
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13 nummer 4 april 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
Léon Verheylewegen,

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 11 april 2018 te 20.00 uur lezing “Gericht zoeken op internet naar 
genealogische bronnen en gegevens” door Pascal Dobbelaere, grafisch expert, erkend 
beroepsfotograaf en webmaster voor Familiekunde Vlaanderen Regio Gent
Het internet biedt de dag van vandaag een heel resem aan mogelijkheden om zaken terug te 
vinden. Maar iets vinden doe je door te zoeken…
Aan de hand van concrete voorbeelden en vraagstukken gaan we in de presentatie heel wat 
elementen aan bod laten komen om niet alleen gericht te zoeken naar “iets”, maar ook de 
mogelijkheden en beperkingen van het internet weer te geven want op het internet staat veel, 
maar niet alles.
We gaan onder meer de mogelijkheden van Google bekijken en de syntaxen gebruiken die 
gerichte resultaten opleveren.
We geven ook een overzicht van enkele websites die niet altijd voor de hand liggend zijn, 
doch die een extra mogelijkheid kunnen bieden in het vinden van genealogische gegevens
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 uw aanwezigheid te bevestigen voor 7 april 2018 via info@fv-dilbeek.familiekunde-
vlaanderen.be

Donderdag 12 april 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.
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Zondag 22 april 2018 Erfgoeddag met als thema “Kiezen voor erfgoed”
Plaats: Castelhof in Sint-Martens-Bodegem
FV regio Dilbeek zal aanwezig zijn op deze erfgoeddag en voorziet verschillende activiteiten.
Zie voor meer detail verderop in deze nieuwsbrief.

Zaterdag 28 april 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.

Woensdag 9 mei 2018 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 
weer 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.

Zaterdag 9 juni 2018 vanaf 18 uur bent u allen van harte welkom op onze 24e Praat- Kaas- 
en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te Sint-Anna-Pede (Itterbeek). 
Vanaf 18 uur bieden wij u een uitgebreid kaas- en vleesbuffet aan met zelfbediening aan de 
prijs van 18 euro p.p. exclusief drank. Kinderen tot 12 jaar 9 euro.
Zoals vorige jaren wordt het een gezellige bedoening met een verzorgd kaas en vlees buffet. 
Bij een hapje en een drankje kan je er praten over genealogie. Mis deze kans niet om in een 
gemoedelijke sfeer genealogische collega's te ontmoeten en gegevens uit te wisselen. 
Uiteraard zijn familie, vrienden en kennissen ook van harte welkom.

Vooraf inschrijven is echter noodzakelijk     vóór 28 mei 2018
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via mail naar info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Stort het overeenstemmend bedrag op rekening BE69 7510 0154 6178 van FV regio Dilbeek 
vzw met vermelding “PKW + aantal personen”.
Wij rekenen op uw aanwezigheid. De opbrengst wordt integraal besteed aan de uitbouw van 
ons documentatiecentrum.

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 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.

ERFGOEDDAG 2018

Kom op Erfgoeddag, zondag 22 april 2018, naar het Castelhof, draai aan het reuzenrad en 
ontdek welke kamer jij mag binnengaan!
In iedere ruimte word je ondergedompeld in het Dilbeeks erfgoed. 
Zo kan je de betekenis van jouw familienaam ontdekken en jouw eigen wapenschild maken. 
Of wie weet val je wel binnen in een levensechte scène van een Dilbeekse legende! 
Kom samen met het hele gezin en strijd voor de titel van sjoelbakkampioen of ontdek de
geschiedenis van het Castelhof.

----------- Programma ------------

=> Draai aan het rad, volg de weg naar de juiste kamer en ontdek
meer over het Dilbeeks erfgoed!
Doorlopend van 12:00 tot 18:00.

=> Ontdek de geschiedenis van het Castelhof. Korte rondleidingen met gids.
Om 13:00, 15:00 en 17:00.

=>Bezoek de wijngaard van de pastorie van Sint-Martens- Bodegem met gids.
Om 14:30.
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=> Bekendmaking ‘Schoonste dialectwoord van Dilbeek’.
Om 16:00.

