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Afdeling gesticht op 8 november 1990 en omgevormd naar vzw op 31 maart 2009.

Vergaderlokaal: leeszaal van het documentatiecentrum, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-Bijgaarden.

Vergaderlokaal ledenvergaderingen: cc Westrand, Kamerijklaan te 1700 Dilbeek.

Bestuur

– Voorzitter:
Alfons DEPESTER, Schapenstraat 76 te 1750 Lennik

– Ondervoorzitter:
Guy VANSNICK, Busingenstraat106 te 1750 Lennik

– Secretaris:
Gilbert BUYST, Snikbergstraat 46 te 1700 Dilbeek

– Penningmeester:
Gilbert PUTTAERT, Kleinekapellaan 66 te 1700 Dilbeek

– Bestuursleden:
Jan ERKELBOUT, Smissenbosstraat 79 te 1700 Dilbeek
Majella MARTELE, Kattestraat 5 te 1750 Lennik
Danny MATTHYS, Velodroomstraat 233 te 1710 Liedekerke
Léon VERHEYLEWEGEN, Gaasbeekstraat 18 te 1701 Itterbeek

– Effectieve leden:
Gustaaf COOREMAN, Itterbeeksebaan 124 te 1700 Dilbeek
Piet de CONINCK van NOYEN, Lusthuizenlaan 11 te 1700 Dilbeek
Johny LANCKRIET, Konijnenberg 21 te 1702 Groot-Bijgaarden
Jos SEGERS, Reuzestraat 44 te 1761 Roosdaal
Petrus VAN DEN CRUYCE, Broekstraat 1 te 1730 Kobbegem
Paul VANDENSTEENE, Openveldlaan 12 te 1702 Groot-Bijgaarden

– Ere-ondervoorzitter: Piet de CONINCK van NOYEN
– Bibliothecaris: Alfons DEPESTER
– Webmeester: Paul VANDENSTEENE
– Redactie nieuwsbrief: Gilbert BUYST
– Netwerkbeheerder: Petrus VAN DEN CRUYCE
– Indexering tijdschriften: Gustaaf COOREMAN
– Indexering bevolkingsregisters: Gilbert PUTTAERT en Jos SEGERS
– Vrijwillige medewerker:

 Luc DE GREEF
– Gelegenheidsmedewerkers op de PKW: Chris, Nicole, Marie-Claire, Marleen

Vertegenwoordiging

– Lid van de Algemene Vergadering van Familiekunde Vlaanderen vzw:
Gilbert BUYST
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Alfons DEPESTER
Majella MARTELE
Gilbert PUTTAERT
Guy VANSNICK

– Lid van de Raad van Bestuur van Familiekunde Vlaanderen vzw
Gilbert BUYST
Alfons DEPESTER
Majella MARTELE

– Afgevaardigde in de Cultuurraad gemeente Dilbeek
Gilbert BUYST
Gilbert PUTTAERT (vervanger)

Bestuursvergaderingen

9 januari 2017 Dagelijks Bestuur
16 januari 2017 Algemene Statutaire Vergadering
16 januari 2017 Raad van Bestuur
13 februari 2017 Dagelijks Bestuur
6 maart 2017 Dagelijks Bestuur
10 april 2017 Dagelijks Bestuur
8 mei 2017 Dagelijks Bestuur
5 juni 2017 Dagelijks Bestuur
12 juni 2017 Raad van Bestuur
4 september 2017 Dagelijks Bestuur
10 oktober 2017 Dagelijks Bestuur
14 november 2017 Dagelijks Bestuur
18 december 2017 Raad van Bestuur

Activiteiten

11 januari 2017
Nieuwjaarsvergadering
Met officiële overhandiging van zijn kwartierstaat aan Willy Segers, burgemeester van Dilbeek.
Met officiële voorstelling van de uitgave “Gezinsreconstructies van Sint-Ulriks-Kapelle van 1692 
tot 1916” en met voorstelling van het jaarprogramma 2017.
Afsluiting met een drankje.
25 deelnemers.
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8 februari 2017
Lezing “Waar komen onze familienamen vandaan”, door Prof. Dr. Magda Devos,  ere-professor 
van de Universiteit Gent
Prof. dr. Magda Devos, ere-professor van de Universiteit Gent ging in deze lezing nader in op de grote 
verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we ondervinden om de 
oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. Wat betekenen bv. namen als Maes, 
Borremans, Carlier, De Sutter en Hanegreefs en van waar komen ze ? 
Personen die hun familienaam opgaven kregen hiervan een verklaring.
26 deelnemers.

