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Mini-tentoonstelling in het Felixarchief

De hele maand augustus krijgt VVF Antwerpen de gelegenheid een minitentoonstelling te presenteren
in het Felixarchief. Op de 6de verdieping zal u bij het buitenkomen van de lift verschillende
tentoonstellingskasten en panelen, alsook een presentatie kunnen bewonderen met uitleg over onze
vereniging, onze werking en ons aanbod. Iedereen is dan ook van harte welkom tijdens de
openingsuren van het Felixarchief.

Waar: FelixArchief Antwerpen
Wanneer: De hele maand augustus, tijdens de openingsuren van het FelixArchief


Genealogische avond

Elke derde woensdag van de maand (19u-22.30u) is er een genealogische avond in het Nationaal

centrum (Van Heybeeckstraat 3 te Merksem). Op deze maandelijkse afdelingsavond willen wij
u extra info aanbieden. Hebt u vragen over het genealogisch computerprogramma, zit u vast
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met uw opzoekingen , weet u niet hoe u nu verder moet? Kom dan langs. Onze medewerkers
proberen u verder te helpen !
De programma’s waar we notie van hebben zijn Haza-data, Pro-gen en Aldfaer. Wil je in de
toekomst graag een ander programma leren kennen? Laat het ons weten via mail en we
proberen aan je wensen te voldoen door iemand.

Waar: Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis
Van Heybeeckstraat 3, B 2170 Merksem - Antwerpen

Wanneer: elke derde woensdag van de maand (19u-22.30u)


Cursussen

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en het FelixArchief starten dit najaar met een
nieuwe reeks cursussen. Vanaf 16 september kunt u terecht in het FelixArchief voor een cursus
'Speuren naar je voorouders' en een cursus 'Oud schrift'. De cursussen richten zich tot
beginnende stamboomonderzoekers. Nieuw dit najaar is de cursus heraldiek.

Nieuw! Cursus Heraldiek

Hoeveel mensen die genealogie beoefenen, willen geen prachtig familiewapen ontdekken in
hun stamboom? Of willen er zelf één ontwerpen? Heraldiek of wapenkunde wordt al te vaak
bestempeld als een privilege voor personen van aanzien. Het houden van een familiewapen is
voor iedereen vrij. Deze cursus wil de misverstanden uit de wereld helpen door de oorsprong
van de heraldiek te belichten. U leert de belangrijkste heraldische regels en gebruiken. De
meest voorkomende bronnen voor heraldisch onderzoek komen aan bod. Indien voldoende
tijd, kan wie geen historisch familiewapen bezit, in deze cursus een eigen wapen ontwerpen.

Waar en wanneer ?

De lessen vinden plaats in het FelixArchief op zes vrijdagvoormiddagen: 16, 23 en 30
september en 7, 14, 21 oktober, telkens van 9.30 tot 11.45 uur. Kostprijs voor de cursus
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heraldiek bedraagt 50 euro. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt (maximaal 14
cursisten). Docent: Marc Van de Cruys.

Cursus : Speuren naar je voorouders

Met deze cursus zet u de eerste stappen in de wereld van de genealogie. U leert hoe u
informatie over uw voorouders kan terugvinden. De VVF geeft u de basis mee voor een
stamboomonderzoek en helpt u de familiepuzzel te vervolledigen. Wat waar kan
teruggevonden worden, komt zeker aan bod.

Lessenpakket
Les 1: De eerste familiedocumenten bijeenzoeken, het aanleggen van een familiearchief, info over
genealogische programma’s en genealogische informatie op internet.
Les 2: Met de gevonden gegevens naar een archief, primaire bron: de burgerlijke stand, de Franse tijd,
andere bronnen in de moderne tijd.
Les 3: Primaire bron : de parochieregisters (doopakten, huwelijksakten en overlijdensakten), andere
interessante bronnen zoals volkstellingen enz
Les 4: Andere bronnen: staten van goed, kerkrekeningen, kaarten, schepenarchief, testamenten,
poorters, enz.. Hoe gebeurt het samenstellen van een familiegeschiedenis en in welke vorm kan men
het publiceren
Les 5: Op massale aanvraag wordt onze cursus “Speuren naar je voorouders” uitgebreid met een extra
les. Deze les zal bestaan uit een korte uitleg omtrent de verschillende genealogische programma’s en
zich dan vooral toespitsen op het gratis programma Aldfaer. OPGELET ! Het gaat hier om een
beginnerscursus, hoe het programma te downloaden, hoe gegevens in te brengen en de verschillende
schermen doorlopen. Voor mensen die het programma reeds gebruiken zullen er later opnieuw infoavonden worden georganiseerd zodat u hier met uw specifieke vragen terecht kan.

Waar en wanneer ?

Wie zich inschrijft, wordt op vrijdag vijf namiddagen verwacht in het FelixArchief vanaf 13.30 tot 16.00
uur. De lessen vinden plaats op vier opeenvolgende vrijdagnamiddagen: 16, 23 en 30 september en 7
oktober, telkens van 14 tot 16 uur. Kostprijs voor de cursus speuren naar je voorouders bedraagt 20
euro, inclusief door de docent aangeleverd lesmateriaal. Na de lessen word er een uitstap geplant naar
het VVF centrum te Merksem op 19 oktober 2011.
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Cursus Oud schrift

Wie aan stamboomonderzoek doet, wordt regelmatig geconfronteerd met oud schrift. VVF
Antwerpen biedt daarom ook hierover een initiatiecursus aan. U leert er stap voor stap het
oud schrift en dit in verschillende leesniveaus.

Waar en wanneer ?

De cursus vindt plaats in het FelixArchief op vijf opeenvolgende vrijdagnamiddagen: 16, 23 en
30 september en 7 en 21 oktober, telkens van 13.30 tot 16.00 uur. Kostprijs is 22,50 euro. Er
zijn maar 16 plaatsen beschikbaar.
Inschrijven voor deze cursussen kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar
reg.antwerpen.cursussen@gmail.com met vermelding van de cursus die u wenst te volgen en
uw contactgegevens. U ontvangt een e-mail met vraag tot betaling. Pas na ontvangst van de
betaling bent u ook effectief ingeschreven.


Genealogische info-momenten in het FelixArchief

Naast de cursussen houden de VVF-medewerkers elke eerste en derde vrijdag van de maand
ook een trefpunt in de leeszaal van het FelixArchief. Dat wil zeggen dat u die dag van 10 tot 16
uur gratis bij hen terecht kan met uw vragen omtrent de zoektocht naar uw
familiegeschiedenis. De data waarop ze aanwezig zijn in het FelixArchief, vindt u terug in de
kalender op onze website. Voor zo'n trefpunt hoeft u niet in te schrijven. De VVF-medewerkers
vindt u aan de microfilmtoestellen in de leeszaal. U herkent ze aan hun badge.
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VVF Brugge