Castelhof - Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem 

VERLOFPASSEN

Het betreft hier de militie verlofpassen van soldaten uit Oudenaken.
Van volgende personen is een verlofpas beschikbaar.
BREYSSENS Joseph (2) – CRISPEELS - DEBROYER Corneille (2) - DEMEYERE 
Charles Francois – DOLFERUS - DROBE Guillaume (2) – GIELIS Corneille 
MEERT Adrien – MEERT Pierre (2) – PERSOONS Daniel (5) – SERMON J.B. 
SLUYS J.B. (7) – VANCUTSEM Guillaume (6) – VANOVERSTRAETEN J.B. (5) - 
VANOVERSTRAETEN Nicolas (3) – VAN VLAENDEREN Jean.
Van sommige soldaten zijn meerdere verlofpassen beschikbaar, aantal staat tussen haakjes.

De ingescande verlofpassen kan u raadplegen op onze website via volgende link:
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/verlofpas.html
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30 FEBRUARI !

In Sint-Martens-Bodegem bestond in het jaar 1734 blijkbaar een 30ste februari !

30 february 1734 baptizata est Elizabetha filia legitima Petri de Monceau et Barbara de coster
conjugum susceptores erant Joannes de Coster et Elizabetha de coster.
 
Op 30/02/1734 is  Elizabetha wettige dochter van het echtpaar De Monceau Peter en De
Coster Barbara gedoopt. Peter & Meter zijn De Coster Jan en De Coster Elizabetha

Léon Verheylewegen

NIEUWE PAROCHIEREGISTERS ONLINE

Nieuwe parochieregisters online 
Update van de parochieregisters! Er zijn duizenden nieuwe scans beschikbaar via de 
zoekrobot, waaronder registers van Izegem, Menen, Meulebeke, Ronse, Tielt, Werken, 
Oudenaarde, Roeselare, Wervik, Herne, Sint-Pieters-Kapelle, Waimes, Zele, Herfelingen, 
Donceel, Angleur, Denderleeuw, Hergenrath, en Gent. Daarnaast werden alle foutmeldingen 
van de laatste twee jaar gecontroleerd en aangepast. Er zijn nu 27.803 registers of 5.705.858 
pagina’s beschikbaar! De update van de burgerlijke stand is voorzien voor begin april. Blijf op
de hoogte via de website of via Facebook.

Bron: www.arch.be, nieuws 12/03/2018

BELEVINGSCENTRUM 14-18

Mensen in de Groote Oorlog
Stap door de vier oorlogsjaren in Vlaams-Brabant: de armoede, de honger, de verboden en 
beperkingen … en ondanks alles toch ook de hoop op een betere toekomst.
In het voormalige ursulinenklooster te Tildonk (Haacht) vertellen anekdotes, foto's en 
voorwerpen een beklijvend verhaal. Verwacht een boeiende, interactieve ervaring. Word even 
Vlaams-Brabander tijdens de Groote Oorlog van 14-18
Meer info op  www.vlaamsbrabant14-18.be
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DRAMA IN 1899 IN SINT-MARTENS-BODEGEM

Ten jare duizend achthonderd negen-en-negentig den eersten Augustus, om tien ure voor 
middag, zijn voor Ons Petrus Van Der Voorde Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Sint Martens Bodeghem, Arrondissement Brussel, Provincie Brabant, 
verschenen Philippus Claes oud zes en vyftig jaren, beroep bareelbewaker, wonende in deze 
gemeente, kenneloos van de overledene, en Carolus Ludovicus De Beul  oud eenenveertig 
jaren, beroep nachtwaker wonende ook in deze gemeente kenneloos van den overledene, 
dewelke ons verklaard hebben dat zij op heden om drie en half uren s'morgens op den yzeren 
weg  nevens de statie, in deze gemeente, een dood kind ...versch geboren, van het mannelijk 
geslach, gevonden hebben, inge...onden in een vrouwsbroeck, en van een stuk van eenen witte
voorschoot, ingepakt in een katoen zaktje.     

Léon Verheylewegen

NIEUWS VAN DE GROOTE OORLOG

Tijdens het project Nieuws van de Groote Oorlog werden zo'n 290.000 krantenpagina's 
gedigitaliseerd. Ga op ontdekking met de selectie van het ADVN rond het thema 
Heldenhulde...

