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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,
 
Met enige trots mag ik dit tijdschrift voorstellen met opnieuw een reeks artikels die je zeker zullen 
boeien: een uitgebreid artikel van Jef De Cuyper naar aanleiding van 50 jaar volwassenonderwijs in Meise, 
een korte bijdrage over het kaatsen in het interneringskamp Harderwijk tijdens WO1, de kroniek van het 
hof Den Keyser van de hand van Marc Gillisjans en een herinneringskroniek door Annette Stevens 
(aangebracht door Willy Kerremans). En als afsluiter artikels uit 1912 en 1927 door de oud-burgemeester 
Henri Van Dievoet.
 
Voor onze tentoonstelling “Meise herdenkt De Groote Oorlog” zijn we nog steeds op zoek naar alles over 
onze gemeente toen: informatie over onze oud-strijders, oude foto’s, documenten, voorwerpen,… 
Eveneens zoeken we mensen die ervaring hebben met het filmen van evenementen en het verwerken van 
opgenomen films en video’s.
 
Tot slot: Berla is eigenlijk het slachtoffer van haar eigen succes geworden. Met de regelmaat van een klok 
ontvangen we kleine en grote schenkingen, bijvoorbeeld onlangs nog van Edgard Weverberg een schenking 
van een 20.000-tal doodbrieven en bidprentjes uit onze gemeente.

Wij zijn dus ook dringend op zoek naar mensen om onze werkgroep archivering te vervoegen: 
ben je geïnteresseerd in onze lokale geschiedenis en heb je wat vrije tijd die je op een interessante en 
nuttige manier wil invullen, dan ben je waarschijnlijk de man/vrouw die we zoeken…
 
Als je denkt ons te kunnen helpen kan je steeds met onze vereniging contact opnemen via het gekende 
mailadres: erfgoedberla@live.com
 
Veel leesplezier,
Jan Verbelen,
voorzitter
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–

De start…

Hier begon het: in het “huis Janssens”
…

in z’n toespraak: “
.” 
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weinig foto’s.

1  De opeenvolgende vestigingsplaatsen van het 
Audiovisueel Centrum beschreef ik in een video-
interview, te bekijken op: 

…

“ ”

’s avonds 2 lokalen in het Chiroheem 

https://www.youtube.com/watch?v=sXDrscHBdfw  

Henri “ ”
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voorrang had en het AVC ’s avonds.
De roddelaars noemden mij toen “

” (

volgde hiervoor De Snipper (achter ’t Verlo

’s 

…

–
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2  Tijdens de tweede wereldoorlog was hij als ingenieur 
gedwongen geweest in de vliegtuigindustrie te werken, 
waar hij het eerste grote transportvliegtuig voor de 
Luftwaffe ontwierp door delen van twee bestaande 
vliegtuigen samen te voegen. Aan z’n ene hand was hij 
zijn duim en wijsvinger kwijt, maar hij manipuleerde alle 

–

o 
o 
o 

bandjes en machines op een opmerkelijk vlotte en handige 
manier. Dat ongelukje was blijkbaar niet te wijten aan de 
oorlogsomstandigheden, maar omdat hij aan de Franse 
Rivièra iets te enthousiast uit het autoraampje naar dames 
had zitten zwaaien, waarna de spiegel van een tegenligger 
hem in het ziekenhuis deed belanden… 
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…

’s met 

b het helaas nooit zien werken…
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“ ”. 

–

“
”

3  Er bestaat een publicatie hierover en de tekst werd op 
het internet geplaatst in het Nederlands en het Engels: 

De lessen bestonden uit scenario’s, levensechte 

https://jefdecuyper.wordpress.com/ en 
https://www.tumblr.com/blog/aacc-laboratory  
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o’s, 
enz…
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waar ’s morgens, ’s namiddags en ’s avonds 
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–

–

natief…
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–

4  Toen ik onderwijzer werd in Meise, had ik stemmen 
nodig van de oppositie om benoemd te worden. Ik bezocht 
iedereen en op 21 september 1960 kon ik beginnen in de 
Gemeentelijke Jongensschool. 
In 1967 vroeg Jos Chabert mij om het talenpracticum te 
leiden. Hij had echter geen meerderheid in de 
Gemeenteraad, want er was een “afvallige”. Ik bezocht die 
en de leden van de oppositie. Jeanne Streulens , Simon 
Février en Pierre De Smedt stemden voor mij, de afvallige 
stemde tegen en de anderen van de meerderheid volgden 
Jos Chabert. Er zou nog iemand van de meerderheid tegen 

en was bij m’n 

gestemd hebben. Er is dus niets nieuws onder de politieke 
zon… 

van het CVO te wijzigen in “
”). Ik kreeg echter van nergens steun hiervoor en 
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vakantiemaand, dus…

