
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSBRIEF

Jaargang 12 nummer 11 november 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.

Grafsteen van Anne-Marie Rosenberg.
Eerste zigeunerkoningin begraven te Sint-Ulriks-Kapelle
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STEM OP MISIA'S MISSIE

Bib Web Awards 2017: stem voor Misia's missie!

Op 4 december 2017 reikt de Bibliotheekschool van Gent voor de vierde
keer de Bib Web Awards uit voor verdienstelijke websites en
webtoepassingen binnen de Vlaamse BDI-sector.
Dit zijn de zeven categorieën :
- Trending: wie springt in de kijker met een technologisch vernieuwend project?
- Vroeg wijs: beste activiteiten of toepassingen rond mediawijsheid voor kinderen en/of 
jongeren tot 16 jaar.
- Wijzer: beste activiteiten of toepassingen rond mediawijsheid voor jongeren vanaf 16 jaar.
- Altijd wijs: beste activiteiten of toepassingen rond mediawijsheid voor volwassenen en/of 
senioren.
- E-talage: wie weet zijn collectie/dienstverlening/activiteiten goed te promoten via sociale 
media?
- Tous ensemble: wie slaagt erin om (op het web) de interactie met het publiek aan te gaan, 
wie mikt echt op participatie van de gebruiker?
- Groot gezien: beste bovenlokale digitale projecten

Bekijk alle deelnemers via de blog  van de wedstrijd: http://bibwa2017.blogspot.be/.

Via deze site kan u stemmen: https://nl.surveymonkey.com/r/bibwa2017 

In de categorie 'Vroeg wijs: mediawijze activiteit voor min 16-jarigen' kan u stemmen voor
Misia's missie, het educatief genealogisch pakket waaraan Familiekunde Vlaanderen regio 
Dilbeek vzw meewerkte.

Stemmen kan tot 10 november!

Misia's missie
Ieder kind heeft een uniek familieverhaal. Via het pakket “Misia’s missie” bieden we een 
kant-en-klaar educatief pakket aan waarin we kinderen uit de tweede graad lager onderwijs 
laten kennismaken met de boeiende wereld van de familiegeschiedenis. Het educatief pakket 
is voor iedereen gratis online beschikbaar via www.erfgoedindeklas.be en via 
www.familiegeschiedenis.be .
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ACTIVITEITEN

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.

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 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.

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN ENGELAND TIJDENS WO I

De bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en Amsab-Instituut voor Sociale 
Geschiedenis nodigen u van harte uit op de voorstelling van de virtuele tentoonstelling 
Belgische vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog op vrijdag 10 
november 2017 om 10 uur in het Museum voor Schone Kunsten in Gent.
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Met de hulp van vele nazaten, familie- en heemkundigen en erfgoedprofessionals in Engeland
en Vlaanderen brengt Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis het bijna vergeten verhaal 
van tienduizenden Belgen die naar Engeland vluchtten tijdens de Grote Oorlog, weer tot 
leven.
De studiedag is gratis, maar we horen graag vooraf of u komt. Stuur een mailtje naar: 
orders@amsab.be of bel naar: 09 224 00 79 (Amsab-ISG)
Programma
Van 9.30 uur tot 10 uur is er ontvangst met koffie. De studiedag start om 10 uur.
- Verwelkoming door Johan De Smet, senior curator Museum voor Schone Kunsten Gent
- Toespraak van Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
- Korte toelichting door Geert Van Goethem, directeur Amsab-ISG.
- Martine Vermandere, projectverantwoordelijke Amsab-ISG, stelt de virtuele 
tentoonstelling voor.
- Rony Vissers, coördinator Packed, expertisecentrum Digitaal Erfgoed, licht het gebruik van 
virtuele tentoonstellingen in de erfgoedsector toe.
- Maite De Beukeleer, stagiaire Familiekunde Vlaanderen, geeft uitleg over het dossier 
Belgische oorlogsvluchtelingen op familiegeschiedenis.be.
- Hendrik Vandeginste, consulent Heemkunde Vlaanderen, legt het belang van 
heemkundigen voor dergelijke projecten uit.
- Helen Baker, East Twickenham Centennial Group, vertelt hoe met crowdfunding in 
Engeland een monument werd opgericht voor de Belgen die tijdens WO I in de 
Pelabonfabriek werkten (deze bijdrage is in het Engels).
Daarna wordt er een broodjesmaaltijd aangeboden. Dan kan je ook de virtuele tentoonstelling 
op tablets bekijken.
Museum voor Schone Kunsten (MSK)
Hofbouwlaan 28 , 9000 Gent (aan de achterkant van het museum)

Bron: Familiekunde Vlaanderen vzw, nieuwsbrief, 25/08/2017

INDEX KADASTRALE LEGGER HALLE 1834-1920

U zoekt de historiek van een grond en of 
woning, de opeenvolgende eigenaars, te 
Halle tussen de periode 1834 (ontstaan van 
het kadaster in het Koninkrijk België) en 1920.
Dit kan nu eenvoudig opgezocht worden via 
deze index op het artikelnummer van het Kadaster
Het boek is voorzien van een alfabetische index op de voor-
en familienaam en een index per register en het artikel
nummer met vermelding van de eigenaar(s)

Deze gegevens werden genoteerd uit 15 registers. Met in
totaal 5189 artikel nummers en de vermelding van 9592
eigenaars.

