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Vormingsaanbod Familiekunde Vlaanderen 

Voorjaar 2012 

 

Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen (21 april 2012) 

 

FV- Regio Kempen organiseert i.s.m. Heemkamer Mol en k’Erf het Nationaal 

congres van Familiekunde Vlaanderen met als thema: ‘De mens als archiefbron’ . 

 

Waar? ‘t Getouw Mol 

Wanneer ? 21 april 2012, tussen 10-17u 

 

 

FV Regio Aalst 

 

• Documentatiecentrum 

 

Erembodegem-dorp (Crypte), onder de O.L.-Vrouw-Hemelvaartkerk te 9320 Erembodegem-Aalst. 

 

Openingstijden 

- Elke donderdag en zaterdag van 14 tot 17 uur. 

- Elke 3de donderdag van de maand laatavondopening tot 22 uur (20 oktober, 17 november 

en 15 december). 

 

Gesloten op volgende data: 

- schoolvakanties en wettelijke feestdagen 

- op donderdag 23 februari en zaterdag 25 februari 2012 

 

Familiekunde Vlaanderen 

Kennisknooppunt voor 

familiegeschiedenis 
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• Activiteiten en voordrachten 

 

Alle activiteiten hebben plaats op de eerste donderdag van de maand in het Documentatiecentrum 

Erembodegem-dorp (Crypte) te 9320 Erembodegem telkens om 20 uur, tenzij anders vermeld. Toegang 

is gratis. 

 

De volgende voordracht is gepland op 2 februari 2012 (20 tot 22 uur). 

 

Donderdag 1 maart 2012: voordracht van 20 tot 22 uur met als onderwerp ‘Familienamen en hun 

betekenis, geschiedenis en verspreiding’ door Lode Pletinckx. 

 

• Cursus Genealogie voor beginners 

 

Voor mensen die met familiekunde willen beginnen of die reeds bezig zijn maar toch iets meer willen 

weten over mogelijke werkwijzen en minder gebruikelijke bronnen van informatie. 

 

De cursus wordt gegeven in het FV-documentatiecentrum in de Crypte, Erembodegemdorp  te 

Erembodegem-Aalst op de eerste vier zaterdagen van maart: 3, 10, 17 en 24 maart 2012, telkens van 

9:15 tot 12 uur. Inschrijvingsgeld: 25 euro (syllabus en koffie inbegrepen). 

 

• Cursus: Het gebruik van de gratis genealogische software Aldfaer en Oedipus  

 

Wie voor het bewaren, ordenen en verwerken van zijn gevonden genealogische gegevens, specifiek 

daartoe bestemde software wenst te gebruiken, kan kennismaken met de mogelijkheden van twee 

gratis beschikbare programma’s. 

 

Deze cursus over vijf lessen richten we in op de donderdagvoormiddag van 9:15 tot 12 uur op 19 en 26 

april, 3, 10 en 24 mei 2012 in het documentatiecentrum te Erembodegem. 

Er zijn onvoldoende PC’s ter beschikking. Het is dus de bedoeling dat de cursisten zo veel mogelijk hun 

eigen laptop meebrengen. Inschrijvingsgeld: 28 euro (syllabus en koffie inbegrepen). 

 

Voor beide cursussen kan het inschrijvingsgeld overgeschreven worden op rekening IBAN BE63 4365 

0697 5108 BIC KREDBEBB van FV Regio Aalst. Vermelden voor welke cursus je inschrijft. 

 

Info:  www.vvfaalst.be. Vragen? Mail naar bestuur@vvfaalst.be of bel 0479 51 06 37. 

 

 

FV Regio Aarschot 

 

• Activiteiten 

 

Maandag 13 februari, 12 maart, maandag 14 mei 2012. Openstelling van de eigen archieven. 

 

Maandag 16 april 2012.Voordracht ‘Door leden voor leden’ o.l.v. dhr. A. Delsaerdt. Leden van FV Regio 

Aarschot die vertellen over ervaringen tijdens hun opzoekingen. Iedereen welkom. 

 

Zaterdag 9 juni 2012. Daguitstap naar Antwerpen. De uitwerking is nog volop aan de gang, details 

zullen later meegedeeld worden. 
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Waar en wanneer ?  

Alle activiteiten van FV  Regio Aarschot hebben, indien niet anders vermeld, plaats in de lokalen van het 

Damiaaninstituut te Aarschot, ingang Pastoor Dergentlaan (aan de rotonde op de schoolterreinen 

rijden, parking achteraan op de speelplaats), telkens op de tweede maandag van de maand met 

aanvang vanaf 20u. Zie: tijdschrift Brabant Cronikel. 

 

 

FV Regio Antwerpen 

 

• FV-NATIONAAL DOCUMENTATIE- EN STUDIECENTRUM 

MILIEGESCHIEDENIS 
Internetadres: www.vvfnationaalcentrum.be 

 

E-mail: vvf.administratie@telenet.be 

De toegang voor VVF-leden is gratis. Niet-leden betalen voor een dagbezoek 4 euro. 

 

OPENINGSTIJDEN 

- woensdag van 12 tot 19 uur; 

- donderdag van 10 tot 18 uur; 

- zaterdag van 13 tot 18 uur. 

• Regionale genealogische avond 

 

Elke derde woensdag van de maand staan medewerkers van de regionale afdeling Antwerpen voor u 

klaar van 19 tot 22.30 uur in het Centrum voor Familiegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3 te 2170 

Merksem. De hele bibliotheek van het Nationale FV-Centrum staat te uwer beschikking, evenals 

microfilms en fotokopieën van de burgerlijke stand, parochieregisters, doodsbrieven, bidprentjes, 

kiezerslijsten, kwartierstaten, het Fonds Regis (dossiers over personen die in Brussel trouwden tussen 

1867 en 1905) en de Eurekabank. 

 

Onze medewerkers maken u graag wegwijs in ons centrum en in de genealogie, zorgen ervoor dat u alle 

bronnen kan inkijken en begeleiden u indien gewenst. 

 

• Ondersteuning in het FelixArchief 

 

Elke eerste en elke derde vrijdag van de maand (van 10 tot 16 uur) houden de medewerkers van 

Familiekunde Vlaanderen een infodag in de leeszaal van het FelixArchief. FV ondersteunt u ter plaatse 

gratis in uw genealogische zoektocht. Hiervoor hoeft u niet in te schrijven. De FV-medewerkers vindt u 

aan de microfilmmachines. U herkent ze aan hun badge. 

FV-Antwerpen richt in het FelixArchief ook cursussen en lessen in genealogie in en neemt deel aan 

stamboomdagen. De lessen zijn een groot succes: de meeste cursussen zijn volzet. 

 

Inlichtingen hieromtrent via onze website: http://www.vvf-antwerpen.be. 
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FV Regio Brugge 

 

• Documentatiecentrum 

 

Kleine Hertsbergestraat 3 (tweede verdieping), Brugge, een kleine zijstraat van de Hoogstraat, op 100 

meter van de Burg. 

 

De lezingen of voordrachten van FV Regio Brugge hebben plaats in het lokaal van de heemkundige kring 

’Van Coppenolle’, Moerkerkse Steenweg 194 te Brugge Sint-Kruis. 

 

De voordrachten zijn gratis voor leden van de heemkring en FV-leden. Niet leden betalen 2,5 euro. 