–
nog niet…

–

6  Ministerie van Onderwijs, jrg. XIX, nr.4, april 1984 

“ ”
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“
”

7  Cfr. http://www.avc-jos-chabert-cl.jouwweb.nl  

leerkrachten (toen alleen talen) konden er “
” en 

“ ” op een computerterminal ko

didactische system in te lijven en te activeren…

–

8  cfr foto op http://be.msnusers.com/Torenroepthaan
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auditorium “ ” op het podium van 

  

“ – ” dat wij bij ons 25 jarig bestaan 

AVC MEISE – podium ‘84 
 

De tafel bloeit 
een witte hand, een freesia. 

De avond loopt verlicht 
in kringen willekeurig rond. 

 

Met grote ogen, de mime groeit. 
Een kind is ballerina. 

Een woord heeft geen gewicht. 
Bedacht van mond tot mond 

 

de geur van paarse wijn. 
En vreemd de taal, bedoelen 
Van ieders samenzijn alleen. 

 

Na applaus uit stramme stoelen, 
een glimlach steekt zijn bloem 
in het knoopsgat van de nacht. 
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de keuze uit de vele foto’s die 
hier nog van overbleven…

– – –

– –

–
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BEF 124.600 in het laatje…

– –

– – –
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Tenslotte…

bijkomende gegevens te pakken te krijgen… Foto’s

–

–
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Er was ook veel verloop omdat leerkrachten ’s avonds niet zo graag werkten, 
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25 



26 
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–
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documenten, diploma's, enz… 

–
…
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–
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–

foto’s 

foto’s, waarvoor onze dank…
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– … 
appendentien ende dependentien gem. gen.  den Keyser ende 3 dw. boomgaert tesaemen 1 bunder … by de 
kerck …

                                                           
1  Dit is Martinus Moerenhout, zoon van Henricus den 
Jongen, getrouwd te Rossem anno 1626 met Joanna van 
Praet. Hij huurde in 1649 van de abdij van Groot-
Bijgaarden nog een dagwand land gelegen tegen zijn 
huis …mertten moernaut brouwer woonende tot Rossem 
aende kercke 1 dw comende aen syn huysinghe… Daarna 
kwam in 1659 Jan de Smet die de weduwe Moerenhout 
trouwde en daarna in 1668, Peeter Moerenhout zoon van 
Merten: KA 7835 p. 92 en 8115 p. 53v. 
2  Erflaat en leenman van resp. het laathof en leenhof van 
Pitzenburg. Getrouwd met Catharina van Humbeeck, 
dochter van Jan en Maaiken de Boeck. Hij werd geboren 
te Rossem op 14.12.1632 en stierf er op 22.02.1701; zij 
was geboren in Oppem op 17.10.1634 en stierf eveneens 
te Rossem op 15.10.1709. Ze trouwden er op 12.07.1654 
en hadden er 15 kinderen; bij het doopsel op 31.07.1681 
van het jongste kind, Franciscus Norbertus, trad de 
provisor van de abdij van Dielegem in naam van zijn abt 

Na Peeter’s dood wordt zijn weduwe er vermeld in 
…

…. 22

…
                                                                                             
Franciscus Herremans op als peter. Dit is enigszins te 
begrijpen want de boomgaard van het pachthof was een 
leen van de prelaat van Dielegem.  
3  RA Anderlecht: Staten van Brabant, carton 394 – farde 
14. Opgemaakt op 04.09.1702. 
4  De akte wordt hernieuwd voor schepenen van 
Wolvertem op 06.03.1713 in het bijzijn van Clemens de 
Cock, pastoor van Wolvertem: schepengriffie 
Wolvertem 7761 p. 604v. 
5  Hij wordt in het bedeboek van Wolvertem uit 1724 – 
1725 nog steeds vermeld onder Rossem met 1-1-22 
bewerkt land maar van gemael wordt geen gewag 
gemaakt en ook de te betalen aanslag is niet ingevuld (bij 
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e dependentien … gen. de 
…

…
… was

–

                                                                                             
de andere inwoners wel): SA Brussel: Pergameni, 
register 3451. Zie ook de volgende voetnoot. 
6  RA Anderlecht: schepengriffie Wolvertem 9141: 
beleyboeck  hetwelk onderzoek doet naar de toestand der 
wegen en wateren. 

