
April 2019

Nr 127



Voorwoord

De Berla nieuwsbrief is een uitgave van VZW BERLA, Brusselsesteenweg 44 bus 1 – 1860 Meise O.N. 425.405.475

Bestuursleden: Hedwig Begyn, Marcel Belgrado, Jan Buyens, Herwig Cornelis, Gust De Bondt, Marc Gillisjans, Jean-Pierre Gilson, Helena Reusens,

         Marie-Jeanne Thaelemans, Eric Van Baelen, Stijn Van Caekenberghe, Lucianus Van Rompaey, Dirk Verbelen, Jan Verbelen.

V.U.: Jan Verbelen, Heidestraat 12 – 1861 Wolvertem. Hoofdredactie: Marc Gillisjans. Vormgeving: Eric Van Baelen. Grafisch werk: Hedwig Begyn.

erfgoedberla@live.com - www.erfgoedberla.be – rekeningnummer BE80.7380.4197.7477

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 lezer,

2018 ligt achter ons en dus is ons erg druk jaar van de herdenking van het einde van de eerste 
wereldoorlog voorbij.

De wapens zwegen op 11.11.1918, maar tot in het kleinste dorp was het leven toen veranderd: 1919 was 
het jaar dat de soldaten terug naar huis mochten en ze hun verhalen konden beginnen vertellen. Het jaar 
dat de slachtoffers konden opgelijst worden. Het jaar dat het rouwen en het puinruimen definitief kon 
beginnen…
Maar omdat het vechten gestopt was, was de Groote Oorlog eigenlijk nog niet voorbij: er zouden nog 
jarenlang mannen van hier in uniform met de Rijnlandbezetting geconfronteerd worden.

Vanaf 2019 gaan onze tijdschriften terug in hun oude plooi vallen en proberen terug verscheiden informatie 
over ons erfgoed te brengen.
En we pikken de draad terug op om ook met andere onderwerpen naar buiten te gaan komen. 
Zo plannen we onder meer mobiliteit historisch in z’n breedste betekenis te belichten. En zijn we ook al 
voorzichtig de terugblik op WO2 aan het voorbereiden.

Berla heeft vorig jaar dank zij de fenomenale inzet van z’n medewerkers er een schitterend werkjaar 
opzitten en het hele bestuur kan hen daarvoor alleen maar feliciteren en van harte bedanken.
En ook u, die de moeite nam om naar de realisaties te komen kijken en ons een hart onder de riem 
te steken.

En dat is dan het bruggetje om u te herinneren aan ons jaarlijks verzoek om ons ook dit jaar te steunen 
door uw lidgeld over te maken: €20 als lid of €40 als u erfgoed belangrijk vindt en ons een 
extra-schouderklopje wil geven. Op de volgende bladzijde kan U alle informatie daarover lezen.

Met vriendelijke groeten,

Eric Van Baelen,
ondervoorzitter
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Met 2018 hebben we met Berla een geweldig jaar beleefd en we zijn vast van plan zo verder te doen…

de “gewone” machine ook draaien: er is ons archief

foto’s van de huidige toestanden maken, oude foto’s thuisbrengen, stukken ronddragen, contacten 
onderhouden, ga maar door…

Want “erfgoed” is véél breder dan wat het op het eerste zicht lijkt…

geen “kleine” hulp

–

€ 20

€ 40
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(hierna foto’s van 
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van haar gezellin…



17 



18 



19 



20 

Uittreksels uit de nota’s van

1  Luchtballon, vooral voor verkenning gebruikt. Genoemd 
naar de uitvinder August von Parseval (1861-1942). Zijn 
concurrent Ferdinand von Zeppelin maakte ballonnen met 
een inwendig star geraamte, von Parseval leverde 
ballonnen zonder inwendig karkas, waardoor ze 
makkelijker en sneller te transporteren en inzetbaar waren. 
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[= de Duitsers]

Te Brussegem, langsheen de Nieuwelaan daar. Ongeveer 
ter hoogte waar de baan van Oppem naar Brussegem de 
Bollestraat en Wolvendael kruist. 
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Op dinsdag 25 augustus werd slag geleverd te Zemst en 
te Hofstade en 's anderendaags te Hombeek. Kapelle-op-
den-Bos werd die dag bijna "gans in de asse gelegd" (zie 
Eigen Schoon en de Brabander, 1996).

Generaal GALET – “S.M. le Roi Albert commandant en 
chef en 1914” - schets nr 3: "Les sorties d'Anvers - 
Situation des troupes le 10 septembre 1914 à 17 heures."
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documenten zijn eigenlijk schaars… en als er dan zo 

. Het relaas werd zo’n acht maanden na de feiten geschreven toen alles nog vers 
in het geheugen moet gezeten hebben…

–

z’n afstammelinge 
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– –

                                                      
1  Afkorting voor ene Benoit: ofwel “Noo van Schaille” 
(= Benoit Van Opstal), ofwel Benoit Meskens. 
2  = ? – mogelijk wordt Cadzand (NL) bedoeld. 
3  = Céline / Celestine. 
4  Zijn.  
5  Waarschijnlijk = Moerzeke. 
6  Klooster en meisjesschool H. Calasanz in de Kleinen 
Dries, nu de parochiezaal. 
7  = aangrijpend, schrikbarend. 
8  = chance = geluk. 
9  Het precieze aantal slachtoffers aan Duitse zijde in 
Imde is niet bekend, maar dit cijfer van 300 lijkt nu wel 

heel fel overdreven… of verwees de schrijver hier naar 
de gevechten in Walem? 
10  = scheelt. 
11  Dus de zuid-oostkant van de kouter. 
12  De bossen rond het kasteel, ten zuiden van het dorp 
Imde en net ten oosten van de Barbierstraat. 
13  = durfde. 
14  “Den Disj” was de roepnaam van een bestaande 
dorpsfiguur, maar zijn officiële naam konden we niet 
meer achterhalen… 
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En als we dan in ’t ve

loopen in ’t veld ook als de patroulles op

                                                      
15  Jan Baptist De Smedt 1863-1914. 
16  Virginie De Smedt 1870-1914 (x Frans Puttemans), 
zij woonde eigenlijk “Over De Beek” in Steenhuffel. 
Deze moeder van 8 kinderen werd op 21.09.1914 door 
het raam van haar keuken door een Duitse kogel in de rug 
getroffen en overleed de volgende dag. 
17  Henricus Josephus De Smedt 1842-1914. 
18  Josephus Henricus Hermans 1878-1914. 

’t dorp

19  Petrus Joannes Van Der Steen 1859-1914. 
20  Persoon idem aan voetnoot 13. 
21  “Sikkers”: een klein café in de velden op de Groten 
Dries (familie De Bondt). 
22  = pijn. 
23  = schelft: een (kruip-)zolder boven een stal, meestal 
gebruikt om hooi te bewaren. 
24  = antwoord. 



27 

’

enkele mensen nog foto’s 

1988) die z’n 

op z’n 87
heel actief aan deelnam…
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over het dorp en z’n inwoners.

Eén zo’n bundel handelt over de eerste wereldoorlog en daaruit 

                                                           
1  Dit betreft dus Frans Vandiest, (°Meise 17.03.1887 
+Meise 07.08.1953), hij huwde Adelia Celestina Van 
Liefferinge. 
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verhalen verteld…

                                                           
2  Hier refereert hij naar de Sint-Maartenschool, waar de 
seniorenbond KBG meestal placht bijeen te komen. 
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dertekenen…
Leen Peltyn voor de foto’s)
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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


