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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,

het coranavirus heeft niet alleen ons persoonlijk dagelijks leven maar ook de werking en activiteitenkalender van 

Berla volledig op zijn kop gezet. Geplande uitstappen en praatcafés werden noodgedwongen stopgezet en zullen 

naar later worden verschoven, als het voor iedereen terug veilig is.

Onze archiefwerking is deels kunnen hervatten na de opheffing van bepaalde coronamaatregelen, maar onze 

Algemene Vergadering zal waarschijnlijk naar 2021 verplaatst worden.

Nochtans is ons bestuur niet bij de pakken blijven zitten en zijn wij via videoconferenties verder blijven 

vergaderen.

Het resultaat is ondermeer het verschijnen van reeds het vijfde tijdschrift dit jaar en in de loop december 

mag je er nog één verwachten.

Ook onze trouwe leden zijn we niet vergeten want naast de verschillende publicaties ontvingen zij een pakketje 

met 6 gemeentelijke wandelroutes.

Dé grootste verrassing krijgen zij nog de komende weken: een prachtig…

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar mensen die graag een paar uurtjes per week in ons archief willen meewerken.

En iedereen die graag iets wil publiceren met betrekking tot ons dorp of de geschiedenis van zijn vereniging 

ontvangen wij met open armen. Bezorg ons tekst en foto’s en onze kritische redactie zal het met plezier bekijken...

Wil je (vr/m) actief in onze Raad van Bestuur zetelen dan staat een stoel klaar.

Je kan ons bereiken via erfgoedberla@live.com.

In dit tijdschrift kan je een diversiteit aan artikels van Piet en Jef de Cuyper, Marc Gillisjans, Hendrik Frans en 

Willy Kerremans, Henri Van Dievoet en Julia Cornelissen vinden.

Veel leesplezier en hou het veilig,

Jan Verbelen,

voorzitter Berla.



3 

In 2019 bracht Piet De Cuyper een verzamelbundel onder de titel "Meise toen" uit. Dat was een privé-uitgave 
van 135 blz., die maar in een kleine oplage verspreid werd: eigenlijk was het alleen voor zijn familie bedoeld... 
Daar staan ondermeer, naast teksten van oud-Meisenaars die ons al lang verlaten hebben, ook teksten van nog 
levende schrijvers in. 
Het zou jammer zijn moesten die pareltjes stilaan in de vergeethoek belanden en dus vroegen we hem of we daar 
teksten voor ons tijdschrift mochten van overnemen, iets wat hij onmiddellijk toestond (mail dd. 06.04.2020), 
waarvoor onze dank. 
In dit nummer: de jeugdherinneringen van Piet en zijn jongere broer Jef, met als centraal gegeven het café “den 
Rozenboom” in de Boechtstraat… 

…

“de 
Kuipestraat” “De 
Rozenboom”.

Daarnaast moest zij de “dorstigen laven” in 
staminee “De Rozenboom”, vier kinderen 

Pa verzorgde onze “Pit”...

“ ”

de plantentuin en de “Manke Vos” de enige groene 

“dobbel fluppen”

“witbuiken”
“regelaten”
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“ ”, een 

groot stuk “ ” (vroege aardappelen). 

hoogspringen, verspringen, “kogelstoten” (met een 
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“Smet en Liske”

Ook in onze “staminee” leerde ik de 

r “onnodige boodschappen” 

edachten even terug in de tijd…

Een van de zeldzame oude foto’s van de Limbosweg, toen een smal 
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feest hielden of als het kermis was… 

ontvanger misschien…

“de schoen maskes van Maas”

“stuk in hun oor”

autostrade… met 

“Jean” ( “Florence” (1913
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…

“ ”

“Kuipestraat”
“Perle”

“Florence
vedder werken”.

“schraaft het op 
de deuj”.

“op krediet” dronken zoals 

“Florence, mokt 
maain reikening nekie”

“en 

”

“veu Jefke”
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“ ”

“De grond wuggelt op…
bravobis!”.

De “ ” was één van de graa

“beruchte” bezoeker, een 

“klutskes”

“alcoholische 
”.