…

… 

reserveerden zich echter nog …

…

                                                           
7  Geboren te Steenhuffel op 12.08.1688, zoon van 
Willem en Catharina Meert. Gillis en Catharina sterven 
beiden te Rossem, hij op 06.11.1767 en zij op 
26.05.1755 en worden in de kerk begraven: hun nu 
verdwenen grafsteen wordt beschreven in het 
handgeschreven werk van J.B.Th. De Jonghe uit 1836: 
D.O.M Hier ligt Begraeven Den eersaemen Gillis 
Robrechts die sterft den 6 9bris 1767, Ende Anna de 
Kersmaecker zijne huysvrouwe Die sterft den 26 Mey 
1755  R.I.P. Hierbij wil ik nog vermelden dat Anna de 
Keersmaecker eerst nog getrouwd is geweest met 
Marcus de Boeck met wie ze één kind had nl. Catharina 
de Boeck, geboren te Londerzeel in 1712. 
8  Enige verwijzing hiernaar vinden we in het bedeboek 
der parochie Wolvertem waar we onder Rossem 
ingeschreven vinden: Gillis Robbrechts voor 1-0-59 land 
met een aanslag van 30 stuiver en voor zijn gemaal nog 
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t’ Sas, pachters op

                                                                                             
eens 30 st. Hij betaalt op 15 februari reeds 2-4-1 met een 
overset van 16 stuiver: SA Brussel: Pergameni, register 
3449. 
9  SA Brussel: Pergameni, registers 3449 en 3451. Het 
voorgaande bedeboek uit 1718 – 1719 noteert dat hij 
slechts 1-0-59 land onder Rossem bewerkte; zijn gemaal 
bedroeg toen slechts 30 stuiver maar de terugbetaling 
gebeurde op 15 februari voor de volledige aanslag. Hij 
boerde dus goed. 
10  We vinden inderdaad hun overlijdens te Asse: 
Franciscus, anno 1748, volgens de akte  in de ouderdom 
van 70 jaar en Joanna Maria in 1723, 35 jaar oud en 
begraven in het O.L.Vrouwkoor. 
11  Waarschijnlijk was dit de rente van 1.200 gulden 
waarvan sprake in het testament dd. 28.05.1749 van 
Heer en Meester E.L. Sleypen, licenciaat in beide 

die er op rust over waarbij Anna’s ouders Adriaan 

                                                                                             
rechten in de Raad van Brabant te Brussel: RA 
Anderlecht: Notariaat 3074 akte 29. 
12  Ze huwden te Londerzeel op 11.08.1712 en hadden 
hier nog drie kinderen geboren; het laatste kind Andreas 
in november 1717; in april 1720 werd het volgende kind 
Norbertus reeds te Rossem geboren. 
13  RA Leuven: kerkarchief 601/3: 8093 en 8107 stuk 
439 dd. 02 04 1736. Zie foto, den Keyzer onder links. 
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Gillis Robbrechts  Brauwer - 
Brandewynstocker  &  tapper 

Met syn vr.e 18-0 
Drye sonen 6-0 
Een meysen 2-0 
Twee peerden 4-0 
Een veulen 1-0 
Vier koyen 6-8 
Twee rinders 1-12 
Een calff 0-12 
Een vercken 0-6 
Drye haerten  fourneys  &  camme 1-10 
Eenen oven voor hun gebruyck 0-10 
Een ½ (?) ploegh eygen wooninge 0-0 
Thé 6-0 
Samen 15 48-8 

                                                           
14  In tegenstelling tot de telling uit 1755 betreft dit geen 
echte volkstelling maar een telling met als doel 
belastingen te heffen op personen, dieren, bewerkte 
grondoppervlakte, het bezit van schouwen en het 
verbruik van thee. Daardoor werden alleen de namen 
vermeld van de mannen, aangevuld met de vermelding 
of  ze een vrouw hadden, van kinderen boven de zeven 
jaar, van knechten en meiden, van het aantal dieren en 
schouwen die men in eigendom had. Wat betreft de 
vermelding van het woordje “ploeg” kunnen we het 
volgende zeggen: een ploeg was een duister en toen 
reeds verouderd begrip van grondoppervlakte en 
afgaande op het doctoraat van Frank Daelemans over het 
Pajottenland in de 18e eeuw kunnen we het begrip ploeg 
omschrijven als zijnde voor Brabant een oppervlakte van 
ongeveer 20 bunder. 
15  De optelling is verkeerd en dient 47-18 te zijn terwijl 
er 48-8 wordt ingeschreven 

