
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 2 februari 2017

Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten: Affligem, Asse, Beersel, 
Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, 
Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Meise, Merchtem, 
Pepingen, Opwijk, Overijse, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel.
Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van ervaring, ontmoeting en samenwerking op het 
vlak van familiekunde en verwante wetenschappen staan daarbij centraal.

Werkten mee aan dit nummer
Roland Vermeiren, Erwin Octaaf D'hoe

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 8 februari 2017 te 20 uur – “Waar komen onze familienamen vandaan.” Prof. 
dr. Magda Devos, ere-professor van de Universiteit Gent zal in deze lezing nader ingaan 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 ? 
Dit is de uitgestelde lezing voorzien in september 2016. Personen die toen hun familienaam 
opgaven zullen deze hier verklaard krijgen.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
Uw aanwezigheid bevestigen voor 3 februari 2017 via info@fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be

Maandag 13 maart 2017 te 14 uur 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 is dus zeer interessant voor wie voorouders zoekt in het Belgisch leger.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen.
Inschrijven voor 1 maart 2017 via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Zaterdag 25 maart 2017  52ste Congres Familiekunde Vlaanderen te Brugge
Zondag 26 maart 2017 3de editie van de Dag van de Familiegeschiedenis te Brugge
Onze afdeling zal op beide dagen aanwezig zijn met een stand.
Meer info verderop in deze nieuwsbrief.
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Woensdag 12 april 2017 te 20 uur “Oefening Oud Schrift” onder de deskundige leiding van 
de heer René Jammart. De praktijk is de beste leermeester. Een les met enkele eenvoudige 
opgelegde oefeningen die we samen met de lesgever zullen oplossen. 
Met voorbeelden uit het schepenarchief en het notariaat, periode 18e en 17e eeuw.
Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te spijkeren,  niet. Het wordt zeker en vast 
een leerrijke avond.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum van FV regio Dilbeek vzw, gelegen op de eerste verdieping van 
het “Schoolmeestershuis” (rechts van het Pampoelhuis en voormalig gemeentehuis), 
Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open elke 2  e   donderdag van de maand van 
20.00 tot 22.00 uur en elke 4  e   zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Openingsuren voorjaar 2017

donderdag 9 februari – zaterdag 25 februari
donderdag 9 maart – zaterdag 25 maart (gesloten, Nationaal Congres)

donderdag 13 april – zaterdag 22 april
donderdag 11 mei – zaterdag 27 mei
donderdag 8 juni – zaterdag 24 juni

Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage 
van 2,00 euro.

NIEUWE BESTUURSPLOEG

Op de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van 16 januari 2017 werd de nieuwe 
bestuursploeg samengesteld.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Alfons Depester, voorzitter
Guy Vansnick, ondervoorzitter

Gilbert Buyst, secretaris
Gilbert Puttaert, penningmeester

De Raad van Bestuur bestaat verder uit volgende leden:
Jan Erkelbout

Majella Martelé
Danny Matthijs

Léon Verheylewegen

Effectieve leden van de Algemene Vergadering:
Gustaaf Cooreman, Piet de Coninck van Noyen, Johny Lanckriet, Jos Segers,

Petrus Van den Cruyce, Paul Vandensteene
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CONGRES 2017 FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Op zaterdag 25 maart 2017 heeft het 52ste congres van Familiekunde Vlaanderen plaats 
te Brugge. De dag erop, 26 maart 2017, volgt de derde editie van de Dag van de 
Familiegeschiedenis.
Het grootste genealogisch evenement van België is dus in 2017 te gast in Brugge, meer nog: 
in de Brugse historische toplocaties, waaronder het Belfort en het stadhuis.
Tijdens dit genealogisch topweekend georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen 
verwelkomen we je voor een bezoek aan de tweedaagse genealogische beurs en nodigen we je
van harte uit om het gevarieerd voordrachtenprogramma bij te wonen in het prachtige 
historisch kader van het Belfort te Brugge.
Het thema is woongeschiedenis. Centraal staat de vraag “waar woonden mijn voorouders?”. 
Je kan tijdens dat weekend in maart 2017 terecht voor inspiratie en advies om je te helpen de 
(woon)geschiedenis van je voorouders te reconstrueren.

