
April 2018

Nr 119



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

Beste lezers,

 

elk jaar herdenken wij sinds het einde van de eerste wereldoorlog, op 24 augustus, de gesneuvelde soldaten 

van de “Slag van Imde”.

Na 100 jaar bleek dat eigenlijk niemand met 100% zekerheid wist wie al die gesneuvelde en gewonde soldaten 

waren. En heel lang al evenmin wat er eigenlijk gebeurd was.

 

Berla zette zijn tanden in deze militaire geschiedenis en kwam, na een eeuw van onzekerheid en onwetend-

heid, tot wel heel bijzondere vaststellingen.

Een stukje lokale, maar ook nationale geschiedenis, kan met dit alles waarschijnlijk voor een behoorlijk deel 

nu afgerond worden.

 

In dit tijdschrift meer de focus op de mensen, maar later dit jaar volgt nog in een ander nummer een gede-

tailleerd relaas van de gebeurtenissen van die namiddag zelf.

 

Ik wens iedereen veel leesplezier en hoop dat vanaf nu, alle jongens die hun leven lieten tijdens deze wel heel 

bijzondere dag in 1914, met gepaste eer worden herdacht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Verbelen,

voorzitter.

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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op dit vlak…
“191

Brabant”
…

maar de “gewone” 
overheid op “ ”

… en in 

A  Het verloop zelf van deze gevechten zal in een later 
artikel worden gepubliceerd.  
B  We verwijzen naar dit (overigens onvolprezen) boek 
[verderop aangehaald als “14-18Lond”] om over heel 
wat beschrijvingen en getuigenissen van die dag verdere 
details te lezen. De eerste druk was in 1999, de tweede, 

soms “verdwenen” manschappen 

“administratie ” moest

dringende en belangrijkere kopbrekens…

herziene editie in 2008 en sindsdien is er een heruitgave 
van 2017. 
Een andere rijke bron op dit vlak is het boek van Lefèvre, 
Verhasselt & t’Kint “Geschiedenis van Wolvertem”, 
1978 [verderop aangehaald als “GWolv”]. 
1  Dan vaak genotuleerd “bij arrest”. 
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“1914 Brabant”
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…

Antwerpen,…), 

“een school in Meise” 
“ ” boerderijen,…)

, Westrode,…

2  Het is evenwel zo dat hoe meer informatie boven water 
komt (sommige militaire rapporten bleven nog steeds 
“gesloten” tot in 2016-2017), hoe duidelijker het wordt 
dat zeer velen (sommigen stellen de grote meerderheid) 
van de Belgische slachtoffers door het slecht gemikte 
vuur van de eigen Belgische artillerie vielen…  

er op…

“
” gekwetst waren, andere 

bronnen spreken van “ ”. 

verwezen naar “
” aan Belgische kant. Minder 

3  Waarschijnlijk de sint-Maartenschool. 
4  Waarschijnlijk het sint-Jozefklooster. 
5  Daarnaast wordt ook melding gemaakt van 34 
krijgsgevangenen. 
6  Maar waarschijnlijk is dit cijfer een onderschatting: er 
zijn voorbeelden van soldaten die pas behoorlijke tijd 
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“ ”

het einde van de oorlog…

voor een behoorlijk graf zorgen…

achteraf aan hun verwondingen overleden en bij wie geen 
detail van de plaats en datum van de oorzaak van hun 
verwondingen werd genoteerd. Een schoolvoorbeeld 
tussen andere hiervan is Maurice Kielemoes: officieel 12 
dagen na deze slag in een Antwerps ziekenhuis overleden 
en het is alleen het dankbriefje van zijn weduwe 
(“toevallig” aangetroffen in het privé-archief van een 
familie van eerstehulpverleners) dat de informatie 
verschaft over waar en wanneer hij eigenlijk die voor 
hem uiteindelijk fatale verwondingen opliep… 
7  Daarnaast werden vier afgevoerde gekwetsten die 
achteraf in de meisjesschool van Rossem overleden, daar 
voorlopig op het kerkhof begraven. 
8  Volgens sommigen staat in de brochure: “Liste des 
soldats belges, morts au champs d’honneur, identifiés & 
inhumés par les soins de mademoiselle Orianne à 
Londerzeel” [verderop aangehaald als “BrOri”] dat dit 
reeds gebeurde dit “in de allereerste maanden van 1915”, 
maar bij nazicht blijkt er in dat drukwerk geen enkele 
verwijzing naar mogelijke momenten van 

