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Mevrouw, mijnheer, beste leden, 
 
De mensen van de gemeentelijke bibliotheek en de cultuurraad vroegen me een jaartje geleden om te 
proberen Berla terug op de sporen te krijgen. 
 
Binnen de kortste keren had ik enkele mensen gevonden die de voorbereidende meetings met de 
gemeentelijk instanties bijwoonden. De wil om er iets van te maken was er wel, maar nu moest er nog 
een groep actieve vrijwilligers worden gevonden… 
 
De eerste kennismakingsmeeting kende een groot succes en vanaf dan geraakte alles in een stroom-
versnelling.  Rond de tafel verschenen een aantal geïnteresseerden die bijna allen onmiddellijk in 
actie schoten. 
 
Gevolg was een eerste Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur van 11 leden en ettelijke werk-
groepen. Maandelijkse vergaderingen bepalen sindsdien het nieuwe beleid en ondersteunen de werk-
groepen en in december is er nog een tweede, bijzondere, Algemene Vergadering voorzien. 
 
Wat hebben we in deze weinige maanden al gerealiseerd? 
- We hebben de administratie en de financiën terug recht getrokken; 
- Via de nodige publicaties in het staatsblad zijn we formeel terug in orde; 
- We hebben nieuwe statuten en interne reglementen uitgewerkt; 
- Er zijn terug maandelijkse bijeenkomsten van de Raad van Bestuur; 
- De nieuwsbrief verschijnt terug; 
- Er is nu ook het maandelijkse praatcafé (iedere 2de donderdag in het Moment); 
- We ontvingen reeds enkele erg waardevolle schenkingen; 
- De archivering van de oude bibliotheek en de verwerking van de oude en nieuwe stukken loopt terug;
- De realisatie van een nieuwe hosting/website: we gaan volop voor mogelijke consultaties van bij u         
   thuis via het internet; 
- Er is via nieuwe afvaardigingen in de cultuurraad en het bestuursorgaan van de bibliotheek opnieuw       
   een wisselwerking met de andere organisaties hier. 
 
Voor 2015 staan er ook enkele nieuwe zaken op stapel: 
- We gaan u uitnodigen voor enkele georganiseerde uitstappen; 
- We nemen ook deel aan de organisatie van de Sint-Elooi-activiteiten; 
- Op de open monumentendag zullen we er ook zijn; 
- Verder afwerken van de archivering en uitbreidingen op de website;
- Een hernieuwde ledenwerving; 
- Uitbreiding en uitdieping van de verschillende werkgroepen; 
- Sponsoring (want tja, koken kost geld…) 
 
We hebben nu dank zij een gemotiveerde ploeg van hardwerkende en bekwame mensen, een vliegende 
start genomen, en daar ben ik als voorzitter enorm trots op. 

De uitdaging om de komende jaren op dit elan verder te gaan zal zeker niet te onderschatten zijn. 
Maar we gaan ervoor… 
 
Met vriendelijke groeten, 

Jan Verbelen.

Voorwoord
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Wij verwachten ruiters te paard, koetsiers, landbouwers met tractoren of ander land-
bouwalaam en alle Sint-Elooivrienden

44ste Sint-Elooiviering 

FEESTPROGRAMMA Zondag 30 november 2014

10.30 u Samenkomst van de ruiters, tractorbestuurders en andere deelnemers aan de stoet (overkant  
 van de kapel).
 Het tankstation “De Wolf”, Nieuwelaan biedt aan alle ruiters, tractor bestuurders, koetsiers en  
 anderen een Sint-Elooiborrel aan.

11.00 u Plechtige H. Mis voor de overleden Sint-Elooivrienden opgedragen door Mgr. A.J. Léonard,    
 aartsbisschop van Mechelen-Brussel en magister E.H. Frans Stoffelen.

12.00 u Zegening van de ruiters, paarden, tractoren, koetsiers en landbouwalaam door Mgr. A.J.Léonard   
 en E.H. Frans Stoffelen, ere-inspecteur van het Katholiek Onderwijs en Magister van de 
 Broederschap.