Het volledige programma kan je raadplegen via volgende link:
http://familiekunde-vlaanderen.be/nieuws/congres-en-dag-van-de-familiegeschiedenis-2017-0

Inschrijven als congresdeelnemer kan via:
http://congresfamiliekundevlaanderen2017.brugseverenigingen.be/

JODEN EN JODENDOM IN BELGIE

De bronnen met betrekking tot het Jodendom en de Joodse bevolking in België zijn nagenoeg 
ontelbaar. Jammer genoeg zijn ze weinig gekend en verspreid over een groot aantal private en 
publieke (archief)instellingen. De publicatie van een bronnengids over het Jodendom en de 
Joodse gemeenschap in België, 19de-21ste eeuw, vult deze lacune eindelijk op.

Met meer dan 1.000 beschrijvingsfiches van beschikbare archiefbestanden, is de bronnengids 
een onmisbaar zoekinstrument. De gids beantwoordt aan een viervoudig opzet, geheel in lijn 
met de opdrachten van het Rijksarchief:

1. het maatschappelijk geheugen in stand houden; 
2. een fundamentele ondersteuning bieden aan wetenschappelijk onderzoek in enge zin 

en zowel ervaren onderzoekers als gelegenheidsonderzoekers, Belgen of 
buitenlanders, vertrouwd maken met de bronnen over de politieke, economische, 
culturele, sociale aspecten en het leefmilieu van de Joodse gemeenschap in België 
(migratiegeschiedenis en onderzoek naar de inbedding van migranten in het 
sociaaleconomisch en stedelijk weefsel); 

3. zoekpistes bieden voor familiale of genealogische studies; 
4. het archivalisch erfgoed valoriseren.

Hoe bestellen?
De archiefgids Bronnen voor de geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België (ISBN 
978-2-39000-046-4) verschijnt in januari 2017 en is te koop voor € 49,95 in de archiefwinkel 
van het Algemeen Rijksarchief.. Elektronisch bestellen kan via een e-mail aan 
publicat@arch.be.

Bron: Nieuwsbrief Rijksarchief - Januari 2017
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1794 DENOMBREMENT GROOT-BIJGAARDEN

1794 Denombrement Groot-Bijgaarden

In het zeer rijke stadsarchief van de stad Brussel wordt in de inventaris opgesteld door de heer
Pergameni, destijds hoofd van het archief, onder het nummer 530 Een “Denombrement des 
villages du quartier de Bruxelles, an III de la République Française” vermeld.
In de gregoriaanse kalender spreken we van 15 oktober 1794.

Grooten Bygaerden viel onder de jurisdictie van Rhode alwaar  er geteld werd met 20 voeten 
in een roede.

Om het verhaal niet te omslachtig te maken geven we voor de eerste persoon de ganse 
vragenlijst mee nadien voor de genealogen nog de namen van degenen die bezocht werden.

Op heden dezers 29 vendémiaire
van het 3de jaer der franschen republiek
hebben wij ondergetekende commisaris

hiertoe genoemt wegens de magistraat der
hoofdstad Brussel  bij state van
den 17en dito ons begeven binnen
de parochie van Grooten Bygaerden
ten huyse van de weduwe Franciscus
Wauters aen dewelke wij gevragt
hebbende hoeveel bunders dagwanden
en roeden sy in hueringhe heeft
geantwoort....
Volgen dan een ganse reeks vragen 
omtrent sayland,weyden,beemden,aantal
lieden in het huyshouden,de opbrenst van
gewassen (gerst,rogge,terwe,hoppe,boekwey,hoye,
stroye, hoeveel hoevedieren er zijn (koyen,
veersen,kalveren,schaepen,verckens)
Volgende inwoners werden bezocht en ondervraagd.

Anna Calloens Van Eeckhout
Peeter Vanderelst Peeter Roosemans
Jacobus De Vogelas Magdalena Goossens
Francis Van der Gucht Franciscus VandenDries 
JB Gijsens Guilliemus Mathiesens
Joes Theis Francis Denier
M Van den Borre Philippus Denie
Guilliam Deminie Anthoon Vannieuwenhove
Francis Itterbeek Judocus Esselings
Jan Huygh Peeter Mertens
JB Borgers Philippus Heymans
Jacobus Puttaert Guilliam Jacobs
Peeter Timmermans Gillis De Mesmaecker
Machiel De Coster weduwe Peeter Van Roy
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Judocus Huyghens Geeraert Pysmans
Guilliam Decnop Opmerking bij Pysmans:Dito Pysmans 