“ ” was nog één van die rare snuiters die 

“den binner”

“op de
letten”

Frans Peeters, “den binner”

“ ”

Hij was de “speelbal” van de Lange en zijn beruchte 

“met de kruiwagen”



9 

Ik kan hem een beetje vergelijken met “Lamme 
Goedzak”

“ ”, een 

“Marie Parfait”

vertelde dat hij “Lange Wapper” was dan waren wij 

“ ” –
Hij dronk altijd “scotch”, een zwart bier dat nu tot 

“Rozenboom” was hij er ook want hij wist dat 

“mijnen ezel mut toch oek drinken ”

“ernstige problemen” werden besproken moesten 

“Pinnock”
van “De Klok”, “Gore”

“Janneke de koster”, “De smid”, 
“Louis de kliermaker”, “Luppe den bienhaaver”, 
“Jan van Miel den boer”, “Jean van Titte” 

” ” zorgde voor 

spaarkas “Zorg Vooruit” en 
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spaarvereniging “Zorg Vooruit” en dat werd door 

In de maand december, komen ieder jaar, 
Blije Meise-spaarders gezellig bij elkaar. 
Het is alsdan de grote dag, 
Dat elk zijn centen krijgen mag, 
En vrolijk klinkt hun lied, 
de spaarders treuren niet... 
 
Twee-en-vijftig weken, wordt het hele jaar, 
Dan is bij De Cuyper een schatje bij elkaar 
Komt nu de winter in het land, 
Het sparend Meise is uit de brand, 
En vrolijk klinkt hun lied: 
de spaarders klagen niet... 
 
En de vrouwen allen, vragen ventje zoet, 
Koop me nu een kleedje, een mantel of een hoed, 
W'hebben het ganse jaar gespaard, 
Dat is uw vrouw U toch wel waard. 
En vrolijk klinkt zijn lied, 
een spaarder weigert niet... 
 
Ook de mannen vragen, vriendelijk aan hun Trien, 
Krijg ik van die weelde soms ook mijn deel 

misschien, 
Ik heb toch ook mijn best gedaan, 
Nu zijn de zorgen van de baan, 
En vrolijk klinkt hun lied, 
de spaarders vitten niet. 
 
 
 

Zijn nu al de beurzen boordevol gevuld, 
Dan wordt er vanavond gedronken en gesmuld. 
En bij een pint en naast een lach, 
Komt dan de kalfskop voor de dag, 
En vrolijk klinkt hun lied, 
de spaarders vasten niet. 
 
Sinds zovele jaren is dat zo geweest, 
Vlamen kunnen sparen, maar houden ook van 

 feest... 
Dat is ons wezen, onze aard, 
Die elke Vlaming steeds bewaart. 
Daarom zingen wij nu luid: 
hoera voor “Zorg Vooruit” ! 

Het kanaal van Suez, brengt ons nu de strop, 
Wij zitten met onz' centen en krijgen ze niet op. 
Suiker en zout onder de toog, 
En onze Ford die staat nu droog. 
Daarom drinken wij bier 
en maken veel plezier! 

kalfskop gegeten in café “De Rozenboom”. We 

Zo klonken de woorden van het oude lied, 
Maar de slotakkoorden zijn dezelfde niet. 
Want bij een treurmars – wat een strop, 
Rolt “Zorg Vooruit” zijn matten op. 
En spijtig klinkt ons lied 
de tijden keren niet. 
 
Adieu, Jean De Cuyper, en uw Rozenboom 
Vaarwel al de leden, goed heil nu onze droom. 
Drink nog een pint, zing nog een lied, 
Vergeet uw oude spaarkas niet. 
Nog altijd klinkt het luid: 
hoera voor “Zorg Vooruit” ! 
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Ernest Claes : “Wannes Raps” en “De heren van 
Zichem”.

“kassoeër”

1  Nota Piet De Cuyper: mijn broer Jef De schreef ook 
over zijn jeugdherinneringen en vertelt hier over iemand 
die vooral bij de landbouwers in Meise een graag geziene 
gast was. “Gast” is het juiste woord: hij was 
landbouwersgast die bij de boeren in Meise zijn boterham 

“ze… ze… mutte maa wachte…
z’emme mieer taiet az ekik”.