 

• Genealogische Vorming 

 

In de namiddag van 14 tot 17 uur: 

6 februari (Eddy Dubruqué) 

8 februari (Eddy Dubruqué) 

20 februari (Tony Strypsteen) 

5 maart (Jan Tanghe) 

14 maart (Eddy Dubruqué) 

19 maart (Johan Haerynck) 

’s Avonds van 19.30 tot 22 uur: 

 10 februari gesloten 

24 februari (Guido Bruyneel) 

9 maart (Jo Patteeuw) 

23 maart (Jo Vandeghinste) 

 

• Voordrachten: 

 

Op vrijdag 10 februari om 20 uur, brengen Guido Bruyneel en Jo Patteeuw ons in samenwerking met de 

heemkundige kring ‘Arsbroek’ een voordracht over ‘Het parochiearchief en de parochiale structuur 

van Assebroek door de eeuwen heen’. 

 

Op het platteland was destijds de structuur heel simpel: het dorp viel samen met de enige parochie en 

de kerk stond in het midden. Niet zo echter voor Assebroek. Wat nu de (deel)gemeente Assebroek is, 
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had onder het ancien régime een ingewikkelder structuur, zowel burgerlijk als kerkelijk. De parochie 

Sint-Catharina was deels in de stad Brugge, deels in het huidige Assebroek gelegen, en de parochie 

Assebroek besloeg slechts een fractie van de latere gemeente. In de voordracht wordt de parochiale 

evolutie van het huidige Assebroek behandeld en wordt het parochiearchief nader bekeken. Wil U er 

het fijne van te weten komen dan bent U verwacht op 10 februari as. in de zaal Patria in de Kerklaan op 

ver Assebroek. De voordracht omvat ook de presentatie van de nieuwe publicatie over de DOPEN VAN 

DE PAROCHIE ASSEBROEK (1639-1910) van Jo Patteeuw. Het boek zal op de voordracht beschikbaar zijn 

aan 16 euro. 

 

27 februari 2012: Upstairs downstairs, over eet- en drinkgewoonten in de 19de eeuw bij de Brugse 

adel en hun personeel. 

Voordracht door Jan Dhondt, meer praktische informatie volgt later. 

 

26 maart 2012: Jean de Bruges, een Bruggeling in dienst van de Franse koning. Op zoek naar nog 

bestaande bronnen over zijn leven en de Librije van Gruuthuse. Voordracht door Jacques De Blauwe, 

meer praktische informatie volgt later. 

 

Maandag 23 april 2012 om 20 uur, Claude Gekiere, met een voordracht over vondelingen in elk 

tijdperk, onder de titel: ‘Van Mozes tot Thomas Nicolaas’. 

 

Deze voordrachten hebben plaats in samenwerking met de Heemkundige Kring M. Van Coppenolle in 

het lokaal ‘De Zorge’, Moerkerkesteenweg 194, 8310 Sint-Kruis BRUGGE. 

 

Info: http://users.skynet.be/geneadub/ 

 

 

FV Regio Brussel 

 

• Permanentie documentatiecentrum en genealogisch advies 

 

Het documentatiecentrum van FV Regio Brussel in het Archief en Museum voor het Vlaams leven te 

Brussel (AMVB) is geopend op de laatste zaterdag van elke maand (schoolvakanties uitgezonderd) van 

10.00 tot 16.00 uur. In de eerste helft van 2012 kunt u voor genealogisch advies terecht op zaterdag 28 

januari, zaterdag 25 februari, zaterdag 24 maart 2012, zaterdag 28 april 2012 en zaterdag 23 juni 

2012. 

 

Het documentatiecentrum is gratis toegankelijk voor zowel leden van FV als voor niet-leden. Tenzij u 

stukken uit het archief van het AMVB zelf wenst te raadplegen, is een afspraak maken niet nodig. De 

catalogus (met de hele collectie van zowel FV Regio Brussel als het AMVB) kunt u raadplegen via 

<www.catalogus.vvf-brussel.be>. 

 

U vindt het AMVB op de Arduinkaai 28 (vlakbij de Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De 

metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en 5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand 

van het AMVB. 

 

• Voordracht over FamilySearch Indexing 

 

Op zaterdag 25 februari 2012 kunt u van 14.00 tot 16.00 uur in het Archief en Museum voor het Vlaams 

leven te Brussel (AMVB) komen luisteren naar een voordracht over FamilySearch Indexing. Jean 

Huysmans vertegenwoordigt de Genealogical Society of Utah (GSU) en licht de werking van 
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FamilySearch en FamilySearch Indexing toe. Via FamilySearch kan men zijn genealogisch onderzoek van 

thuis uit doen. Wereldwijd indexeren 400.000 vrijwilligers dagelijks bijna 1.000.000 akten. Ook voor 

België loopt er een project in samenwerking met het Algemeen Rijksarchief. FamilySearch neemt de 

periode 1851-1900 voor zijn rekening. 

 

Wilt u gebruik maken van FamilySearch of zelf als vrijwilliger meewerken aan FamilySearch Indexing, 

kom dan zeker luisteren. Deelname is gratis, inschrijven via de website wordt aanbevolen. Op zaterdag 

25 februari is ook het documentatiecentrum van FV Regio Brussel geopend. Wie genealogische vragen 

heeft is reeds vanaf 10.00 uur welkom in het AMVB. 

 

 

• Bezoek aan het Archief van het Koninklijk Paleis 

 

Op donderdag 8 maart 2012 kunt u in de voormiddag vanaf 10.00 uur deelnemen aan een bezoek aan 

het Archief van het Koninklijk Paleis (Hertogsstraat 2, 1000 Brussel), waar archivaris Prof. G. Janssens 

ons deskundig zal rondleiden.  

De archiefdienst is een afdeling van het Algemeen Rijksarchief, maar ressorteert onder het Kabinet van 

de Koning. Het Archief van het Koninklijk Paleis bewaart de archieven van de departementen en 

diensten van het Paleis, en dit in principe vanaf 21 juli 1831, de dag waarop prins Leopold van Saksen-

Coburg als Koning der Belgen de grondwettelijke eed aflegde. Het Archief bewaart ook kaarten, 

plattegronden, tekeningen, foto’s en medailles. In de bibliotheek vindt men vooral werken m.b.t. de 

monarchie en de Belgische politieke geschiedenis. 

 

Deelname is gratis, maar inschrijven via de website is verplicht omwille van de toegangscontrole in het 

archief. Inschrijven kan via de website. Vergeet bij uw inschrijving niet om het nummer van uw 

identiteitskaart te vermelden. Breng bij het bezoek uw identiteitskaart mee! Deze is nodig voor de 

toegangscontrole. Zorg dat u uiterlijk om 9.45 uur ter plaatse bent om teleurstellingen te vermijden. 

 

• Bezoek aan archief Stichting de Bethune en Stadsarchief Kortrijk 

 

Op donderdag 10 mei 2012 kunt u deelnemen aan een bezoek aan het archief Stichting de Bethune en 

het Stadsarchief Kortrijk. 