heeft verclaert
J.Itterbeek dat hij uit verblijf der Franschen leger
Jacobus Hugo is geplundert geweest ende een half

bunder met boekwye,klaveren,ende
Arnoldus Popelemont graenen is gefourageert geweest 

waerdoor
Jacobus De Becker hij schade meer als acht pistolen 
Petrus Longin schade geleden heeft
Jacobus Dereus
Joannes Itterbeek Francis Calloens
Cornelis Schaukens Engel Puttaert
Adriaen .Bettens Peeter Vandenmeerschen
Van Droogenbroeck Jacobus Leo de weduwe
Joannes Lemmens Alexander De Rossel
Peeter Calloens Jan Van Scepdael
Judocus Coomans Judocus Denie
Philippus VandenEynde Peeter Puttaert
Joannes Baeck Guilliam VanDroogenbroeck
Geerardus Evenepoel Carolus Vanderlinden
Adriaen Vanderelst Petrus De Beys
Geerart Van Linthout Joannes Franssens de weduwe
Anthoon Stevens Joannes Schaukens
Martinus Van Eeckhout Anthoon Schaukens
Peeter Mostinx Guilliam Van Laethem
Guilliam De Becker Carolus Durand
Paulus Van de Velde Franciscus Dereus
Carolus Willems Jan Van Laethem
Matheus Schaukens Jan Baptist Baekens
Guilliam Van Roy Jan Baptist De Bademaecker
Bernard DeDecker Joannes Jacobs
Cornelis Vandencruys Henricus Esselinghs
Francis Vandenhoute Paulus Vandenhoute
Philippus Vanden Bruel Nicolaus Wauters
Stephanus Heylemans Jan Baptist Houwaert
Lucas Lemmens Henricus De Wandel
Petrus Jacobs Joannes Wermos
Philippus DeWandel Peeter Houwaert
Guillam Longin de weduwe Laureys DeCoster
Joannes De Coster Gabriel Annaert
Cornelis Van Laethem Petrus Itterbeeck (pachter van de abdij)
Henricus Van Laethem Peeter Itterbeeck de weduwe

Het rijtje wordt afgesloten met Edmundus Garcij pastoor van GrootBijgaarden
Velen vermelden geleden schade bij de passage van de fransche legers.
Het document wordt ondertekend door De Reus borgmeester en de schepenen
Peeter Longin,De Decker en JB Liepantenes

Roland Vermeiren
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TELEGRAAF VAN CHAPPE

De telegraaf van de Republiek

Op 15 april 1834 verstuurde de gouverneur van Brabant een brief naar het gemeentebestuur
van Dilbeek met  de  vraag:  “Tot  in  1814 was  er  in  uw gemeente  een  telegraaf  die  door
tussenstations in verbinding stond met Brussel en Rijsel. Ik verzoek u daarom mij te laten
weten waar en op welk punt zich deze telegraaf bevond, en of men daarvoor een speciale
constructie realiseerde?”

Het antwoord werd verstuurd op 21 april en luidde als volgt: “In antwoord op uw brief van de
15e van  deze  maand,  heb  ik  de  eer  u  te  laten  weten  dat  de  telegraaf  die  zich  op  het
grondgebied van deze gemeente bevond, geplaatst was op een stuk land toebehorend aan de
heer baron de Viron, naast de oude Ninoofse Steenweg, in het oord dat nog steeds gekend
staat naar de telegraaf. Deze werd gebouwd op bevel van de Franse overheid,  onder het
consulaat van Napoleon I.”

Paul Vitzthumb, Vue du Télegraphe à Dilebeeke 19 fructidor An XII 1804 Tome II plaat 42. Foto KBR

De telegraaf was in gebruik tussen 1803 en 1814 en was post nr. 10 in een geheel van 11
stations die elk 10 km van elkaar verwijderd waren.

De website  http://www.claudechappe.fr/ geeft een foutieve plaats aan waar de telegraaf zou
gestaan hebben. Op plaat 42 zien we de verrekijker in de houten contructie in de richting van
station nr. 9 te Pamel. Het eindstation nr. 11 stond bovenop de kathedraal van Sint-Michiel en
Sint-Goedele te Brussel.
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Op  plaat  23  zien  we  de  bocht  van  de  huidige  d’Arconatistraat  aan  de  gemeentelijke
begraafplaats en de bomenrij rechts van de weg die ook bij de Wautier te zien is. 

