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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.

Basteleus Petrus (1881-1916)

Werkten mee aan dit nummer
Roland Vermeiren, Jan Erkelbout, 

Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD

Ook dit jaar hebben we onze traditionele Praat- Kaas- en Wijnavond niet kunnen organiseren.
We kijken dus al vooruit naar volgend jaar om u allen daar weer te mogen verwelkomen. 
Noteer alvast zaterdag 11 juni 2022 in uw agenda!
Stilaan komt er licht aan het einde van de tunnel en hopen we dat we vanaf september weer 
kunnen overgaan tot het organiseren van onze activiteiten en tot het openstellen van de 
leeszaal van ons vernieuwd documentatiecentrum. We werken volop aan de organisatie en het 
opmaken van de programmatie. We hopen erop dat we u in onze volgende nieuwsbrief van 
juli het volledige najaarsprogramma kunnen meedelen.

Met deze nieuwsbrief sluiten we ook de reeks 'De man in de straat' af. Uiteraard zijn er in elke
gemeente uit onze regio nog vele straatnamen genoemd naar personen die iets speciaal 
betekend hebben voor de gemeente. Indien er lezers zijn die een bepaald persoon, met een 
straatnaam, uit hun gemeente willen in het daglicht plaatsen kunnen hun bijdrage steeds 
inzenden voor publicatie in onze nieuwsbrief.
Vanaf volgende nieuwsbrief starten we met een nieuwe reeks 'Markante personen'.

DOCUMENTATIECENTRUM

Wegens de opgelegde maatregelen is in ons documentatiecentrum tijdelijk geen bezoek
en raadpleging van dokumenten mogelijk.

Onze collectie rouwbrieven en bidprentjes, waarvan u de lijsten vindt op onze website, is 
volledig ingescand. Ook tijdens de sluiting van ons centrum kan u dus kopies bestellen en 
verkrijgen. Aanvragen dienen gestuurd naar info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be

Intussen kan u heel wat zaken terugvinden op onze website. 
Neem alvast een kijkje via http://fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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ACTIVITEITEN

Gelet op de aangekondigde versoepelingen zullen we naar alle waarschijnlijkheid onze 
activiteiten kunnen hervatten vanaf september.
In onze volgende nieuwsbrief zal u het programma voor het najaar 2021 kunnen winden.
We hopen u dan weer, zoals in het verleden, te mogen ontvangen op onze lezingen en andere 
activiteiten.

BASTELEUS PETRUS

Reeks “De man in de straat”
Basteleus Petrus (1881-1916)

In 2015 doken in het straatbeeld van Sint-Pieters-Leeuw de foto’s op van tien gesneuvelden 
uit de eerste wereldoorlog. Elke soldaat hing in de straat die nadien naar hem vernoemd werd.
Het was een eerbetoon van het gemeentebestuur aan de vele jonge mannen die vochten voor 
het vaderland.

Op deze manier kregen de gesneuvelden opnieuw –
letterlijk – een gezicht en werden passanten
geconfronteerd met hun verleden. Het bracht de
wereldoorlog en herdenkingen, die zich vooral
toespitsen op de Westhoek, plots zeer dichtbij.
(Deze actie werd beëindigd op 31/12/2015. In de
dagen erna werden de doeken weer verwijderd.)

Wegens de vele positieve reacties op dit initiatief
werden de banners opnieuw geplaatst en officieel
ingehuldigd op 11/11/2017 en bleven een jaar lang
hangen. De collectie foto's werd ook uitgebreid met
extra beelden.
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Namen als Hendrik Vanhouche, Tobie Swalus of Victor Nonnemans doen bij veel 
Leeuwenaren wellicht een belletje rinkelen. Niet omwille van de persoon in kwestie, maar wel
vanwege de straat die later naar hen werd vernoemd. “In Sint-Pieters-Leeuw hebben we 23 
straten die naar jongens zijn vernoemd die het leven lieten als soldaat tijdens de Groote 
Oorlog”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA). “Achter elke straatnaam zit dus een 
verhaal van een Leeuwenaar die op een dag zijn familie verliet om te gaan meevechten aan de
IJzer. Die verhalen willen we opdiepen en hiermee die oorlogsslachtoffers uit de anonimiteit 
halen.”
De gesneuvelden die Sint-Pieters-Leeuw met de banners onder de aandacht bracht zijn Jules 
Sermon, Arthur Quintus, Petrus Basteleus, Victor Milair, Jan Vandersteen, Victor 
Nonnemans, Jean-Baptist Cardijn, Jean Dambre, Jan Baptist Bosmans, Jozef 
Dedobbeleer, Victor Malou, Jan Baptist Troucheau, Jan Baptist Wauters, Hendrik 
Vanhouche, Georges Wittouck en Felix Wijns. Op de begraafplaatsen van Zuun, Ruisbroek 
en Vlezenbeek kwamen er banners van Emile De Greef, Adolf Van Rompaye en Jozef 
Demesmaeker, die geen eigen straatnaam kregen.