 

De Stichting de Bethune werd opgericht door Emmanuel baron de Bethune (1930-2011) en heeft als 

doel de unieke archief- en bibliotheekcollectie van de familie de Bethune als één erfgoedgeheel te 

bewaren. Het Stadsarchief Kortrijk bewaart naast de stedelijke officiële stukken ook een uitgebreide 

audiovisuele collectie van foto’s en prentbriefkaarten van Kortrijk. Uniek is echter ook de rijke 

genealogische collectie die o.a. bestaat uit meer dan één miljoen bidprentjes en honderdduizenden 

rouwbrieven die in 1920 via pastoor Leopold Slosse werden aangekocht. 

 

FV Regio Brussel plant gezamenlijk vervoer per autocar. De autocar vertrekt om 8.30 uur stipt aan de 

eindhalte van metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Modelwijk. Het bezoek aan het archief de 

Bethune start omstreeks 10.00 uur. Tussen de middag is er tijd om te lunchen. Het bezoek aan het 

Stadsarchief Kortrijk start omstreeks 14.00 uur. Terugkeer naar Brussel (vertrek) omstreeks 16.00 uur 

(voorziene aankomst in Brussel omstreeks 17.00 uur). 

 

Inschrijven via de website verplicht. U neemt deel door voorafgaandelijke inschrijving én na 

overschrijving van 2 euro (leden FV, lidnummer vermelden) of 5 euro (niet-leden) op rekening KBC 734-

0041286-70 t.n.v. FV Regio Brussel, m.v.v. ‘Studiereis Kortrijk’. 
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• Bezoek aan het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag (Nederland) 

 

Op donderdag 14 juni 2012 kunt u deelnemen aan een bezoek aan het Centraal Bureau voor 

Genealogie (CBG) in Den Haag (Nederland). Het CBG is het Nederlandse, landelijke kennis- en 

documentatiecentrum voor stamboomonderzoek en verwante wetenschappen. 

Dit bezoek is een gezamenlijke organisatie van de Brusselse en de Antwerpse afdeling van Familiekunde 

Vlaanderen. 

 

Het CBG heeft verschillende genealogische en heraldische verzamelingen. Behalve eigenverzamelingen 

beheert het CBG ook collecties van het Rijk, van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor 

Geslacht- en Wapenkunde en van anderen. De collecties omvatten een grote bibliotheek, verschillende 

verzamelingen met familiewapens, foto’s, gedrukte bronnen, bronnen op microfiches en de 

verzameling persoonskaarten en persoonslijsten. In de voormiddag maken we kennis met de werking 

van het CBG en brengen we een bezoek aan de leeszaal. Op de middag wordt een gezamenlijke lunch 

voorzien (prijs 10 à 15 euro). 

 

In de namiddag plannen we een historisch georiënteerd bezoek aan de stad Den Haag of een van haar 

vele musea. Details hierover worden later bekendgemaakt. We plannen gezamenlijk vervoer per 

autocar (prijs 5 euro). In Brussel krijgt u de gelegenheid om op te stappen aan de eindhalte van 

metrolijn 6, Koning Boudewijn, uitgang kant Modelwijk. In Antwerpen worden waarschijnlijk haltes 

ingelast in de nabijheid van het Harmoniepark (bereikbaar met tramlijnen 2, 6, 7 en 15) en te Wilrijk op 

de kruising tussen de Spoorweglaan en de Prins Boudewijnlaan (nabij de E19, parkeerplaats voor auto’s 

voorzien). Naar gelang de behoefte kunnen andere opstapplaatsen op het reistraject worden ingelast 

(minstens 3 deelnemers per opstapplaats en alleen voor inschrijvingen tot uiterlijk 1 juni 2012). De 

autocar vertrekt in Brussel om 8.00 uur. Meer concrete informatie over de reisweg en de opstaptijden 

verneemt u via de website 

 

Info: http://www.vvf-brussel.be 
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FV Regio Deinze 

• Genealogische beginnerscursus: ‘Opsporing verzocht: mijn voorouders’ 

 

Een bestuurslid van FV Regio Deinze zal ter beschikking zijn in het stadsarchief van Deinze om nieuwe 

stamboomzoekers te begeleiden. Meer bepaald zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de 

beschikbare boeken, microfilms, Popp-kaarten, e.d. Inderdaad, het Deinse Stadsarchief is méér dan de 

registers van de Burgerlijke Stand. Er is geen inschrijving vooraf noodzakelijk. 

 

Waar? Deinse Stadsarchief, gelegen op de Leiedam.  

 

Wanneer? 25 januari, 29 februari, 29 maart, 25 april, 30 mei en 27 juni. Telkens van 9 tot 11 uur. 
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• Voordrachten 

 

Op donderdag 19 april 2012 komt Dirk Musschoot, journalist, spreken over zijn nieuw boek over De 

Titanic.  

 

Waar en wanneer ? Om 20 uur in de kelderverdieping van de Stedelijke bibliotheek van Deinze. 

 

Op donderdag 10 mei 2012 komen Misjoe Verleyen (oud-hoofdredacteur Knack Weekend) en Marc de 

Meyer (oud-Deinzenaar). Ze spreken over hun boek ‘Mei 1940’ waarbij ze een eerder algemeen beeld 

van de eerste oorlogsmaand schetsen. 

Waar en wanneer ? Om 20 uur in de kelderverdieping van de Stedelijke bibliotheek van Deinze. 

 

Op dinsdag 25 september verwelkomen we Jan en Marijke Verhelst die het zullen hebben over 

‘Genealogie en overzeese emigratie’. 

 

Info: http://www.vvfdeinze.be/ 

 

 

 

FV Regio Dendermonde 

• Documentatiecentrum 

Indien niet anders vermeld, hebben de maandelijkse voordrachten van FV Regio Dendermonde plaats 

op de tweede donderdag van de maand, telkens van 19 tot 22 uur in het documentatiecentrum 

‘Prinsenhof’ te Dendermonde.  

 

Dit centrum is eveneens open elke derde donderdag van de maand, telkens van 19 tot 22 uur. De 

toegang is gratis voor FV-leden, niet-leden betalen een bijdrage van 3 euro per bezoek. 

 

Op de overige donderdagavonden komt een ‘werkgroep Prinsenhof’ samen. Deze staat open voor wie 

wil meewerken aan interne projecten (inventariseren, ordenen enz.) Vrijwilligers zijn steeds bijzonder 

welkom! 

 

• Activiteiten 

 

Donderdag 9 februari 2012: bezoek aan de tentoonstelling ‘De abdij van Zwijveke in kaart’ onder 

leiding van historicus en auteur Leo Pée. Opgelet: we verzamelen om 19.45 u aan de ingang van het 

Zwijvekemuseum (Nijverheidsstraat 1, 9200 Dendermonde). 

 

Donderdag 12 april 2012: voordracht over ‘Facturen als bron voor familiekunde’ door mevrouw 

Françoise Verhoosele (secretaris FV Regio Gent) om 20 u in het Prinsenhof. 

 

Meer info: zie onze website www.vvf-dendermonde.be 
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FV Regio Diest 

 

• Archiefdagen te Diest 

 

Elke eerste dinsdag van de maand tussen 9u en 16.30u is FV Regio Diest aanwezig in het stadsarchief 

van Diest. Wij helpen iedereen die zich een weg wil banen in een uniek en rijk archief van Diest. 