12.15 u Stoetsgewijze naar Meise-dorp. Ondertussen speelt de “nieuwe beiaard” met beiaardier Eddy  
 Mariën vrolijke deuntjes.

13.30 u Feestmaaltijd in het Sport- en Recreatiecentrum 
 Voorinschrijving verplicht tot 22 november (02-2694922 of vtbkultuur-meise@hotmail.com)
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44ste Sint-Elooiviering 

FEESTPROGRAMMA Maandag 1 december 2014

Feestdag van onze patroonheilige Sint-Elooi

19.00 u H. Mis ter ere van Sint-Elooi en ter nagedachtenis van de afgestorven leden het voorbije jaar  
 en voor alle gestorven ere-gezellen, gezellen en gezellinnen Aanstelling nieuwe eregezellen,   
 gezellen en gezellinnen .Aan de “Garage De Coster” wordt een Sint-Elooibeeldje overhandigd om  
 opgehangen te worden in hun werkplaats.

20.00 u  Receptie aangeboden door het gemeentebestuur aan de nieuwe aangestelde leden.

Kerststal aan de Sint-Elooikapel

Vanaf 6 december wordt aan de Sint-Elooikapel voor de 15de maal de sinds vorig jaar vernieuwde 
kerststal geplaatst. Van ’s morgens 7.30 u tot ’s avonds 22.00 u wordt er mooie en stemmige 
kerstmuziek gespeeld. ’s Morgens en ’s avonds is de kerststal ook mooi verlicht.
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St.Elooi moet op den Hasseltberg blijven.
Het wegkwijnen van de St.Elooi traditie leek een voldongen feit, gevolg van de oorlog ,de modernisering en het gebrek 
aan mensen met initiatief. De toestand was zodanig  kritiek geworden dat er in 1954 slechts 4 bedevaarders met paard 
kwamen opdagen. Zulke armzalige taferelen waren voor de Hasseltbergbewoners, die St.Elooi in het hart droegen treurig 
om aan te zien.
Zaterdag 19 novenber 1955 .Jef Vanden Breede, de waard van café “De rust op den berg” was verbolgen en ieder die het 
horen wilde klampte hij aan. Hij had vernomen dat een zekere Peleman uit Oppem, met grootse plannen in zijn hoofd liep 
voor het organiseren van een machtige St.Elooi manifestatie.  Jef had zelfs het programma in handen gekregen en brulde 
het uit in zijn café zo ook tegen Jan Bogaerts.

Feestprogramma .
Inrichting ”Edele Brabant”
St.Elooi en Smidje Smee-viering te Meise op 1 december 1955.
- 9.30 uur Verzameling op het kerkplein, beiaardconcert door Jef Rottiers, verwelkoming door Burgemeester J.Van   
    Campenhout
- 10 uur Plechtige hoogmis in de parochiale kerk  of bij gunstig weer in openlucht door Z.E.W.Brams
- 11 uur feestelijke optocht naar de St.Elooikapel. Met op kop van de stoet Sint Elooi en Smidje Smee. 

Vooraf een toespraak door dichter Bert Peleman  namens “Edele Brabant”
Op de Hasseltberg :zegening door Hoogeerwaarde Heer Prelaat van de Abdij van Grimbergen der paarden, traktors en 
pikdorsers evenals van alle deelnemers.

Archiefstuk

Jef Heyvaert en René Cammu. Foto uit archief familie Cammu
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Van de Hasseltberg was weinig sprake en de mis in de kapel was naar St.Martinus verhuisd.
Jan en Jef besloten de dag nadien om 9 uur bij Peleman te gaan om hun ongenoegen uit te drukken. 
Het besluit was genomen “wij gaan protesteren “, ”St.Elooi  komt niet buiten of anders doen wij hem verdwijnen”.

Ze hielden woord, met dit verschil dat ze naar de burgemeester gingen in plaats van naar Peleman.
Die morgen na de hoogmis sloot Gust Moreau zich ook aan en werd er aangeklopt bij de Pastoor en deze werd terstond 
bereid gevonden om de hoogmis in de Sint-Elooi-kapel op te dragen. Er werd een algemene vergadering belegd op 
woensdag 23 november om de eisen te bepalen en de afgevaardigden aan te duiden. 