herbegravingen te vinden. Het zal in ieder geval wel voor 
eind 1915 plaatsgevonden hebben, gezien de lijst 
afgedrukt staat in de brochure met uitgiftejaar 1915…(zie 
ook bijlage achteraan). 
9  Het “Belgian War Graves”-bestand dat Patrick De 
Wolf beheert, omvat momenteel 35.368 namen van 
gesneuvelde Belgische militairen (23.548 met een 
gekende geboortedatum en 33.197 met een gekende 
overlijdensdatum). 
Op de Belgische militaire begraafplaatsen liggen 19.478 
bekende en onbekende Belgische militairen begraven. In 
andere landen liggen er 378 in Nederland, 299 in Groot-
Brittannië, 3.813 in Frankrijk, 50 in Zwitserland en 
verder wereldwijd nog 292 begraven. 
Aangenomen wordt dat voor alle betrokken partijen 
samen grofweg een derde deel van het aantal militaire 
oorlogsdoden als onbekende begraven werd, ongeveer 
een derde deel een nominatief militair graf kreeg en een 
derde deel na 1918 naar de begraafplaats van hun 
woonplaats overgebracht werd. 
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tot “
”

10  Vele details die hierover in de tekst volgen komen uit 
het referaat dat Patrick De Wolf op 08.12.2002 voor de 
Algemene Vergadering van de vzw Western Front 
Association Belgium hield. 

“

”

–

voor controle aanwezig zijn “
”.

11  Vanaf 18.09.1919 gold dit ook voor de “officiële 
verloofdes” [?], mits voorlegging van een verklaring van 
“eerbaar persoon”, ondertekend door de burgemeester. 
12  Maar weduwen die ondertussen hertrouwd waren, 
werden van dit aanbod uitgesloten. 
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k,…

gesneuvelden van de “
” 

13  Voor de gesneuvelden waar nog weinig twijfel over 
hun identiteit bestond, schijnt deze tussenstap van 
autopsie overigens vaak overgeslagen te zijn. Bij 
diegenen waar dat wel gebeurde valt in dit geval vooral 
het aantal hoofdwonden op. Bij twee van hen wordt 
specifiek vermeld dat deze hoofdtrauma’s door 
geweerkolven veroorzaakt werden. 
14  Normaal gesproken zouden deze “dogtags” (aan een 
halsketting) een eerste en vrij determinerende indicatie 
moeten gevormd hebben, maar dan moet op het gebruik 
hiervan in die periode gewezen worden: het Belgisch 
leger had in 1914 nog het “model 1889”, dat uit één 
plaatje (met naam, afdeling en nummer) bestond. Vanaf 
1915 werd het “Franse model 1881” overgenomen, dat 
nog steeds uit één plaatje bestond. De regel was dat in 
crisissituaties een collega dat van de gesneuvelde 
verwijderde en vervolgens bij de administratie voor 
registratie binnenbracht, de brancardiers kregen wel als 
instructie mee dat het plaatje tot de begraving bij de 
gesneuvelde moest blijven. Dat had natuurlijk voor 

gevolg dat er op het lichaam zelf op dit vlak niks meer te 
vinden was op het moment dat men dat achteraf aantrof 
of dat het heropgegraven werd… Pas vanaf de jaren 
1921-1923 werd een wijziging van nummering 
doorgevoerd, nu meestal op een “dubbel plaatje” (met op 
beide delen telkens al de gegevens): dan werd het de 
bedoeling dat een collega er één stuk van afbrak en voor 
de administratie meenam en het andere deel op het 
lichaam zelf achterliet. Daarnaast (vooral bij officieren) 
bestond al van de 19de eeuw ook een gebruik om 
bijkomend privé-aangemaakte (vaak zilveren of 
verzilverde) naamplaatjes aan halskettingen, armbanden 
of horlogekettingen te dragen. 
15  Cfr. infra. 
16  Naar verluid op basis van een namenlijst die Francis 
Hallemans bezorgde. Waarom in het boek van vijf jaar 
daarvoor (waarvan hij co-auteur was) 76 namen stonden 
en er maar 69 op de gedenkplaat staan, is niet helemaal 
duidelijk. 
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nota’s van Paula Goethals 