Voordracht: Mei ’40 : de onbegrijpelijke nederlaag 10 mei 1940

Voordracht door Bruno Comer: Mei ’40 de onbegrijpelijke nederlaag 10 mei 1940. Het Duitse leger zet
de aanval in. Amper zes weken later hebben de Nederlandse, Belgische en Franse legers de wapens
neergelegd en is het Engelse leger halsoverkop gevlucht. In de voorbije zeventig jaar hebben generaals
en ministers talloze keren naar dit gebeuren verwezen om de noodzaak van een sterke militaire
verdediging aan te tonen. Tijdens deze voordracht gaan we op zoek naar de oorzaak van de snelle
nederlaag. De voordrachtgever doorprikt de mythe van de Duitse overmacht en legt de ware redenen
bloot. Zijn onderzoek gaat na waarom we zo’n verkeerd beeld hebben over die gebeurtenissen en wat
de impact ervan is op de huidige samenleving. In zijn boek dat leest als een spannende thriller waarin
iedereen bang is van de waarheid, zelfs wie niet rechtstreeks bij het drama betrokken was. Goebbels,
Pétain, Eisenhower, Stalin: allen hadden ze een reden om te zwijgen.
Deze voordracht gaat door in samenwerking met de Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van
Coppenolle.
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Waar en wanneer ?
Waar: Moerkerke Steenweg 194, 8310 Brugge - Sint-Kruis. Dit is het kleine witte gebouwtje achter de
kerk.
Wanneer: 31/10/2011 - 20:00u - 23:00u
Leden van de VVF en van de Heemkring gratis. Anderen : 2,5 euro



Voordracht: De Tempeliers

Voordracht door historicus Bernard Schotte, stichtend lid en voorzitter Vereniging voor de Studie over
de Tempeliers en de Hospitaalridders www.tempeliers.be
In de roman De Leeuw van Vlaenderen (1838) voert Hendrik Conscience een tempelier ten tonele die
meestrijdt in de Guldensporenslag. In 1882 schrijft de bekende Brugse historicus Adolph Duclos een
historische roman getiteld Reivaart of de wraak van de Tempelier, waarin hij verhaalt dat tempeliers
deelnamen aan de Vlaamse opstand tegen de Fransen en zij aan zij vochten met de Vlamingen in de
Guldensporenslag (11 juli 1302) en de Slag bij de Pevelenberg (18 augustus 1304). Tot op heden blijven
er in romans en pseudo-historische literatuur verhalen opduiken over de betrokkenheid van de
tempeliers in de Guldensporenslag. Literaire fictie? Of zit er een grond van waarheid achter al deze
verhalen? Geschiedenis wordt nu eenmaal geschreven op basis van archiefbronnen. En bronnen
ontbreken gewoonlijk bij vele tempeliersverhalen. Bedoeling van deze lezing is dat we gezamenlijk
diverse archiefbronnen uit de tijd van de tempeliers en de Guldensporenslag overlopen die een licht
kunnen werpen op deze fascinerende hypothese dat tempeliers, en ook hospitaalridders, niet afzijdig
bleven toen de Vlamingen in 1302 voor hun vrijheid streden.
Deze voordracht gaat door in samenwerking met de Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van
Coppenolle.

Waar en wanneer ?
Waar: Moerkerke Steenweg 194, 8310 Brugge - Sint-Kruis
Wanneer: 28/11/2011 - 20:00 - 23:00
Leden van de VVF en van de Heemkring gratis. Anderen 2,5 euro
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Voordracht : Upstairs downstairs, over eet- en drinkgewoonten in de 19de eeuw bij de Brugse
adel en hun personeel

Voordracht door Jan Dhondt
Wanneer: 27 februari 2012, meer praktische informatie volgt later


Voordracht : Jean de Bruges, een Bruggeling in dienst van de Franse koning. Op zoek naar nog
bestaande bronnen over zijn leven en de Librije van Gruuthuse

Voordracht door Jacques De Blauwe
Wanneer: 26 maart 2012, meer praktische informatie volgt later

VVF Brussel

 VVF-Brussel start met documentatiecentrum en genealogisch advies
Vorig jaar groeide bij VVF-Brussel het idee om in samenwerking met het Archief en Museum voor het
Vlaams leven te Brussel (AMVB) een genealogisch documentatiecentrum en een consultplek voor
genealogisch advies op te starten. De voorbije maanden werd dit idee verder uitgebroed. De aanpak is
gefaseerd. In afwachting van het ogenblik dat er een min of meer volwaardige basiscollectie m.b.t.
genealogie is opgebouwd, kunt u al bij ons terecht voor advies over uw stamboomonderzoek. De
consultdagen zijn in principe voorzien op de laatste zaterdag van elke maand, de schoolvakanties
uitgezonderd. Momenteel zorgen de bestuursleden van VVF-Brussel bij toerbeurt voor de permanentie.
Om de werking uit te breiden hopen we in de toekomst ook op andere vrijwilligers een beroep te
kunnen doen. We doen langs deze weg dan ook een oproep aan iedereen – en met name aan onze
Brusselse leden – die zijn steentje wil bijdragen.
De werken van het documentatiecentrum van VVF-Brussel worden door de bibliothecaris van het
AMVB in de Adlib-catalogus van het archief en museum ingevoerd. Het betreft momenteel een kleine
eigen collectie van VVF-Brussel en een genealogische nalatenschap van de bekende Brusselse
onderzoeker Leo Lindemans die in 2008 op 85-jarige leeftijd overleed. In de leeszaal waar het consult
plaatsvindt staat ook de handbibliotheek van het AMVB ter beschikking. De klemtoon van die
handbibliotheek ligt op de geschiedenis van Brussel en bekende Brusselaars. VVF-Brussel zal deze
collectie aanvullen met werken van algemeen genealogisch belang en met genealogische werken en
documentatie met betrekking tot haar werkgebied, alle 19 gemeenten van het Brusselse gewest.
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Waar en wanneer ?
U vindt het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel op de Arduinkaai 28 (vlakbij de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg) in Brussel. De metrohaltes IJzer (lijn 2 en 6) en Sint-Katelijne (lijn 1 en
5) bevinden zich op 5 minuten wandelafstand van het AMVB.
In 2011 kunt u op de volgende zaterdagen telkens van 10.00 tot 16.00 uur bij ons terecht in de leeszaal
van het AMVB: zaterdag 24 september, zaterdag 29 oktober en zaterdag 26 november. Tenzij u stukken
uit de gesloten bibliotheek of uit het archief van het AMVB zelf wenst te raadplegen, is een afspraak
maken niet nodig.

 Ferraris- en Poppkaarten als bron voor heem- en familiekunde
Op zaterdag 15 oktober 2011 neemt VVF-Brussel deel aan de Opendeurdag van de Lakense
verenigingen. De dag wordt georganiseerd door het gemeenschapscentrum Nekkersdal. Tal van
Lakense verenigingen stellen er hun werking en aanbod voor. In samenwerking met de Geschied- en
heemkundige kring Laca en met gastspreker Guido Demuynck (secretaris VVF-Deinze) organiseren we
een lezing over de Ferraris- en Poppkaarten als bron voor heem- en familiekunde. Guido Demuynck
vertelt u over het ontstaan van beide soorten kaarten, over het gebruik ervan in het kader van
familiekundig of heemkundig onderzoek en over de raadpleegbaarheid ervan.
Waar en wanneer ?
Wij begroeten u graag van 13.00 tot 17.00 uur in gemeenschapscentrum Nekkersdal, Emile
Bockstaellaan 107 in Brussel-Laken. Rond 14.00 uur kunt u luisteren naar uitleg over de Popp-kaarten.
Omstreeks 15.00 uur komen de Ferrariskaarten aan bod. We proberen ook te zorgen voor een
inkijkexemplaar van de facsimile-uitgave in atlasvorm van de "grote atlas van Ferraris" (handgetekende
kabinetskaart van 1777). Aan onze stand kunt u doorlopend terecht met vragen over uw
stamboomonderzoek.


