
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 2 februari 2018

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
Jan Erkelbout, Alfons Depester, 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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IN MEMORIAM

Op 8 januari 2018 overleed te Overijse Gisèle Verdruye op 94-jarige leeftijd.
Zij was de drijvende kracht en secretaresse in de beginjaren van onze vereniging, toen nog 
VVF Dilbeek. Zij was een toegewijd bestuurslid, nauw betrokken bij de werking en steeds 
bereid om nieuwe leden op weg te helpen bij hun eerste stappen in de genealogie.
Het bestuur en de leden van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek bieden hun gevoelens 
van medeleven aan aan haar kinderen en kleinkinderen.
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ACTIVITEITEN

Donderdag 8 februari 2018 van 20.00 tot 22.00 uur Consultatieavond bibliotheek met 
dienstbetoon – Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand
van de vele beschikbare genealogische gegevens. Bereid uw bezoek alvast voor met de 
catalogus van onze bibliotheek die u vindt op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet leden betalen een bijdrage 
van 2 euro.
Schoolmeestershuis (oud-gemeentehuis) 1ste verdieping, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-
Bijgaarden.

Woensdag 14 februari 2018  te 20.00 uur komt Joris De Beul, voorzitter van Andreas Masiuskring 
een lezing geven over “Het financieel beheer van de landelijke parochies vóór 1820”.
Parochies zijn de oudste structuren in onze samenleving, veel ouder dan gemeenten. Vele zijn 
meer dan 1000 jaar oud. De manier waarop deze instellingen financieel werden bestuurd 
verschilt totaal van de huidge toestand. Zij dienden namelijk zelf te voorzien in hun 
werkingsmiddelen. Een beeld hiervan vindt men terug in het parochie-archief, meer bepaald 
in de kerkrekeningen. Deze documenten geven een klare kijk op het reilen en zeilen van 
zowel de parochie als het dorp in de periode vóór 1800, alsook op de internationale politiek. 
Op deze manier zullen we kennis maken met renten, cijnsen, tienden, rent- en kerkmeesters, 
jaargetijden, personaat, spijkerprijzen, enz.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
Gelieve u  w aanwezigheid te bevestigen voor 10 februari 2017 via info@fv-
dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Maandag 19 februari 2018 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. – NOG MAAR 2 PLAATSEN 
BESCHIKBAAR !!!!
Inschrijven voor 1 februari 2018 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 24 februari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur Consultatiedag bibliotheek met 
dienstbetoon – Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand
van de vele beschikbare genealogische gegevens. Bereid uw bezoek alvast voor met de 
catalogus van onze bibliotheek die u vindt op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet leden betalen een bijdrage 
van 2 euro.
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Schoolmeestershuis (oud-gemeentehuis) 1ste verdieping, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-
Bijgaarden.

Donderdag 8 maart 2018 van 20.00 tot 22.00 uur Consultatieavond bibliotheek met 
dienstbetoon – Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand
van de vele beschikbare genealogische gegevens. Bereid uw bezoek alvast voor met de 
catalogus van onze bibliotheek die u vindt op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet leden betalen een bijdrage 
van 2 euro.
Schoolmeestershuis (oud-gemeentehuis) 1ste verdieping, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-
Bijgaarden.

Woensdag 14 maart 2018 te 19.30 uur komt Dr. Maarten Larmuseau zijn lezing brengen “De 
genetische revolutie in de familiekunde”.
Wie waren mijn voorouders? Hoe en waar leefden ze? En wie uit de regio is een verre 
verwant van mij? Veel kans dat u dergelijke vragen ooit heeft gesteld. Volgens een recente 
enquête blijkt maar liefst 7 op 10 Vlamingen interesse te hebben in hun familiegeschiedenis. 
Heel wat mensen gaan ook daadwerkelijk op zoek naar antwoorden rond hun afkomst. 
Genealogie en stamboomkunde is daarom onder Vlamingen één van de populairste hobby’s. 
Tegenwoordig bestaat die hobby niet alleen maar uit het opzoeken van akten in stoffige 
archieven maar ook in het laten analyseren van je DNA. Het erfelijke materiaal dat in het 
DNA van iedere persoon geschreven staat, is immers een levend archiefdocument waarin 
genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden. Wanneer stambomen en familienamen 
gekoppeld worden aan genetische gegevens, kunnen er daarom nieuwe inzichten verkregen 
worden over de geschiedenis van iemands familie en regio. Het nut van DNA binnen de 
genealogie zal worden voorgesteld tijdens een boeiende lezing waarin o.a. koekoekskinderen, 
Koning Albert I, en de Spaanse Furies een hoofdrol zullen spelen.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
Gelieve u  w aanwezigheid te bevestigen voor 10 maart 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be

