meuzegem. Zijn 
weduwe stierf te Imde op 16.08.1745. 

“

”

2 Peeter de Boeck was herkomstig uit Imde en er 
waarschijnlijk geboren in 1720 als zoon van Andreas en 
Anna Mertens, hij huwde te Rossem in 1751 Maria Anna 
Van den Bossche en stierf te Rossem op 26.10.1790, 70 
jaar oud. 
3 Matteus Moerenhout: geen gegevens over bekend en zal 
waarschijnlijk bedoeld zijn als Martinus Moerenhout en 
deze leefde wel te Imde in de buurt van Peeter van 
Oosten; hij was dan gehuwd met Margareta de Mayer te 
Meuzegem op 21.07.1716 en stierf te Imde op 
16.05.1744. 
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uitdrukken: dat er “geen goesting” meer was om wekelijks, elke zaterdaga

… 
Er zit wel waarheid in beide meningen en het is ook zo dat hobby’s meer en meer mode werden. Men kon 

Met “De Soepzakken” als start …

“ ”

de eerste fanfare geboren: “ ”.

de fanfare “ ”

“ ” 
“ ”

1  De fanfare Concordia , gesticht op 08.12.1876 door 
Jan-Baptist De Donder = de “Euzzels”. 
De bijnaam schijnt door de toenmalige postmeester Van 
Geluwe gegeven te zijn. Het postkantoor bevond zich 
toen aan het standbeeld van baron d’Hoogvorst en hij 
stond ooit ’s avonds met buren te kijken hoe de 
muzikanten behoorlijk boven hun theewater van de verst 
afgelegen herberg (de “Kaberdoes”) terugkwamen. Hij 
zou toen gezegd hebben “Hoor eens, ze spelen als 
euzzels in ‘t stro”. Een euzzel is een dialectwoord voor 
een horzel. 
De fanfare De Verenigde  Broeders , gesticht in 
1898 = de “Ressen”. In 1885 ontwikkelde zich uit het 
zangkoor De Soepzakken eerst een trompettersgroep en 
eind jaren ‘1890 schijnt een ruzie binnen de familie De 
Donder aan de basis van de definitieve afsplitsing te 
liggen. Omdat ze heel oorspronkelijk uit de 
zangvereniging voortkwamen, bleven ze sindsdien het 
jaar “1875” op hun vaandels zetten. 
Voor de oorsprong van de bijnaam wordt verwezen naar 
de grote grasvelden (= “ressen”) rond het kasteel van 

Boechout, waar toen keizerin Charlotte woonde: deze 
handhaafde naar verluid een sterke sociale controle door 
bij voorkeur land te verpachten aan boeren die 
aanhangers van deze fanfare waren. 
“Ressen” is ook een dialectwoord voor schaamhaar en de 
aangehaalde reden voor deze bijkomende verklaring 
voor hun bijnaam was een beweerd voorval met een tipsy 
dame tijdens een van hun feesten. 
De Euzzels, hun concurrenten, zongen jarenlang een 
spotliedje: “van met sint-Jozef (sint-Antonius?) is ’t 
geleden / dat zij zaten met zes / aan enen res / rode kolen 
met veel verdriet / maar saucissen waren er niet”. 
Spijts de soms heftige confrontaties tussen beiden, traden 
ze toch broederlijk als één gezelschap op voor de 
“Gewezen Soldaten”, een vereniging die eigenlijk 
geen “eigen” muziekgezelschap had, maar het 
gezamenlijk optreden van deze beide fanfares werd dan 
zowat als de “derde fanfare” van Meise beschouwd... 
Een precieze datum kan er niet voor aangehaald worden, 
maar eind jaren ‘1970 is na zo’n honderd jaar de muziek 
van de fanfares hier in de straten stilletjes uitgedoofd… 
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“De Schatkamer” 

“Mijn moeder vertelde vaak over de ruzies tussen 

).”