 

FV  Regio Dilbeek 

• Documentatiecentrum 

 

Het documentatiecentrum, gelegen op de eerste verdieping van het ‘Schoolmeestershuis’ (rechts van 

het Pampoelhuis voormalig gemeentehuis), Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 

tweede donderdag van de maand van 20 tot 22 uur en elke vierde zaterdag van 10 tot 12 uur. 

(uitgezonderd in juli en augustus). 

 

• Voordrachten 

 

Woensdag 8 februari 2012 te 20 uur zal de heer Jan Erkelbout, bestuurslid van FV regio Dilbeek ons 

vertellen ‘wat er allemaal te vinden is in ons Documentatiecentrum’.  

 

De bibliotheek van FV Regio Dilbeek telt meer dan 1600 boeken en publicaties over familiekunde. De 

meeste daarvan worden zelden geraadpleegd. Wellicht geldt ook hier ‘onbekend is onbemind’. Om aan 

dit euvel te verhelpen duikt ons bestuurslid Jan Erkelbout in de Dilbeekse kasten en onderzoekt de 

troeven die men er kan vinden. Hij toont ons tientallen minder bekende boeken, waarin toch een schat 

aan informatie is opgenomen per familienaam. Informatie die niet op het internet te vinden is. 

In het tweede deel van de avond stellen we U onze nieuwe verzameling rouwbrieven voor. Onder 

leiding van bibliotheekverantwoordelijke, de heer Alfons Depester, werden door een 8-tal 

medewerkers een 40.000 rouwbrieven gescand. Intikken van een familienaam volstaat om de 

verzameling eenvoudig te raadplegen op PC. 

 

Woensdag 14 maart 2012 te 20 uur verwelkomen we de heer Claude Gekiere, voorzitter van FV Regio 

Deinze met zijn voordracht over ‘Vondelingen’.  

 

In vorige eeuwen was het te vondeling leggen van een kind schering en inslag. Onmacht, armoede of 

het ontvluchten van de schande van het ongehuwde moederschap lag aan de basis hiervan. In zijn 

voordracht zal spreker dieper ingaan op deze, naar onze normen, trieste gebeurtenis in het leven van 

onze voorouders. 

 

• Cursus KLIM IN JE STAMBOOM: GENEALOGIE VOOR BEGINNERS in Pepingen 

 

Wat zou je er van vinden om eens op zoek te gaan naar je voorouders? Die zoektocht naar je eigen 

roots is fascinerend en leerrijk. Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe leefden ze? Voor je 

het weet verzeil je enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van hoorde, maar waar wel 

degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens deze cursus krijg je de kans om de wereld van de 

familiekunde stap voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen stamboom begint en welke 

historische bronnen je moet raadplegen. Je leest oud schrift en gebruikt het internet voor je eigen 
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onderzoek. Op het einde van de cursus brengen we een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in 

Leuven en maken we enkele praktijkoefeningen. 

 

Deze cursus wordt georganiseerd door Arch’educ (Volkshogeschool Halle-Vilvoorde vzw) in 

samenwerking met FV regio Dilbeek en de gemeente Pepingen 

 

Wanneer ? 6 sessies: dinsdag 6, 13, 20, 27 maart en 17 april 2012 van 20 tot 22 en zaterdag 21 april 

2012 van 09.30 tot 12 u (geleid bezoek Rijksarchief). 

Prijs: 45 euro. 

Waar ? Raadzaal (1ste verdiep) van het OCMW in Pepingen, Kerkstraat 2 te 1670 Pepingen. 

 

Info en inschrijvingen: Arch’educ www.archeduc.be; info@archeduc.be of telefonisch 

02 454 54 01. Code: PCH32/01 

 

Info: http://sites.google.com/site/vvfdilbeek/ 

 

 

FV Regio Gent 

 
• Voordrachten 

 

Elke eerste maandag van de maand, behalve in januari, juni, juli en augustus. De voordrachten zijn 

gratis voor leden en niet-leden. Locatie: wegens verbouwingen in het Lakenmeestershuis hebben de 

voordrachten plaats in de Blauwe Zaal van het LiberaalArchief, Kramersplein 23, 9000 Gent. 

• Cursus familiekunde : KLIM IN JE STAMBOOM 

 

in samenwerking met LIBERAAL ARCHIEF   

 

Programma (4 lessen): 

Maandag 12 maart: 

 

“Verzamelen gegevens en bronnen van 1796 tot heden” door Jan 

Olsen 

Maandag 19 maart: “Bronnen vóór 1796” door Jan Olsen 

Maandag 26 maart: “Stamboom, kalenders, familienaam, wapenschild, erfelijkheid, 

enz.” door Felix Waldack 

Donderdag 5 april: geleid bezoek aan het Documentatiecentrum voor familiekunde, 

Brusselsesteenweg 393 te MELLE 

De eerste drie lessen gaan door in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te GENT 

Prijs: € 30 (lessen, geleid bezoek, handboek en een jaarabonnement 2012 op het  tijdschrift van FV 

regio Gent “Gentse Cadenas”), € 20 voor partners (enkel de lessen) 

Inschrijvingen: 

Via Claire Schalck: luc.schalck@skynet.be  
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Overschrijving op rekening 001-1383983-63 

Info: http://www.vvfgent.be/ 

 

FV Regio Huldenberg 

• Documentatiecentrum en genealogisch advies 
 
De vormingsnamiddagen (met raadpleging van de bibliotheek) hebben plaats op de eerste zaterdag 

(van 13 tot 18 uur) van de maand (4 februari 2012); de vormingsavonden, op de derde vrijdag (van 20 

tot 24 uur) van de maand (17 februari 2012) 

 

Waar ? ‘Huis Ter Dijle’, Leuvensebaan 313 eerste verdieping, 3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg).  

 

De archiefavonden hebben plaats op de tweede verdieping en hebben geen vaste data. De bibliotheek 

omvat een uitgebreide documentatie (parochieregisters en/of registers van de burgerlijke stand, 

microfilms) van kerspels uit de regio. Stukken die zich in het archief op de tweede verdieping bevinden, 

kunnen ook in de leeszaal geraadpleegd worden. We denken hier vooral aan de verzamelingen 

doodsbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten. Dit moet dan wel op voorhand aangevraagd 

worden. 

 

• 29 januari 2012: Deelname met een genealogische stand aan de ‘19de stambomendag van het 

Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum van Begijnendijk’ welke zal plaatsvinden in de 

Gemeentelijke Basisschool De Bruynlaan 19 te Begijnendijk tussen 9.00 en 18.00 uur. 

 

Info: http://www.huisterdijle.be 
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FV Regio Ieper-Diksmuide 

• Documentatiecentrum 

 

Burchtstraat 1 A, 8900 Ieper. 

 

Openingstijden 

Ons centrum is in principe elke maandagvoormiddag open (behalve tijdens de vakantie) van 10 tot 

11.30 uur. Er is mogelijkheid om onze bibliotheek te raadplegen, rouwbrieven te consulteren of van 

gedachten te wisselen i.v.m. genealogische problemen. Ons centrum is eveneens open elke eerste 

zaterdagvoormiddag van de maand, van 9 tot 12 uur, dus op 4 februari – 3 maart – 7 april 2012. 

 

Onze bibliotheek kan dan geraadpleegd worden, rouwbrieven en bidprentjes geconsulteerd, of de 

bezoekers kunnen van gedachten wisselen i.v.m. genealogische problemen. 