“ 85 gesneuvelden”

aantal van “85” zal dus eerder als een minimum 
moeten beschouwd worden…

17 In deze lijst kan men Vlamingen, Walen en Brusselaars 
terugvinden: de Belgische overheid wilde dat de 
regimenten samengesteld zouden zijn zoals de 
bevolking, in min of meer de juiste verhoudingen. 
18  Cfr. infra [verderop aangehaald als “NoPG”]. 
19  Met dank aan Cdt Bernard Chevalier, directeur van het 
Musée Mémorial des Chasseurs à Pied te Charleroi. Dit 
Gulden boek [verderop aangehaald als “GuldB”] bevat 
achteraan eveneens een aparte lijst gesneuvelde 
militairen van het 6de Jagers te Voet, waarin ook namen 
voorkomen van gesneuvelden te Imde die overal elders 
als behorend tot het 3JV genoteerd staan. 
20  Indien diverse bronnen verschillende gegevens over 
dezelfde details noteerden (bijv. lichaamslengte), worden 
ze alle weergegeven. 

“ ”

21  Ter herinnering: de gebruikte afkortingen: 
NoPG : nota’s van Paula Goethals over de gewonden; 
BrOri : brochure van de groep rond Orianne; 
GuldB : Gulden Boek van het 3de Jagers te Voet; 
GWolv : Geschiedenis van Wolvertem; 
14-18Lond : 1914-1918 in Londerzeel en NW-Brabant. 
22  De vermelding "kist Imde nr. …" is deze bij de dienst 
begravingen van het ABL: er blijken ook kisten deze 
vermelding te hebben meegekregen buiten de lijsten van 
de 63 kisten die volgens BrOri op het kerkhof van Imde 
herbegraven lagen (zie bijlage achteraan). Blijkbaar is 
deze omschrijving door de dienst begravingen gebruikt 
voor alle kisten waarvan ze overtuigd waren dat het 
slachtoffers van de slag te Imde betrof, ook al waren ze 
van elders herkomstig. 
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23  Er bestaat een getuigenis van Lt Kuborn die verklaarde 
dat hij op het slagveld deze sergeant naar zijn majoor had 
horen roepen dat hij een kogel in de rug had gekregen. 

24  Waarschijnlijk is dit de "DUCHEZ" waar Mathilde 
Larivière in haar getuigenis naar verwijst als iemand die 
in de meisjesschool te Rossem met een kogel in de 
longen binnengebracht werd. 
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“ ”
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 Zijn familie bezit nog een in mooi regelmatig 
handschrift op ongelinieerd papier perfect rechtlijnig 
geschreven afscheidsbriefje (naar verluid “in zijn bloed 
geschreven”, hoewel manifest in potlood) van een 
stervende Theophiel Leys aan zijn ouders, waarin hij 

meldt “Lieve Moeder en Vader / Ik ben geschoten en heb 
twee k[ogels] /  in mijn lijf ik sterf maak in m[ij] / geen 
verdriet ik heb mijn plic[ht] / gedaan  tot in der 
eeuwigheid.”. Het geloof in de echtheid van dit document 
wordt niet door iedereen in dezelfde mate gedeeld. 
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.   DE “MOGELIJKE” GESNEUVELDEN

26  De hier opgesomde zijn diegenen waarbij er toch 
duidelijke aanwijzingen waren, waardoor er “redelijke” 
twijfel bleek te bestaan. Daarnaast kwamen we nog 
(soms erg vage) verwijzingen tegen aangaande bijv. Kpl 
Paul Joseph BERNIER, Kpl Oscar BOUFFIOUX, Sdt 

–

Edouard Maria HENDERICKX, Sdt Remi Victor 
JOLLY (JOLIE), Sdt Remi François REDANT, Sdt 
Ernest Joseph SABBE, Sdt Leopold Gustaaf VAN 
BUTSELE, Sgt Robert Pieter Joseph VAN HULLE, Sdt 
Georges VERVAEKE (VERVACKE), … 
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DE “ONBEKENDE SOLDAAT” IN HET MONUMENT VAN IMDE

Alleen… die laatste ligt daar helemaal niet begraven.

