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Bent u geïnteresseerd in familiegeschiedenis en genealogie? Zoekt u informatie omtrent uw
voorouders? Of wil u een cursus familiekunde, oud schrift, archivalisch Latijn,… volgen?
Neem dan eens deel aan de vormingen en activiteiten die georganiseerd worden door onze
vrijwilligers in diverse afdelingen, verspreid liggen over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Tijdens de openingsuren kan u ook een bezoekje brengen aan onze afdelingen en documentatiecentra
waar u een zeer ruim aanbod aan genealogische bronnen vindt. Daarnaast is er ook de website
www.familiegeschiedenis.be, waar u een digitale handleiding vindt om te beginnen met het onderzoek
naar uw familiegeschiedenis.
Voor meer informatie kan u terecht op het e-mailadres: info@familiekunde-vlaanderen.be.
We hopen u snel te mogen verwelkomen bij Familiekunde Vlaanderen!

PROVINCIE ANTWERPEN

DOCUMENTATIECENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS
TE MERKSEM
Openingstijden
− woensdag van 12 tot 19 uur,
− donderdag van 10 tot 18 uur,
− zaterdag van 13 tot 18 uur.
Sluitingsdagen 2013:
Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
Kerstvakantie: woensdag 25 december t/m woensdag 1 januari 2014
Gesloten: elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
Internetadres: www.vvfnationaalcentrum.be.
Aan onze leeszaalbezoekers
Bij een bezoek aan het FV-Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis dient u uw
lidkaart bij aankomst af te geven aan de balie. De toegang voor FV-leden is gratis. Niet-leden betalen
voor een dagbezoek 4 euro.

FV REGIO ANTWERPEN
Cursus: Heraldiek voor beginners
Docent: Marc Van de Cruys
Heraldiek of wapenkunde is nog al te dikwijls een wat hermetisch gegeven. Door velen nogal als
geheimzinnig – of toch tenminste ondoorgrondelijk – beschouwd, bij wijlen al te academisch of enkel
bestemd voor personen van aanzien. Deze en nog andere hardnekkige misverstanden blijven de
heraldiek nog steeds achtervolgen. Zo heeft het voeren van een wapen bijvoorbeeld niets te maken met
adeldom. Een wapenschild hoeft ook niet aangevraagd te worden. Iedereen is vrij het symbool van zijn
keuze te voeren. Dat maakt heraldiek tot een zeer democratische aangelegenheid. Het voeren van een
familiewapen is dus ook voor de ‘gewone man’ weggelegd.
Tegelijk hebben de felgekleurde familiesymbolen een onverklaarbare aantrekkingskracht bij de meeste
mensen. Hoeveel mensen die genealogie beoefenen willen geen prachtig familiewapen ontdekken in