Volgens hogergenoemde brief stond de telegraaf op een stuk land dat in 1834 aan baron de
Viron toebehoorde. Op de kadasterkaart van landmeter Grietens uit 1816 draagt het perceel de
oude (Franse kadastrale) nummering Sektie A 110 in de wijk Hongersveld 2e deel. Eigenaar is
Viron Jean rentenier te Brussel. Op de kaart zien we duidelijk de afbeelding en vermelding
van de telegraaf zoals we deze ook op de kaart van de Wautier uit 1810 zien. 
Op  deze  plaats  staat  nu  het  Cultuurcentrum  Westrand.  De  telegrafist  verbleef  in  het
nabijgelegen pachthof bij de familie Van Campenhout. Daar staat nu de muziekacademie. Het
bevolkingsregister van 1813-1814 vermeld het volgende:

Van Campenhout Leon Pierre Joseph, 45/43 jaar, gehuwd, pachter, ° Sint-Agatha-Berchem.
Van den Broeck Marie Elisabeth, 35/33 jaar, gehuwd, zijn echtgenote, ° Sint-Martens-Lennik.
Van Campenhout Henri Pierre, 22/20 jaar, ongehuwd, zijn broer.
Van Campenhout Jeanne Elisabeth, 17/15 jaar, ongehuwd, zijn unilaterale zuster.
Ceuppens Anne Marie, 23 jaar, ongehuwd, zijn dienstmeid, bij Verheyden.
Pitel Jean Baptiste, 27 jaar, ongehuwd, agent du Telegraphe.
Willems Jean Baptiste, 21/19 jaar, ongehuwd, zijn dienstbode, bij Jean Huygh.
2 mannelijke kinderen onder de 12 jaar.

In 1814 was Martin Cuvelier agent du thelégraphe. 

Telegraaf en pachthof Van Campenhout volgens de kadasterkaart Grietens uit 1816 en 
gedachtenisprentje van het echtpaar Van Campenhout – Van den Broeck.
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Kaart de Wautier uit 1810

Paul Vitzthumb, Vue du Télegraphe de Dilebeeke 19 fructidor An XII 1804 Tome II plaat 23. Foto KBR
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Bronnen

Gemeentearchief Dilbeek: 
briefwisseling.
Lijst van woningen te Dilbeek op 1 januari 1814.
Koninklijke Bibliotheek Brussel.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530857917/f1.item.zoom
Universitaire Pers Leuven, Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in
de Nederlanden (1800-1850).
Kadasterkaart en legger landmeter Grietens 1816, eigen archief.

Erwin Octaaf D’hoe

TERUGBLIK OP NIEUWJAARSVERGADERING

Op woensdag 11 januari had onze eerste vergadering van het nieuwe jaar plaats. Een wel 
gevulde avond met de overhandiging van zijn kwartierstaat aan Willy Segers, burgemeester 
van Dilbeek, de voorstelling van onze nieuwste uitgave
“Gezinsreconstructies van Sint-Ulriks-Kapelle van 1692 tot 1916” 
en de voorstelling van ons jaarprogramma.

Welkom door waarnemend voorzitter Alfons Depester. 