Genealogische dag in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht)

Op zaterdag 19 november 2011 organiseert het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) voor de vijfde keer
een genealogische dag. VVF-Brussel stond vijf jaar geleden mee aan de wieg van dit initiatief en neemt
als belangrijkste partner aan deze dag deel om u tijdens uw bezoek wegwijs te maken. Noteer de datum
alvast in uw agenda. We kunnen u al meedelen dat reeds twee sprekers hun deelname aan deze dag
hebben bevestigd: Filip Strubbe (Algemeen Rijksarchief) zal spreken over de dossiers van de
vreemdelingenpolitie en genealoog Michel Vanwelkenhuyzen zal spreken over “de Geslachten van
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Brussel”. Meer informatie en een overzicht van alle deelnemende organisaties leest u later op onze
website www.vvf-brussel.be.

VVF Deinze


Genealogische beginnerscursus : “Opsporing verzocht: mijn voorouders”

Een bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Deinze, zal ter beschikking zijn
in het stadsarchief van Deinze om nieuwe stamboomzoekers te begeleiden. Meer bepaald zal
bijzondere aandacht worden gegeven aan de beschikbare boeken, microfilms, Popp-kaarten, e.d.
Inderdaad, het Deinse Stadsarchief is méér dan de registers van de Burgerlijke Stand. Er is geen
inschrijving vooraf noodzakelijk.

Waar en wanneer ?
Waar: Deinse Stadsarchief, gelegen op de Leiedam
Wanneer: Woensdagen 28 september, 26 oktober, 30 november 2011, telkens van 09.00 tot 11.00 uur


27ste Oost-Vlaamse genealogische ontmoetingsdag

VVF Deinze organiseert de Oost-Vlaamse genealogische ontmoetingsdag. Deze boekenbeurs staat open
zowel voor alle verenigingen, instellingen en auteurs (al dan niet in eigen beheer), alsook voor
uitgeverijen en gespecialiseerde boekhandels die genealogische publicaties hebben aan te bieden. Er is
een ruime keuze aan talrijke standen, met o.a. genealogische werken, genealogische softwareprogramma's, formulieren, heruitgaven van naslagwerken, enz. Tevens is er gelegenheid tot contacten
met andere vorsers uit de ons omliggende VVF-afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden.
Bovendien is de Dienst Toerisme Deinze en Leiestreek ook aanwezig. De toegang is gratis.

Waar: Deinze, zaal Rekkelinge, D. Delcroixstraat 1 A
Datum : Zondag 2 oktober 2011 van 09.00 uur tot 12.30 uur
Gratis toegang


Voordracht: “De tijd van toen”

Spreker : Jo Vandeghinste. In de lezing blikken we terug naar de tijd van toen, de zogenaamde ‘goeie
oude tijd’. We bekijken onze samenleving die toen nog voor een groot deel agrarisch was. We zullen dit
doen aan de hand van belangrijke periodes uit een mensenleven, n.l. geboorte, huwelijk en overlijden.
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Alles wat er tussenligt komt natuurlijk ook wel voor een deel ter sprake. We gaan niet terug naar de
middeleeuwen maar naar de negentiende eeuw, kort na de Franse Revolutie die samen met de
Industriële Revolutie diepe sporen naliet in onze leefgemeenschap. Deze voordracht sluit aan bij deze
van Claude Gekiere, die handelde over "Leven en werken tijdens de periode van de Franse Bezetting
van

onze

gebieden".

Waar: Deinze, Keldervedieping van de Stedelijke Bibliotheek, ingang langs Markt
Wanneer: Dinsdag 18 oktober 2011 van 20.00 uur tot 22.00 uur
Gratis inkom.


Voordracht: De kadastrale Popp-kaarten en de Ferrariskaarten als hulpmiddel voor de
familiekunde

Spreker : Dhr Guido Demuynck, secretaris VVF Deinze. Popp-kaarten zijn kadasterkaarten die werden
uitgegeven voor o.a. alle Oost- en West-Vlaamse gemeenten. Die van Oost-Vlaanderen dateren van
circa 1860. Via een alfabetische index op de eigenaars of een verwijzing per perceel vernemen we de
eigendommen die een voorouder bezat in de onderzochte gemeente. Maar kunnen we ook de woning
terugvinden van een voorouder-pachter door de Popp-kaarten te vergelijken met bevolkingsregisters
en andere bronnen? De Ferrariskaarten of Kabinetskaarten van de Oostenrijkse Nederlanden kwamen
tot stand in de jaren ’70 van de 18e eeuw. Ze bestrijken ongeveer het gehele huidige België. Deze
kaarten, die thans ook consulteerbaar zijn via internet, geven ons een mooi beeld van het landschap en
de bewoning in de tweede helft van de 18e eeuw. Maar kunnen we door vergelijking met andere
bronnen (landboeken, wezerij- of verkoopakten) ook de woonplaats van een voorouder erop
terugvinden?

Waar: Deinze, Keldervedieping van de Stedelijke Bibliotheek, ingang langs Markt.
Wanneer : Dinsdag 29 november 2011 om 20.00 uur.


Voordracht: Vondelingen

Ingericht door : KVLV Zeveren. Spreker : Claude Gekiere, voorzitter VVF Deinze Kinderen te vondeling
leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en sporadisch nog
voorkomt.

Het

is

vooral

een

stedelijk

verschijnsel.

De oudst gekende is Mozes, de jongste is Thomas Nicolaas. Daartussen hadden we een gans aantal
anderen: Maria Vandecapelle, Sophie Vondels, Josine Verbancken, Francoise Vandecauter,enz.
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Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om
vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel
van

de

grotere

steden

in

Zuid-

en

West-Europa.

Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste
bevolkingsgroepen

die

meestal

zelf

nauwelijks

geschreven

sporen

nalaten.

Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar
werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze
overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?
In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze directe
omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult u zeggen, maar
anderzijds een beetje triest…

Waar en wanneer ?
Waar: Deinze-Zeveren, Zaal 'Te Lande'
Wanneer : Zondag 18 december 2011 om 14.30 uur


Genealogische hulp: Dood spoor

Sprekers: bestuursleden VVF Deinze.
Waar: Eke, CC De Brouwerij
Wanneer: Dinsdag 13 december 2011 om 20.00 uur
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VVF Dendermonde


Voordracht: "De Zeelse opgeëisten van 1914-1918"

Spreker: Frank Coene. Op heel wat oorlogsmonumenten 14-18 staan namen van opgeëiste
burgers vermeld. Niemand staat echter stil bij hun verhaal. Tijdens de voordracht wordt de
aanleiding van hun deportatie, hun inzet in de vreemde en hun al dan niet terugkeer naar hun
geboortestreek belicht. Het geheel wordt afgesloten met de processen die werden gevoerd
voor de Rechtbank van Oorlogsschade om schadevergoeding te bekomen.