“Napoleon” bij de Plantentuin van Meise daarvan 

verdiende door klusjes te doen op het veld, onkruid te 
verwijderen tussen de aardappelen, distels te steken, hulp 
bij het oogsten van het graan en andere tijdrovende 
bezigheden waar de boeren geen tijd voor hadden of 
helpers voor inhuurden. 
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…

“het stroikke”
achteringang van “ ” liep.

pelen, “Willem Tell”…

gutsend bloed…

2  Nota Piet De Cuyper: in café “De Rozenboom” waar 
de 3 jongens en één meisje het kattenkwaad op hun 
dagelijkse agenda hadden staan, vertelt Jef over de 
beroemdste hofweg van Meise en omstreken, waar aan 

’s Anderdaags in

schade en de uitleg volgde uiteraard…

Vroeger waren er de “oorlogen”
“het dorp” “den 

Hasseltberg”
hier zijn “ooggetuigenverslag”

sport werd gedaan en waar de toeschouwers van toneel in 
het patronaat, doorliepen om tijdens de pauze een pintje 
te komen drinken. Mijn broer heeft hier zijn eigen verhaal 
over… 



13 

“die van 
Hasselt” “die van ‘t dorp”
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van “ ” (L. Verhasselt, J. ’t Kint en J. Lefèvre)

– –
…gecocht tgen jouffr. Margriete vander Brugghen op …
…achter gielys hof van der brugghen met ene beemdekene gheleghen ten broeke …
…’t hoff ter Brugghen…
…waer voertyden huysen opte staen plagen ende … 
…een block winnende lan

… 

…

…

… en verder …

…item den here van 

…

…
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ter bruggen … tusschen de goeden geheeten den 

…

…

calff … facit 10 …

1  Waarschijnlijk is dit het blok ter Bruggen waarvan 
in een akte anno 1500 sprake op p. 2v.  
2  Geboren te Wolvertem op 02.08.1643 en begraven 
in de kerk van Wolvertem op 17.09.1703; hij was 
leenman van het leenhof van Pitzenburg en meier 
van 1670 tot 1696 en zijn vrouw werd naast hem 
begraven op 20.06.1715. Ze bekwamen 13 kinderen 
te Wolvertem gedoopt tussen 1680 en 1695. Hij was 
de zoon van Marcus de Gronckel, getrouwd te 
Meuzegem op 08.11.1637 met Elisabeth 
Bruggemans. In de Recueil des Epitaphes van Th. 

’t hertschap

’
vyffde deel van een ploeghe …

 

…d’erffgenamen de Gronckel

De Jonghe vinden we de tekst van hun grafsteen 
terug: Hier leydt begraeven J.B. Gronkel in syn 
leven meyer deser parochie en griffier van Leenhove 
van Diligem etc.a Sterf den 17 september 1703 ende 
Juffrouwe margaretha van den Borre syne 
huysvrouwe sterf 20 junii 1715. 
3  Het gemaal is een belasting op de meelsoorten. 
Voor elke zak graan die bij de molenaar ter 
vermaling werd aangeboden, diende men een 
bepaald bedrag aan belasting (impost) te betalen. 
4  SA Brussel: Pergameni, register 3449 en 3451. 
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5  Geboren te Wolvertem op 12.03.1685 en er 
gestorven op 27.03.1751. Getrouwd te Hombeek op 
18.02.1721 met Joanna Cnops, °Hombeek 
26.09.1703 en gestorven te Wolvertem op 

1743 omtrent negen uur ’s avonds tussen 

07.08.1733, dochter van Jan Cnops en Anna 
Buelens. 
6  Een vleier, een marskramer. 
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–

Een rint boven t’jaer 

7  Nota’s uit de informatie preparatoir (= 
getuigenissen) genomen ten verzoeke van drossaard 
Wouters, afgelegd voor schepenen van Wolvertem. 

“ ”

naar Brussel,… 

Alleen deze informatie preparatoir was aanwezig in 
het bundel. 
8  RA Leuven: schepengriffie Wolvertem 9142, 
ongepagineerd. 
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t’Hertscap van Wolverthem

 

9  RA Leuven: notariaat van Vlaams-Brabant: 
Wolvertem: Philippus Van Malderen, akte 5 dd. 
14.09.1754. 
10  Rentmeester der kerkgoederen van Wolvertem. 
Daar geboren op 30.12.1721 van Jan Baptist en 
Joanna Cnops. Het volledige bezit van Judocus, 

daarna zijn weduwe en daarna hun zoon Petrus, 
vinden we in de schepengriffie van Wolvertem 9905 
p. 49. 
11  Geboren te Wolvertem 15.05.1721 van Michel en 
Jacoba van Humbeeck en er overleden op 
30.01.1805. 
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12  SA Brussel: Pergameni, liasse 535B. Tussen 
haakjes de hoeveelheden die hij zelf denkt nodig te 
hebben tot de volgende oogst. Alhoewel hij geen 
boekwei heeft liggen denkt hij toch 12 sister nodig 
te hebben tot de volgende oogst. 
13  Geboren te Wolvertem op 18.09.1756 onder de 
naam Petrus Antonius en er overleden op 