 

• Digitaal verwerken van rouwbrieven en bidprentjes 

 

De werkgroep komt elke maandagvoormiddag samen, van 9 tot 12 u., behalve tijdens de 

vakantiedagen. 

 

• Voordracht 

 

Op donderdag 15 maart om 20 uur geeft Claude Gekiere een lezing in ons lokaal over ‘De 

opvoeding van het kind in de 17e en 18e eeuw’. 

 

• Oud schrift 

 

Ook dit jaar is er een cursus paleografie of ‘lezen van oud schrift’. De eerste lessen hebben 

plaats op 12 en 26 april om 20 uur in ons lokaal. 

 

• Erfgoeddag 

 

22 april 2012: we nemen deel aan de jaarlijkse erfgoeddag. 

 

Info: www.vvf-westhoek.be 
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Parochieregister 

 

 

FV Regio Kempen 

Onze activiteiten hebben plaats in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle. Het is een 

uitzonderlijke plaats, eigendom van de gemeente Malle en beheerd door Domein de Renesse vzw.  

 

• Genealogische vormingsdagen (telkens vanaf 15 tot 22 uur).  

 

Deze vormingsdagen hebben plaats de eerste woensdag van de maand. Locatie: ons vormingscentrum 

in het kasteel de Renesse. Raadpleging van onze uitgebreide verzamelingen in de bibliotheek en op 

computer (zie onze website http://fv-kempen.familiekunde-vlaanderen.be gewijzigde URL). Er is ook 

hulp mogelijk bij het opmaken van je familiegeschiedenis. 

 

Wanneer ? 1 februari, 7 maart en 4 april 2012 telkens van 15 tot 22 uur. 

 

• Transcriberen van de Cijns- en Leenboeken uit het Renessearchief 

 

Data: 16 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 2012 telkens om 19.30 uur; locatie: kasteel 

de Renesse. Vrijwillige medewerkers zijn nog altijd welkom. Info: frans.renaerts@busmail.net. 

Info: http://fv-kempen.familiekunde-vlaanderen.be 
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FV Regio Land van Waas 

• Documentatiecentrum 

 

Adres: Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas. Open iedere zaterdag van 14 tot 17 uur, samen met de 

bibliotheek van de KOKW.  

 

• Cursus Oud Schrift 

 

Donderdagen 8, 15, 22 en 29 maart van 19.30 tot 21.30 u. 

 

• Tentoonstelling : ‘Gesneuvelden Land van Waas WO I’ in het STeM  

 

Wanneer ? Zaterdag 21 april van 14 tot 17 u. en zondag 22 april van 11 tot 17 u. 

Waar ? Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas 

 

• Voordracht: ‘De kadastrale Poppkaarten en de Ferrariskaarten als hulpmiddel voor de 

familiekunde’ door Guido Demuynck, secretaris FV-Deinze. 

 

Wanneer ? Donderdag 26 april, 20 u. 

Waar ? De voordrachten en cursussen hebben plaats in de bibliotheek van de KOKW Zamanstraat 49 te 

Sint-Niklaas. 

 

 

 

 

• Tentoonstelling: ‘Gesneuvelden Land van Waas WO I’ (Erfgoeddag 2012) 

 

Ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit WO I werden er kort na de oorlog monumenten en 

gedenktekens opgericht in onze gemeenten. Op onze dorpspleinen passeren wij dagelijks deze 

gedenktekens die ons herinneren aan de waanzin van deze gruwelijke oorlog, en waar intrieste 

verhalen van onze dierbare gesneuvelden achter schuilgaan. Onze ‘Helden’ hun namen staan er 

gebeiteld in steen, maar wie waren zij ? Hoe zouden ze eruit gezien hebben ? Waar en wanneer zijn ze 

overleden en begraven ? 

 

Bij wijze van eerbetoon aan de slachtoffers en hun families trachten wij op de Erfgoeddag 2012 een 

antwoord te vinden op deze vragen zodat we onze ‘Helden’ nooit zullen vergeten. 

 

Om een breed publiek te kunnen bereiken op de Erfgoeddag zullen Dimitri Van Laere en Frankie Van 

Rossem hun rijke collectie militaria met authentiek materiaal ter beschikking stellen waarvoor wij hen 

oprecht danken. 

 

Info: http://www.vvflandvanwaas.be 

 

 

FV Regio Mandel-Leie 

Sedert 1 januari 2012 zijn de afdelingen Kortrijk en Roeselare samengevoegd tot een grote regionale 

afdeling: Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie. Het bestuur bestaat uit het vroegere 

Roeselaarse bestuur, aangevuld met Johan Roelstraete en Bernard Bruggeman namens de vroegere 
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Kortrijkse bestuursleden. Johan Roelstraete zal de Kortrijkse regio blijven vertegenwoordigen terwijl 

Bernard Bruggeman de zaterdagpermanentie in het Kortrijkse rijksarchief zal coördineren. De 

voordrachten zullen afwisselend in Roeselare en in Kortrijk plaats vinden. Nieuw internetadres: 

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be. 

 

• Documentatiecentra 

 

De zalen van het Erfgoedhuis zijn gedurende enkele maanden niet beschikbaar wegens verbouwingen 

zodat de voordrachten die in Kortrijk plaats hebben als locatie het Dienstencentrum De Zonnewijzer 

(Lange meersstraat 6, 8500 Kortrijk) zullen hebben. 

 

In Roeselare blijft alles hetzelfde: documentatiecentrum. Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

 

Open (de zogenaamde genealogische vormingsavonden, -voormiddagen en -namiddagen) 

op de eerste zondag van de maand (9 tot 12 uur), de tweede zaterdag (13.30 tot 17 uur), 

tweede dinsdag (14 tot 18 uur), derde maandag en vierde vrijdag (18.30 tot 22 uur). 

 

Het genealogisch tijdschrift ’t Stamboompje wordt enkel digitaal gepubliceerd op onze webstek (zie 

link: tijdschrift). Je vindt in ieder nummer interessante lijsten uit de arrondissementen Kortrijk en/of 

Roeselare. 

 

• Genealogische opzoekingen in ons Roeselaars documentatiecentrum 

 

- vrijdag 27 januari (18.30 tot 22 u) o.l.v. Geert Decoene, 

- zondag 5 februari (9 tot 12 u) o.l.v. Rudy Popelier, 

- zaterdag 11 februari (13.30 tot 17 u) o.l.v. Wilfried Devoldere, 

- dinsdag 14 februari (14 tot 18 u) o.l.v. Marc Vandenberghe, 

- maandag 20 februari (18.30 tot 22 u) o.l.v. Bernard Fillieux, 

- vrijdag 24 februari (18.30 tot 22 u) o.l.v. Geert Decoene, 

- zondag 4 maart (9 tot 12 u) o.l.v. Wilfried Devoldere, 

- zaterdag 10 maart (13.30 tot 17 u) o.l.v. Rudy Popelier, 

- dinsdag 13 maart (14 tot 18 u) o.l.v. Albert Cattry, 

- maandag 19 maart (18.30 tot 22 u) o.l.v. Hector Lievens, 

- vrijdag 23 maart (18.30 tot 22 u) o.l.v. Geert Decoene, 

- zondag 1 april (9 tot 12 u) o.l.v. Rudy Popelier, 

- dinsdag 10 april (14 tot 18 u) o.l.v. Marc Vandenberghe. 