13 maart 2017
Geleid bezoek aan het documentatiecentrum van het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis.
Jubelpark 3 te 1000 Brussel. Parking op de esplanade van het Jubelpark.
Het KLM bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Voorts bewaart het ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische 
Militaire geschiedenis. Het KLM bezit de dossiers van alle officieren geboren voor 1900 alsook de 
dossiers van onderofficieren en soldaten geboren tussen 1845 en 1888.
Dit was dus zeer interessant voor wie voorouders zoekt in het Belgisch leger.
15 deelnemers (aantal beperkt door de organisatie).
Vermits er meer kandidaten waren om deel te nemen aan dit geleid bezoek zal een tweede bezoek 
voorzien worden in het voorjaar 2018.

12 april 2017
Oefening Oud Schrift door René Jammart
De praktijk is de beste leermeester. Een les met enkele eenvoudige opgelegde oefeningen die samen 
met de lesgever werden opgelost. 
Met voorbeelden uit het schepenarchief en het notariaat, periode 18e en 17e eeuw.
Het werd een leerrijke avond.
13 deelnemers.

10 mei 2017
Lezing 'Het nut van universitaire en wetenschappelijke bibliotheken voor de familiegeschiedenis'
door Felix Waldack, voorzitter Familiekunde Vlaanderen – regio Gent.
Veel genealogen beperken zich voor hun opzoekingen tot de parochieregisters en de registers van de
burgerlijk stand. Sommigen wagen zich iets verder in bewerkingen van o.a. staten van goed of 
fiscale bronnen. De doorgewinterde genealoog zoekt in het archief zelf in alle beschikbaar 
materiaal. Een voorbeeld hiervan zijn de (universitaire) bibliotheken waar wetenschappelijke 
werken worden bewaard. Deze voordracht probeerde de familiekundige wegwijs te maken in de 
uitgebreide catalogi. Alle Belgische universitaire en wetenschappelijke bibliotheken kwamen aan 
bod.
15 deelnemers.

10 juni 2017
23ste Praat- Kaas- en Wijnavond
Zoals vorige jaren werd het een gezellige bedoening met een verzorgd kaas en vlees buffet. Bij een 
hapje en een drankje kon je er praten over genealogie. Een kans om in een gemoedelijke sfeer 
genealogische collega's te ontmoeten en gegevens uit te wisselen. Uiteraard waren familie, vrienden
en kennissen ook van harte welkom.
73 deelnemers.
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30 september 2017
Geleid bezoek aan het kerkhof Vogelenzang te Anderlecht, door Jan Erkelbout
Deze begraafplaats dateert pas van 1954 maar is voor genealogen toch een bezoek waard. Zoals op 
elke Brusselse begraafplaats liggen hier enkele bekende personen.
Als genealogen uit de Rand kiezen we speciaal dit kerkhof omdat er veel Vlaamse namen te vinden 
zijn. Deze mensen hadden ongetwijfeld hun roots in het Pajottenland en zelfs in het hele Vlaamse 
land. We zien er veel vertrouwde familienamen met onverwachte en ongewone schrijfwijzen.
Onze belangstelling ging ook gaan naar het achterste gedeelte van dit zeer grote kerkhof. Daar 
achteraan, onzichtbaar van aan de inkom, bevinden zich 1250 grote oude grafmonumenten. Ze 
werden destijds overgebracht van het verdwenen kerkhof (1866) aan het Rustplein. Bij gewone 
rondleidingen krijgt dit gedeelte nauwelijks aandacht (‘…daar komt immers niemand meer…’).
Wij boden de deelnemers aan de wandeling een alfabetische lijst en een plan aan van deze 1250 
majestueuze zerken, zodat een interessante vermelding snel kan teruggevonden worden.
17 deelnemers.