Geachte heer burgemeester, mijnheer de voorzitter van de
Cultuurraad , collega’s genealoges en genealogen.
In naam van het bestuur van onze vereniging , Familiekunde
Vlaanderen regio Dilbeek, wens ik u het allerbeste voor dit nieuwe
jaar, een goede gezondheid en veel succes bij het zoeken naar
voorouders, en hun geschiedenis  .
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Uw talrijke aanwezigheden op onze maandelijkse ledenvergaderingen toont uw belangstelling
voor de verschillende onderwerpen, die aan bod komen. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor . 
Onze vereniging heeft in het afgelopen jaar deel genomen aan verschillende evenementen 
waaronder :
Het nationaal congres van Familiekunde Vlaanderen
De open monumentendag
De dag van de Dilbekenaar
De jaarlijkse erfgoed markt.
De publicatie van  boeken  waaronder de huwelijken van alle deelgemeenten van Dilbeek, 
Lennik en Roosdaal kende heel wat succes. Recent volgde  de publicatie van “de 
Gezinsreconstructie van Itterbeek “  en zoals straks zal voorgesteld worden :  ” De 
gezinsreconstructie van Sint-Ulriks-Kapelle”.
Met de Erfgoedcel en enkele andere verenigingen nemen wij deel aan het project ” Appel en 
Boom”. Een project dat als doel heeft de kennis over familiekunde in het onderwijs te 
bevorderen. 
Op de archiefdienst van de gemeente werken regelmatig enkele leden om een aantal 
documenten te indexeren en alzo  toegankelijker  te maken.
Verder stelt onze vereniging  haar documentatiecentrum  tweemaal per maand open.  Onze 
bibliotheek bevat meer dan 2000 boeken. Deze bevatten informatie van allerlei aard, index 
lijsten , familiegeschiedenissen van eenvoudige kwartierstaten  tot omvangrijke boeken, 
volkstellingen , die leiden tot het innen van allerlei cijnzen en belastingen, 
gezinsreconstructies , boeken over plaatselijke geschiedenis, die ons de leefomstandigheden 
van onze voorouders duidelijker  maken. Verder beschikken wij over heel wat jaargangen van 
tijdschriften zoals  ESB, Holveo, De Bemiddelaar en nog vele andere.
Wij volgen eveneens de  huidige tendens om te digitaliseren. Meer dan 100.000 bidprentjes en
90.000 rouwbrieven evenals een aantal historische documenten over deze streek, kunnen 
digitaal geraadpleegd worden in ons documentatiecentrum. 
Met onze digitale nieuwsbrief brengen wij u maandelijks op de hoogte van de werking van 
onze vereniging.
Al deze realisaties werden mogelijk met de financiële steun van het gemeentebestuur 
waarvoor onze beste dank.
Wij willen u ook dit jaar  verwennen  met waardevolle onderwerpen, die zowel de ervaren 
genealoog als de zoekende starter kunnen aanspreken. Het programma zal u straks onthuld 
worden. 

Overhandiging van kwartierstaat aan Willy Segers, burgemeester

De opzoekingen werden gedaan door onze leden Jos Segers (vaderlijke lijn) en André 
Janssens (moederlijke lijn).
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De voorouders langs vader vaderskant situeren zich hoofdzakelijk in Sint-Kwintens-Lnennik, 
Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrous-Lombeek.
Langs moeder vaderskant (Claes) situeren ze zich vooral in Sint-Martens-Bodegem, Sint-
Ulriks-Kapelle, Kobbegem.
De voorouders langs vader moederskant (Van Nuffelen) situeren zich vooral in Antwerpen, 
Meerhout, Geel, Werchter.
Langs moeder moederskant (Verhoogen) situeren ze zich hoofdzakelijk in Antwerpen, 
Hoboken, Ruppelmonde.

Voorstelling van het boek “Gezinsreconstructies van Sint-Ulriks-Kapelle van 1692 tot 1916” 
door Jan Erkelbout.

Beste leden en sympathisanten van de familiekunde en Familiekunde Vlaanderen,

Met veel genoegen mag ik in naam van onze vereniging opnieuw een boek inleiden over de 
geschiedenis van een Dilbeekse deelgemeente. Sint-Ulriks-Kapelle is de kleinste gemeente 
van de zes Dilbeekse gemeenten, maar daarom niet de minst interessante.
Een gezinsreconstructie dan nog wel, handelend van 1692 tot 1916.
Om het belang van zo’n werk te duiden, ging ik te rade in onze bijbel van de familiekunde: 
‘De handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen’ van Johan Roelstraete.

“Bij elke vorm van onderzoek in familiegeschiedenis, moeten we
steeds het GEZIN centraal stellen. Alles omtrent een bepaald gezin
trachten te weten te komen. En neem gerust het woord gezin in zijn
ruimste betekenis: allen die samenwonen.”
Er zijn meerdere redenen om dit te doen: Eerst en vooral staan in 
de akten (geboorte,…) van die gezinsleden altijd details die een
antwoord bieden op vragen betreffende andere gezinsleden. Bv.
Waar is grootvader geboren? Een plots andere schrijfwijze, ja zelfs
vertaling van een familienaam, enz… In het gezin zien we ook 
altijd de kindersterfte en hierdoor ook de verschillende kinderen
met dezelfde voornaam.
Tevens zien we de evolutie van de beroepen, dikwijls van vader op
zoon.
Het is een hele klus om zo één gezin volledig te reconstrueren. Dat weten we allemaal. Laat 
staan dat je alle gezinnen van een gemeente onder de loep zou nemen.
Hiervoor moet je tijd hebben, ervaring hebben én doorzettingsvermogen. Zo iemand is Léon 
Verheylewegen.