Op 25 november was er een vergadering op de pastorij waar ook Peleman aanwezig was, het gewraakte programma werd 
gewijzigd en de viering van 1 december zou in samenwerking met “Edele Brabant “gebeuren.

De burgemeester deed toezegging om op het laatste moment herstellingen uit te voeren aan de kapel  en de St.Elooiweg. 
Werklozen werden ingezet voor de aanleg van een nieuwe toegang en het sleunen van de lindebomen.
De dakgoot werd van mussenesten ontdaan en hersteld.

Archiefstuk

 Bert Peleman en Phil Lettens. Foto uit archief J. De Cuyper
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Peleman organiseerde de werken,Victor Van Hemelrijck snoeide de hagen ,de vrouwen van de Hasseltberg kuisten de 
kapel. De gebroeders De Kelver en Louis Heyvaert schilderden plakaten voor de reclame. De wijziging van het program-
ma werd de zondag vanop de preekstoel afgelezen er kwam reclame op radio en in de kranten.

De Hasseltberg was in zijn nopjes.

Een St.Elooi werd gevonden in de persoon van Jef Heyvaert, na een duel met Phil. Lettens. René Cammu een echte jonge 
paardenkenner zou als Smidje Smee aan de zijde van St.Elooi fungeren. Drie engelen met een kroon en een paardenpoot, 
om een deel der legende van onze Sint uit te beelden, zouden hen in de stoet voorafgaan. Drie dagen voor het feest kwam 
Peleman met het idee een smidse op een grote wagen uit te beelden en deze in de stoet mee te voeren. Tisken Dries vond 
een grote wagen met een veldsmidse, kolen ,hamers en poken en het aambeeld .

Alles geraakte piekfijn  klaar, nu was het nog enkel het weder dat parten kon spelen…
Naar een verslag van Jan Bogaerts uit het jaar 1955.

Archiefstuk

Jef Heyvaert en René Cammu. Foto uit archief familie Cammu
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Een rijmend processiespel in Meise uit de 17de eeuw
Philippe Van Eesbeek

Bij het doorlezen van de doopregisters Meise botste ik op een gedicht van pastoor Frans Van Der 
Vekene uit 1644. Met veel geduld kon ik het bewerken. 

Dit leek me iets om te publiceren, te meer omdat het waarschijnlijk een toneelstukje betrof dat door de 
plaatselijke zielenherder was opgemaakt om de lokale bevolking een stichtend voorbeeld te stellen met de 
hun gekende patroonheilige in de hoofdrol. 

Dit soort leerrijke opvoeringen waren sinds de middeleeuwen een beproefde techniek om naar de gelovigen 
allerlei principes aanschouwelijk over te brengen.

Onlangs kreeg ik een artikel door Pastoor Delestré geschreven in 1933 in Eigen Schoon De Brabander met 
een gelijkaardige bewerking in handen. Voor mij geen verloren moeite, bijna honderd jaar later herontdek-
ten we dezelfde tekst.

Archiefstuk

Ik citeer hier letterlijk zijn bevinding.

 “Bij het raadplegen van het doopregister van Meisse, 

ontdekten we een gedichtje achteraan in ’t boek inge-

plakt: dit blad schijnt verkeerd geplakt; het begin moet 

op de tweede bladzijde gezocht worden. 

Bij het doorlezen van ’t gedicht ontwaart men dat 

het er gaat over St.Martinus: deze is de patroon van 

Meisse. Het is in vorm van tweespraak : Martinus en 

de bedelaar. Waarschijnlijk hebben we hier te doen 

met een kort processiespel. Naar men weet werden 

vroeger in de ommegangen korte spelen opgevoerd, 

ter verheerlijking van de patroon der parochiekerk. Het 

gedicht ziet er ouder uit dan de dagtekening.”
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Hieronder een facsimile en de transcriptie, “ter leeringhe ende vermaak…”. 

