Info

Werkgebied

Documentatiecentrum
Schoolmeestershuis (oud gemeentehuis)
1ste verdieping
Gemeenteplein
B1702 GrootBijgaarden

FV regio Dilbeek vzw omvat:

Openingsuren:
2de do v/d maand: 20u tot 22u
4de za v/d maand: 10u tot 12u
Juli en augustus gesloten.
1ste en 3de maandag van 9u30 tot 11u00
op afspraak.
Onze website:
http://fvdilbeek.familiekundevlaanderen.be
Vragen en voorstellen via:
info@fvdilbeek.familiekundevlaanderen.be
Maandelijkse ledenvergadering elke tweede
woensdag van de maand (Zie detail in
Dilbeekinfo,
website
familiekunde
vlaanderen.be, website uitinvlaanderen.be,
maandelijkse digitale nieuwsbrief en op onze
website)

Wens je op de hoogte te blijven van onze
activiteiten schrijf je dan in op onze
maandelijkse NIEUWSBRIEF
Bezorg je mailadres op
info@fvdilbeek.familiekundevlaanderen.be
met vermelding NIEUWSBRIEF

Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek,
Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen,
Halle, Herne, Hoeilaart, KapelleopdenBos,
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise,
Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal,
SintGenesiusRode, SintPietersLeeuw, Ternat,
Vilvoorde, Wemmel.

Zin in het leren
ontdekken
van je
familiegeschiedenis?

FV regio Dilbeek vzw aanvaardt in dank alle
genealogische schenkingen zoals bidprentjes,
rouwbrieven, enz.
Interesse om mee te werken?
Wij zoeken vrijwilligers die willen meewerken
aan wat wij doen  en waarom niet?
Aan de organisatie en werking van onze
afdeling.
Contacteer ons vrijblijvend:
info@fvdilbeek.familiekundevlaanderen.be
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Voorstelling
Opgericht op 8 november 1990, stelt
FV regio Dilbeek vzw zich tot doel mensen te
helpen bij hun opzoekingen naar hun herkomst,
wie hun voorouders zijn en hoe die leefden.
Elke tweede woensdag van de maand is er
daartoe, in het Ontmoetingscentrum
Westrand te Dilbeek, een genealogische
voordracht.

Onze bibliotheekcatalogus kan
geraadpleegd worden op
http://fvdilbeek.familiekundevlaanderen.be

In ons documentatiecentrum in het
Schoolmeestershuis op het gemeenteplein
van Groot Bijgaarden zal je heel wat
genealogische informatie vinden.
Raadpleeg hiervoor onze website.
Van FV Dilbeek vzw of van haar leden
verschenen onder meer de kwartierstaten
van 8 Dilbeekse burgemeesters, de
bewerkte Hoofd en haardtellingen van
1702 en 1747, gehouden in de 6 Dilbeekse
deelgemeenten, de huwelijksboeken (BS)
voor alle deelgemeenten van Dilbeek,
Lennik en Roosdaal, het boek de Abdissen
van GrootBijgaarden en de Gezins
reconstructie van Itterbeek van 1568
tot 1915, SintUlrikskapelle van 1692 tot
1916 en SintMartensBodegem 1615 tot 1918.
De indexen van geboorten, huwelijken en over
lijden van Dilbeek 17921920, Schepdaal 1827
1920, Ternat 17961917, Wambeek 17961917,
SintKatharinaLombeek 17181917.

Wat kan je bij ons vinden?
150.000 bidprentjes
102.000 rouwbrieven
2100 boeken waaronder:
Klappers op de parochieregisters
Voorouderreeksen  Burgerlijke stand
Familiegeschiedenissen en 3100 kwartier
staten
CD's
Tijdschriften
Maandelijkse digitale nieuwsbrief
183 gezinsreconstructies
Gegevens uit andere provincies (o.a. West
Vlaanderen, OostVlaanderen)
Heraldische werken
De index van bidprentjes, rouwbrieven en
KWlijst zijn ook raadpleegbaar op onze
website.

FV regio Dilbeek vzw documentatiecentrum
"Schoolmeestershuis" (oud gemeentehuis)

Activiteiten:
Maandelijks laten wij een spreker aan het
woord over een boeiend onderwerp.
Geregeld combineren wij deze lezingen met
enkele teksten, die door de aanwezigen
samen worden gelezen en ontcijferd.
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