
FV regio DILBEEK vzw

NIEUWSFLITS

20 februari 2022

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.

NIEUWE UITGAVE

Na de publicatie van de indexen van Ternat, Wambeek, Sint-Katherina-Lombeek, Schepdaal 
en Dilbeek is het nu de beurt aan Groot-Bijgaarden.

INDEXLIJSTEN VAN GEBOORTEN,
HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS

van
GROOT-BIJGAARDEN
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Deze indexlijsten bevatten alle geboorten van 1796 tot 1925, huwelijken van 1794 tot 1950 en
overlijdens van 1792 tot 1950 uit de burgerlijke stand voor de gemeente Groot-Bijgaarden.

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
de 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.

Deze kwaliteitsuitgave kost 20 € bij voorintekening.
Het boek zal verschijnen en officieel voorgesteld worden op woensdag 13 april 2022,

tijdens de ledenvergadering in het Auditorium van Kasteel la Motte, Lumbeekstraat 20
te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle waar het kan afgehaald worden.

Voorintekenen kan tot 25 maart 2022 
via mail info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be 

De voorintekening is pas definitief na overschrijving van het bedrag van 20,00 euro (+
eventuele verzendingskosten) op het rekeningnummer van FV regio Dilbeek vzw,

BE71 7330 5901 8769 met vermelding “indexen Groot-Bijgaarden”.

Het kan eveneens, vanaf 14 april 2022, bekomen worden tijdens de openingsuren in ons
documentatiecentrum en tijdens de ledenvergaderingen.

Kostprijs: 20,00 euro
Verzendingskosten: 9,00 euro

Publicatie: Gilbert Buyst, Snikbergstraat 46 – 1700 Dilbeek
Redactie: gilbert.buyst@skynet.be
Voorzitter: Alfons Depester
e-mail: info@fv-dilbeek.familiekunde-vlaanderen.be
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