FV regio DILBEEK vzw
NIEUWSBRIEF
Jaargang 13

nummer 10

oktober 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.

Sint-Martens-Bodegem, Huisje Mostincx (Foto Paul Vandensteene)
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ACTIVITEITEN NAJAAR 2018
woensdag 10 oktober 2018 om 20.00 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 teksten uit het notariaat van de 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.
woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur – “De Zeven Geslachten van Brussel” een
lezing door historicus Roel Jacobs.
Is Brussel gesticht door zeven families die het bestuur van de stad gemonopoliseerd hebben
tot in de 15de eeuw? Of hebben ze dat zelf uitgevonden om hun monopolie te rechtvaardigen?
Zijn geslachten trouwens wel families? En wat is het verschil tussen patriciaat en adel? Of is
er niet zo veel verschil? Op deze en vele andere vragen probeert Roel Jacobs tijdens deze
lezing een antwoord te formuleren.
Roel Jacobs is jurist van opleiding en werd historicus uit passie. Hij heeft tal van publicaties
over (de geschiedenis van) Brussel, maar ook over Brugge op zijn naam staan.
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 november 2018 via info@fvdilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
woensdag 12 december 2018 om 20.00 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
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Breng uw documenten en kwartierstaten mee. Vragen kunnen best reeds vooraf doorgegeven
worden via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Ook zeer interessant voor beginnende genealogen !
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 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.
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
maandag 1 oktober 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 11 oktober 2018 van 20 tot 22 uur
maandag 15 oktober 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 27 oktober 2018 van 10 tot 12 uur
maandag 5 november 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 8 november 2018 van 20 tot 22 uur
maandag 19 november 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 24 november 2018 van 10 tot 12 uur
maandag 3 december 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 13 december 2018 van 20 tot 22 uur
maandag 17 december 2018 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag22 december 2018 van 10 tot 12 uur
Toegang gratis voor FV-leden op vertoon van hun lidkaart – Niet-leden betalen een bijdrage
van 2,00 euro.

IN MEMORIAM
Op 26 augustus laatstleden overleed te Koekelberg ons oud-bestuurslid Aster Van de Velde
op 77-jarige leeftijd.
De uitvaartplechtigheid had plaats op 1 september.
Aster was jarenlang penningmeester van onze afdeling, toen nog VVF-Dilbeek.
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19e EEUWSE VREEMDELINGENDOSSIERS
19e-eeuwse vreemdelingendossiers online doorzoekbaar! Van de meer dan 500.000
individuele vreemdelingendossiers die de Vreemdelingenpolitie tussen 1830 en 1890 opende
in België, worden er circa 80.000 bewaard in het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be/ara).
De alfabetisch geordende fichekaarten die de toegang vormen tot deze dossiers zijn dankzij
het BRAIN-onderzoeksproject IMMIBEL gedigitaliseerd en geïntegreerd in de Zoeken naar