die tijd nogal eens van “politieke kant”…

2  Erg grof gesteld zou men kunnen poneren dat de 
Ressen “die van ’t kasteel” waren, wat burgerlijker, 
liberaler, enz… – terwijl de Euzzels de meer volkse 
politieke visies van ’t dorp aanhingen, wat traditioneler-

gedaan en dus werden “de kinderen” voor de 
“je mag vrijen en trouwen met 

mijn zoon of dochter maar… dan wordt je 
!”…

onmogelijke zaak was… en toch speelden de 

bij “De Gewezen Soldaten”

zónder fanfares dan één fanfare…

van de “ ”, in 1903 gesticht 
onder de naam van “

”

katholieker,… maar dat liep allemaal sterk door mekaar 
en vaak speelden toevallige voorgeschiedenissen, 
familiale banden en oude gebeurtenissen een 
doorslaggevende rol om iemands aanhang te definiëren. 

’s –
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Maar terug naar de ti jd van toen…

de “Ressen”,

d’Hoogvorst
–
‘1930.
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“De 

van Meysse”
vond ik een artikel uit het dagblad “Het Volk” van 

“Niettegenstaande de verdeeldheid 

schappij “De Gewezen Soldaten” steeds een 

naast elkaar!”

“
”

–
‘1960.
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“De rol van de Oud

samengaan”.

m’n vader 

Hij heeft het nooit laten blijken maar… “onze pa” 

“muziekcarrière” werd echter na 2 jaar bruusk 

heb ik de “liefde voor muziek” teruggevonden 
de “straatzangers van Meise”

–

“boerke” 
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De reuzen “Janneke en Mieke” 

m’

“De Rozenboom”

een gratis vat bier in het lokaal “Kursaal”.

“Leve de 
fanfare!”

…
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Het “Horzellied” van de 
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(“ ”
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jaren ‘

hieruit, meestal ’s nachts, verder doorgevoerd naar 

“ ”
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ook Frans’ woonst was

s eetgerief, tafels, stoelen,…

zou Frans’ 

“ ”

“ ”
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“ ”
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o 

o 
o 
o 

…

werden tot einde jaren ’80 eveneens per 

 

 

 

xpress, gekend als de “Ferrari van het moderne duiventransport”.
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artinus’ huis zien komen en hem 

Deze was ‘s morgens de koeien aan het w

ag omtrent 7 uur ’s morgens uit de mis 

1 Martinus Roelants, °Rossem 06.04.1720 en er overleden 
op 13.03.1789 was op 24.04.1752 te Rossem gehuwd met 
Elisabeth van Heymbeeck, °Steenhuffel 13.06.1731 en + 
te Rossem op 24.08.1784.  
2 Gillis van Praet, °Rossem 27.11.1729,zoon van Jan en 
Elisabeth de Boeck. 
3 Jan de Bondt, °Rossem 20.03.1720, zoon van Petrus en 
Elisabeth de Bont. 

4 Frans van Praet, °Rossem 09.02.1717, zoon  van Jan en 
Maria Roelants. 
5 Jan Baptist van Engelgom, °Steenhuffel 27.12.1742, 
zoon van Joos en Maria van Eeckhout. 
6 Petrus Roelants, °Rossem 21.09.1740, zoon van Jan en 
Elisabeth Moerenhout. 
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–

van een “maison convertie en bâtiment rural” in 

landbouwer. Als jaar van de ”construction et 
occupation” van de woning wordt 
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–

–

–
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–
–

“30 bunders land en weide” in het bezit van Marie 

…

“Jan Van Molles”
“ ”

–

–

–

–

“reconstruction partielle” geregistreerd.