Zaterdag 17 maart 2018 van 9.00 tot 18.00 uur Nationaal Congres Familiekunde Vlaanderen
Heilig Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 – 3001 Heverlee.
Meer info en inschrijven op: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/
Onze afdeling zal aanwezig zijn met een stand.

Zaterdag 24 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur Consultatiedag bibliotheek met 
dienstbetoon – Uw stamboom, kwartierstaat of familiegeschiedenis samenstellen aan de hand
van de vele beschikbare genealogische gegevens. Bereid uw bezoek alvast voor met de 
catalogus van onze bibliotheek die u vindt op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet leden betalen een bijdrage 
van 2 euro.
Schoolmeestershuis (oud-gemeentehuis) 1ste verdieping, Gemeenteplein 1 te 1702 Groot-
Bijgaarden.
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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.

NIEUW VANAF 2018 – voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons
documentatiecentrum op de 1e maandag en de 4e maandag van de maand van 09.00 tot

11.00 uur echter alleen op voorafgaandelijke afspraak bij Alfons Depester 
 via e-mail alfons.depester@skynet.be

Openingsdagen voorjaar 2018

maandag 5 februari – maandag 19 februari (op afspraak)
donderdag 8 februari – zaterdag 24 februari

maandag 5 maart – maandag 19 maart (op afspraak)
donderdag 8 maart – zaterdag 24 maart

maandag 16 april (op afspraak)
donderdag 12 april – zaterdag 28 april

maandag 7 mei (op afspraak)
donderdag 10 mei (gesloten O.H.Hemelvaart) – zaterdag 26 mei

maandag 4 juni – maandag 18 juni (op afspraak)
donderdag 14 juni – zaterdag23 juni

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

KWARTIERSTAAT JACKY DUCK

Tijdens de nieuwjaarsvergadering werd aan Jacky Ducky, kunstschilder en ereburger van 
Dilbeek, zijn kwartierstaat overhandigd.
De voorouders bevinden zich tot in de tiende generatie bijna allemaal in het Pajottenland.
Een alfabetische lijst met familienamen die in de kwartierstaat voorkomen kan u raadplegen 
op onze website via volgende link: 
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/kw-interne-lijst.html
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De volledige uitgewerkte kwartierstaat kan u raadplegen in ons documentatiecentrum.

LIBER AMICORUM JAAK OCKELEY

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de voorzitter, Jaak Ockeley, van de Heemkring 
Ascania Asse wordt er een liber micorum uitgegeven.
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x S-A-Berchem, 30/06/1854 x Dilbeek, 31/05/1854 x S-U-Kapelle, 04/08/1871 x Asse, 11/10/1877
4 5 6 7

Vitalis Josephus DUYCK Maria Thér. KESTENS Guillielmus VUNCKX Joanna M. DE COSTER
° Petit-Enghien, 14/07/1858 ° Dilbeek, 06/04/1859 ° Dilbeek, 29/06/1872 ° Gr-Bijgaarden, 08/08/1880

+ Dilbeek, 20/07/1914 + Dilbeek, 19/06/1930 + Dilbeek, 09/06/1932 + Anderlecht, 22/09/1950
x Dilbeek, 14/02/1885 x Groot-Bijgaarden 11/04/1904

2 3
Frans DUYCK Marie Henriette VUNCKX

° Dilbeek, 14/10/1893 ° Groot-Bijgaarden, 04/02/1909
+ Dilbeek, 19/03/1963 + Asse, 30/10/1987

x Dilbeek, 06/08/1935

1 Jacky DUYCK
° Ukkel, 04/07/1947



Meer dan 50 auteurs zorgen voor even zoveel artikels; een boek van ruim 650 bladzijden over
een heel scala onderwerpen: historische gebeurtenissen in de gemeente Asse en in het oude 
Hertogdom Brabant, informatie over bv. de Abdij van Affligem, over het vroegere Asse-
Terheide, kennismaking met lokale dialecten en merkwaardige figuren, en nog zoveel meer.