Waar en wanneer ?
Waar: Documentatiecentrum "Prinsenhof" (voordrachtlokaal), Vlasmarkt 29 - 2de verdiep, 9200
Dendermonde

Wanneer: 08/09/2011 - 20.00 uur


Genealogische software: Aldfaer cursussen voor beginners en gevorderden

Waar: Documentatiecentrum "Prinsenhof"
Wanneer: Dinsdag 13 september : start om 19.00 uur (beginners); om 20.00 uur
(gevorderden).
Dinsdag 11 oktober : start om 19.00 uur (beginners); om 20.00 uur (gevorderden).


Genealogische consultatieavonden

Waar: documentatiecentrum "Prinsenhof"
Wanneer donderdag 15 september en donderdag 20 oktober, 19.00 tot 22.00 uur


Archiefavonden

Beheer van boeken, documenten, bidprentjes enz. (alle vrijwilligers welkom!)
Waar: documentatiecentrum Prinsenhof
Wanneer: donderdag 22 september, donderdag 29 september en donderdag 27 oktober,
telkens van 19u-22u
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Voordracht: "De woelige zestiende eeuw"

Spreker: Dr. Johan Decavele, doctor in de geschiedenis die studeerde in Leuven en Mainz. Hij
was stadsarchivaris en directeur Cultuur van de stad Gent. Hij publiceert o.a. over de politieke
en religieuze geschiedenis van de Nederlanden in de 16de eeuw en is auteur van "De eerste
protestanten in de Lage Landen - Geloof en heldenmoed". Deze voordracht wordt
georganiseerd in samenwerking met de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde
en met het Davidsfonds afdeling Dendermonde.

Waar: het stadhuis op de Grote Markt te Dendermonde
Wanneer: woensdag 5 oktober, 20.00u

Meer info: zie onze website www.vvf-dendermonde.be

VVF Diest


Archief dagen te Diest

Elke eerste dinsdag van de maand tussen 9u en 16.30u is het VVF-Diest aanwezig in het stadsarchief
van Diest. Wij helpen iedereen die zich een weg wil banen in een uniek en rijk archief van Diest.


Voorstelling nieuwe publicatie " Deurne 1755-1910 " met voordracht

De voorzitter van VVF-Diest nodigt jullie alle van harte uit op de voorstelling van de nieuwe
publicatie " Deurne 1755-1910 " door Rombout Nyssen, Rijksarchivaris van Hasselt op 23 september
2011 om 19.00 in café Merlot, Grote Markt 30, 3290 Diest. Daaropvolgend is een receptie voorzien.
Deze publicatie is samengesteld door Martien Mondelaers en Kim Van Eerdewegh en is de volledige
bewerking van de personen die woonde in Deurne in de periode van 1755 tot en met 1910, met
aanvullingen van doodsbrieven en -prentjes. Deze publicatie kan besteld worden vanaf 15 augustus a.s.

Waar: Café Merlot, Grote Markt 30, 3290 Diest
Wanneer: 23 september 2011 om 19.00u
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Genealogische dag in Schaffen

De 2de genealogische dag van VVF-Diest gaat door op 25 september in zaal Scafnis tussen 10.00u en
18.00u. VVF Limburg en VVF Diest zijn aanwezig evenals Progen Limburg, Heemkring van Molenstede
en DVF. Deze laatste vereniging zal ook een tentoonstelling opbouwen rond het thema Schaffen verrijst
uit de As.

Waar en wanneer ?
Waar: Zaal Scafnis, St. Hubertusplein, 3290 Schaffen
Wanneer: 25 september 2011 tussen 10:00 - 18:00u

VVF Dilbeek


Tentoonstelling en Genealogische infodag n.a.v. de Open Monumentendag

Zondag 11 september 2011 neemt VVF Dilbeek deel aan de Open Monumentendag met een
informatiestand over Familiekunde. Dit in het Pampoelhuis of oud-gemeentehuis van Groot-Bijgaarden
van 11 tot 18 uur.
Waar: Oud gemeentehuis van Groot-Bijgaarden (Dilbeek)
Wanneer: 11 september 2011 tussen 11:00 - 18:00u


Cursus Paleografie
Woensdag 14 september 2011 te 20 uur krijg je de kans om je kennis van Oud Schrift bij te werken. De
heer René Jammart, reeds meerdere malen te gast in onze afdeling zal ons bijstaan in het ontcijferen
van oude teksten.
Waar: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek
Wanneer: 14 september 2011 om 20:00u



Voordracht: de schepenbanken
De heer Joris De Beul, voorzitter van de Masiuskring uit Lennik, zal het hebben over “De
Schepenbanken”, (de rechtbanken van het A.R.) in het algemeen en meer bepaald deze van SintPieters-Leeuw.
Waar: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek
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Wanneer: 12 oktober 2011 om 20:00u

VVF Gent


Voordracht: Archieven in Nederland, met speciale aandacht voor de provincies
Limburg, Brabant en … Zeeland

Spreker: Ferrie Moubis, voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Zeeland.
De voordracht is gebaseerd op 25 jaar genealogisch onderzoek door Ferrie Moubis naar zijn
voorouders, afkomstig uit diverse plaatsen in het zuiden van Nederland. De spreker is de
dynamische voorzitter van onze zustervereniging Zeeland. Hij zal een overzicht geven van de
talrijke nationale en regionale archieven in Nederland en uiteraard ook de werking belichten
van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Waar ? Blauwe Zaal" van het Liberaal Archief, Kramersplein, 23 te 9000 Gent
Wanneer ? Maandag 3 oktober 2011, 20-22u



Voordracht: Emigratie en genealogie

Sprekers: Marijke Denys-Verhelst en Jan Verhelst
Hoe gaat u tewerk bij opzoekingen naar familie in Canada en de Verenigde Staten? Deze
vraag wordt beantwoord door beide sprekers, die vertellen vanuit eigen ervaringen en
opzoekingen. De verschillende archiefinstellingen, waar informatie over naar Amerika
geëmigreerde voorouders of andere verwanten bewaard is, komen ruim aan bod.
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Waar ? Blauwe Zaal" van het Liberaal Archief, Kramersplein, 23 te 9000 Gent
Wanneer ? Maandag 7 november 2011, 20-22u


Voordracht: Facturen als bron voor familiekunde

Spreker: Françoise Verhoosele, secretaris VVF Gent
Documenten betreffende handel en nijverheid worden dikwijls na enige maanden of jaren
weggegooid. Nochtans bevatten o.a. facturen een schat van informatie over de activiteit van
de vermelde personen. Françoise Verhoosele, die ons vorig jaar liet kennis maken met
porseleinkaarten, bezit ook een grote verzameling facturen. Met behulp van talrijke beelden
worden hoofdingen van facturen uit verschillende decennia besproken.

Waar ? Blauwe Zaal" van het Liberaal Archief, Kramersplein, 23 te 9000 Gent
Wanneer ? Maandag 5 december 2011, 20-22u
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Geleid bezoek aan het Centrum voor medische genetica van de UGent

Het Centrum medische genetica is een toonaangevende dienst in het UZ Gent. Hier wordt
o.a. onderzoek gedaan naar het verband van erfelijkheid en bepaalde ziekten. Sylvia De Bie,
die reeds voor VVF Gent een voordracht gaf over medische genetica, is in haar dienst
gerechtsdeskundige voor ouderschapstesten en coördinator financiën. Tevens is zij coauteur van talrijke Belgische en Amerikaanse publicaties rond DNA-onderzoek. Zij zal ons
graag wegwijs maken in de ontwikkelingen van de medische genetica.