 

• Voordrachten 

 

In Roeselare: zondag 26 februari 2012 om 10 uur: jaarlijkse aperitiefbabbel. Opgelet: dit jaar heeft die 

plaats in de kleine zaal van het wijkhuis De Zilverlink (Meensesteenweg 412 – 8800 Roeselare, hoek 

Karabiniersstraat). Sprekers zijn Prof. Dr. Pascal Delheye en zijn assistent Stijn Knuts die het zullen 

hebben over wielererfgoed en dit onder de titel Kom uit het wiel ! Ontsluiting van wielererfgoed. Het 

wordt opnieuw een boeiende voormiddag. 

Toegang: 5 euro maar hiervoor krijg je ook 2 drankjes. Laat minimum een week op voorhand weten wat 

je wenst (Porto, Cyper, Duvel of Orval) bij onze secretaris Brigitte Willaert, tel. 051 20 28 83 of verwittig 

haar via e-post: mbrigitte.willaert@telenet.be. 

 

In Kortrijk: op dinsdag 27 maart 2012 om 19.30 uur in Dienstencentrum De Zonnewijzer (Lange 

meersstraat 6, 8500 Kortrijk) heeft Carlos Aelvoet het over Emancipaties en curatele. Deze registraties 

gebeurden voor de oppervoogden en houden heel wat in petto voor onze genealogen. Onbekend is 

onbemind, daarom deze interessante voordracht die zeker niet te missen is. 
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In Roeselare: op dinsdag 22 mei 2012 om 19.30 uur heeft Lieven Deneweth uit Hooglede het over 

Molenaarsfamilies. Een boeiend onderwerp dus, wie reeds enige ervaring heeft met archieven weet 

dat bepaalde molens dikwijls door dezelfde families werden uitgebaat. Spreker is een specialist op 

gebied op molenkennis. De voordracht heeft plaats in het documentatiecentrum van Roeselare. 

 

• Klasseren rouwbrieven 

 

Deze werkgroep komt samen op donderdagen 16 februari, 15 maart en 12 april. 

Info: http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be 

 

 

FV  Regio Leuven 

• Archiefnamiddagen  

 

Deze hebben plaats in het Rijksarchief te Leuven, Vaartstraat 24, 3000 Leuven, telkens op de eerste 

zaterdag van de maand van 13 tot 15.30 uur. 

 

Voor eventuele wijzigingen, kan men steeds de website van FV Regio Leuven raadplegen op 

http://home.scarlet.be/~jdebeurm/Actileuven.htm 
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• Voordrachten 

 

Deze hebben telkens van 19.30 tot 21.30u plaats in het cultuurcentrum 30CC, Romaanse Poort, 

Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven. 

 

Dinsdag 28 februari 2012: Voordracht ‘Bestuursmemorialen en staatsbladen als genealogische bron’ 

door Daniël Notredame. Deze voordracht zal plaats vinden in het Cultuurcentrum Romaanse Poort, 

Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven van 19u30 tot 21u30. 

 

Dinsdag 27 maart 2012: Uiteenzetting ‘De dienstverlening van het Rijksarchief via het internet en het 

eigen extranet’. Op verzoek van velen wordt deze praktische uiteenzetting door Daniël Notredame, 

medewerker van het Rijksarchief van Leuven hernomen. Deze uiteenzetting heeft plaats in de leeszaal 

van het Rijksarchief, Vaartsraat 24 te 3000 Leuven en dit van 19u30 tot 21u30. 

 

Dinsdag 24 april 2012: Voordracht ‘Een genealogie samenstellen zonder parochieregisters. Wat 

geblazen indien de elementaire bronnen ontbreken?’ door Eugeen Roets en Jan Caluwaerts. Deze 

voordracht zal plaats vinden in het Cultuurcentrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven 

van 19u30 tot 21u30. 

 

Info: http://home.scarlet.be/~jdebeurm/Actileuven.htm 

 

FV Provincie Limburg 

 

Documentatiecentrum: Noordlaan 6B – 1ste Verdieping-lokaal 3, 3600 Genk-Winterslag.  

 

• Genealogisch advies 

 

Het documentatiecentrum is toegankelijk voor zowel beginnende als gevorderde 

stamboomonderzoekers (met begeleiding) op woensdag (eerstvolgende data: 8 februari en 6 maart 

telkens van 17 tot 21 uur). Op zaterdag 18 februari van 14 tot 18 uur. 

 

Zaterdag 4 februari en 3 maart 2012 van 9 tot 12.30 en van 13 tot 16 uur: archiefbegeleiding door FV-

Limburg in het Rijksarchief van Hasselt o.l.v. Mathieu Kunnen. 

 

PRO-Gengebruikersgroep: we komen samen van 19 tot 20 uur in het stadhuis te Genk in zaal 2. Ook de 

verdeling van de nieuwe DVD ‘Genealogie uit Limburg’ zal daar plaats vinden. 

 

FV Regio Mechelen 

 

• Voordracht: Waar zoeken als gegevens verloren zijn gegaan ? 

 

Vrijdag 10 februari 2012 van 20 tot 22 uur, door Martien Mondelaers, voorzitter van de 

Familiekunde Vlaanderen - afdeling Diest.  

 

• Zaterdag 18 februari 2012: studienamiddag van 14 tot 17 uur, onder leiding van Patrick Jacobs 

en Anita Van Der Hoeven. Bezoek onze vernieuwde en uitgebreide bibliotheek. Goede 

begeleiding verzekerd. 
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• Vrijdag 24 februari 2012: studieavond van 20 tot 22.45 u, onder leiding van Leo Vervloet met 

ondersteuning van René Pattyn en/of Els Schelkens. Onze studieavonden zijn voor iedereen 

volkomen gratis toegankelijk. Heel veel gedigitaliseerde microfilms zijn te raadplegen mits 

reservering via mondelinge afspraak of bericht via ons mailadres. Een lijst van die films vindt u 

op onze website. 

 

• Cursussen Paleografie (Oud schrift) 

 

Duffel 

Voorlopig vergaderen de paleografiegroepen 1 en 3 nog in de leeszaal van de bibliotheek, tot er 

verhuisd kan worden naar een lokaal in kasteel ‘De Locht’. Dit lokaal is nog niet ingericht. Eenmaal alles 

klaar, worden beide paleografiegroepen hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Studiegroep 1. Deze studiegroep komt samen, o.l.v. André Hadermann in de vertelzaal van de 

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, O.-L.-Vrouwlaan 1 te Duffel, telkens op een woensdagavond van 

19 tot 21 uur. We komen samen op 8 en 22 februari 2012. Contact: andre.hadermann@base.be of tel. 

03 887 58 62. 

 

Studiegroep 2. Deze paleografische avonden o.l.v. Myriam Goedertier hebben plaats in het 

gemeentearchief, Gemeenteplaats 21 te Duffel, telkens op een maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. 

Op 6 en 20 februari 2012. Contact: myriam.goedertier@skynet.be of tel. 015 32 25 55. 