hun stamboom? Of willen er zelf een ontwerpen? Het dient echter opgemerkt dat men niet zomaar een
wapenschild mag aannemen op basis van enkel naamsverwantschap.
Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.
In deze cursus voor beginners wordt aandacht besteed aan de oorsprong en de geschiedenis van de
heraldiek. Van daaruit worden de belangrijkste heraldische regels en gebruiken verklaard en behandeld
en komen de meest voorkomende bronnen voor heraldisch onderzoek aan bod, met een nadruk op de
regionale bronnen en publicaties. De bedoeling is dat aan het eind van de cursus elke deelnemer een
basiskennis heeft waarmee hij aan de hand van een beschrijving een wapen kan samenstellen of
omgekeerd, een wapen minimaal kan beschrijven. Indien voldoende tijd kan wie geen historisch
familiewapen bezit, in deze cursus een eigen wapen ontwerpen.
Praktisch:
Minimaal 8, maximaal 14 cursisten
6 lessen van 2 uren (exclusief pauze) op vrijdag van 13:15 uur tot 15:45 uur
cursusdata: 8, 15, 22, 29 november en 6, 13 december 2013
cursusgeld: € 50,- inclusief door de docent aangeleverd lesmateriaal
inschrijven via e-mail – reg.antwerpen.cursussen@gmail.com
 inschrijven ten laatste op 15 september 2013.
Regionale genealogische avond
Elke derde woensdag van de maand staan medewerkers van de regionale afdeling Antwerpen voor u
klaar van 19 tot 22.30 uur in het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis te 2170
Merksem. De hele bibliotheek van dit centrum staat te uwer beschikking, evenals microfilms en
fotokopieën van de burgerlijke stand, parochieregisters, doodsbrieven, bidprentjes, kiezerslijsten,
kwartierstaten, het Fonds Regis (dossiers over personen die in Brussel trouwden tussen 1867 en 1905)
en de Eurekabank. Onze medewerkers maken u graag wegwijs in ons centrum en in de genealogie,
zorgen ervoor dat u
alle bronnen kan inkijken en begeleiden u indien gewenst.
Ondersteuning in het FelixArchief
Elke eerste en elke derde vrijdag van de maand, van 10 tot 16 uur, houden medewerkers van
Familiekunde Vlaanderen een infodag in de leeszaal van het FelixArchief. FV ondersteunt u ter plaatse
gratis in uw genealogische zoektocht. Hiervoor hoeft u niet in te schrijven. De medewerkers vindt u
aan de microfilmmachines. U herkent ze aan hun badge. FV-Antwerpen richt in het FelixArchief ook
cursussen en lessen in genealogie in en neemt deel aan stamboomdagen.
Inlichtingen hieromtrent via onze website: http://www.vvf-antwerpen.be of bestuur.

FV REGIO KEMPEN
Onze activiteiten hebben plaats in het kasteel de Renesse, Lierselei 30 te Oostmalle. Het is een
uitzonderlijke plaats, eigendom van de gemeente Malle en beheerd door Domein de Renesse vzw. Die
verhuurt lokalen aan verenigingen, onder meer aan Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen.
Omringd door bossen en vijvers hebben we het geluk deze rustige omgeving ter beschikking te kunnen
stellen van onze FV-leden waar ze hun opzoekingen in onze uitgebreide verzameling kunnen uitvoeren
in een uniek kader, die de geest van vroeger terug opwekt. Tijdens de maanden juli en augustus is het
documentatiecentrum gesloten.
Secretariaat: Theo Peeters, Steenweg op Zevendonk 38/1 bus 0 te 2300 Turnhout. Tel. 014/41 89 86.
e-post: theopeeters1@telenet.be
Genealogische vormingsdagen (telkens vanaf 15 tot 22 uur). Deze vormingsdagen hebben plaats de
eerste woensdag van de maand. Locatie: ons vormingscentrum in het kasteel de Renesse.
Raadpleging van onze uitgebreide verzamelingen in de bibliotheek en op computer (zie onze website
www.fv-kempen.be). Bijstand bij het opmaken van je familiegeschiedenis.
Data: 4 september 2013 en 2 oktober van 15.00 tot 22.00 uur.
Cursus genealogie: Hoe maak ik mijn familiegeschiedenis?