herbegravingen in de jaren ‘1920 was de normale 

…

27  Van zowel Van Compenolle, als van (de beide) 
Goemaere(-s), als van Depraetere (waarvan verderop 
sprake) werden toen verscheidene familieleden 
getraceerd en gecontacteerd (we vonden de 
administratieve referenties terug, jammer genoeg niet de 
oorspronkelijke correspondentie) – dus het lijkt evenmin 
een geval van ‘verwantloze’ gesneuvelden, waarvoor dan 
eventueel een derde zou beslist hebben… Dat de familie 
van Ephrem Van Compenolle er zich minstens bij 
neerlegde, voor zover ze al niet instemde, mag blijken uit 

hun bezoek(en) achteraf aan het graf, waar ze een 
gedenkplaquette achterlieten. 
28  1924: het jaartal van de opgravingen en de 
autopsies/identificatiemomenten van de betrokkenen. 
29  1931: er bestaat een precies gedateerde foto van de 
kerk uit dat jaar waar dat graf al duidelijk zichtbaar op is. 
30  Gilbert Hoogsteyns uit Imde doorploegde alle stukken 
in het plaatselijke kerkarchief in dit verband (waarvoor 
onze dank), maar kon geen rekeningen of notities 
terugvinden over dit punt. De gemeentelijke 
administratie kon evenmin informatie verschaffen. 
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lokale familie: “

”. 

83 “zekere”

begraven ligt, komen we dan aan die 83…

31  In GWolv, blz. 652. 
32  Het is jammer dat op de grafstenen van naamloze 
soldaten geen verwijzing van plaats of tijd voorkomt, 
zelfs indien dat mogelijk was (alleen “onbekend – 
militair – gestorven voor België”). Er zijn ongetwijfeld 
een aantal kisten met ongeïdentificeerden van Imde naar 

5 “mogelijke” slachtoffers van 

En dan zijn er twee scenario’s mogelijk: ofwel ligt 

een verkeerde naam…

te springen…

Eppegem gegaan, maar het schijnt niet meer te 
achterhalen hoeveel precies…  
33  Het graf nr. 192, vanuit de ingang gezien achteraan 
rechts op de begraafplaats, voor-voorlaatste rij helemaal 
op het einde van die reeks grafstenen. 
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autopsies vastgesteld dat beiden zware trauma’s 

geweest en heeft die “de kerk van ” verstaan 
of geïnterpreteerd als “de kerk van ” bij 

34  Schriftelijke bevestiging door Lutgart Vrancken, 
verantwoordelijke bij de stad Tienen voor deze 
necropolis, februari 2018. 
35  In Grimde werd een 13de-eeuwse kerk (die sinds de 
19de eeuw buiten gebruik was) al tijdens WO1 zelf, zowel 
binnen als buiten, gebruikt als begraafplaats voor 
gesneuvelden van de gevechten in augustus 1914 te 
Grimde, Oplinter en Sint-Margriete-Houtem. Later werd 

waarbij in de jaren ’20 een 

“ongeïdentificeerde” kistnummers 

van de “onbekende soldaat” in dat graf in Imde ooit 

… ge toevalsvondst…

het gebouw verder aangepast en maakte men er een 
“necropolis” van ter ere van diegenen die er begraven 
werden. Tot op vandaag is het één van de bekendste en 
meest aparte militaire begraafplaatsen. 
36  Zie de voorgaande lijst van gesneuvelden, 
waarschijnlijk moeten daar ook nog Georges De Meire 
en/of Gaston Le Grand bij gerekend worden, mogelijk 
ook nog Theophiel Depraetere en/of René Grimonprez.
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1869 (…)
(…)
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d’ Impde.

–

–

[ied] plus d’effets d’habillement
(…)

α 

(…)
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(…) 3

α al (…)
(…)

–

nt les exα 
d’Impde

–
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(…)

(…)
14 (…) n° du cercueil 

α al d’Impde 
(Wolverthem) (…)

exα 24 réα 
d’Eppeghem (…)

(…)
–

nt les exα 

d’Impde. Taille 1,64 env

–

–
–

(…)

d’exh
(…)
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even hierover iets meer…

“Blessés d’ Impden / Soignés au château / 1914”.

gekwetsten…

C  Paule Marie Josèphe Goethals (° Roborst 20.08.1894 
+ Wolvertem 06.07.1961), dochter van Edmond 
Goethals (1854-1919) en Louise de Bay (1856-1931). Ze 
huwde te Wolvertem op 13.09.1921 met Maurice 
Anatole Auguste Holvoet (° Elsene 01.10.1879 + Elsene 

