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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,
 
in dit nummer sluiten wij het jaar af met enkele mooie artikels over onze gemeente:
· De Heren van Museghem (auteur Willem De Ridder);
· De collocatie van Adriaan Mertens uit Westrode (auteur Marc Gillisjans);
· Het huis Vastenhaekel - Van Horick in Wolvertem (auteur Herwig Cornelis);
· De opmeting van het Wolvertemse godshuis 1921 (auteur Eric Van Baelen);
· De kerstmis van meneer doktoor (auteur William Van Hemelrijck).
 
Gedurende het voorbije jaar organiseerde onze erfgoedkring 6 praatcafés, publiceerden wij 6 tijdschriften 
en werkten wij samen met de Provincie Vlaams Brabant en de bibliotheek rond archeologische vondsten 
die werden opgegraven in het Heimbeekveld. Voorts archiveerden wij letterlijk tienduizenden documenten 
en boeken en legden we de kerk van Meise volledig vast in beelden.
 
Ter voorbereiding van onze tentoonstelling “Meise gedenkt de Groote Oorlog” organiseerden wij 
2 ophaaldagen in Meise en Wolvertem, verwerkten heel wat schenkingen en bruiklenen, hadden we 
12 werkgroep-vergaderingen en extra archeologisch onderzoek op de Imdekouter. En we maakten een 
heleboel video-opnames van onze “laatste getuigen” over deze periode.
Hierbij doe ik nogmaals een oproep aan de bevolking om ons foto’s, voorwerpen en informatie van ons 
dorp en oud-strijders uit die periode te bezorgen.
 
Al deze activiteiten kosten ons handenvol geld. Hierbij dan ook mijn vraag aan de leden, steunende leden 
en sponsors om hun lidmaatschap en sponsoring voor 2018 te hernieuwen.
Nieuwe leden en bedrijven die onze werking willen steunen zijn uiteraard meer dan welkom.
 
Tenslotte rest mij in naam van Berla iedereen een voorspoedig 2018 toe te wensen en hopelijk mogen we u 
ontvangen tijdens onze vele komende activiteiten.
 
Jan Verbelen,
voorzitter.
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1  RA Leuven: schepengriffie Wolvertem 9047, 7853. 
2  RA Leuven: schepengriffie Wolvertem 9146. 

 

                                                 
3  Geboren op 20.11.1729 van Martinus en Joanna 
Adriaenssens. 
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4  Geboren op 06.11.1750 van Frans en Petronella Parijs. 
5  Geboren op 31.12.1753 van Jan Baptist en Catharina de 
Smet. 
6  Geboren op 06.03.1754 van Petrus en Elisabeth 
Puttemans; doopakte echter onder Petrus Joannes 
Pinnock. 
7  Geboren op 10.11.1752 van Petrus en Elisabeth 
Huysmans. 
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(foto: ‘meester’ Frans Steps, 1971).
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Dé grote bestemmingswijziging vond dus plaats in jaren ‘1920, toen 

                                                           
1  Zie in dat verband ook de opmeting van het kerkje in 
Oppem in ons tijdschrift nr. 110 dd. december 2016. 
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plaats moest zoeken voor zijn ‘ijzeren paard’

1  Kaater: kader. 
2  Gebrazeerd: gelast. 
3  Sloefen: pantoffels. 
4  Negenoog: grote steenzweer met verharde etter en een 
kring steenpuisten er rond. 
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5  Hétterenhaas: vangkooi in de vorm van een hartenaas, 
een fuik. 
6  Zaad van een cartouche: loodhagel uit een jachtgeweer. 
7  Duvelke: kleine vulkachel. 
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8  Verwares: vroedvrouw. 
9  Groot gaan: hoogzwanger zijn. 
10  Carbuurlicht: carbidlamp. 
11  Moustache: snor. 
12  Plaag: verkoudheid. 
13  Achterwaarts: in stuitligging. 
14  Moor: waterketel – cfr. de donkerhuidige “Moren” die 
veelal werden afgebeeld met een muts als het deksel van 

drinkwater… moet… kleurloos… reukloos…
smaakloos…

’t i

Dré is in ’t ovenkot, een ketel water laten koken

…
s ’t al lang bezig

een waterketel. Deze waterketels werden gewoonlijk 
rechtstreeks in het vuur gezet, vandaar ook de 
uitdrukking: “zo zwet (= zwart) als ne moor” 
15  Hooikist: houten bak, gevuld met aangedrukt hooi, 
waarin men vroeger om brandstof te sparen, gekookte 
aardappelen, groente een dergelijke verder liet garen. 
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16  Régulateur: kleine wandklok met slinger. 
17  Trok: trek. 

…

Mitte, het kindje Jezus en, en wij…
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heldere ‘ster’

…

at ventje had honger als een paard…

nietwaar…

18  Billeke: billetje. 



Sponsoring

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 tot 300 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. En ter info: tijdens het jongste evenement - de opendeurdag van het “oud-gemeentehuis 

van Wolvertem” - waren er maar liefst 600 bezoekers!

Als kers op de taart kan bij sponsoring vanaf € 100 de opmaak gratis door onze graficus gedaan worden, 

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

kleinere kaders moet je zelf een in te scannen lay-out of een elektronische versie te bezorgen.  

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



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

Brusselsesteenweg 48 - 1860 Meise - 02 269 70 04

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.be

Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

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

www.vanosselkeukens.be



•  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

Nieuw adres!

POORTEN
• ONZE POORTEN
• KLASSIEKE SIERPOORTEN
• MODERNE SIERPOORTEN
• INDUSTRIËLE POORTEN
• AUTOMATISATIE POORTEN
• POORTOPENERS
• PARLOFOON EN VIDEOFOON
• SHOWROOMMODELLEN
• INBRAAKWERENDE POORTEN
• VACATURES 

AFSLUITINGEN
• AFSLUITINGEN
• HEKKEN
• SIERHEKWERK
• SMEEDWERK

Poortcenter | Preenakker 15 | 1785 Merchtem | Tel: 052 33 75 60 | info@poortcenter.be

www.poortcenter.be

UIT SYMPATHIE – JPG
lid van de Raad van Bestuur



KBC BANK WOLVERTEM

STATIONSTRAAT 2A 1861 WOLVERTEM

Uw KBC-Verzekeringsagent, altijd een stapje voor!

Welkom bij KBC Verzekeringen

Zakenkantoor Van Campenhout te Wolvertem

Els Verbruggen, kantoordirecteur 02 272 45 10

VEILINGLAAN 12 - 1861 WOLVERTEM
T.+ 32 2 269 33 02 - F.+ 32 2 269 06 06

wim.van.campenhout@verz.kbc.be

https://www.kbcagent.be/zvc

Wij helpen u graag

Verzekeringen voor u als 
particulier

Verzekeringen voor uw 
beroepsleven en voor 
ondernemingen

4 redenen om klant te zijn bij KBC

Onze nieuwe openingstijden Op afspraak

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Advies op afstand (telefoon-mail-videochat) kan voor particuliere klanten ook via het Regionaal Adviescentrum:

Regionaal Adviescentrum Vlaams Brabant - elke werkdag van 8u tot 22u & elke zaterdag van 9u tot 17u

Tel.: 016 43 13 60    vlaams.brabant@kbc.be     kbc.be/videochat

9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30
9u00 - 12u30

9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00
9u00 - 18u00 