 

Studiegroep 4. Deze werkgroep staat onder coördinatie van Christine Sillis, is pas opgericht en is 

daardoor uitermate geschikt voor kandidaat deelnemers die weinig of geen ervaring hebben met het 

lezen van oude teksten. U kan informeren over de exacte data en plaat via tel. nr. 0474 57.75.59 of via 

e-post: christine.sillis@skynet.be 

 

Mechelen 

Deze paleografische studiegroep komt steeds samen op de eerste en derde zaterdag van de maand, 

van 10 tot 12 uur, in Erfgoedhuis De Semse, Schoolstraat 17 te Zwemst. Deze groep staat o.l.v. van 

Frans De Smedt, e-post: francois.de.smedt2@telenet.be. We komen samen op 4 en 8 februari 2012. 

 

Bornem 

Een groep vrijwilligers van het gemeentelijk archief houdt zich bezig met paleografie, om oude teksten 

en archivalia van het archief te transcriberen en te inventariseren. Ook beginners of geïnteresseerden 

kunnen hier terecht en worden begeleid bij het omzetten van oude paleografische teksten. Deze 

bijeenkomsten hebben plaats in de leeszaal van het gemeente archief, Landhuis, Boomstraat 1, 2880 

Bornem. Het archief is open elke woensdag van 13tot 17 uur. Contactpersoon: Gert Van Kerckhoven, 

gemeentearchivaris. Tel.: 03 889 47 18 of 03 296 91 83. Raadpleeg onze website. 

 

Waar en wanneer ? 

 

De voordracht- en studieavonden hebben steeds plaats in de bovenzaal van Bistro ‘Komisfeu’ voorheen 

Café ‘De Dijle’, Ontvoeringsplein 2, 2800 Mechelen (tegenover het station van Nekkerspoel) van 20 tot 

22.45 uur. De studienamiddagen gaan door van 14 tot 17 uur. 

 

De paleografische vormingvoormiddagen hebben plaats in het Erfgoedhuis ‘De Semse’, Schoolstraat 17 

te 1980 Zemst, van 10 tot 12 uur. 

 

Info: http://www.vvfmechelen.be 
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FV Regio Meetjesland 

 

• Documentatiecentrum 

 

Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter. Openingstijden (behoudens 

vakantie- en feestdagen): dinsdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur, vrijdag van 8.30 tot 12 

uur en zaterdag van 9 tot 12 uur. Tel. archivaris 09 325 22 37. Tel. leeszaal 09 325 22 30. 

Voordrachten 

 

 

• Genealogisch dienstbetoon 

 

Te Adegem 

Elke derde woensdag van de maand van 20 tot 22 uur in de vergaderzaal boven de bibliotheek, 

Adegem Dorp 28, 9991 Adegem. Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden 

(inventarissen staten van goed uit het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte 

parochieregisters, tijdschriften, e.d.). Verder kan je er ook alle publicaties van FV Regio Meetjesland 

verkrijgen, o.l.v. Marc Maeyens. 

 

Te Assenede 

Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli & augustus) van 20 tot 22 uur in de Stadhuisstraat 

1, 9960 Assenede (achter het oud gemeentehuis). Bibliotheek met onder andere microfilms met de 

registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van Groot-Assenede, een grote verzameling 

bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van goed uit het Meetjesland. Dit 

dienstbetoon staat o.l.v. Jackie Claeys en Frank Baete. Iedereen is van harte welkom. 

 

Info: http://www.familiekundevlaanderen-meetjesland.be 

 

 

FV Regio Oostende 

 

• Documentatiecentrum 

Kanunnik Dr. L. Colensstraat 6, 8400 Oostende, tel. 059 80 93 44 

Website: www.vvf-oostende.familiekunde-vlaanderen.be 

E-mailadres: vvf.oostende@skynet.be 

 

Openingstijden 

- zondag van 10 tot 12.30 uur; 

- maandag van 19 tot 23 uur; 

- woensdag van 13 tot 17.30 uur; 

- vrijdag van 19 tot 23 uur; 

- zaterdag van 13 tot 17.30 uur. 

 

Sluitingsdagen 2012 

zondag 8 april (Pasen) en maandag 9 april (Paasmaandag), dinsdag 1 mei (Feest van de Arbeid), 

donderdag 17 mei (O.-H.-Hemelvaart), zondag 27 mei, (Pinksteren) en maandag 28 mei 
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(Pinkstermaandag), zaterdag 21 juli (Nationale Feestdag), woensdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart), 

donderdag 1 november (Allerheiligen), zondag 11 november (Wapenstilstand), maandag 24 december 

(Kerstavond) dinsdag 25 december (Kerstmis), maandag 31 december (Oudejaarsavond). 

 

• Genealogische vormingsavonden  

 

Steeds op maandag (30 januari; 6, 13, 20 en 27 februari; 5, 12, 19 en 26 maart; 2, 16, 23 en 30 april 

2012) van 19 tot 23 uur. 

 

• Genealogische Vormingsavond ‘Oostends Schaduwarchief’ 

 

Telkens van 19.30 tot 22 uur op de eerste woensdag van de maand (1 februari, 7 maart, 4 april 2012) 

o.l.v. Jan Coopman, een vorm van dienstbetoon die we sterk aanraden aan onze leden met Oostendse 

voorouders.  

 

• Voordrachten 

 

Zaterdag 28 januari 2012 van 14 tot 17.00 uur Voordracht door Lucien Lefevere (STAM3). 

 

Vrijdag 24 februari 2012 om 20 uur voordracht door Edouard Vyvey over ‘ Criminaliteit in 

het Brugse Vrije, tijdens het ‘ancien régime’ 

 

Zaterdag 25 februari 2012 van 14 tot 17.00 uur Voordracht door Lucien Lefevere (STAM3). 

 

Zaterdag 24 maart 2012 van 14 tot 17.00 uur Voordracht door Lucien Lefevere (STAM3). 

 

Zaterdag 29 april 2012 van 14 tot 17.00 uur Voordracht door Lucien Lefevere (STAM3). 

 

• ERFGOEDDAG 2012 ‘Helden uit onze Regio’ 

Tentoonstelling en rondleiding in -Centrum Oostende 

Op zondag 22 april 2012 van 10 tot 18 uur gooit het Centrum voor Familiegeschiedenis Oostende, de 

deuren wijd open voor de Erfgoeddag 2012 

 

Een Erfgoeddag in Oostende met als thema ‘Helden’ kon onmogelijk voorbijgaan aan het zware en 

risicovol beroep van de vissers. Het Oostendse Centrum voor Familiegeschiedenis, hoefde zich niet eens 

moeite te getroosten om in de verzameling van ca. 810.000 gedachtenissen en rouwprentjes een keuze 

te maken uit de talrijke vissers die op zee omkwamen. 

 

Uiteraard beperkt de omschrijving ‘Held’ zich niet uitsluitend tot een klasse van de bevolking. In de 

bestaande collectie van het didactisch museum, hebben wij ons op andere ‘Helden’ gefocust, nl de 

geëxecuteerde weerstanders uit de laatste oorlog, die een grote rol hebben gespeeld in de bevrijding 

van ons land uit de handen van het naziregime. 

 

Bij deze gelegenheid kan men ook een bezoek brengen aan het Centrum zelf, waar men vakkundig 

wordt rondgeleid. Het FV-Centrum-Oostende bevindt zich rechtover ‘De Volksbond’, op wandelafstand 

van het station en het eindpunt van de autosnelweg A 10 (dicht bij de grote Zeeparking). Zoals steeds is 

de inkom gratis. 