personen-zoekrobot van het Rijksarchief (https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-personen).
Online raadpleging van de fiches betekent een grote stap vooruit voor onderzoekers die op
migratiegeschiedenis werken, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar ontbrekende
puzzelstukjes in hun familiegeschiedenis. Meer info op www.arch.be/index.php…
Bron: Rijksarchief in België, nieuwsbrief
NIEUWE PUBLICATIES
Gezinsreconstructies SINT-MARTENS-BODEGEM van 1615 tot 1918
Opnieuw heeft ons bestuurslid Léon Verheylewegen een huzarenstukje afgeleverd.
In een turf van 781 blz. reconstrueert hij alle gezinnen die in SintMartens-Bodegem verbleven de voorbije 300 jaar.
Na Itterbeek en Sint-Ulriks-Kapelle is dit al de derde Dilbeekse
gemeente die op deze manier ontleed is.
Opnieuw werden àlle akten uit de parochieregisters en de
Burgerlijke Stand ter hand genomen om de puzzel van de gezinnen
te ontwarren. Ook uit de naburige gemeenten dienden veel akten te
worden bekeken. Het valt ook op dat er tot in 1918 gezocht werd.
Hiertoe werden de originele akten uit het gemeentelijke archief
bestudeerd.
De jarenlange ervaring van Léon Verheylewegen maakt dat zijn
nieuw boek opnieuw van uitstekende kwaliteit is. Het boek wordt
ingeleid door Frans Jozef Van Droogenbroeck met een stuk
geschiedenis van Sint-Martens-Bodegem. Voor wie een specifieke
familie zoekt, is er de onmisbare alfabetische index op familienamen.
De lijst met familienamen die in het boek voorkomen kan u raadplegen op onze website:
http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
Deze kwaliteitsuitgave kost 55 € bij voorintekening. Nadien kost het boek 60 €.
Het boek zal verkrijgbaar zijn vanaf 15 oktober 2018.
Voorintekenen kan tot 14 oktober 2018
via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
De voorintekening is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 55,00 euro (+
eventuele verzendingskosten) op het rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw,
BE69 7510 0154 6178 met vermelding “gezinsreconstructies Sint-Martens-Bodegem”.
Het kan eveneens, vanaf 15 oktober, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons
documentatiecentrum en tijdens de ledenvergaderingen.
Kostprijs: 60,00 euro – Verzendingskosten: 12,00 euro
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Gezinsreconstructies ITTERBEEKvan 1568 tot 1915
Tweede (aangevulde en verbeterde) uitgave
Gezinsreconstructies SINT-ULRIKS-KAPELLE van 1692 tot 1916
Tweede (aangevulde en verbeterde) uitgave
Auteur Léon Verheylewegen
Bij het opmaken van de gezinsreconstructies van Sint-Martens-Bodegem bleken er heel wat
linken te zijn met de eerder uitgegeven gezinsreconstructies van Itterbeek en Sint-UlriksKapelle.
Daarom was het wenselijk van beide boeken een tweede, aangevulde en verbeterde, editie uit
te geven.
Deze tweede editie van beide boeken, “Itterbeek – Gezinsreconstructies van 1568 tot 1915”
en “Sint-Ulriks-Kapelle – Gezinsreconstructies van 1692 tot 1916” zijn vanaf nu
verkrijgbaar.
Bestellen kan via info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
en door overschrijving van het betreffende bedrag op rekening van FV regio Dilbeek vzw,
BE69 7510 0154 6178 met vermelding van het gewenste boek/boeken.
Ze kunnen eveneens bekomen worden tijdens de openingsuren in ons documentatiecentrum
en tijdens de ledenvergaderingen.
Kostprijs per boek: 60,00 euro – Verzendingskosten (per boek): 12,00 euro

