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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
André Janssens, Leon Verheylewegen
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Op zaterdag 6 juni heeft onze 21ste Praat- Kaas- en Wijnavond plaats. Wie nog niet
ingeschreven is heeft de kans dit alsnog te doen. Je kan er voor de schappelijke bijdrage van
16 euro genieten van een overheerlijk kaas- en vleesbuffet en tevens kennis maken met
collega genealogen.
Wij reken op jullie steun want het is mede dank zij de opbrengst van deze avond dat we onze
tentoonstelling met kwartierstaten, die in het najaar zal plaatsvinden, kunnen financieren.
DUS AARZEL NIET EN SCHRIJF JE NU IN
(kan nog tot woensdagavond 3 juni)
Inschrijven via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of op 02/466 44 05

ACTIVITEITEN
Zaterdag 6 juni 2015 vanaf 19 uur bent u allen van harte welkom op onze 21e PraatKaas- en Wijnavond in de “Breughelzaal” Herdebeekstraat 162 te St. Anna-Pede (1701
Itterbeek-Dilbeek). Deze klassieker van FV Dilbeek vzw is niet meer weg te denken. Het is
telkenjare een gezellige bedoening met een verzorgd kaas en vlees buffet. Bij een hapje en een
drankje kan je er praten over genealogie. Om praktische redenen is vooraf inschrijven vereist.
Dit kan via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be of op 02/466 44 05
Meer info op onze website: http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be/
Woensdag 09 september 2015 te 20.00 uur “Genealogische bronnen in Nederland”. Zoals
iedereen weet kent genealogie geen grenzen. Welke bronnen er in Nederland zijn en hoe je daar
opzoekingen naar je voorouders doet wordt ons door de heer John Boeren, beroepsgenealoog
uit het Nederlandse Tilburg, haarfijn uit de doeken gedaan.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
2,00 euro.
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Woensdag 14 oktober 2015 te 20.00 uur "Rekenmunt en klinkende munt in de Zuidelijke
Nederlanden - Een complexe en intieme relatie (13de - 18de eeuw)" Doorheen de loop van
de geschiedenis kenden onze streken verschillende muntstelsels met telkens verschillende
waardeverhoudingen. Met behulp van onze spreker, de heer Willy Geets, zal er klaarheid
gebracht worden in de betaalmiddelen tussen de 13e en 18e eeuw.
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van
2,00 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 2e donderdag van de maand van
20.00 tot 22.00 uur en elke 4e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Openingstijden voorjaar 2015
Donderdag 11 juni – zaterdag 27 juni
Juli en augustus is het documentatiecentrum gesloten.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage
van 2,00 euro.
KLIM IN JE STAMBOOM TE HALLE
Cursus KLIM IN JE STAMBOOM: GENEALOGIE VOOR BEGINNERS in Halle.
Wat zou je er van vinden om eens op zoek te gaan naar je voorouders? Die zoektocht naar je
eigen roots is fascinerend en leerrijk. Wie waren je voorouders? Waar woonden ze en hoe
leefden ze? Voor je het weet verzeil je enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit van
hoorde, maar waar wel degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens deze cursus krijg je de
kans om de wereld van de familiekunde (de genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert
je eigen stamboom te maken en de historische bronnen te raadplegen. Je leest oud schrift en
gebruikt het internet voor je eigen onderzoek. Op het einde van de cursus brengen we een
bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Leuven en maken we enkele praktijkoefeningen.
In samenwerking met Arch’educ organiseert FV regio Dilbeek vzw een lessenreeks
genealogie voor beginners.
Data: 6 sessies op dinsdagen 15, 22, 29 september, 6, 13 oktober, van 19u 30 tot 21u 30. Op
zaterdag 17 oktober 2015, van 9u30 tot 12u. brengen we een bezoek aan het Rijksarchief te
Leuven.
Info en inschrijvingen: Arch’educ www.archeduc.be; info@archeduc.be of 02 454 54 01
Prijs : 45 €
Code: PCH142/01
Locatie : “den Ast” het stadsarchief van Halle, Meiboom 16, 1500 Halle
Begeleiding: Familiekunde Vlaanderen - regio Dilbeek vzw
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VREEMDELINGENDOSSIERS ANTWERPEN DIGITAAL
De microfilms van de vreemdelingendossiers van het district Antwerpen (1840-1930) zijn
recent gedigitaliseerd en raadpleegbaar gemaakt op onze website.
De zoektocht in de Antwerpse vreemdelingendossiers kan nu dus meer digitaal verlopen. U
kan beginnen zoeken in de digitale indexen of via de link van Familysearch. Met het
gevonden dossiernummer kan u het exacte vreemdelingendossier digitaal bekijken en
downloaden.
De vreemdelingendossiers van de andere districten worden nu volop gedigitaliseerd. We
brengen u op de hoogte van zodra we hiermee klaar zijn.
Door deze digitale aanpak zullen in de loop van mei de microfilms van deze
vreemdelingendossiers uit de leeszaal verwijderd worden. Enerzijds kunnen we hierdoor ook
enkele microfilmleestoestellen verwijderen wat een fikse besparing aan dure
onderhoudscontracten oplevert. Anderzijds creëren we zo extra ruimte en middelen om onze
capaciteit om te digitaliseren uit te breiden. Finaal kunnen we zo in onze leeszaal en op onze
website sneller en meer kwetsbare archiefstukken aan meer archiefgebruikers aanbieden.
Link naar de digitale indexen: http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx?
id_isad=322445
Link naar Familysearch: https://familysearch.org/search/collection/1477769
Bron: FelixArchief nieuwsbrief mei 2015
OORLOGSSCHADEDOSSIERS TWEEDE WERELDOORLOG
De oorlogsschadedossiers van de Tweede Wereldoorlog: een goudmijn voor elke
archiefgebruiker
70 jaar geleden, op 8 mei 1945, kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940
en 1945 werden in België 506.090 onroerende goederen – of zowat 23,3% van de gebouwen
die vóór de oorlog bestonden – beschadigd of verwoest. Het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot
Joseph Cuvelier (contactgegevens op http://arch.arch.be/index.php…) bewaart vandaag
900.000 van dergelijke ‘oorlogsschadedossiers’.
Wie weet vind je er wel foto’s of plattegronden in terug van het huis van je ouders of
grootouders? Of van je eigen straat of wijk tijdens en vlak na de oorlog?
Meer info op http://www.arch.be/index.php…
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LIEDEKERKE VROEGER EN NU
Heemkring Liedekerke gaat het boek van meester Maurits Bronselaer, "Liedekerke, van
vroeger tot nu", in zijn oorspronkelijk vorm opnieuw uitgeven.