02.04.1834, aangifte gedaan door zijn schoonzoon 
Josephus Adrianus Gierts. 
Het testament De Gronckel-Van der Perre vinden we 
bij notaris P.J. Van Gansen uit Vilvoorde dd. 08 
Brumaire XII (31.10.1803) akten 11 & 12. 
14  Geboren te Brussegem op 18.01.1764, dochter 
van Petrus en Jacoba De Vis. Overleden te 
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Wolvertem. Hun testament vinden we bij notaris 
Van Gansen uit Vilvoorde dd. 08 Brumaire XII 
(31.10.1803) akten 11 & 12. Beiden worden hierin 
pachters genoemd en de roerende goederen zal de 
langstlevende in volle eigendom krijgen terwijl hij 
de onroerende goederen de tocht zal verkrijgen. 
15  Geboren te Wolvertem 11.11.1803 en er 
overleden 21.11.1871, dochter van Petrus Antonius 
De Gronckel en Joanna Maria Van der Perre. De 
aangifte van haar overlijden wordt gedaan door haar 
twee zonen Leon en Petrus Josephus Gierts. In de 
akte van hun burgerlijk huwelijk op 02.07.1823 

–

wordt ze vermeld als zijnde minderjarig en 19 jaar 
oud. 
Heel vreemd is dat er in dit gezin twee Joanna 
Catharina’s werden geboren. De eerste op 
11.11.1803 (19 Brumaire XII) en de tweede op 
11.08.1807 hetwelk echter reeds na 24 dagen stierf 
op 05.09.1807. Normaliter zou men verwachten dat 
het eerste kindje zou gestorven zijn. Hier dus niet. 
16  Overleden te Wolvertem in zijn pachthof op 
19.10.1836; geboren te Sint-Brixius-Rode (Meise) 
op 20 Floréal IX (10.05.1801), zoon van Frans Jan 
Gierts en Maria Catharina Schoonjans uit Leerbeek, 
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pachters en kleinzoon van Jan Baptist Gierts en 
Francisca Sterckx (zuster van de kardinaal) en van 
Petrus Schoonjans en Petronella De Hertogh, 
burgemeester, pachters op de hoeve (nu Eddy 
Merckx) te Rode. Huwelijkse voorwaarden werden 
opgemaakt op 28.05.1823 voor notaris Kips uit 
Grimbergen. 

–

17  RA Leuven: notaris Den Abt, Merchtem 10 akte 
85 dd. 22.07.1838; waarschijnlijk werd deze 
verkoop gedaan om in het onderhoud met haar zeven 
kinderen te kunnen voorzien. 
18  Gemeentehuis Wolvertem: kadastrale legger 
volume 1 artikel 219. Gift in 1860 van de percelen F 
332, 333, 351, 352 = het pachthof met de 
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omliggende grond en de grond aan de overkant van 
de straat. Zie ook artikel 1551 in volume 5. 
19  Zijn huwelijk startte goed want op 01.06.1859 liet 
zijn kozijn Petrus Josephus Gierts, pachter uit Sint 
Brixius Rode hem vermelden in zijn testament: hij 

schenkt Leonard zo maar eventjes 5.000 francs! RA 
Leuven: notariaat Wambacq-Humbeek 9 akten 96 
en 157, 158 en 163. 
20  Deze ging door in de herberg Sint Maarten, 
uitgebaat door Jozef Van Humbeeck. 
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van Leo’s moeder Joanna Catharina De 

21  Geboren te Wolvertem op 20.04.1826, er 
gestorven op 23.09.1899, zoon van Josephus 
Adrianus en Joanna Catharina De Gronckel. 
22  Kinderen van Laurent Jozef Van Roy (°Erps-
Kwerps 1782) en Josine Houman (°Ossel 1825) die 
hier ook inwoonden. 