Wie waren mijn voorouders? Waar woonden ze? Wat deden ze? Die zoektocht naar je eigen roots is
fascinerend en leerrijk. Voor je het weet verzeil je enkele eeuwen terug op plaatsen waar je nog nooit
van hoorde, maar waar wel degelijk jouw familiewortels liggen. Tijdens deze cursus krijg je de kans
om de wereld van de familiekunde (de genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je
eigen stamboom begint en welke historische bronnen je moet raadplegen. Je leest oud schrift en
gebruikt het internet voor je eigen onderzoek.
Cursusbegeleiders zijn vrijwilligers van vzw Familiekunde Vlaanderen regio Kempen i.s.m. de
Warande-Dinamo te Turnhout.
Wanneer: maandag 7 en 21 oktober, 4, 18 en 25 november en 2 december van 9.30 tot 11.30 uur
Waar: in de Warande te Turnhout.
Praktisch: kostprijs lessen 24 euro + Syllabus, introductiemap en CD: 12 euro, te betalen bij de eerste
les. Inschrijven kan vanaf 12 augustus aan de educabalie van de Warande of via
www.warande.be/dinamo of op het nummer 014/47 21 64.
Cursus paleografie
In de loop van de maand september-oktober 2013 starten we met een cursus “oud schrift” Het is de
bedoeling om teksten van oude akten om te zetten om zo het oud schrift beter onder de knie te krijgen.
Wij beschikken nog over heel wat Renessearchief dat nog moet ontcijferd worden. Liefhebbers die het
oud schrift beter onder de knie willen krijgen kunnen zich opgeven bij onze secretaris
(theopeeters1@telenet.be). Bij het opmaken van de tekst waren de juiste data nog niet gekend, maar
van zodra zij beschikbaar zijn, kan men ze raadplegen op onze website (www.fv-kempen).

FV REGIO MECHELEN
De studieavonden en occasionele voordrachten hebben steeds plaats in de bovenzaal van Bistro
“KOMISFEU” Ontvoeringsplein 2, 2800 Mechelen (tegenover het station van Nekkerspoel) van 20
tot 22.45 uur. De studienamiddagen van 14 tot 17 uur. De paleografische vormingsvoormiddagen te
Zemst, van 10 tot 12 uur. Zie website: fv-mechelen.familiekunde-vlaanderen.be
Cursus: KLIM IN JE STAMBOOM: FAMILIEKUNDE - GENEALOGIE
een organisatie van Vorming plus en de cultuurdienst van Putte i.s.m. Familiekunde Vlaanderen regio
Mechelen
Wanneer: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november en 3 december 2013, telkens van 19.30u tot 22.00u
Waar: Lokaal: Bibliotheek - Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Prijs: voor vijf cursusavonden: 30 euro, inclusief syllabus.
Inschrijven kan bij: Vorming Plus via website http://www.vormingplus-regiomechelen.be/
of telefonisch via 015/43 21 20.
Paleografische groepen
Data waarop de paleografische avonden plaatsvinden, zijn te raadplegen op onze website: http://fvmechelen.familiekunde-vlaanderen.be/Web/Paleografie.htm
Genealogische ontmoetingsdag
Zaterdag 24 november 2013: tweede genealogische dag Scilla te Schilde
Onze leden kunnen steeds terecht op onze nieuwe website om de agenda en eventuele wijzigingen te
raadplegen. Dit blijkt hoe langer hoe meer noodzakelijk gezien er regelmatig werkzaamheden aan het
lokaal plaatsvinden moeten vinden. Een datum is ons vaak niet erg lang van tevoren bekend. Om in de
toekomst onze leden nog beter en sneller in te lichten bij eventuele wijzigingen in studie- of
voordrachtavonden, vragen wij om uw e-postadres kenbaar te maken aan onze webmaster Roger
Vervloet. Meld u aan op het e-postadres: vctrans@telenet.be