Bestelformaliteiten: zie flyer

VLIEGVELD VAN SINT-AGATHA-BERCHEM

Het vliegveld van Sint-Agatha-Berchem, 100 jaar geleden

Deze uitgave, verschenen naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in 2011, is in 
tweede druk terug verkrijgbaar.
In 1911 opende het vliegveld van 
Sint-Agatha-Bechem officieel de deuren in
aanwezigheid van Koning Albert I.
Het vliegveld speelde een rol bij de ontwikkeling van 
de eerste helikopters en heel wat vliegtuigpioniers
hadden er hun werkplaatsen.  
Het boek staat stil bij de opkomst, de hoogdagen en 
de teloorgang van het vliegveld.
Extra aandacht is er voor Alfred Lanser, uitvinder,
zakenman, piloot en volksheld die er in slaagde om
duizenden mensen op de been te brengen en kennis 
te laten maken met de nieuwe, wonderlijke uitvinding:
het vliegtuig.

Het boek, een uitgave van de Geschied- en
Heemkundige Kring Sint-Achtenberg, is te verkrijgen
bij Georges Bogaerts via bogaerts.georges@skynet.be
Kostprijs: 12,50 euro (exclusief verzendingskosten)
Zie ook www.sint-achtenberg.be

VREEMDELINGENDOSSIERS ONLINE

Wie op zoek is naar zijn buitenlandse roots, moet zeker een kijkje nemen in de 
vreemdelingendossiers.
Het FelixArchief bewaart immers voor de periode 1840 – 1930 ruim 215.000 dossiers over 
migranten (reeks 481#). In 2014 startten we het project om deze dossiers te beschrijven. Twee
jaar later breidden we dit uit via crowdsourcing. Nu beschrijven vrijwilligers en 
leeszaalmedewerkers wekelijks tot 1.400 dossiers, goed voor telkens meer dan 2.400 records. 
Zij registreren voornaam, naam, geboorteplaats en geboorteland en noteren bijzonderheden 
zoals de aanwezigheid van een foto.
Recent plaatsten we de beschrijvingen van de eerste 120.000 dossiers uit de 481#-reeks 
online. Hierdoor komen 190.000 migranten uit de periode 1840 – 1907 in beeld. Letterlijk, 
want FamilySearch digitaliseerde de vroegere microfilms waardoor u al deze dossiers nu 
online kan bekijken. Een unieke schat aan informatie voor mensen met buitenlandse 
achtergrond maar ook voor onderzoekers van migratiestromen is dit de ultieme bron.
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U kan zoeken in detailtoegangen via:
http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx?f=100&inv=2962

Bron: FelixArchief, nieuwsbrief januari

MODERNE GENEALOGIE

Een originele aankondiging.
Een genealogie in emoticons.
Elkeen zijn karakter komt wat tot uiting.
De geboorte is dus voor juli 2018.
Ook genealogie is blijkbaar onderhevig 
aan evolutie.

Jan Erkelbout

AANWINSTEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Hierna een kleine greep uit de aanwinsten ter beschikking in onze bibliotheek

Tienjarige tafels:
Geboorten – Huwelijken – Overlijdens van volgende gemeenten
Schepdaal
Sint-Martens-Bodegem
Sint-Ulriks-Kapelle
Itterbeek

Boeken
Volkstelling van 1747 in Oostelijk Vlaams-Brabant, 3-delig met index
Denderleeuw: geschiedenis, toponymie, 3-delig
Evolutie van het beroepsleven “Van schiptrekker tot pendelaar” 2-delig
Liedekerke: “Liedekercke Domus comitis de Bossu”
Jette: “900 ans de présence Chretienne à Jette 1095 – 1995
Tienen: Cijnsboek van de hertog van Brabant

