FV regio DILBEEK vzw
NIEUWSFLITS
17 september 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.
NIEUWE UITGAVE
Gezinsreconstructies SINT-MARTENS-BODEGEM 1615-1918
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Opnieuw heeft ons bestuurslid Léon Verheylewegen een huzarenstukje afgeleverd.
In een turf van 781 blz. reconstrueert hij alle gezinnen die in Sint-Martens-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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