Waar? “Centrum medische genetica” Universiteit Gent, o.l.v. Sylvia De Bie, wetenschappelijk
medewerker. Universitair Ziekenhuis Gent – blok K5:
Wanneer ? Maandag 5 september 2011, samenkomst om 14 uur



Cursus oud schrift voor beginnelingen

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of
begrijpen, “van niets tot iets”, dus. De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd
beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De
cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd door Xavier De
Schryver, bestuurslid van VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde)-afdeling regio Gent.

Data en programma:
Zaterdag 24 september 2011: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke stand”
met aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het
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Ancien Regime) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 22 oktober 2011: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 26 november 2011: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”, met
extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 28 januari 2012: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met
aandacht voor het Oudnederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 25 februari 2012: Les 5 = het Oudnederlands uit de 18de eeuw. Wij ontleden een
“staat van goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van
“afkortingen en verkortingen”.
Zaterdag 24 maart 2012: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785 of “een
ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde
(1706), verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een
maning in verband met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd
voorzien

om

uw

vragen

te

beantwoorden.

Waar en wanneer ?
Waar? VVF Centrum, in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatie-centrum,
Brusselsesteenweg 393, B - 9090 Melle
Wanneer ? Elke vierde zaterdag van de maand (niet in december) van september tot en met
maart van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.

Cursusgeld (inclusief ± 200 bladzijden documentatie):


voor niet-leden van VVF-nationaal en abonnees op het driemaandelijks tijdschrift
Cadenas: 20,00 EUR;



voor de nationale VVF-leden: 15,00 EUR.

Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de
lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE40-0011-3839-8363 van
VVF-afdeling regio Gent, met vermelding van uw nationaal VVF-lidnummer (indien u lid bent) +
de tekst “cursus beginnelingen 2011-12”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel
inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de
moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen
beginnelingen en gevorderden samen.

18

Inschrijvingen worden verwacht vóór donderdag 1 september 2011


Cursus oud schrift voor gevorderden

Deze cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Gezien de
moeilijkheidsgraad, is het nodig eerst de cursus voor beginners te volgen. Er zal vooral aandacht
besteed worden aan het zgn. “gotisch” schrift. De lessen worden verzorgd door Gontran
Ervynck.

Data en programma:
Zaterdag 10 september 2011: Parochieregisters en analoge archivalia
Zaterdag 8 oktober 2011: Staten van Goed, weesrekeningen
Zaterdag 12 november 2011: Wettelijke passeringen, notariscontracten
Zaterdag 14 januari 2012: Clachten, saisissementen, openbare verkopingen
Zaterdag 11 februari 2012: Enquesten, processtukken
Zaterdag 10 maart 2012: Ommestellingen, land- en renteboeken

Tijdens de les wordt een korte omschrijving van de onderwerpen gegeven. De documenten
worden rondgedeeld om de teksten te lezen en daarna ontvangt u de omgezette tekst.

Waar en wanneer ?
Waar ? De leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg
393 te 9090 Melle (09.252.26.47).
Wanneer ? Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2011 tot en
met maart 2012, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.

Cursusgeld voor de nodige documentatie:


voor niet-leden van VVF-nationaal en abonnees op het driemaandelijks tijdschrift
Cadenas: 20,00 EUR;



voor de nationale VVF-leden: 15,00 EUR.

Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de
lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE40-0011-3839-8363 van
VVF-afdeling regio Gent, met vermelding van uw nationaal VVF-lidnummer (indien u lid bent) +
de tekst “cursus gevorderden 2011-12”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel
inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de
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moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor de cursussen
beginnelingen en gevorderden samen.

Inschrijvingen worden verwacht vóór donderdag 1 september 2011.

VVF Huldenberg


Genealogische namiddag

Waar: Deze activiteit gaat door in "Huis Ter Dijle" 1ste verdieping, Leuvense baan 313, 3040 SintAgatha-Rode
Wanneer: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2011 tussen 13 - 18u
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Genealogische vormingsavond

Waar: "Huis Ter Dijle" 1ste verdieping, Leuvense baan 313, 3040 Sint-Agatha-Rode
Wanneer: 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december 2011 tussen 20u-24u

VVF Ieper-Diksmuide


Provinciale VVF-ontmoetingsdag in Rumbeke

zondag 13 november 2011


Voordracht: ‘Hoe schrijf ik mijn familiegeschiedenis?’

Spreker: Johan Roelstraete
Waar: Burchtstraat 1A, 8900 Ieper
Wanneer: vrijdag 25 november 2011

VVF Kempen


Genealogische vormingsdagen

Waar: Kasteel De Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december 2011 tussen 15-22u


Voordracht: Het genealogisch programma Aldfaer

Spreker: Victor Vanhouche
Waar: Ridderzaal van het Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer: 5 oktober 2011 om 19.30u


Voordracht: Wat bieden ons de Mormonen op genealogisch gebied?

Spreker: Jean Huysmans
Waar: Ridderzaal van het Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer: 2 november 2011 om 19.30u
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Genealogisch weekend Lommel

Genealogisch Weekend georganiseerd door Erfgoed Lommel vzw ism VVF-Kempen
Waar: Parochiezaal Lommel Barrier
Wanneer: 19 en 20 november 2011 tussen 10-17u


Voordracht: DNA als hulpmiddel voor je familiegeschiedenis

Waar: Ridderzaal van het Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer: 25 november 2011, 20u


Genealogische dag in Schilde

Waar: Lokaal DE WIP Speelhofdreef 4 (tussen kasteeldreef en speelhofdreef ) Schilde
Wanneer: 27 november, tussen 10u en 17u


Voordracht: Genealogie en emigratie

Sprekers: Marijke en Jan Verhelst
Waar: Ridderzaal van het Kasteel de Renesse,
Lierselei 30, 2390 Oostmalle
Wanneer: 7 december 2011 om 19.30u


Nationaal VVF-congres

VVF-Kempen organiseert i.s.m. Heemkamer Mol en k'Erf het Nationaal congres van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde met als thema: "De mens als archiefbron" .
Waar: 't Getouw Mol
Wanneer: 21 april 2012, tussen 10-17u

VVF Kortrijk


Cursus Oud Schrift

Lesgever: Johan Roelstraete
Waar: Erfgoedhuis, O.L.V.-straat 45, Kortrijk
Wanneer: 27 september 2011 - 19:30u
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Voordracht: 2de Wereldoorlog in Kortrijk door Ruben Mayeur

Waar: Erfgoedhuis, O.L.V.-straat 45, Kortrijk
Wanneer: 25 oktober 2011 - 19:30u



Bezoek aan het VVF-documentatiecentrum te Oostende

Waar: Vertrek aan de Broeltorens (In samenwerking met VVF – Roeselare)
Datum: 15 december 2011 om 13:30u

VVF Land van Waas


Voordracht: DNA-projecten: resultaten en toekomstperspectieven

Spreker: Marc Van den Cloot. De powerpointpresentatie omvat een toelichting over het hoe en
waarom van genetisch-genealogisch DNA-onderzoek, het belang ervan voor de genealogie, het opzet
en de resultaten van het project 2009-2010 en een overzicht van de nieuwe en geplande projecten.
Waar: het documentatiecentrum VVF-Land van Waas, Zamanstraat 49, 9100 Sint-Niklaas
Wanneer: donderdag 22 september om 20 uur