Genealogiën:
Naamgenealogie van Jan Plas
Genealogie van de familie Pellisy
50 jaar Van Eeckhoudt 1937-1987
Paul De Mont
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Tijdschriften:
Ascania:  nummers 1981 tot 2014

Algemene werken:
Vlaamse migranten in Wallonië 1850 – 2000
Wat zit er in mijn genen   J.J. Cassiman 
Qui est qui à Bruxelles en 1812
Matricule de l'Université de Louvain  10-delig, 1453 - 1797

Bevolking: buitenpoorters- en poortersboeken
Aalst
Brugge
Geraardsbergen
Brussel
Halle
Ieper
Oudenaarde

De volledige inhoud van onze bibliotheek kan u vinden op onze website via volgende link:
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/bib-cataloog.html

Alfons Depester

10 JAAR GENETISCHE GENEALOGIE

In 2018 viert Familiekunde Vlaanderen ’10 jaar genetische genealogie in de Benelux!’ Samen
met jou maken we er een groot feest van. Schrijf vandaag nog in via 
https://dna-benelux.eu/ 

Bron: Familiekunde Vlaanderen
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“SPAANS BLOED” IN VLAANDEREN IS MYTHE

"Spaans bloed" in Vlaanderen is een mythe 

Van Vlamingen die er zuiders uitzien wordt vaak gezegd dat ze 'Spaans bloed' hebben. Dat is 
een verwijzing naar de Tachtigjarige Oorlog in de zuidelijke Nederlanden, toen Spaanse 
soldaten massaal vrouwen hebben verkracht. Maar genetisch onderzoek wijst nu uit dat 
Vlamingen en Zuid-Nederlanders niet meer Spaanse DNA-varianten hebben dan Noord-
Fransen of Engelsen.
aarten  Larmuseau  is  onderzoeker  aan  de  KU  Leuven  en  gespecialiseerd  in  genetische
genealogie. Hij komt op veel plaatsen in Vlaanderen om lezingen te geven. Elke week zijn er
wel een paar luisteraars die hem vragen of ze niet van een Spanjaard af kunnen stammen.
Want ze hebben donkere ogen of zwart haar en zijn niet al te groot. Maar Larmuseau geeft
altijd hetzelfde antwoord: "Het is een mythe dat er Spaans bloed zou stromen door de aderen
van sommige Vlamingen. Voortaan heeft hij daar ook wetenschappelijk bewijs voor. 

Het onderzoek staat beschreven in het American Journal of Physical Anthropology. 
Onderzoekers van de KU Leuven en de universiteit van Barcelona hebben de verspreiding 
bestudeerd van twee typisch Spaanse genvarianten op het Y-chromosoom van meer dan 1300 
Vlaamse en Nederlandse mannen. Al die mannen hadden een stamboom die terugging tot de 
zestiende eeuw en een familienaam die toen in die regio voorkwam. "Maar dat specifieke 
Spaanse Y-chromosoom hebben we helemaal niet teruggevonden", zegt Larmuseau, "we 
kunnen dus besluiten dat er misschien wel enkele nakomelingen zijn, maar dat de Spaanse 
aanwezigheid in de zuidelijke Nederlanden geen enkele invloed heeft gehad op de genetische 
variatie voor onze ganse bevolking".

Bron: VRT NWS, 16 januari 2018

NOTARISAKTEN RAADPLEGEN

Kan ik als genealoog notarisakten raadplegen?