O Vrindt Godts staet vast ende stille
ick sal u doen naer mijnder vermacht ende wille
als een Christen Ridder sijt bedacht soet
maer ick en hebbe inden buijdel noch quaet noch goet
siet noch spijse noch dranck ,
die u mocht commen tot uwer baeten of assistentie
dus vrindt wildt doch verdraegen patientie.
 
 Ick bidde u heere door uwe exellenti
wilt toch uwe gratie op mij toogen
want ick tot geen werck mij can gepoogen
door die crancheijt mijnder leden
Ick bidde u heere wilt toch ijet aen mij besteden
daer ick mijn naectheijt mach mede bedecken
ende wilt u doch tot tijening eender aelmoesse verstecken

Och my vrindt wil dit beseven ( beseven : beseffen )
dat ik niet en hebbe om charitatie te geven
dus wilt den almogende Godt
sijne gratie houden
 
 En sult ghij mij dan neijt helpen commen
ick armen bloet dus mach ick wel carmen
ick bidde u o edel heere wilt toch mijns hulpig wesen
ende wilt mij arme creature ontfermen
of ick moet vergaen olacie van ochermen
dus ben ick bevreest ………..
 
 En door den willen des vaeders meer
.nde die wijsheijt van Godt sijnen lieven soene
ende die goedertierentheijt des H:Geest
wilt ick u schencken die helft van mijnen cleede
dus trecke ick mijn sweert vuijten scheede
ende wille daermede mijn lichaem ontdecken
houdt vant op Vrient Gods
want tot deser plaetse
en can ick anders niet behulpich wesen
deene hellicht ( lees helft ) van mijne mantel
schenck ick bij dese
dies vriendt gepresen
nemt dit in danck
nu wel oorloff hier mede den ganck
 
Adiu/ adiu/adiu / oEdele heere
dus bedancke ick u seere
inder eeuwigheijt sij u deuygt ende eere

Archiefstuk



Publicatie
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MEISE NA DE OORLOG

Het naoorlogse tot aan de fusie 
1946 – 1976
MEISE, EVERSEM, LIMBOS, RODE 
het leven op de buiten

Samengesteld door Jef Heyvaert
Met medewerking van CULTUURRAAD MEISE 

Jef Heyvaert heeft een boek samengesteld over alles wat zich te Meise, Rode, Eversem en Limbos heeft 
voorgedaan in de jaren van 1946 tot 1976. Alles samen 300 bladzijden met 125 foto’s en 40 bijlagen.
Over 20 hoofdstukken over o.m. samenleving, gemeenteraad, parochies (meldingen in parochiebladen), 
onderwijs, bevolking, verenigingen, ontspanning, cultuur, sport, …

U kan voorintekenen met onderstaand bulletin tot 10 december, mits een storting van 15 € per exemplaar op 
onderstaande rekening met vermelding “Boek Meise”. Ofwel via mail op jef.hvt@telenet.be

Het boek zal kunnen afgehaald worden op donderdag 15 januari 2015 van 14 tot 16 uur in de Foyer van De 
Muze. Verzenden kan mits een supplement van 5 €.

Inschrijvingsbulletin af te geven aan de receptie van het gemeentehuis, of bij de Muze, 
of bij Jef, Krogstraat 28.

Naam van de inschrijver(s) ………………………………...............................................................…...............…………………….
Adres …………………..............................................................................................................................................…………….

Storting van X x 15 € (of 20 €) op rekening nr. BE02143091290340 van Heyvaert J.



