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Beste lezer,

 

bij het woord archeologie denkt men vaak spontaan aan verre landen en de oudheid. Maar dit nummer bewijst dat ook de 

gemeente hier en de recentere geschiedenis rijkelijk gediend kan zijn met die activiteit.

 

Onze medewerker Willem De Ridder, een specialist van Meuzegem en het 1ste millenium, heeft de jongste jaren met Kurt 

Joos en andere collega’s op de kouter opzoekingen verricht waar de slag bij Imde zich 104 jaar geleden voltrok (de omslag 

toont een foto van die allereerste dag veldwerk in 2016).

En spijts vroegere “wilde plunderingen” door metaaldetectoristen, is er nog heel wat bovengehaald.

Dat werd dan zodanig in kaart gebracht, dat het zelfs op sommige vlakken een nieuwe kijk biedt op wat er zich heeft 

afgespeeld.

 

Dit nummer ziet er wat anders uit dan hoe U het gewoon bent, maar dat komt door het feit dat we zijn eindrapport in de 

technische vorm hebben overgenomen om geen informatie te laten verloren gaan.

U krijgt een inkijk op de werkwijze, de vondsten en ook een erg belangrijke eindconclusie.

 

Berla heeft het geluk een groep mensen bij zich te hebben met erg uiteenlopende interesses en kennisgebieden. 

En die rijkdom wordt met dit nummer en Willem De Ridder nogmaals bewezen…

 

Veel leesplezier,

 

Eric Van Baelen,

ondervoorzitter.

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.
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“
“ 

langsheen de “Kouterbaan”
0 meter van de “Barbierstraat”

De plaats is bereikbaar via de “Kouterbaan”
“ ” is van het type “opperkouter”, zuidelijk gericht met een licht 

“Barbierstraat” 
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 “ ” vastgelegd in een rondschrijven aan de eigenaars van 

 De “ ” betreffende de 
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de module “ “ van auteu
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“ aansluiting
“ aansluiting.
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van dit “ ” 
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Markering “ TREBLE GILT STAND COLOUR” (
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etc…
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“wilde” 
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soldaten op perceel 309V probeerde uit het gezichtsveld van het “ ” te blijven
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…

Augusta’s moeder (
–
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en in “achter de hoven” 
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“… … “ klopt perfect.
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ces de la 89e batterie “

“…

’autant plus que la 90
u comme objectif à battre…”
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: ”…
l'ouest de ces maisons…”. Om 15u

“…
dut changer d'objectif…”

15 werd er één schot gelost “ ”

“ 
. ”
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“… “ ” …”.

Rekening houdend met de geluidstrillingen die zo’n veldkanon produceert, situeren we de artilleriestukken op 

101 te verifiëren…

nkel het doelwit “Imde Dorp” kon worden gezien. De 
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onderzoekscommissie in bijgevoegde nota’s dat “… ….”.
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bij de foto’s 

“ 
Imdekouter ”

zo’n 

zo’n 
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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 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 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



BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.be

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

bartdenbakker@timaya.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

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



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