23  Ook bij burgemeester Louis-Chrétien t’ Kint werd 
er op 09.08.1889 met een looptijd van vijf jaar 1.400 
francs geleend aan 4%  
24  Op een openbare verkoop verkregen van de 
kinderen van Judocus Ludovicus Leemans, F 
350/352. 
25  Gemeentehuis Wolvertem: doos 290: p.v. ‘s van 
veldwachter Van Campenhout, dd. 06.10.1917. 
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26  Bevolkingsregister Wolvertem 1911-1920, boek 2 
folio 210. 
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…

“ ”

  Midden 20ste eeuw was het vaak de gewoonte dat een 
fotograaf gevraagd werd om over het verloop van de 
begrafenis een klein album te maken. Deze meestal erg 
duidelijke foto’s zijn nu ware tijdsdocumenten geworden, 
zowel over de aanwezigen als over de omgeving waarin 
dit alles zich afspeelde en de gebruiken van toen. 

’

1  Geboorte 25.01.1866 in het ouderlijk huis – aangifte 
hiervan de volgende dag, akte nr. 4. 
2  Deze Frans Kerremans (1899-1956), zelf oud-
gemeenteraadslid, was de vader van (Hendrik) Frans 
Kerremans (°1931), de ere-oud-burgemeester van deze 
gemeente en dus ook de grootvader van Willy Kerremans 
(° 1954), die oud-schepen van Meise is. 
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’
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–



29 



30 



31 



32 



33 

… 

…

en in ‘

WAT EEN JAAR VERSCHIL MAAKT…

in 1956…

…
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“De 
Eendracht” 
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In dit nummer een artikel uit “ ” van –

–

—

—

In ons nummer 133 (mei 2020) verscheen het artikel “ – ” en daarin 
onderste foto verwezen als “ ”.
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…

nietsnutten,… koningen of adellijk geslacht... want eigenlijk zijn we allemaal gelijk, is er helemaal geen verschil, 
hoe hoog wij klimmen of aan de rand van de maatschappij leven… één virus is genoeg o

Maar we zijn nieuwsgierig, hé.… zou dit de 

“
”

“ ”
“zij die het zich 

konden permitteren”.

…

M’n ouders kregen dan ook al vlug 
“de reu ”…

”De Spar”
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“jong spel”

getrouwd…

…

“het de moeite 
was”.

M’n grootouders met 
“eerste vlindertrofee” van 
m’n grootvader.
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“het 
salon”

“ad 
fundum” 

…

…
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(†1609) wiens 
gelijknamige zoon Josse Anne (↑1618) in 1599 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

1  Bron genea: Wikipedia. 

Linden d’

–
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“Anci
lignagères à Brussegem”.
En ook vonden wij nog  “ ” een 

“De rekeningen 
eerd “In den Hert” te Ossel (1606

1608)”. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2  Januari- juni 1960, blz. 81-82. 
3  Echter zonder verwijzing naar plaats of datum van 
publicatie. 

o 
o 
o 

’
’

“De heren van 
Boechout en hun waterburcht in Meise”

4  ESB, jaargang LXXXIV, 2001 / 7-11, blz. 345-356. 
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Claire de Meeûs d’ Argenteuil was 

“ “

5  Hiervan werden uittreksels in dit tijdschrift 
gepubliceerd onder de titel “De begindagen van de eerste 
wereldoorlog”: zie Berla, tijdschrift nr. 127, april 2019, 
blz. 20-23 

6  Uitg. Geschied- en heemkundige kring Londerzeel, 
1999. 
7  Deze werd in 2018 door Berla door een nieuwe 
gedenkplaat vervangen, nu geïntegreerd in de 
wandelroute WO1 in deze gemeente.
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“De heren van Meysse en hun 
” maakte

iets over het kasteel van baron d’Hoogvorst

8  Die foto werd ook gepubliceerd bij het hoger 
aangehaalde artikel over het dagboek van zijn grootvader. 

die in de hal met foto’s hing.

M’n l …

“mag ik u een kus geven?”

met z’n 9
…
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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



•  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



Wordt

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

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Hoogstraat  87 - 1861 Wolvertem 

02 310 55 68 - bartdenbakker@telenet.bebartdenbakker@timaya.be



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





Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

Merchtemsesteenweg 154
1861 Wolvertem (Meise)
Tel.: 02/269.11.99  - info@bandenroelants.be

Aanbevolen door alle leasingmaatschappijen

1949 - 2019

www.bandenroelants.be
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