Meegedeeld door Heemkring Liedekerke
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STAMBOOMONDERZOEK IN KORTRIJK
Wie in Kortrijk aan stamboomonderzoek wil doen, moet daarvoor sinds vandaag niet meer
naar het stadsarchief om de akten van burgerlijke stand te raadplegen.
Acht mensen hebben een kleine tien jaar gewerkt om ongeveer 60.000 geboorte-, huwelijksen overlijdensakten online te plaatsen. Kortrijk is na Brugge en Ieper de derde stad in WestVlaanderen waar inwoners die akten van thuis uit kunnen raadplegen.
Wie zijn stamboom wil nagaan, kan terecht op www.genealogie.kortrijk.be.
Bron: Nieuwsbrief De Roede van Tielt, mei 2015
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.
VANDER VOORDE te ITTERBEEK
Antwoord op vraag 15/05-01
Waarschijnlijk is dit het antwoord op de vraag.
De vader van Franciscus, Egidius hertrouwde met Van Linthout Joanna Catharina en kreeg
hiermee nog 8 kinderen. Naar alle waarschijnlijkheid groeide Franciscus dus op in dit gezin.
Vander Voorde Egidius, dienstbode – herbergier en landbouwer
° SMB 30/03/1852
x 1 Itterbeek 27/10/1880
Roobaert Justina
° Itterbeek 18/11/1854 en er + 15/01/1883
-

Franciscus ° Itterbeek 15/01/1883

x 2 Itterbeek 26/03/1885
Van Linthout Joanna Catharina, naaister
° Dilbeek 20/04/1856
Joannes Baptista ° Itterbeek 18/01/1886
Ludovicus Leonardus ° Itterbeek 14/07/1887
Catharina ° Itterbeek 03/06/1889 en er + 21/01/1893
Maria Theresia ° Itterbeek 12/06/1891 en er + 21/01/1893
Maria Margarita ° Itterbeek 20/07/1893 en er + 12/09/1893
Joanna Stephania ° Itterbeek 23/08/1894
Joannes Franciscus Alphonsius ° Itterbeek 30/11/1896
Camilius Martinus ° Itterbeek 10/05/1899
Ingezonden door Leon Verheylewegen
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Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: André Janssens, Heiligekruiswegstraat 54 – 1703 Schepdaal
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Met financiële steun van volgende sponsors
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