 

Info: http://www.fv-oostende.familiekunde-vlaanderen.be/ 
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FV Regio Tielt 

 

• Documentatiecentrum 

 

Het centrum van de VVF-afdeling Tielt vindt u naast de bibliotheek van de Roede van Tielt, gevestigd in 

de voormalige kliniek Sint-Lucas, Beernegemstraat 3-5 (kelderverdieping), 8700 Tielt. Het lokaal is open 

elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Er is dan werkvergadering en 

gelegenheid tot opzoeken.  

 

• Werkgroep genealogie  

 

Telkens van 9 tot 12 uur op: 

4 februari 2012 o.l.v. Lucien Ailliet, 

18 februari 2012 o.l.v. Claude Moors, 

3 maart 2012 o.l.v. Paul Callens, 

17 maart 2012 o.l.v. Luc Neyt. 

 

• Tiende Familiekundige Wandelzoektocht in Dentergem 

 

i.s.m. het gemeentebestuur van Dentergem. Tot maandag 5 maart 2012 – deelnameformulieren zijn 

gratis te verkrijgen: 

 

· op het gemeentehuis bij Krist Malisse van maandag tot en met donderdagmiddag tijdens de normale 

kantooruren 

· in de POB Dentergem op woensdagnamiddag en zondagvoormiddag 

· in het documentatiecentrum van de VVF-afdeling Tielt, Beernegemstraat 5 in Tielt elke eerste en 

derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur 

· via de website van VVF-Tielt: home.scarlet.be/vvftielt. 

 

Bekendmaking winnaars op zondag 18 maart 2012 tijdens de 13de familiekundige boekenbeurs. 

 

• TWAALFDE FAMILIEKUNDIGE BOEKENBEURS TIELT 

 

Wanneer ? Zondag 18 maart 2012: boekenbe urs van 9 tot 12.30 uur 

 

Waar ? Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (dit is de Europahal kant sportvelden) 

 

Er is ruime keuze aan verscheidene standen: genealogische en geschiedkundige werken, formulieren, 

heruitgaven van naslagwerken,… Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers en 

kunnen er gegevens uitgewisseld worden. Om 11 uur bekendmaking van de winnaars van de 

Wandelzoektocht in Dentergem met uitreiking van de prijzen. 

 

Info: home.scarlet.be/vvftielt 
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Kadasterkaart 

 

FV Regio Vlaamse Ardennen 

 

• Documentatiecentrum 

Alle activiteiten hebben plaats in ons documentatiecentrum ‘Ter Maelsaecke’, Maalzaakstraat, 21 te 

Maarkedal (Etikhove). We komen samen op de eerste woensdag van de maand om 20 uur. Iedereen is 

hartelijk welkom, de toegang is gratis. 

 

Ons documentatiecentrum ‘Ter Maelsaecke’ is open: 

- elke zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur. 

- elke eerste zaterdag van de maand, van 9 tot 12 uur (na telefonische afspraak). 

 

Er kan een bezoek gebracht worden aan het documentatiecentrum na een afspraak met Marc 

Vuylsteke. Door de enorme inzet van bestuursleden zijn de doodsbrieven gemakkelijk te raadplegen. 

Onze maandelijkse activiteiten hebben plaats in ons documentatiecentrum “Ter Maelsaecke” 

Maalzaakstraat 21 – 9680 Maarkedal (Etikhove) op de eerste woensdag van de maand. 

 

• Activiteiten 

 

Woensdag 4 april 2012: voordracht door Marc de Bie ‘Dominus Vobiscum’ over het rijke Roomse leven 

van voor het concilie. 
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Woensdag 2 mei 2012: voordracht door Bernard Schotte over ‘De Tempeliers’. In zijn roman “De 

Leeuw van Vlaenderen” (1838) voert Hendrik Conscience een tempelier ten tonele die meestrijdt in de 

Guldensporenslag. 

 

Woensdag 6 juni 2012: voordracht door Guido Demuynck over ‘De kadastrale Poppkaarten en de 

Ferrariskaarten als hulpmiddel voor de familiekunde’. 

 

Woensdag 4 juli 2012: les Oud Schrift. 

 

Zaterdag 25 augustus 2012 trekken we naar jaarlijkse gewoonte samen met de heemkundige kring 

“Businarias” er op uit. 

 

• Zondag 21 oktober 2012 van 9.00 tot 12.30 uur: 28ste Oost-Vlaamse ontmoetingsdag te 

Beveren in de onmiddellijke buurt van het Rijksarchief Beveren. 

 

Info: http://www31.brinkster.com/vvfvlaamseard/activiteit.htm 

 

 

FV Regio Westkust 

• Documentatiecentrum (opgelet: nieuw !) 

 

Erfgoedhuis, Leopold II-laan, Oostduinkerke. 

E-post: vvfwestkust@gmail.com 

 

Openingstijden: het documentatiecentrum is opnieuw open van 13.30 tot 17.30 uur en zo zal het 

voortaan elke zaterdag toegankelijk zijn (feestdagen uitgezonderd). Ook op elke eerste woensdag van 

de maand van 19 tot 22 uur is kunnen opzoekingen onder deskundige leiding gebeuren. De bibliotheek 

bevat een uitgebreide documentatie over de Westhoek aan weerskanten van de ‘schreve’ zoals 

alfabetische tafels van de burgerlijke stand van het begin tot 1970 (fusies), parochieregisters, enz. over 

de Westhoekgemeenten. 

 

• Hoe begin ik aan mijn stamboom? Een initiatiecursus van 5 donderdagavonden. Lokaal: 

nog te bepalen (in Koksijde of Veurne) 

 

1 Hoe begin ik eraan? 

Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van gegevens. Basisregels 

voor genealogieën, kwartierstaten. 

 

2 Register burgerlijke stand 

Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven, privacywetgeving, bevolkingsregisters 

 

 

3 Parochieregisters 

Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen, inleiding tot Latijns schrift 

 

4 Andere bronnen 

Staten van goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken, internet, … 

 

5 Geleid bezoek aan het provinciaal VVF-documentatiecentrum 
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Deelname in de kosten: 30 euro (syllabus inbegrepen) 

Data: donderdag 1, 8, 15, 22, 29 maart 2012 

Inlichtingen M. Derudder 058 31 16 57 marc.derudder@vtiveurne.be 

 

Interesse? Gelieve uw naam, adres en e-mailadres op te geven zodat we u kunnen verwittigen 

van zodra de planning definitief is 

 

Info: www.vvf-westkust.be  

 

 

 

Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (Handzame) 

 

 

Elflijnenlaan 3, 8610 Handzame 

Internetadres: www.vcgh.be 

E-post vcgh@scarlet.be 

 Tel. 051 56 74 79 

 

Openingstijden: van maandag t.e.m. vrijdag, elke dag vanaf 9 tot 12 uur en vanaf 13 tot 17 uur. 

 

Het VCGH is open op zaterdagvoormiddag, elke 1e en 3de zaterdag van de maand, telkens van 9 tot 

11.45 uur, om opzoekingen te doen. Voor bijkomende informatie: zie webstek. 

. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

namens alle vrijwilligers en medewerkers van Familiekunde Vlaanderen, 

 

dr. Valerie Vermassen 

Coördinator  Familiekunde Vlaanderen vzw 

 

 