Léon, met de gezinsreconstructie van Itterbeek had je al bewezen al deze eigenschappen te 
bezitten. En nu heb je opnieuw dit grote werk tot een goed einde gebracht. 570 pagina’s, het 
resultaat van opzoekingen in Burgerlijke Stand en Parochieregisters, ook van naburige 
gemeenten en ook in originele, zeer recente akten. D.w.z. net honderd jaar oud.
Nog even iets over de persoon van Léon Verheyleweghen. Bij mijn eerste kennismaking met 
onze vereniging, nu reeds twintig jaar geleden, was hij reeds aanwezig. Op dat ogenblik had 
hij ook al veel ervaring. En gaf hij mij aanwijzingen waar ik moest gaan zoeken voor de naam
Erkelbout.
Familiekunde is voor Léon een blijvende zoektocht, reeds op jonge leeftijd begonnen. Het had
te maken met familiale omstandigheden die vragen opriepen.
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Ondertussen hebben wij Léon leren kennen als een man die enerzijds zeer 
principieel/standvastig is maar tegelijk ook zeer verdraagzaam. Ik laat het even bezinken: 
principieel… en toch verdraagzaam… Volgt u?  Het is een uitzonderlijke combinatie die van 
hem een zeer mooi mens maken. En waar we wat kunnen van leren. Léon, ik maak van deze 
gelegenheid wat misbruik om dit toch even luidop te zeggen.
Ik wil eindigen met een welgemeende dank. En als gemeenteraadslid meen ik dit te mogen 
doen in naam van alle inwoners van Sint-Ulriks-Kapelle, vroeger en vandaag. 
Op zijn Kapels gezeid ‘Léong, veu al da werk, bedankt hé jong’

Jaarprogramma 2017
woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur

“Waar komen onze familienamen vandaan?” Lezing door Prof. dr. Magda Devos

maandag 13 maart 2017 om 14.00 uur
Geleid bezoek aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

zaterdag 25 en zondag 26 maart 2017
52ste Congres Familiekunde Vlaanderen

3de Dag van de Familiegeschiedenis

woensdag 12 april 2017 om 20.00 uur
Oefening OUD SCHRIFT door René Jammart

woensdag 10 mei 2017 om 20.00 uur
“Het nut van universitaire en wetenschappelijke bibliotheken

voor de familiegeschiedenis” Lezing door Felix Waldack

zaterdag 10 juni 2017
23ste Praat- Kaas- en Wijnavond

woensdag 8 september 2017 om 20,00 uur
Ledenvergadering

oktober 2017 (datum nog vast te leggen)
Geleid bezoek aan het kerkhof Vogelenzang van Anderlecht

woensdag 8 november 2017 om 20,00 uur
Oefening OUD SCHRIFT door René Jammart

woensdag 13 december 2017 om 20,00 uur
Genealogische contactavond

Verdere details van de vergaderingen kan u vinden in de rubriek “activiteiten” van onze 
nieuwsbrief.

De avond werd afgesloten met een drankje.

Foto's: Paul Vandensteene
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SCHENKINGEN

Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te Groot-

Bijgaarden!

Een hartelijke dank aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes, doodsbrieven
Moonens René (Lennik), Jammart René (Halle), Hens Peter (Dilbeek), Gerorges Bogaerts 
(xxx), Willy Van Campenhoudt (xxx)

VRAAG EN ANTWOORD

Antwoorden en nieuwe vragen altijd sturen naar volgend mailadres:
info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Uw antwoord wordt dan overgemaakt aan de vraagsteller en gepubliceerd in de eerstvolgende 
nieuwsbrief.

TIMMERMANS te TERNAT

Vraag 17/02-01
Ik ben op zoek naar meer gegevens (geboortedatum, geboorteplaats, overlijden, ouders, 
grootouders) over Laurentius (Laureys) Timmermans, gehuwd op 29 november 1710 te 
Asse met Elisabeth Van Brachem, en gewoond hebbende in Ternat.
Ingezonden door Armand Timmermans, Wambeek 

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: Alfons Depester
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Zetel: Kleinekapellaan, 66 te 1700 Dilbeek
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