Ontdek via volgende link: https://hetarchief.be/nl/collecties/1110791
Men kan zoeken op naam, plaats of trefwoord.

Bron: ADVN, archief voor nationale bewegingen, www.advn.be

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 13, nr. 4, april 2018 7

http://www.advn.be/
https://hetarchief.be/nl/collecties/1110791


BELGISCHE VLUCHTELINGEN TIJDENS WO I

Belgische vluchtelingen naar Nederland in de Eerste Wereldoorlog

Doorzoek de database met 20399 vluchtelingen
Hierin zitten de gegevens van meer dan 20.000 vluchtelingen vanuit België naar Nederland
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Familiekunde Vlaanderen Regio Antwerpen startte in 2014 een databank met daarin de namen
van Antwerpse oorlogsvluchtelingen naar Nederland.
In 2015 werd Familiekunde Vlaanderen gecontacteerd door dhr. Anton Kruft, voorzitter van 
de Nederlandse Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW), die een gelijkaardige 
databank aan het voorbereiden was.
Daarop werd de vraag gesteld om al onze gegevens te centraliseren in één databank. In 2016 
werd de bestaande gegevensuitwisseling met de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
omtrent de Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog verder gezet.
Het einddoel van deze samenwerking is thans gerealiseerd door deze nieuwe databank met 
genealogische gegevens van zoveel mogelijk Belgische oorlogsvluchtelingen naar Nederland 
tijdens WO I.
De databank is nog lang niet volledig en wordt nog steeds verder aangevuld. Ze bevat 
vluchtelingen die werden opgevangen in georganiseerde vluchtoorden zoals Ede, Nunspeet en
Uden, en opvang in diverse kleinere gemeenten, vaak bij particulieren.
Voor meer informatie en bronnen over vluchtelingen tijdens WOI kan je terecht in het
Themadossier vluchtelingen WOI op familiegeschiedenis.be.
★
Dit project werd gerealiseerd door:
Familiekunde Vlaanderen Regio Antwerpen
Familiekunde Vlaanderen

INTERESSANTE WEBSITES

Voor wie in Nederland zoekt !
Meer dan 5 miljoen Drenten online
Nieuwsgierig naar het verleden van je familie? Op Alledrenten is informatie te vinden over 
ruim 5 miljoen personen. Je kunt zoeken in de database of bladeren door scans van 
archiefstukken die je gratis kunt downloaden. Scans van notariële akten staan op 
www.drentsarchief.nl.
www.alledrenten.nl

Gelders Archief
Archieven afkomstig van en uit de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem, Renkum, 
Rheden, Rozendaal en Overbetuwe en het Waterschap Vallei en Veluwe.
Bijzondere collecties, zoals huis- en familiearchieven, collecties over de Tweede 
Wereldoorlog en archieven van groene organisaties, Gelderse industrie en ambacht en de 
Kerncentrale Dodewaard. 
www.geldersarchief.nl
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Brabants Historich Informatie Centrum
Het BHIC...is hét centrum voor geschiedenis van Noord-Brabant; is hét centrum voor 
genealogie in Noord-Brabant; is hét centrum voor lokale geschiedenis van noordoostelijk 
Noord-Brabant.
www.bhic.nl

Geheugen van Utrecht
Met tientallen kilometers archieven, een half miljoen foto's, films, tekeningen en prenten en 
een omvangrijke bibliotheek is Het Utrechts Archief het geheugen van de stad en provincie. 
www.hetutrechtsarchief.nl

Noord-Hollands archief
Hét informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in 
Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.
www.noord-hollandsarchief.nl

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Ward Vercraeye (Groot-Bijgaarden), Familie Verschueren-Janssens (Dilbeek)
Familie Ysebaert-Vanden Boschelle (Merchtem/Dikkelvenne), Hilda Geers-De Malderé 
(Dilbeek), Zuster Renata (Sint-Genesius-Rode)

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

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 13, nr. 4, april 2018 9

http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/
mailto:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
mailto:gilbert.buyst@skynet.be
mailto:info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
http://Www.noord-hollandsarchief.nl/
http://Www.hetutrechtsarchief.nl/
http://Www.bhic.nl/