Publicatie

Meise heeft een mooie traditie in het uitgeven van boeken over haar 
gemeente:

-  Nostalgie: Proef de ziel van de Wolverthemsche stamenees
-  Het Oorlogsgebeuren 1940-1945: Meise – Oppem – Wolvertem

-  Gedichtenbundel Liza Geens: ‘k heb nog genen titel

En nu heeft het gemeentebestuur en de cultuurraad van Meise een nieuwe 
uitgave in petto: het jaarboek Meer over Meise. Een groot deel van de 
artikels die we schreven voor www.meerovermeise.be werd gebundeld. 
100 pagina’s leesplezier en weetjes ‘onder het MOM van erfgoed’.
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Meer over Meise
Jaarboek 2014

18 maanden inspiratie, 124 artikels, 80 000 woorden die al 
sinds juni 2013 via www.meerovermeise.be op het inter-
net gekatapulteerd werden. De ‘goesting’ blijft nog steeds 
even groot om meer te vertellen over onze gemeente, over 
haar inwoners en gebouwen... over al wat speelt in groot 
Meise. We mogen zeggen dat, volgens de statistieken, 
onze ‘goesting’ door u wel gesmaakt wordt.

Toch vervangt het internet nog steeds niet het plezier van 
ezelsoren in een boek, of de geur van ‘vers van de pers’. Via 
het boekenfonds van de cultuurraad grijpen we daarom de 
kans om een groot deel van de artikels te verzamelen in 
een jaarboek. 100 pagina’s puur leesplezier en weetjes.

Een greep uit de artikels:
- visionair Jean Baptiste Van Gysel
- de babyfabriek van Wolvertem
- Thomas, een jonge welp
- Stephex Masters
- 150 jaar Fusieschool Wolvertem
- ...

Het jaarboek kost € 10,00 euro in voorverkoop (normaal 
€ 11,00). U kan vanaf nu bestellen door het bedrag over 
te schrijven op het rekeningnummer van het boekenfonds 
cultuurraad: BE79 744-0239048-33 met vermelding van 
het aantal exemplaren. Vanaf 15 december kan het boek 
afgehaald worden in het administratief centrum bij de cul-
tuurdienst.



Praatcafé
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Volgende praatcafés:

8/1/2015  William Van Hemelrijck  De rol van dialecten in de samenleving
12/2/2015  Wim Van Der Elst  Het ontstaan van de Meiselaan
12/3/2015  Jef De Cuyper  Het dialect van Meise



Werkgroepen
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Wil je deelnemen aan één van onze werkgroepen? Wil je zelf een werkgroep 
oprichten rond een bepaald thema? Laat het ons weten door het formulier in 
te vullen op: http://goo.gl/VrNPCy

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



Hieronder vind je misschien werkgroepen waar je bij wil aansluiten?

Algemene werkgroepen

c Archivering: Historisch archief
c Archivering:  Inzamelen en digitaliseren
c Archivering: Kunstschatten
c Archivering: Verenigingsleven
c Marketing en vormgeving
c Tijdschrift en nieuwsbrief
c Praatcafé
c Organisatie evenementen
c Familiekunde
c Archeologie
c Toponiemen
c Monumentenzorg
c VZW Rechtspersoon
c ICT
c Contact met andere gemeentes
c Subsidiëring
c Fondsenwerving

Je kan het formuliertje met je kandidatuur ook met de post sturen 
of deponeren in de brievenbus Brusselsesteenweg 44 bus 1 aan de BIB te 1860 Meise.

Interesse?

Naam:    GSMnr:

Straat: 

Email: 

Losse medewerker? Vaste medewerker? Sponsoring? Website maken?

Foto”s nemen?

Weblog maken?

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Documenten
inscannen?

Archiveren? Brochure maken?

Organiseren? Teksten schrijven?

Gewoon 
meehelpen?

Rondleiding geven?

Weet nog niet maar word graag op de hoogte gehouden via email Per post

Facebook maken?

Foto’s scannen?

Deelnemen 
vergaderingen?

Omschrijving

@

Nr: Te: 

email: erfgoedberla@live.com

Werkgroepen rond specifieke onderwerpen

c Familie Bulthé (Vliegtuigbouwers)
c Vrije radio’s
c IJskelders
c Zelf een werkgroep voorstellen

Werkgroepen rond de verschillende leefgemeenschappen

c Amelgem
c Eversem
c Hasselt
c Imde
c Limbos
c Meise
c Meuzegem

c Nerom
c Oppem
c Rossem
c Sint-Brixius-Rode
c Slozen
c Westrode
c Wolvertem