–

–
–
–

….
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–

–

Stephanus “ ” Verhaegen

“ ”, Petrus Van Den Bossche “ ”, 
Petronella Maria Van Den Bossche “ ”, 
Maurice Vanden Breede melkophaler “

” …

Destijds had Rie z’

–
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…

Henri had ook een “slim” paard waarmee hij 

Henri’s vader Jan was in Brussegem gedurende 32 

–
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“schoon volk” uit de streek dat als dure hobby

‘

–

–
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–

–

Vandaag is “Rie” een kranige 

Met dank aan “Rie” en Kris Verhaegen 
voor hun documentatie en de mooie verhalen. 
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vervoer op. En… hopen fietsen.
Die combinatie van beter leven én verplaatsingsmogelijkheden zorgde eind jaren ‘1800

“ buiten”

Interessant om de “toeristische ” van toen eens met de …

–

[…]

Vanderlinden d’Hoogvorst geplaatst.
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aan ridder Maximilien Transylvain. Die z’n dochter 

d’Assonville. Dan werd het kasteel in 1678 door de 

’Hooghvorst werd 
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[…]

–

– –

[…]
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–

1 Langsheen de vele wegen die dit rijke landschap 
doorkruisen kan U hier en daar aan de kant een 
verwrongen eik opmerken, een typisch kenmerk van deze 
streek. Waar U ook bent, het is altijd mogelijk deze 
uitstap in te korten door als een omweg parallelle wegen 
aan deze steenweg op Temse te nemen. De steenweg zelf 
is een vlakke baan want het hoogteverschil overschrijdt 
niet de 10 m. 
Tegenwoordig sterk bevolkt, bestond dit landschap ooit 
uit grote onbewerkte vlakten. De boerderijen en de 
kastelen kwamen er in het begin langsheen de beken en 
daartussen lagen grote woeste vlakten. 

–

Dhr. Wauters schrijft: “het isolement van deze gebieden, 
de aanwezigheid van vijandelijke buren, het grote aantal 
nederzettingen waarvan de bewoners vaak onderling op 
oorlogsvoet leefden, maakten dat het gebruik van deze 
onbewerkte gronden vertraagd werd”. Vandaar ook het 
oppduiken van het woord “heide” in vele plaatsnamen 
van deze gehuchten met de eerste bewoningen. 
Ondertussen is de heide zelf verdwenen, maar de namen 
bleven: Hoogheide, Achterheide, Overheide, Preutheide, 
Wipheide, Pantgatheide, Kruisheide, Kasteelheide, 
Boeksheide, Puursheide, zijn overgebleven om over dit 
verleden te getuigen. 
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[…]
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…
begint mis te lopen… voor er auto’s rondreden waren er ook geen 

de jaren ‘1890

–

’

“Kroniek van het Hof ter Bruggen”
“zuster van de kardinaal” “groottante van de kardinaal”
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DE “MASKES VA MAAS”
Piet De Cuyper

Onze fietsende gemeentevader

Jules Van Campenhout, gedurende 30 jaar de 
fietsende burgervader van Meise, had de 
gewoonte om tijdens zijn fietstocht van zijn woning 
op de Nieuwelaan naar het gemeentehuis van 
Meise op de Brusselsesteenweg (nu is dat de 
muziekacademie) even te 
stoppen bij het “vrouwvolk” 
dat hij tegenkwam en hen te 
begroeten met de gevleugelde 
woorden: “De schoen maskes 
va Maas!”
Hij wist natuurlijk heel goed 
tegen wie hij dat kon zeggen en 
telkens volgde er een 
geanimeerd gesprek…

Ook in zijn speeches kon hij het 
niet laten om het vrouwelijk 
schoon te charmeren en in de 
bloemetjes te zetten.
Hij had een warme en 
innemende persoonlijkheid, 
meer een burgervader met de 
nadruk op “vader” dan een 
administrator, en tegelijk toch 
genoeg politicus om te weten 
dat de “schoen maskes va 
Maas” wel voor hem zouden 
stemmen!
En als hij iemand tegenkwam 
van de “ressen” (= zijn politieke 
tegenstanders) dan nam hij 
gewoon zijn hoed af met een 
brede zwaai en zei vriendelijk 
goeiedag.

