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Leopold II voerde de “persoonlijke dienstplicht” in, waarbij elk gezin één dienstplichtige 
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De Duitse troepen steken aan het drielandenpunt “Duitsland, België en Frankrijk” de grens 
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“De dag van de inval vertrokken mijn vrouw en de

ren verbleven.”



7 

massa’s Duitse troepen 



8 

Burgemeester t’

“Komt 

bemanning gevangen nemen en het vliegtuig buitmaken“

tussen Londerzeel en Grimbergen zo’n 1

’s Avonds waren er no

…
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Machteloos tegen zo’n 
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“Een Ulaan te paard werd er vanuit de Veelaert doo

begon”.
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“Toen ik, even voorbij het huis, opnieuw de gracht wou ingaan, begon de 

wou echter ter plekke blijven.”

“

keren.”
“
dwars door de wei op ons af.”
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“

p om te zien wat er gaande was.”

“Ik herinner me nog dat hij zei: ‘ ’. 

helpen wegkomen.“

“Bij het kruispunt Imde

De luitenant, ondersteund door de twee soldaten, trok wel verder, richting Londerzeel.” 
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“

ons met stro.” 

ongeveer 30 Belgische soldaten die allen vielen in de omgeving van de “Kam” en de weide 
tegenover het kasteel ’t Kin
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“En zeggen dat we ons laten doodschieten door ons eigen leger”.

Majoor Sweerts laat zijn klaroenblazers een “ ” te blazen, maar daardoor 
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…
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Rond vier uur ’s nachts worden zij door Belgische ambulances met gedoofde lichten 

“Tot aandenken 

n”



27 



28 

…

worden, alleen een begrafenis in een hoek van het kerkhof ’s morgens om 7 uur was 

Emilius, dan net 20 jaar, wordt zo de boer in ’t huis.
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marcheert vanaf ’s morgens een eindeloze kolonne Duitsers vanuit Wolvertem over 

mannen tot ’s maandagsmorgens in de kerk werden opgesloten. 
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‘s Anderendaags is ook het centrum va



31 

waar ze ’s avonds toekwamen.
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uitstel bekomen en ’s anderendaags kwam een delegatie vrouwen de zaak bepleiten en kon 
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Samen met mannen uit Nerom werden ze onder geleide naar Merchtem gebracht en ’s 

uitstallen van foto’

Ze maakten klasfoto’s en stuurden deze naar Amerika om hun te danken voor de 

“ ”
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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