11 oktober 2017
Oefening Oud Schrift door René Jammart
Hoe begin ik met het ontcijferen van oud schrift - de basisbegrippen
Hoe maak ik een transcriptie van een Latijnse tekst uit de 8ste eeuw - de aanzet
Samen met de lesgever maakten we zelf enkele transcripties van teksten uit de 18e en 17e eeuw
De praktijk is de beste leermeester. Het werd weerom een leerrijke avond.
17 deelnemers.

8 november 2017
Lezing “Kapelle en zijn zigeuners”, door Herman Roesems
In samenwerking met Davidsfonds Dilbeek-Wolsem
Op de kerkhoven van Sint Ulriks Kapelle vind je tientallen graven van zigeuners. Waarom worden 
deze zigeuners allemaal in Kapelle begraven? Wanneer is deze traditie begonnen? En vooral: wat en
wie zijn de zigeuners, en waar komen ze vandaan? Wat klopt er van de verhalen en legendes die 
over hen verteld worden? En wat is (of was) het impact van de zigeunertradities op een landelijk 
dorpje als Kapelle. We proberen een tipje van de sluier op te lichten in deze voordracht."
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69 deelnemers.

13 december 2017
'Genealogische contactavond' – De leden zelf aan het woord.
Traditiegetrouw sloten wij het jaar af met een genealogische contactavond waar de leden zelf aan 
het woord komen en hun bevindingen en opzoekingen kunnen delen met de ander leden.
9 deelnemers.

Publicaties

'Gezinsreconstructies van Sint-Ulriks-Kapelle van 1692 tot 1916”
Auteur: Léon Verheylewegen.
Na het geslaagde boek over de gezinnen in Itterbeek, had Léon
Verheylewegen de moed en het geduld om een gelijkaardig werk
te maken over Sint-Ulriks-Kapelle. Opnieuw werden alle akten
uit de parochieregisters en de Burgerlijke Stand ter hand
genomen om de puzzel van de gezinnen te ontwarren. Een
puzzel die uiteindelijk 570 pagina’s dik werd.
Ook uit de naburige gemeenten dienden veel akten te worden
bekeken.
Het valt ook op dat er tot in 1916 gezocht werd. Hiertoe werden
de originele akten 
uit het gemeentelijke archief bestudeerd. De jarenlange ervaring
van Léon Verheylewegen maakt dat zijn nieuw boek opnieuw
een uitstekende kwaliteit vertoont. Kortom, het is een onmisbaar
boek voor wie Sint-Ulriks-Kapelle bestudeert en de omgeving
tussen Asse en Dilbeek.
D/2016/9752/5 – Kostprijs: 60,00 euro – 561 pagina's.
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'Indexlijsten van Geboorten, Huwelijken en Overlijdens – 1796-1917 – Ternat – Wambeek – Sint-
Katherina-Lombeek”
Auteur: Jos Segers
Deze indexlijsten bevatten alle geboorten, huwelijken en overlijdens uit de burgerlijke stand van 
1796 tot 1917 voor de gemeenten Ternat en Wambeek en van 1798 tot 1917 voor de gemeente Sint-
Katherina-Lombeek.

Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling ook het
nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam, geboorteplaats en ouderdom van de vader en de 
moeder vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook het 
nummer van de huwelijksakte, de geboortedatum, geboorteplaats en namen en voornamen van de 
ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van de 
overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de moeder 
en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor wie in
de betrokken gemeenten opzoekingen doet.

indexen Wambeek – D/2017/9752/1 – 278 blz. – kostprijs: 20,00 euro.
indexen Ternat – D/2017/9752/2 – 386 blz. – kostprijs: 27,00 euro.
indexen Sint-Katherina-Lombeek – D/2017/9752/3 – 402 blz. – kostprijs: 27,00 euro
reeks van 3 indexen kostprijs: 70,00 euro

Website

De website wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld door onze webmeester.
Sinds de start van de telling op 24/12/2015 werd de website bezocht door 4428 bezoekers die in 
totaal 5893 pagina's consulteerden (stand op 23/12/2017).
Dit is een gemiddelde per maand van 152 bezoekers/184 pagina's en een gemiddelde per week van 
35 bezoekers/42 pagina's.
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De top 5 van bezoekers:
België: 4051 – Groot-Brittannië: 125 – Nederland: 69 – Verenigde Staten: 64 – Frankrijk: 29.
Verder volgen: Duitsland: 20 – Luxemburg: 10 en Canada: 7.

Nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief omvatte dit jaar 102 bladzijden en werd verstuurd naar 410 abonnees.
Er werden, in de rubriek “Vraag en Antwoord”, 11 vragen en 6 antwoorden opgenomen die 
ingezonden werden door de lezers.
De nieuwsbrief bevatte naast de vaste rubrieken  “Activiteiten”, “Interessante websites”, “Nuttige 
tips” en “Schenkingen” ook heel wat mededelingen, interessante artikels, nieuws en nieuwe 
publicaties.

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum was in 2017 op volgende dagen geopend:
12/01 – 28/01 – 09/02 – 25/02 – 09/03 – 20/03 – 13/04 – 22/04 – 11/05 – 27/05 – 08/06 – 24/06 – 
14/09 – 23/09 – 12/10 – 28/10 – 09/11 – 25/11 – 14/12 – 23/12.
Het documentatiecentrum was ook open op volgende dagen na voorafgaandelijke afspraak: 27/02 – 
15/05 – 22/05 – 10/07 – 17/07 – 21/08 – 18/12.
In totaal was het documentatiecentrum dus 27 maal geopend voor het publiek en in totaal waren er 
97 bezoekers.

Projecten

“De appel en de boom” – Een educatief project rond familiegeschiedenis

In samenwerking met Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en aan aantal ander actoren diende FV 
regio Dilbeek vzw in 2015 een subsidieaanvraag
erfgoedontsluiting in bij de Provincie Vlaams-Brabant. 
Voor FV regio Dilbeek vzw verleenden Gilbert Buyst en
Majella Martelé hun medewerking.
(In de opstartfase werkte ook André Janssens mee.)

Het project kreeg zijn uiteindelijke vorm in volgende paketten.

“Misia's Missie – Op speurtocht naar je familieverleden”
Een lessenpakket voor de 2de graad lager onderwijs.

Ieder kind heeft een uniek familieverhaal. Via het pakket
“Misia’s missie” bieden we een kant-en-klaar educatief pakket
aan waarin we kinderen uit de tweede graad lager onderwijs
laten kennismaken met de boeiende wereld van de
familiegeschiedenis. Het educatief pakket is voor iedereen
gratis online beschikbaar via www.erfgoedindeklas.be en via 
www.familiegeschiedenis.be.
De centrale figuur in dit educatief pakket is Misia, die 
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op zoek gaat naar haar eigen familiegeschiedenis en zo meer te weten komt over haar bekende 
grootvader, de cellist Adrien François Servais. Gedurende zes lessen neemt ze de leerlingen mee 
op speurtocht.
Het lessenpakket bestaat uit zes modules die elk een eigen deelthema hebben.

 Mijn familieboom: de kinderen maken kennis met het personage Misia en haar familie en
ze vullen hun eigen familieboom in. 

 Op speurtocht in het verleden: in deze les komen de leerlingen de opa van  Misia, 
François Servais, op het spoor. Ze vinden wie hij was en hoe hij leefde. Op die manier 
ontdekken de leerlingen dat men vroeger 
anders leefde dan vandaag.

 Archiefbezoek: de kinderen komen in contact met een archief, de functies van een archief
en het werk van de archivaris. De les bestaat uit twee delen: een voorbereiding in de klas 
en 
een opdracht in het archief zelf (optioneel).

 Familienaam: in deze les wordt stilgestaan bij de betekenis van een voor- en familienaam.
Daarnaast maken de leerlingen ook hun eigen wapenschild.