FV PROVINCIE LIMBURG
Permanentie documentatiecentrum FV-Provincie Limburg
U vindt het documentatiecentrum: Noordlaan 6B - 1e verdieping - lokaal 3, 3600 Genk – Winterslag.
Het is gratis toegankelijk voor de leden van Familiekunde Vlaanderen en abonnees op het tijdschrift
De Rode Leeuw. Beginnende en gevorderde stamboomonderzoekers kunnen er terecht en bekomen
begeleiding en hulp bij het opzoeken van familiegegevens. Openingsdata: woensdagen 11 september
2013 en 9 oktober tussen 17u en 21u en op zaterdagen 21 september en 19 oktober tussen 14u en
18u.
Archiefbegeleiding in het Rijksarchief van Hasselt:
Archiefbegeleiding en genealogisch advies door FV Limburg in het RAH gelegen Bampslaan 4 te
Hasselt, onder leiding van Mathieu Kunnen op zaterdagen 7 september en 5 oktober 2013 telkens
van 9 uur tot 12.30u en van 13u tot 16u.
PRO-GEN gebruikersgroep Limburg vzw:
Samenkomst van de PRO-GEN gebruikersgroep op donderdag 26 september 2013, tussen 19.30u en
22u. Deze samenkomst heeft plaats in zaal 4 van het Stadhuis gelegen Stadsplein 1 te 3600 Genk.
Vormingsavond rond het genealogieprogramma PRO-GEN. Niet-leden van deze vereniging betalen
een toegangsprijs van € 2,50.
Activiteiten
Zondag 8 september 2013: openstelling documentatiecentrum tussen 13u en 18u ter gelegenheid van
de Open Monumentendag
Zondag 29 september: Deelname aan 100 jaar H.-Hart-parochie Winterslag in het Park aan de kerk
van Winterslag, tussen 10u en 18u.
Zondag 6 oktober: Deelname viering 100 jaar parochiekerk Achel-Centrum met boekvoorstelling aan
de St.-Monulfus en Gondulfuskerk te Achel tussen 10u en 13u.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - FAMILIEKUNDE BRUSSEL
Vergaderplaats: FV-Brussel vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en maakt deel
uit van de Gemeenschapsraad Laken. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in het Archief en
Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB). U vindt het AMVB 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.
Het documentatiecentrum is gratis toegankelijk voor zowel leden van de FV als voor niet-leden.
Tenzij u stukken uit het archief van het AMVB zelf wenst te raadplegen, is een afspraak maken niet
nodig. De catalogus (met de hele collectie van zowel FV-Brussel als het AMVB) kunt u raadplegen
via <www.catalogus.vvf-brussel.be>.
Het documentatiecentrum van Familiekunde Brussel in het Archief en Museum voor het Vlaams leven
te Brussel (AMVB) is geopend op de laatste zaterdag van elke maand (behalve tijdens
schoolvakanties) van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer info: www.familiekunde-brussel.be.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
FV REGIO AALST
Documentatiecentrum: Erembodegem-dorp (Crypte), onder de O.L.-Vrouw Hemelvaartkerk te 9320
Erembodegem-Aalst.
Openingstijden:
- elke donderdag en zaterdag van 14 u tot 17 u
- elke 3de donderdag van de maand laatavond opening tot 22 u
Gesloten van 16 juni tot 17 september 2013.

Alle activiteiten hebben plaats op de eerste donderdag van de maand in het Documentatiecentrum
Erembodegem-dorp (Crypte) te 9320 Erembodegem telkens om 20 uur, tenzij anders vermeld.
Toegang is gratis.
Info: www.familiekunde-aalst.be
Meer informatie? Mail: bestuur@familiekunde-aalst.be of bel 0479 51 06 37