                                                           
16  ARA Brussel: kaarten & plannen 3062, nu microfilm 
3181. Weergave van de goederen van de abdij van 
Dielegem, getekend door landmeter de Deken anno 
1747. 
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17  In ditzelfde jaar 1755 op 23 mei laten Gillis, nog goed 
gezond en Anna, ziek te bed liggend (ze sterft enkele 
dagen later op 26 mei), hun testament opmaken voor 
notaris Ph. van Malderen (NB 5415 akte 35) uit 
Wolvertem waarbij zij hun pachthof, waarop ze nog 
altijd wonen, bepanden met 20 stuivers aan de pastoor en 
10 stuivers aan de koster om een eeuwigdurend 
jaargetijde in de kerk van Rossem te celebreren; verder 
krijgen de nog niet getrouwde Philippus en Jan elk 400 
gulden; er wordt ook gestipuleerd dat Philip één jaar na 
de testateurs dood het pachthof zal bekomen op 
voorwaarde elk van zijn broers en zusters 200 gulden uit 
te keren.  
18  Schepengriffie Wolvertem 9047, ongepagineerd. 

–

                                                           
19  Zoon van Gillis en Anna de Keersmaecker; hij werd 
te Rossem op 09.11.1727 geboren, is te Puurs anno 1757 
getrouwd met Joanna Maria Pauwels en had hiermee te 
Rossem zeven kinderen. Hij stierf te Rossem op 05 01 
1795 en was schepen van Wolvertem. 
20  Schepengriffie Wolvertem 9078 en 9241, telkens 
ongepagineerde bundels. Hij wordt in de municpale raad 
te Londerzeel op 05 Ventose IV vernoemd als de meest 
bekwame persoon om Rossem te vertegenwoordigen. 



 

37 

–

                                                           
21  Tussen haakjes de hoeveelheden die ze nodig hebben 
tot de volgende oogst. 
22  SG Wolvertem 9047, ongepagineerd, telling jaar II ( 
1794 ) Rossem. Nog te vermelden valt dat gedurende de 
besloten tijd pastoor Willebeeck in den Keyzer 
ondergedoken zat. 
23  RA Anderlecht: kerkarchief 6974, s.p.  

…

….  

                                                           
24  Geboren te Rossem op 22.01.1762. Hij was 
burgemeester van Rossem-Imde in de periode 1801 – 
1811. Overleden in zijn pachthof op 24.03.1816: de 
aangifte van zijn overlijden gebeurde door zijn buurman 
Gerardus Meskens. 
25  RA Leuven: notariaat Ph.Ch. Van den Daele-
Grimbergen op mf. 2062386 dd. 27.12.1816. 
26  RA Anderlecht: repertorium der notarissen 48: 
Antoine de Amandel. Gillis’ weduwe, pachteres wonend 
aan de kerk van Rossem, wordt in dat jaar aangesteld als 
executeur testamentair van Anna Catharina Moerenhout, 
weduwe van Hendrik Theeus, pachteres te Rossem, er 
overleden op 23.03.1818: NB 12048 De Amandel akten 
75, 79 & 203. Noteer dat de verkoop van de goederen 
van Anna Catharina Moerenhout doorging ten huize van 
de weduwe Robberechts, huis dat nota bene het pachthof 
was geweest van Catharina’s overgrootouders Peeter 
Moerenhout en Catharina Van Humbeeck.  
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29 om zeven uur ’s avonds

                                                           
27  Kadaster van Vlaams Brabant: kaart Wolvertem van 
landmeter van den Steen uit 1821. 

–

baron d’ Huart.

                                                           
28  Geboren te Puurs in 1781, zoon van Corneel en 
Elisabeth Verhasselt die trouwden in Puurs anno 1777 en 
in de telling van het jaar IV (1796 Rossem) vermeld 
worden als landbouwers woonachtig in de Kerkstraat 
(rechtover de kerk) te Rossem waar ook Cornelius’ 
ouders (Jacob en Catharina De Maerschalck) woonachtig 
waren. Gerardus was een eerste keer gehuwd met Maria 
Van den Houte en een tweede keer met Maria Anna De 
Vilder. Zij stierven beiden te Rossem, zij op 06.01.1845 
als landbouwster en hij als werkman op 12.02.1845. 
29  Waaronder Jan Frans Van Humbeeck, pachter op de 
huidige hoeve Benny Raes aan de kerk van Rossem. 
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1854 … j … convertie en batiment rural… 

                                                           
30  Waarschijnlijk dezelfde en is Mechelen een 
verschrijving voor Merchtem geweest. 
31  Gemeentehuis Wolvertem: kadastrale legger, volume 
2 art. 609 en volume 5 art. 1473. 
32  Dochter van Joannes Franciscus Van Humbeeck en 
Elisabeth Puttemans, pachters op het Hof ter Hagen. 