PUBLICATIES NOG STEEDS TE KOOP
GROOT-BIJGAARDEN
Een geschiedenis van de Sint-Wivina-abdijsite van
1794 tot 2016
Na de uitgave in 2016 van het mooie boek “Abbessae Bigardiae Majoris – De abdissen van de
abdij van Groot-Bijgaarden” heeft de auteur Roland Vermeiren samen met Marcel Van
Liedekerke een vervolg gemaakt over de geschiedenis van de Sint-Wivinabdij.
Dit tweedelig boek, in totaal 366 pagina's, overspant een periode van meer dan 220 jaar en
gaat van 1794 tot 2016.
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Deel 1 behandelt de periode van 1794 tot 1798 en
bespreekt de abdij op het einde van de 18de eeuw
onder de laatste abdis, het verloop van de Franse
revolutie en de verkoop van de abdij.
Deel 2 behandelt de periode van 1798 tot 2016 en
bespreekt de verschillende kopers van de abdij-site.
Van de eerste koper Jean Claude Bourdon de la
Marne tot de vijfde koper de bvba Wivina.
Het boek vermeldt heel wat biografische en
familiale gegevens van de verschillende kopers, is
zeer ruim gedocumenteerd en bevat vele illustraties.
Een niet te missen uitgave.

Kostprijs: 45,00 euro – Verzendingskosten: 10,00 euro
********
INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS
1827-1920 van SCHEPDAAL
Deze indexlijsten bevatten alle geboorten, huwelijken en overlijdens uit de burgerlijke stand
van 1827 tot 1920 voor de gemeente Schepdaal.
Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en)
en geboortedatum van de boreling ook het nummer van
de geboorteakte, de naam, voornaam en geboorteplaats
van de vader en de moeder vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en
huwelijksdatum van de gehuwden ook het nummer van
de huwelijksakte, de geboortedatum, geboorteplaats en
namen en voornamen van de ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en
overlijdensdatum ook het nummer van de
overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam
en voornaam van de vader en de moeder en de naam en
voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde
en zijn ze een belangrijke bron voor wie in de betrokken
gemeente opzoekingen doet.
Kostprijs: 20,00 euro – verzendingskosten: 6,00 euro
********
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INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN, HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS
1796-1917 van
TERNAT - WAMBEEK – SINT-KATHERINA-LOMBEEK
Deze indexlijsten bevatten alle geboorten, huwelijken en overlijdens uit de burgerlijke stand
van 1796 tot 1917 voor de gemeenten Ternat en Wambeek en van 1798 tot 1917 voor de
gemeente Sint-Katherina-Lombeek.
Bij de geboorten worden behalve de naam, voornaam(en) en geboortedatum van de boreling
ook het nummer van de geboorteakte, de naam, voornaam, geboorteplaats en ouderdom van
de vader en de moeder vermeld.
Bij de huwelijken worden naast de naam, voornaam en huwelijksdatum van de gehuwden ook
het nummer van de huwelijksakte, de geboortedatum, geboorteplaats en namen en voornamen
van de ouders vermeld.
Bij de overlijdens worden naast de naam, voornaam en overlijdensdatum ook het nummer van
de overlijdensakte, de geboorteplaats, geboortedatum, naam en voornaam van de vader en de
moeder en de naam en voornaam van de partner vermeld.
Hierdoor bieden deze indexlijsten een grote meerwaarde en zijn ze een belangrijke bron voor
wie in de betrokken gemeenten opzoekingen doet.
Kostprijs:
– indexen Ternat (386 blz.) 27,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro
– indexen Wambeek (278 blz.) 20,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro
– indexen Sint-Katherina-Lombeek (402 blz.) 27,00 euro, verzendingskosten 6,00 euro
– reeks van 3 indexen 70,00 euro, verzendingskosten 12,00 euro

De boeken kunnen besteld worden via e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be .
en door overschrijving van het betreffende bedrag op rekening van FV regio Dilbeek vzw,
BE69 7510 0154 6178 met vermelding van het gewenste boek/boeken.
Ze kunnen eveneens bekomen worden tijdens de openingsuren in ons documentatiecentrum.
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WEBSITE BELGIUM WWII
Website Belgium WWII
Een jaar geleden ging de website Belgium WWII online. De website is sindsdien hét
kwaliteitslabel voor bondige en heldere teksten over de Tweede Wereldoorlog in België,
geschreven door de specialisten van het CegeSoma. En de inhoud van de website blijft
aangroeien…
Verzet en bevrijding
1. VERZET: nieuw artikel van de hand van Fabrice Maerten, CegeSoma-specialist in
geschiedenis van het verzet.
2. BEVRIJDING: CegeSoma-historicus Alain Colignon analyseert op zijn beurt enkele
essentiële aspecten van de Bevrijding.
Er volgen de komende maanden nog meer artikels over de inzet van de weerstand, evenals
een gedetailleerde tijdsbalk van de geschiedenis van verzet en bevrijding, in het kader van de
herdenkingsactiviteiten rond 75 jaar bevrijding en het einde van WOII.
Bezoek de site via: https://www.belgiumwwii.be/
SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven, bidprentjes
Michel Paternoster (Vollezele), Joske Rogier (Dilbeek), Hilda De Malderé (Dilbeek)
VRAAG EN ANTWOORD
DE WILDE en BULS
Vraag 2018/10 –1
Ben op zoek naar gegevens over Marie Buls. Geboren te Beersel 19 juli 1896. Overleden in
Gilly 9 juli 1975.
Mijn grootnonkel Edouard de Wilde, geboren in Meerdonck 29 maart 1890. Deze akte heb
ik.
Zij woonden samen in Marchienne au Pont. Tot de jaren midden '60 waren er nog contacten.
Sindsdien niets meer.
Ik zoek, geboorte, huwelijk? Eventuele kinderen uit een eerste huwelijk , van Edouard de
Wilde en Maria Buls?
Ingezonden door Georgette Rogier
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PUTTAERT ANTOINE
Vraag 2018/10-2
Puttaert Antoine ° 25.10.1919 en + op 02.01.2005 was een Internationaal Belgisch
voetballer, periode 1946-1950 vooral bij Union Saint Gilloise en andere Brusselse ploegen.
Zijn geboorte- en overlijdensplaats heb ik niet kunnen terugvinden noch een
overlijdensbericht of een bidprentje.
Heeft iemand info?
Ingezonden door Gilbert Puttaert
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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