FV REGIO DEINZE
Voor informatie in verband met Familiekunde Deinze: zie www.familiekundedeinze.be
Genealogische dienstverlening in het Stadsarchief van Deinze: Opsporing verzocht: mijn
voorouders.
Wanneer ? Op woensdag 25 september, 30 oktober en 25 november 2013 van 9 tot 11 uur.
Waar ? Deinse Stadsarchief, gelegen op de Leiedam.
Praktisch: Er is geen inschrijving vooraf noodzakelijk. Een bestuurslid van Familiekunde Deinze zal
ter beschikking zijn 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.
Lesmodule: "Latijn in de parochieregisters."
Wanneer ? Op dinsdagavond 5, 12, 19 en 26 november 2013 om 20.00 uur.
Waar? Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.
Wat ? Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien en
uitgeplozen, komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de moeilijkheden:
oud schrift, maar ook: Latijn! De parochieregisters zijn - meestal - in het Latijn opgesteld en niet
iedere fervente genealoog is een beslagen latinist.
Een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands kan enige uitkomst bieden, maar niet altijd. Het Latijn
van onze parochieregisters is in vele gevallen niet het klassieke Latijn, maar in vele gevallen
potjeslatijn, keukenlatijn of pastoorslatijn, hoe je het ook noemen wil. Die vrome herders waren
meestal ook geen bedreven latinisten en brouwden er soms maar wat van. Ten andere, heel wat
kerkelijke terminologie vind je niet in een klassiek woordenboek.
In deze opleiding wordt kennis verworven aan de hand van oefeningen waarbij getracht wordt het
woordgebruik van het ‘pastoorslatijn’ te verwerven. Basiskennis, naamvallen, en een goed begrip van
de teksten zijn nuttig voor het verder opzoeken van een correcte stamboom.
De oefeningen van Latijn, tips en trics worden gepresenteerd door Claude Gekiere die zijn
genealogische praktijkervaring ten dienste stelt. Hij zal trachten aan de hand van praktijkvoorbeelden
een aantal hinderpalen weg te werken.
Praktisch: de inschrijvingen worden beperkt tot 12 deelnemers. Kostprijs voor lessen en cursus
bedraagt 17 euro voor diegene die thans het ledenblad Leiestam ontvangen en 25 euro voor niet leden.
Uw inschrijving is voorlopig na mail aan Claude Gekiere (claude@gekiere.om) (om te weten of er nog
plaatsen vrij zijn) en definitief van zodra de som betaald is op rekening BE24 0832 7311 6738 BIC:
GKCCBEBB, met vermelding 'Lessen Latijn'.

FV REGIO DENDERMONDE
E-post: info@familiekunde-dendermonde.be
Dienstverlening in documentatiecentrum: Het documentatiecentrum ‘Prinsenhof’ staat elke derde
donderdag van de maand ter beschikking met dienstbetoon voor de geïnteresseerde genealogen,
telkens van 19.00 u tot 22.00 u. De toegang is gratis voor leden van Familiekunde-Vlaanderen, nietleden betalen een bijdrage van € 3 per bezoek. Het documentatiecentrum is wel open voor
consultatie (3de donderdag) op donderdag 18 juli. De consultatieavond van 15 augustus wordt
verschoven naar 22 augustus (4de donderdag).
Op de andere donderdagen is het centrum open, afhankelijk van beschikbare vrijwilligers: dus op
donderdag 4 juli, donderdag 11 juli en donderdag 25 juli

Het centrum is gesloten op donderdag 1 augustus en donderdag 8 augustus; op donderdag 15
augustus (Halfoogst) en donderdag 29 augustus (Katuit).
Voordrachten
Indien niet anders vermeld, hebben de maandelijkse voordrachten van Familiekunde Dendermonde
plaats op de tweede donderdag van elke maand, telkens van 20.00 u tot 22.00 u in de voordrachtzaal
van het documentatiecentrum “Prinsenhof”, Vlasmarkt 29 (2de verdiep) te Dendermonde; de toegang is
gratis. BELANGRIJK: In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen vormingsavonden
(2de donderdag).
Aldfaer-avond voor gevorderden
Voortaan elke vierde donderdag van de maand (aanvang om 20.00 uur).