We missen hem nog elke dag, 
want nadien waren het toch 
allemaal meer burgemeesters 
dan burgervaders, met andere 
woorden: “de echte politiek 
had zijn intrede gedaan” en tijd 
nemen om de dorpelingen hun 
problemen te aanhoren kan 
alleen nog met een afspraak op 
de zitdagen.

Jules hoorde bij het Meise van vroeger en niet bij 
het Meise van na de fusie.
Ik begrijp dat er meer mogelijkheden ontstonden 
door de toenmalige gemeenten samen te brengen 
maar plots stond de politiek mijlenver van de 
gewone burger.

Dat joviaal contact van een 
burgemeester die van zijn 
fiets stapte en die 
aanspreekbaar was op de 
straat is verdwenen.
Sommigen zullen zeggen: 
“Piet, ge leeft nog deels in 
het verleden”, maar het is 
zeker een stukje folklore en 
dat maakt deel uit van onze 
Vlaamse cultuur.

Je kon hem ook “de 
moppentapper” noemen of 
“de verteller” want elke 
speech ging met een 
kwinkslag gepaard en 
steeds gingen de 
gesprekken in ons café over 
“de Jules” die weer in vorm 
was: “Wette wa dat hem 
naa gezegd heit, na numt 
hem de Providentiawaaik 
den Berg Tabor, wa blaaift 
hem da halen!”

Ik zoek woorden om mijn 
korte schets over de figuur 
van burgemeester Jules Van 
Campenhout af te sluiten 
want eigenlijk kunt ge over 
deze man een boek 
schrijven.

Hij was voor mij een 
volksvriend, die ook zijn 
dorp waar hij met zijn gezin 
leefde graag zag, in zijn ogen 
waren we geen nummer 
maar mensen van vlees en 
bloed…
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     Catharina De Cuyper                  Anna De Cuyper                 Maria De Cuyper
       °  Meise 05.06.1890                     °  Meise 24.03.1893                °  Meise 31.01.1896
      +  Meise 12.06.1963                 +  V i lvoorde 06.02.1983            +  Meise 18.01.1990

En dan: ónze maskes va Maas…
Een mooi witgekalkt hoeveke bevond zich onder de 
Sint-Martinustoren, ik denk zelfs één van de oudste 
boerderijtjes van Meise, maar er waren er toen 
velen die een kleine hoeve hadden met een koe en 
een varken.
De dorpelingen leefden toen van de opbrengst van 
het land, hun moestuin en het varken. Ook een 
“staminee” hoorde daarbij.

Dit was dus ook 
het geval voor 
mijn 
overgrootouders 
Jozef De Cuyper 
en Anna 
Hellinckx die 
onder de hoede 
van de eerste 
burgemeester 
van Meise boven 
op zijn sokkel 
uitkeek op 
iedereen die het 
dorp van Meise 
binnenkwam. 
Fier als lid van 
het Voorlopig 
Bewind van 1830 
met name “den 
Baron”, zo 
genoemd door 
de Meisenaren.

Jozef en Anna leefden er met hun negen kinderen 
waarvan er drie op jonge leeftijd overleden. De 
medische wereld stond toen nog in zijn 
kinderschoenen en sommige ziekten waren fataal.
Drie van de zes overgebleven kinderen huwden 
maar Katrien, Maria en Anna bleven ongehuwd en 
na de dood van hun ouders bleven ze in het 
ouderlijk huis wonen.
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Ook wij noemden ze zoals Jules: “de maskes va 
Maas”, onze groottantes.

Ze leefden er een eenvoudig leven in hun boerderij, 
herberg (de “Laiterie Impériale”) en naaiatelier.
Het was het Meise waar, naast meneer pastoor ook 
meneer doktoor, meneer den notaris, meneer den 
ontvanger, meneer den burgemeester en meneer 
den onderwijzer, de notabelen van het dorp, met 
eerbied werden aangesproken.
Ik vergat bijna “de maseurkes” die de toenmalige 
parochiale school leidden en er onderwezen.