Notarisakten worden niet  louter  opgevraagd als  bewijsstuk.  Genealogen kunnen via  onder
meer  notarisakten  hun  stamboom  uitbouwen  tot  een  familiegeschiedenis  met  een  rijke
historische  context.  Lees  meer  over  de  raadplegingsvoorwaarden  en  de
onderzoeksmogelijkheden van notariaatsarchief.
Notarissen moeten volgens de wet op het notarisambt (Wet van 25 ventôse jaar XI op het 
notarisambt) hun minuten en repertoria na 75 jaar overdragen aan het Rijksarchief. Alvorens 
ze hun definitieve plaats krijgen, worden deze notariaatsarchieven eerst gereinigd en 
geïnventariseerd. 
De raadplegingsvoorwaarden
Notarisakten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Zijn de akten jonger dan 100, dan zijn
ze vrij toegankelijk voor de bewaargevende notaris, diens rechtsopvolger of een gemachtigd 
personeelslid van het notariskantoor.
Andere personen kunnen de akten van een notaris raadplegen indien ze een schriftelijke 
verklaring van een notaris (hoeft niet noodzakelijk de voormalige houder van de minuten of 
zijn opvolger te zijn) kunnen voorleggen waarin wordt geattesteerd dat de betrokkene de 
onmiddellijk belanghebbende persoon, een erfgenaam of rechtsverkrijgende is voor de in de 
toelating opgegeven akte. Opgelet: enkel de akte(n) die in de toestemming worden opgesomd,
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mogen worden ingezien.
Onderzoeksmogelijkheden
Notarisakten worden niet louter opgevraagd als bewijsstuk. De akten handelen over 
testamenten, verkoopovereenkomsten, leningen, getuigenissen, huwelijkscontracten, 
boedelinventarissen, leercontracten, enz. Wie deze akten leest, komt direct in aanraking met 
de leefomgeving, de bezittingen en familierelaties van onze voorouders. Je ziet als het ware 
een wereld van enkele eeuwen geleden tot leven komen… Genealogen kunnen op die manier 
hun stamboom uitbouwen tot een echte familiegeschiedenis!
De meeste notariaatsarchieven zijn enkel formeel beschreven (naam van de notaris, data van 
de akten). Dat betekent dat de akten niet in detail doorzoekbaar zijn (op bv. plaats- en 
familienamen). Vrijwilligersprojecten zoals Notarius proberen met de hulp van vrijwilligers 
deze – bijzonder rijke archieven – nader te ontsluiten.

Bron: Rijksarchief in België, nieuwsbrief 15/01/2018

EEN VERDWAALDE SCHOT

Een verdwaalde Schot
* Uit de parochieregisters van Leerbeek (nabij Halle)

(overlijden): “26 january 1730 obijt peregrinatione sua in taberna Judoci van Lathem quidam
nobilis scotus nomine Ferdinandus Jacobus Hoforel theologus sed valde pauper de 
eleemoysuus piorina victitans et sequenti die sepultus est in caementerio ecclesie nostre cum 
exequijs ordinarijs et auperum”.

De persoon die op het einde van de vorige eeuw de alfabetische index maakte op het 
parochieregister begreep blijkbaar niets van de inhoud van deze akte, want in de index vonden
we deze akte terug onder de naam “van Lathem” … de betekenis van deze merkwaardige 
akte:
“Op 26 januari 1730 overleed hier in de herberg van Judocus van Lathem een adellijke 
Schot; nl. Ferdinandus Jacobus Hoforel, theoloog van vorming en als bedevaarder op weg … 
en werd hier op het kerkhof begraven ...”
We hopen dat zijn familie niet te lang naar hem op zoek was, trouwens … hoe zal dit 
overlijdensbericht bij een belanghebbende Schotse genealoog belanden ?

Bron: Jan Caluwaerts, Brabant Cronikel, 1ste jaargang, nr. 1

INTERESSANTE WEBSITES

Nederlandse familienamenbank
In de Nederlandse FamilienamenBank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen. Bij 
deze namen vindt men het aantal naamdragers volgens de Gemeentelijke Basisadministratie 
van 2007 en de volkstelling van 1947 in verspreidingskaarten getoond.
Bij een groot aantal namen vindt men informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, 
oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, relevante 
internetsites en pdf-bijlagen. De namen zijn in variantenclusters door hyperlinks met elkaar 
verbonden. Tevens kan men doorlinken naar webpagina's over specifieke naamtypen en 
naamscomponenten.
http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/
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SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Henri Van den Meerssche (Groot-Bijgaarden), Deken De Ridder (Ternat)

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.

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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