02.04.1925). De familie kende een sterke traditie waar 
het militaire sinds generaties een prominente plaats 
innam. 
37  Horende bij een schenking door gravin Martine 
Gabrielle Simone le Grelle, schoondochter van Paula 
Goethals, aan onze vzw in 2017. 
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“rode kruis”

d’ Impden du 
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“                     “
“                     “
“                     “
“                     “

emporté par l’ Ambulance belge

38  Betreft: DE METS Charles, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 

emporté par l’ Ambulance belge

25 Aout pr l’ Ambulance belge

–
l’ Ambulance belge 
ds l’ après midi

39  Betreft: MENU Tryphon Cyrille uit Kruishoutem, hij 
werd achteraf voor herstel naar Engeland overgebracht. 
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par l’ Ambulance belge le 25
Aout ds l’ Après midi

l’ Ambulance belge

par l’ Ambulance belge

Un soldat d’Audenarde

par l’ Ambulance belge

40  Betreft waarschijnlijk KIELEMOES Maurice, zie 
details bij de lijst gesneuvelden. 

le soir même par l’ Ambulance

Au château d’ Impden

le 25 par l’ Ambulance belge

l’ Ambulance Allemande

41  Betreft: SWEERTS Jean Pierre, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
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emporté par l’ Ambulance

Richard …     blessé le 24 Aout
emporté par l’ Ambulance

42  Betreft: DUMOULIN François, zie details bij de lijst 
gesneuvelden – zie ook voetnoot 58. 
43  Betreft: MAES Odile, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
44  Overleden, kist Imde nr. 723. 
45  Overleden, kist Imde nr. 763. 
46  Betreft: DELHAYE Alfred, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
47  Overleden, kist Imde nr. 767. 
48 Overleden, kist Imde nr. 736 (volgens BrORI werden 
bij deze soldaat twee verschillende stamnummers op de 
kleding aangetroffen, waarvan één van een later 
geïdentificeerde: mogelijk betreft het hier dus MATHON 
Georges – zie ook voetnoot 50. 
49  Betreft: GOEMAERE Hector, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
50  Zie voetnoot 48, dit is het tweede stamnummer dat 
volgens BrORI op de kleding van dezelfde gesneuvelde 
werd aangetroffen. 
51  Betreft: VERSPAILLE Medard, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
52  Overleden, kist Imde nr. 737. 

Combat d’ Impde

53  Betreft: VAN COPPENOLLE Ephrem, zie details bij 
de lijst gesneuvelden. 
54  Overleden, kist Imde nr. 740. 
55  Betreft: ANCIAUX Charles, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
56  Overleden, kist Imde nr. 741. 
57  Mogelijk betreft dit MARTIN Dieudonné: in dat geval 
is er een verkeerde notering van zijn stamnummer (58502 
in plaats van 53502) gebeurd, zie in dat geval details bij 
de lijst gesneuvelden. 
58  Dubbele notering van stamnummer: zie voetnoot 42. 
59  Betreft: DE WEER René, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
60  Betreft: DECLERCQ Henri, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
61  Overleden, kist Imde nr. 749. 
62  Betreft: MALENGREAUX Felicien, zie details bij de 
lijst gesneuvelden.. 
63  Betreft: DECLERCQ Julien, zie details bij de lijst 
gesneuvelden. 
64  Betreft: DUPONCHEEL Leopold, zie details bij de 
lijst gesneuvelden. 
65  Overleden, kist Imde nr. 760. 
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–
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Verdere foto’s van de groep rond Orianne aan het werk (waarschijnlijk ook te Eppegem).



 

documenten, diploma's, enz… 

–
…



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



Wilgenlaan 17 bus1
1861 Wolvertem (Meise)

Tel: 02/269.91.02
E-mail: van.ossel.keukens@telenet.be

www.vanosselkeukens.be

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



•  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

MediaplannerErfgoedteam Berla Meise zoekt:

Ben je goed in coördineren en inschatten en agenda’s opstellen? 

Je kan activiteiten op een structurele wijze inplannen en je kan vlot met onze mensen in diverse werkgroepen zaken afspreken
om de projecten nog mooier af te ronden? Een persoon die samen met een groep vrijwilligers de zaken nog beter laat draaien?
Wel, dan ben jij net de constructieve collega die we zoeken!

Contact: Hedwig Begyn 0478 73 25 70

Onze vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn.



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 