Voor onze reeks gaan we dieper in op Petrus Basteleus.
De Petrus Baesteleusstraat is een verbindingsstraat tussen de Bergensesteenweg en de 
Galgstraat in Sint-Pieters-Leeuw, sinds 1923 genoemd naar de gesneuvelde soldaat Petrus 
Basteleus.

Petrus werd geboren in de ouderlijke woning op het gehucht Volsom te Sint-Pieters-Leeuw op
6 september 1881, als zoon van Egidius en Maria Anna De Tobel.

Geboorteakte van Basteleus Petrus

Hij huwde in Sint-Pieters-Leeuw op 19 oktober 1904 met Maria Ludovica De Bille en 
kregen drie kinderen, waarvan twee op zeer jonge leeftijd overleden: 
– Joannes Josephus, ° 03/01/1905 (akte 2 – F804) en + 23/02/1905 (akte 22 – F907)
– Maria, ° 22/06/1906 (akte 233 – F135) en + 21/08/1906 (akte 90 – F323)
– Josephus, ° 20/06/1908 (akte 129 – F81)

Bronnen:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171027_03157269
Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: https://id.erfgoed.net/themas/12836 
Rijksarchief, akte burgerlijke stand

FV regio Dilbeek vzw – Nieuwsbrief, jg. 16, nr. 6, juni 2021 4 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171027_03157269


Familysearch, akten burgerlijke stand

Samengesteld door Gilbert Buyst

KWARTIERSTAAT BASTELEUS PETRUS

Kwartierstaat van Basteleus Petrus

1. Basteleus Petrus, fabriekswerker
° Sint-Pieters-Leeuw, 06/09/1881 (akte 115)
+ Veurne, 20/02/1916 (gesneuveld door obusscherven) en begraven in Adinkerke op 
de Belgische Militaire Begraafplaats, graf 319 *
zoon van Egidius (zie 2) en De Tobel Maria Anna (zie 3)
x Sint-Pieters-Leeuw, 19/10/1904 (akte 48) met
De Bille Maria Ludovica, fabriekswerkster
° Sint-Pieters-Leeuw, 11/01/1884 (akte 7)
+ 
dochter van Jacobus (+ SPL 03/06/1895) en De Coster Angelica

* Bron: Wardeadregister.be

Generatie 2 – Ouders
2. Basteleus Egidius, landbouwer

° Sint-Pieters-Leeuw, 01/07/1846 (akte 61)
+ Sint-Pieters-Leeuw (Zuun), 07/04/1931 (bidprentje)
zoon van Petrus (zie 4) en Vermeir Rosalia Josepha (zie 5)
x Vlezenbeek, 20/10/1880 (akte 10) met

3. De Tobel Maria Anna, landbouwster
°Vlezenbeek, 09/03/1853 (akte 6)
+ Sint-Pieters-Leeuw (Rattendaal), 15/11/1927 (bidprentje)
dochter van Adrianus Josephus (zie 6) en De Pauw Francisca (zie 7)
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Generatie 3 – Grootouders
4. Basteleus Petrus, landbouwer

° Sint-Pieters-Leeuw, 24/04/1809 (uittreksel geboorteakte bij huwelijk)
+ Sint-Pieters-Leeuw, 07/03/1891 (akte 27)
zoon van Jan Baptist (zie 8) en Pieret Joanna Maria (zie 9)
x Sint-Pieters-Leeuw, 07/01/1836 (akte 1) met

5. Vermeir (Vermeeren) Rosalia Josepha, * dienstmeid, landbouwster
° Tubeke (Tubize) 24/06/1805 (uittreksel bij huwelijk en uittreksel doopakte)
+ Sint-Pieters-Leeuw, 01/10/1881 (akte 110)
dochter van Joannes Baptist Vermeeren (zie 10) en Brandt Theresia (zie 11)

* De bruid certificeert dat haar familienaam Vermeeren moet geschreven worden in plaats 
van Vermeir. 