Tante Katrien zorgde voor de boerderij waar één 
koe en een varken de enige dieren waren die voor 
melk en boter en voor vlees zorgden.
Hun oudste broer die ondertussen gehuwd was en 
in “De Rozenboom” woonde zorgde voor haar land 
en het voeder voor de dieren.
In ruil kwam tante haar broer een handje toesteken 
tijdens de oogst van het graan en de aardappelen.

De melk van de koe diende ook om plattekaas van 
te maken die gretig gegeten werd door de 
Brusselaars en de bezoekers van de Plantentuin.
Op het terras voor de café-boerderij werd er 
gesmuld van de radijsjes en pijpajuinen mooi 

gedresseerd op een boerenboterham met platte 
kaas.
Ook de hesp van het varken smaakte op die 
boterham en daarbij hoorde een lekkere geuze, 
een lambik of een Faro.

Tante Maria was degene die het café en terras 
uitbaatte en in de voormiddag zorgde ze voor het 
middageten of hielp ze haar zus met het naaien. Als 
tante Katrien teveel werk had op het veld zorgde ze 
ook voor het voederen van de dieren.

Tante Anna was ontwerpster van mooie 
bruidsjurken en kleding voor de huwelijkssuites.
Ze werd hiervoor gewaardeerd in Meise. Menige 
jonge bruid vond de weg naar deze zeer 
vriendelijke en behulpzame dame die haar klanten 
trakteerde met een lekkere tas koffie en een 
koekje.

Ze zijn er niet meer, “de maskes va Maas”, en de 
hoeve met café is ook verdwenen.
Het mortuarium Pauwels is er nu gevestigd en ook 
de aanpalende zaal Triomf is verdwenen en maakte 
plaats voor ’t Moment en de bibliotheek.
Weer een pittoresk stukje Meise is verdwenen en 
ook de fietsende burgervader kan men niet meer 
horen roepen naar de “schoen maskes va Maas”!
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“ ”

Het driemaandelijks tijdschrift “Schoon Meise” verscheen voor het eerst in juni 1966 

“Schoon Meise is 
geboren…” “we 

over al wat leeft en ademt in ons schoon Meise”

anders… “P.V.V. tegen KERK en PAROCHIE ”,

…

Providentia vergeleek met “ ”, 

–

thuis. Zij noemden het “ ”, in de 
“ ”.

“Het Volk”.

– foto’s uit d
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d van de “Ontdek uw ster”

“Tien kleine negertjes”.

kreeg “Schoon Meise” vorm.

begeesterd man die ook na de “Schoon Meise”
periode nog verslag uitbracht in “Het Volk”.

“Herfstlicht” ’t 

“Van Ro – Politica’s van Wolvertem en 
”

in ’t Moment in Meise.

“Portret

”,
voorgesteld in ’t Moment

“Politieke en 
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Wolvertem en Oppem”

liefde “Brabantwoon” hadden verlaten en 

Ik geef hier nog enkele titels verschenen in “Schoon 
Meise” 1966

“Sport en Recreatie”; 

stichting van “Levedale”; Louise De Donder 

anfare “De Verenigde 
Broeders”.

“Concordia”; vie

jaargang van “Schoon Meise”:
 

 “P.V.V. tegen KERK en PAROCHIE!” 

 

 
“Jeugdgemeenschap exposeerde”
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Een degelijke werking van onze VZW garanderen, het kost allemaal handenvol geld.

En het lidgeld alleen dekt deze kosten natuurlijk niet.

Daarom zijn we onze sponsors, die ons financieel en logistiek willen steunen, zeer erkentelijk.

 

Interesse om ons gezamenlijk erfgoed ook een hart onder de riem te steken?
Of gewoon te tonen dat je de doelstelling van onze kring een warm hart toedraagt?
Neem dan gerust contact op met ons via erfgoedberla@live.com

Als sponsor word je een heel jaar lang op onze website, in al onze publicaties en in al onze 

nieuwsbrieven en flyers vermeld. En die hebben momenteel een oplage hebben van meer dan 

1300 emailadressen.