 Eigen familiegeschiedenis: we zoomen in op de eigen familiegeschiedenis. Wat zijn de 
leerlingen thuis te weten gekomen? Er komen enkele grootouders naar de klas, ze kunnen
door de leerlingen geïnterviewd worden.  

 De herinneringsdoos: de leerlingen ontdekken aan de hand van muziek, kledij en foto’s 
de evolutie doorheen enkele tijdsperiodes. Ze krijgen ook tijd en ruimte om aan een 
herinneringsdoos te werken.

Na het doorlopen van het educatieve lessenpakket hebben de leerlingen antwoorden gekregen op 
de vraag ‘wie ben ik en waar kom ik vandaan?’. Aan de hand van hun eigen familiegeschiedenis is
bovendien het tijdsbesef gegroeid. De kinderen maken eveneens kennis met het speurwerk dat bij 
historisch onderzoek hoort en leren meer over het belang van het bewaren van archiefmateriaal.
Het pakket werd ontwikkeld door een samenwerking van verscheidene erfgoedorganisaties: 
Stadsarchief Halle - den Ast, Gemeentearchief Dilbeek, Familiekunde Dilbeek, Familiekunde 
Vlaanderen, Vzw Servais en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei in samenwerking met het 
expertisecentrum Onderwijsinnovatie VIVES campus Tielt.

Dit lessenpakket werd ook genomineerd voor de Bib Web Awards 2017, georganiseerd door de 
Bibliotheekschool van Gent. De award wordt uitgereikt voor verdienstelijke websites en 
-toepassingen binnen de Vlaamse BDI-sector. De uitreiking vond plaats op 4 december 2017 en 
'Misia's Missie” werd bekroond met de bronzen award in de categorie “Vroeg Wijs”.
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“1, 2, 3 familie! Met Misia op speurtocht naar je familieverleden!”
Een educatieve inspiratiebundel over familiegeschiedenis voor de 3de kleuter.

Ieder kind heeft een uniek familieverhaal. Via de
inspiratiebundel “1 2 3, familie! Met Misia op 
speurtocht in het familieverleden” bieden we een
educatieve inspiratiebundel aan waarin we kinderen 
uit de derde kleuterklas laten kennismaken met de 
boeiende wereld van de familiegeschiedenis. 
Het educatief pakket is voor iedereen gratis online
beschikbaar via www.erfgoedindeklas.be en via 
www.familiegeschiedenis.be.
De leidraad in deze inspiratiebundel is Misia, die op 
zoek gaat naar haar eigen familiegeschiedenis en zo 
meer te weten komt over haar bekende grootvader
Adrien François Servais (een wereldberoemde cellist 
uit Halle). Gedurende verschillende dagen neemt ze de
kleuters mee op speurtocht. Er worden hierbij vijf
deelthema’s aangeboden die over één à twee weken
verspreid kunnen worden.
Doorheen de verschillende dagen worden de kleuters 
via allerlei activiteiten meegenomen op ontdekkings-
tocht in hun eigen familiegeschiedenis. De handleiding 
is stap voor stap uitgewerkt. Het materiaal voor de
leerkracht 
en het materiaal voor de kleuters werden opgenomen.
Bij deze inspiratiebundel hoort ook een boekenpakket rond familie. Met deze boeken kan je aan de
slag gaan in sommige activiteiten of in het hoekenwerk. Het boekenpakket kan je samen met de 
gedrukte inspiratiebundel, een CD en de handpop van Misia als boekentrolley gratis ontlenen in 13
bibliotheken van de regio Pajottenland & Zennevallei (in de gemeenten Affligem, Beersel, 
Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle,  Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-
Pieters-Leeuw en Ternat). Maar ook buiten deze regio kan je met de inspiratiebundel zelf aan de 
slag.
Het pakket werd ontwikkeld door een samenwerking van verscheidene erfgoedorganisaties: 
Stadsarchief Halle - den Ast, Gemeentearchief Dilbeek, Familiekunde Dilbeek, Familiekunde 
Vlaanderen, Vzw Servais en Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei in samenwerking met het 
expertisecentrum Onderwijsinnovatie VIVES campus Tielt en de lokale bibliotheken van de regio 
Pajottenland Zennevallei. 