Gelamineerde kaft met de kleuren van Halle, formaat
24x16 cm, 100 gram papier, 186 pagina's
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Bestel:
Prijs 20 Euro ( + verzending 5 Euro met pakketpost op verantwoordelijkheid van de koper)
Op rekening BE37 9791 5559 0328 "vermelding Halle kadaster"
Afhalen mogelijk Meiboom 73 te Halle (0496 12 59 46)

INTERESSANTE WEBSITES

Begraafplaatsen Gent
Gent telt 18 begraafplaatsen met in totaal een 90.000 graven. Het zoeken naar een rustplaats 
van een overledene op een begraafplaats is dus niet altijd even evident. Via deze website kan 
u aan de hand van bepaalde gegevens op een snelle en eenvoudige manier de laatste rustplaats
van een overledene terugvinden. U kunt zoeken op (een deel van) de naam, voornaam, datum 
van overlijden en geboortedatum. Gevonden wie u zocht? Dan kunt u dit zoekresultaat 
afdrukken. Op deze afdruk staan ook het plein, de rij, het grafnummer en een detailkaart van 
de ligging van het graf met foto.
https://begraafplaatsen.stad.gent//

Schoonselhof Antwerpen (en de overige Antwerpse begraagplaatsen)
Wie ligt waar begraven? Wat deed hij of zij tijdens het leven? Hoe ziet het graf eruit en waar 
bevindt het zich op Schoonselhof?
http://www.schoonselhof.be/schoonselhof.html

Luchtvaarterfgoed
Deze gegevensbank van het luchtvaarterfgoed is het resultaat van jarenlang onderzoek van 
een hele schare medewerkers. De feedback die wordt ontvangen wordt via de webstek van 
Hangar Flying ter beschikking gesteld aan zowel beleidsmakers als liefhebbers.
http://www.luchtvaarterfgoed.be/

Digitaal krantenarchief Stad Aalst
Je kan hier de krantencollectie van het stadsarchief Aalst doorzoeken en raadplegen. De 
oudste krant is een exemplaar van "De Standaerd van Vlaenderen" uit 1836, de recentste is 
"De Voorpost" van 1992.
Voor een periode van zo'n 160 jaar zijn meer dan 100 verschillende krantentitels 
doorzoekbaar.
In totaal zijn meer dan 128.000 krantenpagina's op woordniveau gedigitaliseerd!
http://aalst.courant.nu/

Nieuws van de Groote Oorlog 
Belgische kranten en tijdschriften uit de periode 1914-1918
Leef mee met de verhalen in oorlogskranten, gecensureerde pers en frontblaadjes uit de Eerste
Wereldoorlog. Een spannende ontdekkingstocht naar het leven aan en achter het front.
https://hetarchief.be/

Census of Canada, 1921
Voor wie familieleden in Canada zoekt, de Census van 1921 staat nu online.
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/census/1921/Pages/search.aspx
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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
Familie Vercraeye – Craey (Groot-Bijgaarden), Rogier Georgette (Groot-Bijgaarden)

Familiedocumenten
Paul Emile Steels (Groot-bijgaarden)

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.

GEENS en VAN SCHUERBEECK te GROOT-BIJGAARDEN

Vraag 17/11-01

Op 12.02.1707 huwt te Groot-Bijgaarden éne Judocus Geens met Elisabeth Van 
Schuerbeeck :
Samen hadden zij 9 kinderen ( o. a. uit tekst rond de molenaars van Groot-Bijgaarden ). 
Wij zijn er van overtuigd dat deze Judocus Geens de voorvader is van onze familie Gins ( met
roots oa. te Sint-Martens-Lennik maar vooral later te Sint-Martens-Bodegem ) ( soms ook 
geschreven als Ghins, Giens, Ginst, Gindts, ... ) 
Noch van deze Judocus noch van Elisabeth vinden wij eerdere sporen. Elisabeth zou kunnen 
geboren zijn te Asse ... 
Weet iemand meer over deze beide ( wellicht ) voorouders van onze familie Gins?

Ingezonden door Marc De Romagnoli

DERICK te DWORP

Vraag 17/11-02

Via DNA onderzoek is gebleken dat er een verband bestaat tussen mijn stamboom en een 
stamboom van de familie Derick.
Om zekerheid te hebben dat ik op het juiste spoor aan het zoeken ben heb vragen.
Is er een manier om meer informatie betreffende vondelingen te bekomen?
Concreet heb ik voor de eerste keer het geval dat bij een akte geen van beide ouders vermeld 
worden, met name bij Richard Derick (° 04/04/1838, gevonden te Brussel, geen ouders 
gekend).
Zijn er nog genealogen die met de stamboom Derick of De Rycke bezig zijn?

Ingezonden door Jeroen De Rycke (Gronsdorf, Duitsland)
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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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