6. De Tobel Adrianus Josephus, landbouwer, kuiper
° Vlezenbeek, 01/06/1808 (akte 24)
+ Vlezenbeek, 12/06/1886 (akte 16)
zoon van Joannes (zie 12) en De Beus Barbara (zie 13)
x Vlezenbeek, 04/05/1851 (akte 9) met

7. De Pauw Francisca, landbouwster
° Vlezenbeek, 17/08/1829 (akte 23)
+ Vlezenbeek, 06/11/1901 (akte 39)
dochter van Josephus (zie 14) en Sleewagen Maria Anna (zie 15)

Generatie 4 – Overgrootouders
8. Basteleus Jan Baptist, 

° Sint-Pieters-Leeuw, 13/09/1760 (PR akte blad 137)
+ Sint-Pieters-Leeuw, 28/10/1809 (akte 31 en uittreksel overlijdensakte bij huwelijk 
zoon)
zoon van Philippus (zie 16) en Michiels Barbe (zie 17)
x1 Sint-Pieters-Leeuw, 30/07/1786 met Neef Gertrude (+ 15/11/1794)
x2 1795 met

9. Pieret (Pirez) Joanna Maria, landbouwster
° Sint-Genesius-Rode, 04/02/1773 (PR akte)
+ Sint-Pieters-Leeuw, 25/04/1852 (akte 33)
dochter van Henricus en Deridder Joanna 
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10. Vermeeren (Vermeiren) Joannes Baptist, 
° Halle ?, ca 1764 (69 jaar bij overlijden)
+ Tubize, 05/12/1833 (uittreksel overlijdensakte bij huwelijk dochter) *
zoon van Benoit Vermeiren en Decoster Joanna Maria
x met

11. Brandt (Bran) Theresia Philippine Magdeleine, 
 ° Brussel (parochie Kapellekerk), ca 1771 (63 jaar bij overlijden)
 + Tubize, 03/08/1834 (akte 24 en uittreksel overlijdensakte bij huwelijk dochter) **
 dochter van 
* Uittreksel overlijdensakte vermeldt Brandt Marie Thérèse als echtgenote
** In de overlijdensakte wordt de familienaam als Bran geschreven

Overlijdensakte van Bran(dt) Theresia Philippine Magdeleine

12. De Tobel Joannes, pachter
° Gaasbeek, 13/11/1786 (huwelijksakte en overlijdensakte)
+ Sint-Martens-Lennik, 01/01/1851 (akte 1)
zoon van Jean (° Gaasbeek) en Van Leeuw Anne Marie (° Gaasbeek)
x Vlezenbeek, 02/03/1808 (akte 3) met

13. De Beus Barbara, landbouwster
° Vlezenbeek, 28/12/1786 (huwelijksakte)
+ na 1857
dochter van Paul (° Vlezenbeek) en Lombaert Marie (° Itterbeek)

14. De Pauw Josephus, landbouwer, herbergier
° Vlezenbeek, 10/11/1797 (uittreksel bij huwelijk)
+ Vlezenbeek, 05/02/1875 (akte 9)
zoon van Joannes Baptista (+ Vlezenbeek, 06/04/1833) en Surkeyn Elisabetha (+ 
Vlezenbeek, 01/07/1828)
x Vlezenbeek, 04/11/1838 (akte 7) met
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15. Sleewaghen Maria Anna, winkelierster, herbergierster
° Sint-Pieters-Leeuw, 11/08/1798 (24  thermidor an 6) (uittreksel bij huwelijk)
+ Vlezenbeek, 24/12/1856 (akte 43)
dochter van Franciscus (+ Sint-Pieters-Leeuw, 30/12/1815) en Mertens Elisabeth (+ 
Sint-Pieters-Leeuw, 13/06/1820)