Indexeringen in gemeentelijk archief Dilbeek
Ook dit jaar waren onze medewerkers actief in het gemeentearchief van Dilbeek waar ze verder 
werkten aan het indexeren van de bevolkingsregisters van Dilbeek en zijn deelgemeenten 
Itterbeek, Schepdaal, Sint-Martens-Bodegem, Groot-Bijgaarden en Sint-Ulriks-Kapelle.
Intussen werd ook gestart met het verwerken van de reeds bestaande indexen in de algemene 
index.
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Bibliotheek

De bibliotheek in ons documentatiecentrum bevat een rijke schat aan informatie voor de 
genealogen. Hierna volgt een beknopt overzicht van wat u er zoal kan vinden. Kom dus gerust eens 
een kijkje nemen tijdens de openingsuren.

Boeken
Onze bibliotheek bevat momenteel ca 2100 boeken waarvan ongeveer:

- Parochie- en burgerlijke stand:
o 283 boeken met klappers en akten
o 21 burg. stand boeken en indexen
o 21 burg. stand boeken, indexen en akten

- Namen en families:
o 502 boeken over personen en families en 4 digitale boeken
o 3100 kwartierstaten
o 117 boeken met verzamelingen van kwartierstaten

- Gemeenten:
o 693 boeken
o 100 digitale documenten

- Gezinsreconstructies:
o 83 boeken

- Algemene werken:
o 247 boeken
o 4 digitale boeken

- Indexen:
o 98 boeken
o 15 digitale boeken

- Kiezerslijsten:
o 146 boeken
o 10 digitale boeken

- Heraldische werken:
o 27 boeken

Verzamelingen
      - 92.000 rouwbrieven met index, uitsluitend te raadplegen in digitale vorm.
      - 123.000 bidprentjes met index, volledig in digitale vorm. Hiervan zijn 33.000 bidprentjes op 
papier en met een gedetailleerde digitale index raadpleegbaar.
      - bidprentjes van de “ Broeders van de Christelijke Scholen” en oude bidprentjes.

Tijdschriften
Daarnaast bevat onze bibliotheek:
- 16 tijdschriften van FV-afdelingen en andere genealogische verenigingen, waaronder  
   “Vlaamse Stam”, samen 175 jaargangen en een 1000-tal nummers.
- 3 familietijdschriften, samen 45 jaargangen en 200-tal nummers.
- 21 tijdschriften van heemkundige, geschiedkundige en culturele kringen, samen 290 
   jaargangen en 1500 nummers.
   Sommige jaargangen zijn niet volledig of ontbreken.
- De volledige reeks van L’Intermediaire / De Bemiddelaar van SCGD is beschikbaar met indexen 
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op papier.
- Van 6099 artikelen in de tijdschriften is een gezamenlijke digitale index opgesteld.
Deze digitale index is volledig in de cataloog geïntegreerd en raadpleegbaar met de cataloog.

Standen

“52 ste Congres Familiekunde Vlaanderen te Brugge”
Zaterdag 25 maart 2017
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen regio Brugge
Locatie: Stadshallen belfort, Brugge

“3 de Dag van de familiegeschiedenis te Brugge”
Zondag 26 maart 2017
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen regio Brugge
Locatie: Stadshallen belfort, Brugge

“Hobbymarkt te Asse”
Zondag 28 mei 2017
Organisatie: Rodenbachfonds
Locatie: zaal 'T Jass, Asse
Een negental bezoekers waren geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en 
schreven zich in voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

“Dag van de Dilbekenaar”
Zaterdag 23 september 2017
Organisatie: Cultuurraad gemeente Dilbeek
Een tiental bezoekers waren geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en 
schreven zich in voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

“Erfgoedmarkt te Essene (Affligem)”
Vrijdag 8 december 2017
Organisatie: door Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
Locatie: Onze-Lieve-Vrouw Bezoekingskerk te Essene (Affligem)
Een vijftal bezoekers waren geïnteresseerd om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en 
schreven zich in voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Opgemaakt door:
Gilbert Buyst
Secretaris
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