
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 10 oktober 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.

Rouwprentje uit de collectie in ons documentatiecentrum.
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ACTIVITEITEN

Woensdag 11 oktober 2017 te 20 uur “Oefening Oud Schrift” onder de deskundige leiding 
van de heer 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 maken we zelf enkele transcripties van teksten uit de 18e en 17e eeuw
De praktijk is de beste leermeester. Mis deze kans, om je kennis van het Oud Schrift bij te 
spijkeren,  niet. Het wordt zeker en vast weerom 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.

Woensdag 8 november 2017 te 20 uur 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."
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.

Woensdag 13 december 2017 te 20 uur is het woord aan onze leden. Het wordt een 
Genealogische gespreksavond waarop jullie je opzoekingen kunnen voorstellen en uitwisselen 
met andere genealogen. Laat ons die avond kennis maken met je merkwaardige vondsten en de 
onopgeloste mysteries in je familiegeschiedenis. Welke archieven heb je bezocht en welke kan je
ons aanraden. Heb je vragen ? Werk je met een genealogische programma ? Of anders gesteld we
willen onze collega’s genealogen beter leren kennen 
Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven 
worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be  
Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan, 1700 Dilbeek.
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage van 
5,00 euro.
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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.

Openingsuren najaar 2017

donderdag 12 oktober – zaterdag 28 oktober
donderdag 9 november – zaterdag 25 november
donderdag 14 december – zaterdag 23 december

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

LID WORDEN VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

Waarvoor dient mijn lidgeld?
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WAS OPA EEN NAZI?

Zo'n half miljoen Belgen - Vlamingen, Brusselaars en Walen - hebben een familielid dat 'fout' 
was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Opa, oma, vader, moeder, oom of tante.
Aanvankelijk zijn er ruim 400.000 dossiers van collaborateurs.

 Zo'n 100.000 burgers krijgen ook effectief een straf voor het meewerken met nazi-Duitsland: 
van terechtstelling over vrijheidsberoving tot verlies van rechten.
Kleinkinderen en andere familieleden gaan vandaag meer en meer op zoek naar de juiste 
toedracht van de feiten om dat verleden een plaats te geven.
In Was opa een nazi? reiken oorlogshistorici en archivarissen de sleutels aan voor de 
zoektocht naar het vaak onuitgesproken oorlogsverleden. De bronnengids, op 13 september 
2017 onder ruime persbelangstelling voorgesteld in het CegeSoma, is het resultaat van een 
samenwerking tussen de Universiteit Gent, de ULB en het Rijksarchief/CegeSoma.

Het boek
Koen AERTS, Dirk LUYTEN, Bart WILLEMS, Paul DROSSENS en Pieter LAGROU, Was 
opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden van je familie, Lannoo, Tielt, 2017, € 24,99.
Het boek is in het Nederlands uitgegeven door Lannoo. Het is ook te koop in het CegeSoma.
Wil je een voorsmaakje? Via deze link kan je het boek inkijken: 
https://www.lannoo.be/nl/was-opa-een-nazi

Bron: Rijksarchief van België, nieuwsbericht, 13/09/2017

WEBSITE LENNIKS ARCHIEF

Het Lenniks Archief bestaat 10 jaar en pakt uit met een eigen website. Die moet de 
periodieke tijdschriften vervangen, die een tijdje geleden op hielden te bestaan.

“We gaan stelselmatig ons archief, dat naar schatting bestaat uit zeker 10.000 foto’s, filmpjes 
en gegevens, op de website zetten. We voorzien ook een speakerscorner waar iedereen ons 
informatie kan dorgeven en eventuele fouten in de informatie melden. Zo kunnen we onze 
gegevens aanpassen waardoor we een zo juist mogelijk verhaal kunnen brengen in 
toekomstige publicaties. We beantwoorden elke mail”, zegt Jan Van Reepingen.
Leden
De homepagina is voor iedereen raadpleegbaar. “Er worden foto’s en activiteiten op 
gepubliceerd maar wie meer wil te weten komen moet lid worden. Leden van het Lenniks 
Archief krijgen meer foto’s en achtergrondinformatie te zien”, zegt Jan. Het lidmaatschap kost
20 €.
Archief
Nog steeds brengen inwoners oude documenten naar het Lenniks Archief. “Zo krijgen we nog
dikwijls documenten van erfgenamen van inwoners die iets betekenden in onze gemeente. We
kregen zo onlangs nog fotoalbums van begrafenisstoeten binnen. Die zijn een bron van 
informatie over de inwoners maar op de achtergrond van de foto’s zien we ook oude en/of 
verdwenen gebouwen staan.
De website: lenniksarchief.be

Bron: Persinfo.org, 21/09/2017
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CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

INTERESSANTE WEBSITES

Nieuwe versie van FamilySearch Downloader 
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de FamilySearch Downloader, waarmee je 
ingescande pagina's van historische kerk- en burgerlijke registers kan downloaden. Naast 
België zijn nu ook Nederland en het Verenigd Koninkrijk toegevoegd. Met deze versie krijg je
de beschikking over meer dan 410 miljoen ingescande pagina's.

NUTTIGE TIPS

Moeilijkheden bij opzoekingen in onze zoekrobotten? Enkele aanbevelingen

Sinds de Windows update van eind juli 2017 krijgen we regelmatig meldingen van problemen
bij opzoekingen in onze zoekrobotten en vooral dan bij het raadplegen van afbeeldingen. We 
raden je in eerste instantie aan om je Adobe Flashplayer te updaten. Lees verder voor meer 
aanbevelingen.
Ondervind je moeilijkheden bij het surfen in onze zoekrobotten sinds de Windows update van 
eind juli 2017 en/of browser updates? Dan raden we je volgende stappen aan:
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1. Doe regelmatig een update van je Adobe Flashplayer en eventueel van Javascript, in 
functie van de internetbrowser waarmee je werkt. Richtlijnen voor updates vind je op 
de website van Adobe. 

2. Probeer tijdelijk eens een andere internetbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
…) uit. 

3. Controleer of je internetbrowser automatisch Adobe Flash Player accepteert. Als dit 
niet (meer) het geval is (bijvoorbeeld met Google Chrome), activeer dan zelf Flash 
Player binnen je browser: Google Chrome - Internet Explorer- Microsoft Edge - 
Mozilla Firefox - Opera - Safari 

4. Denk eraan om je computer opnieuw op te starten zodat alle updates effectief 
uitgevoerd worden en de installatie vervolledigd wordt. 

5. Blijft het probleem aanhouden? Dan ligt de oorzaak mogelijk bij de instellingen van je
firewall/antivirusprogramma. Websitegebruikers met een Avast-antivirus lieten ons 
weten problemen te ondervinden met de firewall. De oplossing is in dit geval om de 
firewall uit te schakelen.

Wil je bijkomende informatie? Stuur een mailtje naar onze dienst Digitalisering.
We geven ook nog graag mee dat eind 2017 de zoekrobotten van het Rijksarchief operationeel
zullen zijn zonder Flash ondersteuning, wat vermoedelijk heel wat van de huidige 
moeilijkheden zal wegnemen.

Bron: www.arch.be, nieuwsberichten, september 2017

SCHENKINGEN

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

Bijgaarden!

Rouwbrieven/bidprentjes
Nevens-Van Ransbeeck Delphine (Dilbeek), Edwin Groenendijk  (Dilbeek)

Familiedocumenten
Elisabeth Van Everbroeck (Dilbeek)

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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