Initiatiecursus genealogie : periode ancien regime (voor 1796)

Een samenwerking tussen het Rijksarchief van Beveren en VVF Land van Waas
Les 1:

Parochieregisters, status animarum en gezinssamenstellingen

Les 2:

Staten van goed en hoofdcijnsboeken

Les 3:

Andere bronnen: Landboeken, penningkohieren, quoteboeken, notariaat en wettelijke

passeringen
Les 4:

Archiefbezoek aan het Rijksarchief te Beveren (zaterdagvoormiddag 5 november 2011 en/of

zaterdag 19 november).
Waar: Zamanstraat 49 (1ste verd.) te 9100 Sint-Niklaas
Wanneer: 6, 20 oktober en 3 november 2011 van 19.30u tot 21.30u
Prijs: 10 euro te vermeerderen met 7 euro indien U het boek “Speuren naar je voorouders” mee
bestelt.
Gelieve in te schrijven voor 23 september 2011. U kan inschrijven via onze website
www.vvflandvanwaas.be of via het inschrijvingsformulier aan de balie van het Rijksarchief te Beveren.
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VVF Leuven


Archief- en documentatienamiddag

Waar: Rijksarchief, Vaartstraat 24 te 3000 Leuven

Wanneer: zaterdag 3 september, zaterdag 1 oktober, zaterdag 5 november, zaterdag 3 december 2011
van 13 tot 15u30


Voordracht: Mijn Vlaams-Brabantse voorouders

Deze keer komt Eugeen Roets, bestuurslid VVF-Leuven, ons vertellen over zijn opzoekingen i.v.m. de
Brabantse voorouders van zijn kleinkinderen (van oorsprong uit het Tiense).
Waar: cultuurcentrum 30CC, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven
Wanneer: dinsdag 27 september 2011 Van 19u30 tot 21u30


Genealogische dagen van de heemkundige kring van Herent

VVF-Leuven is aanwezig met een informatie en boekenstand.
Waar: Deze dagen gaan door in het Cultuurcentrum "De Wildeman", Schoolstraat 15 te 3010 Herent
Wanneer: zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 2011 van 13 tot 18 uur


Voordracht: wat kan je vinden in het OCMW archief van de stad Brussel ?

Spreker: David Guilardian, archivaris van het OCMW van de stad Brussel
Waar: cultuurcentrum 30CC, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven.
Wanneer: Dinsdag 25 oktober 2011, van 19u30 tot 21u30


Genealogische dagen van de heemkundige kring Ravensteyn

Thema dit jaar is de familie Servaes. VVF-Leuven is aanwezig met een informatie en boekenstand.
Waar: deze dagen gaan door in de Oude Pastorij, Ravesteinstraat 22, te Hever.
Wanneer: zaterdag 19 november en zondag 20 november 2011, van 13 tot 18 uur.


Voordracht: Demogen Vlaams-Brabant en Brussel

Spreker: Patrick Trio, coördinator van dit project
Waar: cultuurcentrum 30CC, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven
Wanneer: dinsdag 22 november 2011 van 19u30 tot 21u30


Genealogische mededeling en les oud-schrift
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Spreker: Eugeen Roets, bestuurslid VVF-Leuven
Waar: cultuurcentrum 30CC, Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 te 3000 Leuven
Wanneer: dinsdag 20 december 2011 van 19u30 tot 21u30

VVF Limburg


Archiefbegeleiding in het Rijksarchief te Hasselt

Waar: Bampslaan 4
Wanneer: zaterdag 3 september 2011 van 9:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur


Open Monumentendag

Ons documentatiecentrum te Genk, Noordlaan 6 B 1/3 zal geopend zijn van 10:00 uur tot 18:00 uur.
Maak tijdens uw monumentenroute zeker een ommetje naar Genk en loop eens bij ons binnen !
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Wanneer: zondag 11 september 2011


Genealogische software: PRO-GEN

Samenkomst PRO-Gengebruikersgroep Limburg v.z.w. Vormingsavond rond het genealogieprogramma
PRO-GEN. Een organisatie van de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw. Niet-leden van deze
vereniging betalen een toegangsprijs van 2,50 euro. Zie agenda van 2010 op hun website www.progen.be
Waar: Stadhuis, Stadsplein 1 te Genk, zaal 4
Wanneer: Donderdag 22 september 2011 van 19:30 uur tot 22:00 uur


Openstelling documentatiecentrum VVF Limburg

Waar: Noordlaan 6B, 1ste verdiep-lokaal 3 te 3600
Wanneer: zaterdag 24 september 2011 van 14u tot 18u.

VVF Mechelen


Genealogische studieavond

Onze studieavonden onder leiding van Leo Vervloet met ondersteuning van René Pattyn en/of Els
Schelkens zijn voor iedereen toegankelijk. Onze ruime bibliotheek met zowel kopies van de originele- of
bewerkte parochieregisters staan ter beschikking. Ook is de enorme uitbreiding van de gedigitaliseerde
microfilms raadpleegbaar. Hiervoor is wel een reservering nodig gezien het beperkte aantal computers.

Waar: Blokstraat 10, 2800 Mechelen
Wanneer: vrijdag 9 september, vrijdag 23 september, vrijdag 28 oktober 2011 van 20u tot 22.45u


Genealogische studienamiddag

Onder leiding van Patrick Jacobs en Anita Van Der Hoeven. Bezoek onze vernieuwde en uitgebreide
bibliotheek. Prima assistentie verzekerd.
Waar: Blokstraat 10, 2800 Mechelen
Wanneer: Zaterdag 17 september en zaterdag 15 oktober 2011 van 14 tot 17 uur


8ste regionale stamboomdag georganiseerd door heemkring Wadja
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Heel wat heemkringen en regionale genealogische werkgroepen uit de omgeving van Aarschot, Heist op
den Berg, Westerlo ... stellen hun documentatie ter beschikking. Ook VVF-Mechelen en BS-Kempen
verlenen hun medewerking. Heemkring Wadja legt haar schaduwarchief (Burgerlijke stand en
Parochieregisters) ter inzage. Een verzameling bidprentjes en rouwbrieven is eveneens raadpleegbaar.
Als extra wordt dit jaar een tentoonstelling in verband met de EEUWELINGEN van Houtvenne, Hulshout
en Westmeerbeek voorgesteld.
Waar: zaal Centrum (parochiezaal) Langestraat 12 te Houtvenne (deelgemeente van Hulshout)
Wanneer: Zondag 9 oktober 2011 van 10 tot 17 uur


Voordracht: De opvoeding van het kind in de 17e en 18e eeuw

Spreker: Claude Gekiere, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - afdeling Deinze
De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en wordt
met behulp van een powerpoint-projectie voorgesteld. In een eerste gedeelte komt het kind in zijn
gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het
zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en het spelen, enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van
huwelijk,

partnerkeuze,

gemiddelde

huwelijksleeftijd,

enz.)

aan

bod.

Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten.
Komen o.m. aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de
leermethoden, enz.).
Waar: Mechelen, tegenover station Nekkerspoel, bovenzaal Bistro 'Komisfeu', Ontvoeringsplein nr 2
Wanneer: vrijdag 14 oktober 2011, 20 u


Genealogische cursus: Klim in je stamboom

Deze lessenreeks richt zich naar de beginnende stamboomonderzoeker. Tijdens de laatste les is er
eveneens een bezoek aan het gemeentelijk archief voorzien

Waar : Bibliotheek Putte, Gemeenteplein 1 te 2580 Putte.
Wanneer: Telkens op dinsdagnamiddag 14u tot 16u op 8, 15, 22 en 29 november. Op 6 december is er
het bezoek aan het archief.

Deelnemersbijdrage € 25 voor de lessenreeks. Er kan alleen voor de hele reeks worden ingeschreven.
Inschrijven
Cultuurdienst gemeente
Putte, Tel. 015 76 78 88,
Bib Putte, Gemeenteplein 1 te Putte
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cultuurdienst@putte.be.
Lesgever: Leo Vervloet , voorzitter van VVF Mechelen

VVF Meetjesland


Voordracht: De familie De Lille en het Vlaams-nationalisme

Spreker: Bruno De Wever
De Maldegemse familie De Lille speelde een belangrijke rol in de Vlaamse Beweging en - later het VNV. Victor was de uitgever van 't Getrouwe Maldeghem en van de Duimpjesuitgaven en
werd volksvertegenwoordiger, zoon Jozef werd in 1932 burgemeester (aan én af!) en
volksvertegenwoordiger, Eugeen was in 1936 lid van de provincieraad en tijdens de oorlog
gewestleider van de DeVlag, Leo werd senator en Gabriël schepen van de gemeente
Maldegem.

Kortom:

een

boeiende

familie

in

een

boeiend

tijdperk.

In zijn lezing gaat professor De Wever dieper in op de rol die vooral Jozef De Lille speelde in het
VNV en over de invloed en de politieke macht van de familie. De lezing gaat door in het
vroegere machtscentrum van de familie: de Schouwburg, nu gemeentelijke bibliotheek.
Professor dr. Bruno De Wever is hoofddocent geschiedenis aan de Gentse Universiteit. Zijn
interesses gaan uit naar de Tweede Wereldoorlog, het (Vlaams) nationalisme, fascisme,
collaboratie, enz.. Hij doctoreerde op de ontwikkeling van het Vlaamsch Nationaal Verbond
(VNV) tijdens het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog en publiceerde er talloze artikels en
boeken over. Ook was hij vice-voorzitter van de redactieraad de 'Nieuwe Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging'. In de Sint-Pietersabdij was recentelijk de tentoonstelling Gekleurd
Verleden. Familie in oorlog te zien waarvan Bruno De Wever een der belangrijkste
medewerkers was. In het gelijknamige boek schetst hij de complexe geschiedenis van de
collaboratie.

Waar en wanneer ?
Waar: P.O. Bibliotheek (vroegere Schouwburg De Lille) Maldegem, Schouwburgplaats 3-5
Wanneer: zondagvoormiddag 2 oktober 2011 om 10:30u
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Voordracht: Boeren op zand. Nieuwe inzichten over de Romeinse en Middeleeuwse
boerengemeenschap op de zand- en kleigronden tussen Gent en Brugge

Spreker: Wim De Clercq. Door de sterke toename van het archeologisch onderzoek in
Vlaanderen is er in de voorbije tien jaar een forse kenniswinst geboekt met betrekking tot het
oudste verleden van Binnen-Vlaanderen en de regio tussen Gent en Brugge in het bijzonder.
Deze laat ondermeer toe om de zeer drukke landelijke bewoning die de regio kenmerkte
tijdens de Romeinse tijd en de volle Middeleeuwen te karakteriseren. Zowel vorm, uitzicht als
economie van de boerderijen op de zand- en kleigronden tussen Gent en Brugge kunnen veel
beter worden bepaald dan voorheen en zullen in de lezing worden behandeld. Door de
materiële vondsten en door de begraafplaatsen wordt ook een inzicht bekomen in het
dagelijks leven van de mensen zelf. Dit alles brengt ons tot een complex maar boeiend beeld
van de samenleving die de regio en het landschap hun eerste vorm heeft gegeven meer dan
duizend jaar geleden.
Dr. Wim De Clercq is doctor-assistent aan de Gentse Universiteit voor de onderzoekseenheid
'Archeologie van de Historische perioden'. Voor hij aan de vakgroep werkte, was hij als
projectarcheoloog verantwoordelijk voor nood- en preventief archeologisch onderzoek in de
provincie Oost-Vlaanderen. In 2002 werd hij assistent bij de vakgroep Archeologie waar hij een
doctoraatsonderzoek uitvoerde naar de transformatieprocessen in de lokale gemeenschappen
uit het noorden van de Civitas Menapiorum bij hun integratie in het Romeinse Rijk. Hij voert
momenteel onderzoek naar de karakterisatie en de transformatie van landelijke
bewoningsvormen en materiële cultuur uit de provinciaal-Romeinse wereld en de
(post)Middeleeuwen. Met betrekking tot de laatste periode staat ook de multidisciplinaire
studie naar de ontwikkeling van de gestichte stad van Middelburg-in-Vlaanderen centraal.
Naast de taxonomische en analytische studie van het verleden draagt ook de studie van de
materiële resten en ruimte uit het verleden uit semiotisch oogpunt zijn interesse weg.

Waar en wanneer ?
Waar: zaal Pax, Aalter, Kerkhofweg 1
Wanneer: zondagvoormiddag 6 november 2011 om 10:30u


Voordracht: Dominus Vobiscum
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In Dominus Vobiscum heeft Marc De Bie het over het rijke (en bijna vergeten) Roomse leven
van vóór het concilie. Toen stond de kerk, van doopsel tot begrafenis, in het midden van
eenieders leven. De tijd van de wijwatervaatjes, schapulieren, volle aflaten en uit
luciferdoosjes gemaakte crucifixen. Van vasten, vlees derven, quatertemperdagen en de zonde
van onkuisheid. Van Marcusprocessies en de negen dinsdagen vóór Sint-Antonius. Van korte
en lange vespers, hosannaboekjes en de litanie van alle heiligen. Van Averbodes Weekblad en
de Eucharistische Kruistocht. Van collectes voor het werk van de Vlamingen in Parijs en de
Basiliek

van

Koekelberg.

Van

missiepreken,

portiunkelen

en

engelenmissen. Van

pastoorsmeiden, suisses, misdienaars en de confrérie van het Heilig Sacrament. Van
begankenissen tégen de stuipen en bedevaarten vóór een lief. De tijd van 'God ziet mij, hier
vloekt men niet.' Maar evengoed van 'God schept de dag en ik ga erdoor.'
Marc De Bie debuteerde als auteur van cursiefjes waarna hij overschakelde op toneel. Zijn
stukken werden herhaaldelijk bekroond en bijna vijftienhonderd keer door beroeps- en
vrijetijdsgezelschappen opgevoerd. De dag dat het kampioenschap van België verreden werd
(1975) kwam als televisiespel op het scherm. In 1990 debuteerde De Bie als romancier. Na De
Coburger (1990, Lannoo) volgden Een koningsjaar (1992, Dedalus), Cinema Jarofka (1995,
Davidsfonds), e.a.