Bronnen:
Rijksarchief, Burgerlijke Stand en Parochieregisters
Familysearch, Burgerlijke Stand en Parochieregisters
FV regio Dilbeek vzw, collectie bidprentjes

Samengesteld door Gilbert Buyst

FICHES LANDLOPERS ONLINE

Inlichtingenfiches landlopers online te raadplegen

Tot 1993 werd iedereen zonder werk, woning en geld in België naar de Wortel- of Merksplas-
Kolonie gestuurd. De vele ‘landlopers’ (vandaag zouden we ze werkloze daklozen noemen) 
werden er tijdelijk verplicht tewerk gesteld. In de gezonde omgeving wou men ze 
heropvoeden tot volgzame en hardwerkende burgers. Ook uit jouw omgeving verbleven er 
personen (je woonplaats of misschien familie). Dankzij het vele werk van vrijwilligers kan je 
vandaag online op zoek.

Online fiches
De tienduizenden lieten sporen in het archief na. Kempens Landschap vond in het 
Rijksarchief Antwerpen-Beveren, het Gevangenismuseum van Merksplas, Erfgoed 
Noorderkempen en het Stedelijk Museum Hoogstraten partners. Met financiële steun van de 
Vlaamse overheid werden de inlichtingenfiches van iedere persoon ingescand. Daarna werden
vele helpende handen van vrijwilligers ingeschakeld om de inhoud machineleesbaar te maken.
In totaal werden via het project maar liefst 270.350 opsluitingen van grosso modo 55.182 
personen ingevoerd, die allemaal vlot doorzoekbaar zijn.

Volledige dossiers
Op de fiches vind je de voornaamste informatie terug. Ze vormen een ideale toegang om te 
weten of er iemand die jouw interesse heeft er verbleef. In de opzoekmodule kan je die vinden
als ze ouder zijn dan 100 jaar (jongere dossiers zijn omwille van de privacywetgeving niet 
opgenomen). Geboeid door hun verblijf kan je volledige dossiers van de landlopers vinden in 
het Rijksarchief te Antwerpen. De inventaris staat eveneens online en kan je als pdf 
downloaden. Je kan er het archiefnummer terugvinden en dit aanvragen om in te kijken in de 
leeszaal. Als je niet vertrouwd bent met archieven, ga dan naar de leeszaal en vraag hulp aan 
de archivaris.

De online zoekmodule vind je hier: https://www.kolonie57.be/zoek-je-voorouders

Bron: Histories vzw, Nieuwsbrief 4 – 2021
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STEENBAKKERIJEN IN SINT-AGATHA-BERCHEM en GROOT-BIJGAARDEN

Enkele steenbakkerijen in Sint-Agatha-Berchem en Groot -Bijgaarden

Inleiding

De informatie die verwerkt is in dit artikel werd deels geput uit Eigen Schoon en de 
Brabander (ESB) jaar 2002.
De werking van de steenbakovens had door de dampen van zwavel nefaste gevolgen op mens 
en omgeving.
Daarom werd de oprichting van een steenbakoven (kareeloven) onderworpen aan een 
commodo et incommodo onderzoek. De vergunningsaanvraag diende ingediend te worden bij 
het college van burgemeester en schepenen.
Na een openbaar onderzoek van 15 dagen werden de besluiten van het onderzoek met 
eventuele klachten doorgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie.
Deze verleende binnen de 8 dagen al dan niet de vergunning.

In 1908 vinden we volgende verplichtingen opgelegd.

 de ovens moeten op minstens 10 meter van de grens van een aardeweg en tenminste 
op 20 meter van de grens der bestaande wegen staan

– er dienden houten schutsels geplaatst te worden om de aanpalende eigendommen te 
vrijwaren er  mocht pas vanaf 1 mei gebakken worden

In het ARA wordt er archief bewaard voor Vlaams Brabant met o.a. dossiers voor Dilbeek 
(10), Groot-Bijgaarden (2), Schepdaal (2), Sint-Ulriks-Kapelle (3), Zellik (5).

In het tijdschrift Holveo 1990 beschrijft Michel Matthijs het hele productieproces.
Voor de duur van de werkzaamheden werden de gronden gehuurd in een voor de notaris 
getekend contract.