Bijkomend worden er tientallen papieren exemplaren van dit alles bij vrije beroepen, rusthuizen, 

culturele centra, in het gemeentehuis en bibliotheek enz. verspreid.

Vanaf een sponsoring van € 100 is de sponsor vrij om een banner of een reclamebord op een van onze 

jaarlijkse evenementen te zetten. We vragen wel dat de sponsor dan zelf instaat voor de aanlevering en 

de plaatsing. 

Als kers op de taart wordt bij sponsoring de opmaak gratis door onze graficus gedaan, eventueel 

wordt er ook een rechtstreekse doorklikmogelijkheid of QR       naar jouw eigen website voorzien. 

We leveren natuurlijk een betalingsattest af dat je voor inbreng in de algemene onkosten van jouw 

bedrijf kan gebruiken.

Jan, Dirk, Hedwig

Het Berla-sponsorteam.

Bezoek onze Facebook pagina, 
je vindt ze op https://www.facebook.com/erfgoedberla



•  Bouwhistorisch onderzoek
•  Materiaaltechnisch onderzoek
•  Diagnostisch onderzoek
•  Restauratiebestekken
•  Waardestellingen
•  Beheersplannen
•  CHE rapporten
•  Laboanalysen
•  Georadar
•  Dendrochronologie
•  3D scanning

Mechelen. Hof van Palermo (15de eeuw). Voormalige residentie van
Jan II Carondelet, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen. 
Project in uitvoering 2016.

Johan Grootaers
E R F G O E D E X P E R T I S E

Johan Grootaers Erfgoedexpertise comm. v.
Fonteinstraat 38, B-3050 Oud-Heverlee
www.johangrootaers-erfgoedexpertise.be
e-mail: monumentae@ymail.com  •  Tel.  0492 65 64 38

Meditation is not escaping from life, it is escaping into life     O S H O

Uit sympathie 

Lid van de Raad van Bestuur Berla

keuken open van 12u tot 22u 
dinsdag en woensdag gesloten - open op feestdagen

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

Tel: 02/269.91.02
E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

Bij S-Line Fitness werken we met een uitrusting van de hoogste en beste kwaliteit.
We helpen je om je doel te bereiken naar een gezonde en fitte levensstijl.

BRENG ONS EEN BEZOEKJE

S-Line Fitness
Brusselsesteenweg 58b
1860 Meise

Tel: +32 470 93 92 72
Email: info@slinefitness.be

Maandag   16:00 - 22:00
Di-Wo-Do-Vr   07:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00
Zaterdag - Zondag  09:00 - 16:00
Feestdagen   09:00 - 14:00



Wordt

5de

generatie

DAKWERKEN
LANIN W.
Begonialaan 10
1853 Strombeek-Bever

email: willem.lanin@skynet.be
Tel./Fax: 02 267 83 06

Café OSSEL-STAR

Bij Nico & Sofie
Kasteelstraat 12
1785 OSSEL (Brussegem)
052 57 01 60

Openingsuren:
Ma-zat vanaf 10u
Zondag vanaf 8u (Periode April – September)
Zondag vanaf 8u30 (Periode Oktober – Maart)
GESLOTEN op woensdag

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.bebartdenbakker@timaya.be



Vestiging Wolvertem
VEILINGLAAN 12 - 1861 WOLVERTEM
T.+ 32 2 269 33 02
wim.van.campenhout@verz.kbc.be
https://www.kbcagent.be/zvc

Vestiging Londerzeel
MECHELSESTRAAT 20 - 1840 LONDERZEEL
T.+ 32 52 30 33 58
wim.van.campenhout@verz.kbc.be
https://www.kbcagent.be/zvc

BRUSSELSESTEENWEG 19 - 1860 MEISE                                Tel: + 32 2 272 72 00              Fax: 02 272 72 01

meise1@kbc.be

KBC BANK MEISE





Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

1949 - 2019

www.bandenroelants.be
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