Waar en wanneer ?
Waar: Oud-Stadhuis van Kaprijke, Plein 1
Wanneer: zondagvoormiddag 4 december 2011 om 10:30u

PRAKTISCHE INFORMATIE
De toegang tot deze lezingen is gratis, iedereen is van harte welkom. Alle inlichtingen bij Hugo
Notteboom: hugo.notteboom@appeltjes-meetjesland.org

VVF Oostende
Alle activiteiten gaan door in het Provinciaal VVF-documentatiecentrum van Oostende gelegen in de
Kanunnik Dr Louis Colensstraat 6, 8400 Oostende. Het VVF-Centrum-Oostende bevindt zich rechtover
‘De Volksbond’ opwandelafstand van het Station en het eindpunt van de autostrade A 10 (dichtbij de
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grote Zeeparking). Zoals steeds is de inkom gratis. Er is een gratis rondleiding mogelijk op aanvraag: tel
059 70 83 67 of 089 80 93 44.


Tentoonstelling “armoe troef” in VVF-Centrum Oostende n.a.l.v. Erfgoeddag 2011

Deze tentoonstelling wordt verlengd door tot eind oktober 2011 tijdens de openingsuren van het VVFCentrum Oostende. Met o.m. aandacht voor: De Vissersopstand te Oostende in 1887; Paster Pype,
Kanunnik Louis Colens, Winterhulp, de “Rode Vloot of Oostendse Rederij”, migratie naar de USA, de
hulp aan België door de Commision for Relief Belgium door Herbert Hoover tijdens de Eerste
Wereldoorlog.


Genealogische vormingsavonden

Maandag 5 september, 12 september, 19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober,
24 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28 november, 5 december, 12 december, 19
december 2011 telkens van 19u tot 23u.


Genealogische vormingsavonden “Oostends Schaduwarchief”

Woensdag 7 september, 5 oktober 2011 en 7 december van 19.30 tot 22.00 uur o.l.v. de heer Jan
Coopman.


Voordracht: de geschiedenis van de “Oostendse Rederij”

Voordracht door Roger VENS over de geschiedenis van de “Oostendse Rederij” beter gekend te
Oostende als “De Rode Vloot”. De spreker heeft zich in loop der jaren vastgebeten in de geschiedenis
van deze rederij en is echt een specialist ter zake. Heel wat kapiteins van toen, hier denken we toch
speciaal aan Arsène Blondé en Louis Zonnekeyn, samen met enkele geëngageerde Gentse en Oostendse
politici,

hebben toen een belangrijke rol

gespeeld in de “ontvoogding” van deze kleine

en

verwaarloosde doelgroep die de vissers waren. Kortom een brok Oostendse bedrijfsgeschiedenis, ook
met aandacht door mens en dat is dan weer familiegeschiedenis.
Wanneer: vrijdag 28 oktober 2011 om 20 uur


Voordracht: genealogisch programma STAM3

Spreker: Lucien Lefevere
Wanneer: zaterdag 29 oktober en zaterdag 26 november 2011 van 14 tot 17.00 uur


Voordracht: “Family Search”, de grootste genealogische organisatie in de wereld
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Spreker: Jean Huysmans
Miljoenen mensen gebruiken

“Family Search”

records

en diensten om meer over hun

familiegeschiedenis te leren. Al meer dan 100 jaar is Family Search actief aan het verzamelen, bewaren
van genealogische gegevens ter wereld. Zoekers kunnen gratis toegang hebben tot de middelen en
diensten online op “Family Search”. Een avond die we warm aanbevelen.
Wanneer: Vrijdag 25 november 2011 om 20 uur


Uitzonderlijke sluitingsdagen

Maandag 5 en dinsdag 6 december is het VVF-Centrum ter Oostende niet toegankelijk tussen 9 uur en
17 uur wegens een grondige poetsbeurt.

VVF Roeselare


Genealogische vorming

Waar: Ons documentatiecentrum is gelegen in de Kokelaarstraat 5 (zijstraat Noordstraat) op het
gelijkvloers (lokaal O.1). Het aanbod aan materiaal is enorm. Het centrum heeft zich in eerste instantie
gespecialiseerd op bronnen voor de streek Roeselare-Tielt.
Wanneer: zondag 4 september van 9 tot 12 uur, zaterdag 10 septembervan 13.30 tot 17 uur, dinsdag 13
september van 14 tot 18 uur, maandag 19 september van 18.30 tot 22 uur, vrijdag 23 september van
18.30 tot 22 uur, zondag 2 oktober van 9 tot 12 uur, zaterdag 8 oktober, dinsdag 11 oktober, maandag
17 oktober en vrijdag 28 oktober.

Openingsuren VVF-lokaal Roeselare:
Eerste zondag : 9:00 tot 12:00 uur
Derde maandag : 18:30 tot 22:00 uur
Tweede dinsdag : 14:00 tot 18:00 uur
Vierde vrijdag : 18:30 tot 22:00 uur
Tweede zaterdag: 13:30 tot 17:00 uur
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Voordracht: "Een familiezoektocht organiseren"

Spreker: Johan Roelstraete
Waar: VVF-lokaal, Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare
Wanneer: vrijdag 21 oktober, 20u


Voordracht: Genealogische bronnen voor de huidige arrondissementen Roeselare en Tielt

Spreker: Wilfried Devoldere
Waar: VVF-lokaal, Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare
Wanneer: vrijdag 18 november, 20u

VVF Tielt
Het lokaal van de VVF-Afdeling Tielt vindt u naast de bibliotheek van de Roede van Tielt, gevestigd in de
voormalige kliniek Sint-Lucas, Beernegemstraat 3-5 (kelderverdieping), 8700 Tielt. Het lokaal is geopend
elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Er is dan werkvergadering en gelegenheid
tot opzoeken.


Genealogische vorming en gelegenheid tot opzoekingen

Waar: VVF lokaal Tielt, Beernegemstraat 3-5, 8700 Tielt
Wanneer: zaterdag 20 augustus van 9 tot 12 uur, zaterdag 3 september van 9 tot 12 uur, zaterdag 17
september van 9 tot 12 uur


Voordracht: Titanic

Spreker: Dirk Musschoot
Waar:VVF lokaal Tielt, Beernegemstraat 3-5, 8700 Tielt
Wanneer: Vrijdag 25 november 2011
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VVF Westkust

Wegens verhuis van het VVF-lokaal naar een nieuw locatie in het voormalige gemeentehuis van
Oostduinkerke, is het documentatiecentrum tot 15 september niet toegankelijk. Nadien blijven de
openingsuren behouden: elke zaterdagnamiddag van 13.30 tot 17.30 uur en elke eerste woensdag van
de maand van 19 tot 22 uur.

7 september Pascal Poissinier brengt in het cultureel centrum Casino Koksijde de film “Walking back to
hapiness” over een zoektocht naar zijn grootvader.
20 oktober: uitwisseling met Noordfranse zustervereniging CRGFA in Belle.
3 december: bezoek met CRGFA naar VVF-Oostende.

Met vriendelijke groeten, namens Familiekunde Vlaanderen,

Dr. Valerie Vermassen
Stafmedewerker Familiekunde Vlaanderen vzw
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