Stenen bakken was een zeer zwaar en ongezond beroep. De ontstane hitte, de rook en de 
gasontwikkeling maakten het werk dubbel zwaar.
Meestal werd er van maart tot oktober ononderbroken gewerkt.

Een zeer degelijke studie omtrent bakovens in Jette vinden we terug in het tijdschrift “Jette 
Notre comté 1989”.

Wij vernoemen enkele steenbakkerijen in onze streek.
In Sint-Agatha-Berchem  is er de Briqueterie de l'Ouest, de Briqueterie De Pauw en Adolphe 
Ide.
In Dilbeek worden op de taxerol in 1906/1907 vermeld weduwe en zoon Raemdonck;Van den
Bogaert, Itterbeek Pierre, Van der Gucht, Becquaert.

Briqueterie Ide rue Verte Sint-Agtha-Berchem.

Deze briqueterie kende veel  oppositie.
Er kwamen verschillende bezwaarschriften van de omwonende boerkozen, bloemisten.
Ze vreesden veel schade te zullen lijden aan gewassen, boomgaarden, moesteelt. De 
waterputten zouden vergiftigd  worden!
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De petitie werd ondertekend door:

Van der Meersch E. Vanderrist Rousseau
Van der Jeught De Wae Van den Bergh
Geels J. Rapaille De Boeck
De Coninck Sergoigne Verhaegen
Drabs Landschoot Vanderlinden
Wagner De Saeger Van Eert
Minnaert Van Aken Mertens
Denivelle Huijgens F. Van Durme
De Cock Huygens J.F.
Droeshout Taelemans

Deze lijst wordt nog aangevuld met een tweede lijst met bewoners die geen oppositie kunnen 
maken omdat ze meer dan 100 meter verwijderd liggen van de briqueterie.

Huybrechts De Knop
Minnebier Haeck
Segers Hermans
De Graeve Lambert
Tricot Rombouts
Cantiniaux De Breucker
Bureau Clara
de Vuyst Verhaegen
Criau Van Ree
Wagner Arends
Baes

Briqueterie de l'Ouest

In het Belgisch Staatsblad dd 14/15 februari 1921 wordt melding gemaakt van de oprichting 
van de” Briqueterie de l'Ouest” in Groot-Bijgaarden, rue Pierre Bayens 30.
We vernoemen enkele van de stichtende leden:Antoine Van Onsem, Gustave Demanet, 
François Van Calck, Edmond Block, Albert Magosse.
Doel van de nv was het uitbaten van een steenbakkerij.
In 1951 wordt in het Staatsblad de ontbinding van de nv medegedeeld.
Emile De Bluts wordt aangeduid als secretaris.
Vandaar dat er een straat naar hem genoemd werd in Groot-Bijgaarden.

De steenbakkerij van Robert Dansaert

Met een brief met als briefhoofd “Domaine de Grand Bigard exploitation agricole Fabrique de
chicorée” vraagt op 20 mei 1897 de heer Robert Dansaert aan zijn burgemeester toelating om 
een steenbakkerij op te richten in sectie A nummer 48.
De aanvraag wordt voor Dansaert ondertekend door de heer Detienne.
De aanvraag slaat op 1 seizoen.
Op 16 juli 1897 geeft de provinciaal conducteur de voorwaarden onder dewelke de aanvraag 
kan worden ingewilligd.
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De commodo et incommodo dateert van 3 juni 1897 en beslaat 2 seizoenen.
In een document van het kadaster komen volgende partijen voor:

Notaris Le Coq (2 maal)
De Baerdemaeker
De Viron kinderen
Robert Jules Joseph Dansaert

Uit het proces verbaal aangaande de commodo et incommodo
blijkt dat er geen enkele tegenwerping ontvangen is geweest.

Roland Vermeiren, Groot-Bijgaarden mei 2021.  

ZWARTZUSTERS VAN AALST

Opmerkelijke schenkingen
In een recente schenking (*) van rouwbrieven vielen enkele reeksen op. Zo vonden we er 9 
rouwbrieven van naamdragers ‘Lammens’, 6 rouwbrieven ‘Marckx’ en een twintigtal 
rouwbrieven van Aalsterse Zwartzusters. 
Alle rouwbrieven en rouwprenten worden ingescand en zullen weldra raadpleegbaar zijn in 
onze leeszaal.