–

                                                           
33  Gemeentehuis Wolvertem: kadastrale legger volume 5 
artikel 1473. Hierin wordt nog verwezen naar een artikel 
2662 maar dit is onvindbaar. 
34  Carolus, geboren te Rossem, was zoon van Henricus 
en Anna Catharina Broodthuys; Anna Monica, geboren 
te Londerzeel, dochter van Petrus en Barbara De Donder. 
Ze huwden te Londerzeel op 27.05.1818. 
35  Notariaat Vlaams Brabant 36430 akte 34 dd. 02 03 
1856 voor notaris Heyvaert uit Grimbergen. 
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–

                                                           
36  De pastoor noteerde in zijn register der overlijdens: 
“inopinatus” = onverhoeds, onverwacht. 

de Sartini’s naar Brussel waarna het Schaliënhof 

                                                           
37  De weduwe Louis Victor Kips (geboren te Luik in 
1895), genaamd Deschamps J.M.Th.Gh. (geboren te 
Genval in 1898).  
38  In augustus 1975 verhuisden ze naar Laken en 
kochten op 07.01.1977 de Sprietmolen te Strombeek, 
gelegen op de grens met Meise en Wemmel (Notariaat 
West en Neirlinck). 
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–

de tekst en bijhorende foto’s

“ ” 
‘t Bos in den Hoek van Rossem, den 18 Maart

1  Voorraadzak om het ongemalen graan op te slaan en 
achteraf om het meel in te doen 

in ‘t

2   Rieten  
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In de winter mocht ik naar ‘t school gaan, maar in

om ‘s winters wijmen 

den avond, ‘t bos in, op de 

3  Wilgentakken 
4  De buitenste laag (bast) afschillen 

boeken gelezen van ‘t

van ‘t dinsdags het orgel. Eens afgeladen, en

De Breucker), waren we aan ‘t

het tot ‘s

5  Blootvoets 
6  Spelen, kattenkwaad uithalen, zich amuseren. 
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“ ” 

“ ”

‘t café tot 1

7  De Groendreef langs het kanaal in Brussel, de vroegere 
plaats van de boeren-“vroegmarkt”. 

als vrijwilliger bij ‘t leger.

8  Van speciale ijzers voorzien tegen het uitglijden 
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s in ‘t jaar 1959 is overleden.

gingen ‘s

een orgel, waarvan de tonen ‘s

9  Werktuigen 

‘t oog. Iemand van 

10  Met mededogen, empatisch 
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en ‘t
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“ ”
–

–

–

oorden wij opeens de ”Framassons” al spelend 

mijn kameraad: “Laat ons algauw op onzen buik in 
den wagen gaan neérliggen!”. En wat geluk: juist 

                                                           
1  “framassons” = franc-maçons : vrijmetselaars. 
2  Vlg. de sagen 98 en 99 uit het Brabantsch Sagenboek 
(1 b. 117) van De Cock en Teirlinck, alsook de 
bibliographie aldaar. 

k voorbij den “Merten 
van Roy” stapte, hoorde ik de “Framassons” 

neervallen op de kassei, want de “Framassons” 

een koppel roepen: “'t Is de oude zeeldraaier!” —
een teeken dat er “van dees' kanten ook bij 
waren”». 

                                                           
3  Zeeldraaier = touwslager. 
4  Een stuk land. 

–
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— —

                                                           
5  Abberdaan: (van het Frans “labourdan”) gezouten 
kabeljauw. 
6  Stokvisch = stokvis: gedroogde vis, meestal 
kabeljauw maar soms ook leng, lom, heek, koolvis of 
schelvis. 
7  Groendoktoors = natuurgenezers (= in dit geval de 
plaatselijke familie Verbelen). 
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daterend eind jaren ‘1950 – begin jaren ‘1960
kon aangekondigd worden…



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

Uw oude filmcassettes laten digitaliseren?

vespaman@live.be - 0478 73 25 70



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 