De Zwartzusters van Aalst
Iedereen kent wel het O.L.V. Ziekenhuis te Aalst dat voor de behandeling van een aantal 
aandoeningen zelfs wereldfaam bezit. Minder bekend is dat dit ziekenhuis een oud initiatief is
van de Zwartzusters. Ongelooflijk eigenlijk, maar zij zijn reeds sinds 1475 onafgebroken 
aanwezig in Aalst. In 1903 kochten ze het kasteel en het park van Mijlbeek, dat in de loop der 
jaren werd afgebroken en omgebouwd tot de huidige hypermoderne infrastructuur van het 
O.L.V. Ziekenhuis.
De ‘Zwarte Zusters van Sint-Augustinus Aalst’ zoals ze officieel heten, hielden zich al die 
eeuwen bezig met het verzorgen van de zieken. Hun naam danken ze natuurlijk aan hun 
zwarte kleed. 
Sinds kort is aan deze eeuwenlange aanwezigheid een einde aan gekomen. Op 15 januari 2021
verlieten de laatste 15 zusters definitief Aalst om zelf in een rusthuis te Erpe verzorgd te 
worden.
Wie nog meer informatie zoekt over individuele Zwartzusters kan in ons gedetailleerd 
overzicht van rouwprenten nog 15 prentjes vinden. Deze verbleven echter niet in Aalst maar 
andere kloosters.

In de recente schenking vinden we volgende rouwbrieven:

Familienaam Voornaam
Religieuze

naam
Geboorte

datum Geboren te
Overlijdens

datum

Borgonjon Alice
Zuster 
Brigitte 27/05/1908 Maldegem 14/09/1997

Callebaut Maria Zuster Adolfa 14/02/1915 Mere 20/02/1990

De Bus Leontine Zuster Angela 31/12/1896
Essene-
Lombeek 8/08/1990

De Cock Helene Zuster Elodie 3/02/1904 Appels 10/06/1995
de Graeve Ivonne Moeder 23/05/1911 Haaltert 1/01/1996
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Clementine

De Man Maria
Zuster 
Pauline 25/01/1918 Aalst 3/03/1991

De Vreese Marie Zuster Livina 10/09/1903 Hoeke 4/01/1993

D'Haenens Marie
Zuster 
Christiane 13/01/1906 Maldegem 24/02/1994

Hoogstoel Marie
Zuster 
Suzanna 14/04/1903

Geraardsberg
en 8/12/1999

Marcoux Denise
Zuster 
Margriet 30/03/1914

Geraardsberg
en 28/08/1999

Matthijs Maria
Zuster 
Damiana 8/04/1917 Maldegem 15/09/1999

Roseleth Josefine
Zuster 
Renilde 27/08/1916 Hekelgem 18/03/1996

Schaillée Maria
Zuster 
Gertrude 14/08/1905

Geraardsberg
en 5/05/1991

Van de Velde Joanna
Zuster 
Stanislas 21/12/1883 Aalst 27/04/1979

Van Geit Julia Zuster Esther 21/06/1910 Aalst 8/09/1995

Van Horick Anna
Zuster 
Rafaelle 11/09/1900 Baal 4/05/1991

Van Leene Adrienne
Zuster 
Simona 22/05/1897 Maldegem 8/07/1987

Van Leuven Paula
Zuster 
Edmonda 25/05/1910 Wanzele 4/03/1995

Van Leuven Hortentia
Zuster 
Benoite 4/02/1918 Erondegem 10/08/1996

Vermeiren Francisca Zuster Beatrix 2/01/1914 Hekelgem 21/02/1998

(*) Met dank aan Lisette Herinckx voor haar geregelde schenkingen.

Jan Erkelbout

SCHENKINGEN

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

Rouwbrieven/bidprentjes
Cecile Clement (Groot-Bijgaarden), Rachel Huygens (Dilbeek), Lisette Herinckx (Dilbeek), 
Rachel Huyghens (Dilbeek), Familie Vlaeminck-Vantoortelboom (Dilbeek)
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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                                                         Volg ons op
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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