FV REGIO GENT
Cursus: Oud schrift
Lessen voor beginnelingen:
FV Regio Gent biedt u een initiatiecursus paleografie (oud schrift) aan. U leert er stap voor stap het
oud schrift en dit in verschillende leesniveaus. De lessen worden verzorgd door Françoise Verhoosele.
Wanneer ? Elke vierde zaterdag van de maand (niet in december) van september 2013 tot en
met maart 2014, telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Waar ? Liberaal Archief, Kramersplein, 23 9000 Gent. Tel. 09/2512283.
Praktisch: Graag inschrijven via e-mail: fvgent@skynet.be.
Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2013.
Prijs: lessen en cursusmateriaal:
voor niet-leden van FV-nationaal en abonnees op het driemaandelijks tijdschrift Cadenas: 20 euro.
voor de nationale FV-leden: 15 euro
uitsluitend digitaal: 5 euro (e-mailadres opgeven).
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 FV-regio Gent,
met vermelding van uw nationaal FV-lidnummer (indien u lid bent) + de tekst “cursus beginnelingen
2013-‘14”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs.
Data en programma:
Les 1: 28 september 2013: Akten van de Burgerlijke Stand (19de eeuw).
Les 2: 26 oktober 2013: De Franse periode en het Latijn in de parochieregisters: grammatica,
woordenschat (deel 1).
Les 3: 23 november 2013: Latijn in de parochieregisters: grammatica, woordenschat (deel 2).
Les 4: 25 januari 2014: Latijn in de parochieregisters: grammatica, woordenschat (deel 3).
Les 5: 22 februari 2014: Nieuwnederlandse teksten o.a. staten van goed.
Les 6: 22 maart 2014: Nieuwnederlandse teksten o.a. landboeken en quoteboeken, wettelijke
passeringen, volkstellingen, allerlei rekeningen.
De hulpwetenschappen zoals de kalenders, munten, maten en gewichten komen aan bod tijdens de
lessen en er worden enkele praktische tips gegeven.
Samenkomsten oud schrift voor gevorderden:
Dit is geen lessenreeks maar een samenkomst tussen geïnteresseerden om moeilijke teksten te lezen.
De teksten worden op voorhand doorgestuurd zodat men thuis kan oefenen en u kunt uw eigen
(moeilijke) teksten opsturen die wij dan samen lezen. Deze samenkomsten zijn gratis.
Wanneer: 12 oktober, 14 december 2013, 8 februari en 12 april 2014 van 14.00 uur stipt tot
16.00 uur.

Waar: Liberaal Archief, Kramersplein, 23 9000 Gent. Tel. 09/2512283.
Praktisch: deze samenkomsten zijn gratis. U hoeft niet naar elke samenkomst komen maar voor elke
samenkomst moet men zich inschrijven (maximum 20 deelnemers per samenkomst). Dat kan per brief
(Rollebaan, 101 9860 Oosterzele), per telefoon of per mail (fvgent@skynet.be).
Samenkomsten Aldfaer 2013-2014
Als dienstverlening voor onze leden zullen wij vanaf september 2013 samenkomsten organiseren om
Aldfaer beter te leren kennen. Wij zullen uw vragen proberen te beantwoorden. Dit kan voor zowel
beginnelingen als voor gevorderden. U kunt uw eigen laptop meebrengen met een exemplaar van het
programma Aldfaer reeds geïnstalleerd.
Wanneer: Zaterdagen 14 september, 9 november, 11 januari en 8 maart van 14 uur stipt tot 16
uur.
Waar: Liberaal Archief, Kramersplein, 23 9000 Gent. Tel. 09/2512283. Mailen naar
fvgent@skynet.be.
Praktisch: deze samenkomsten zijn gratis. U hoeft niet naar elke samenkomst komen maar voor elke
samenkomst moet men zich inschrijven (maximum 20 deelnemers per samenkomst). Dat kan per brief
(Rollebaan, 101 9860 Oosterzele), per telefoon of per mail (fvgent@skynet.be).

FV REGIO LAND VAN WAAS
Documentatiecentrum: Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas. Open iedere zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Opgelet sluitingsmaanden: juli en augustus.
Verdere sluitingsdagen: zaterdagen 21 en 28 december 2013.
Voor
meer
informatie:
zie
webstek
www.familiekunde-landvanwaas.be
of
via
secretariaat@familiekunde-landvanwaas.be.
Initiatiecursus genealogie voor 1796
Wij voorzien een nieuwe cursusreeks over bronnen in het Ancien Régime.
Wanneer: donderdagen 3, 10, 17 en 24 oktober van 19.30 tot 21.30 u
Waar: de bibliotheek van de KOKW Zamanstraat 49 te Sint-Niklaas.
Oost-Vlaamse genealogische ontmoetingsdag
Zondag 13 oktober van 10 tot 17 u: 29e Oost-Vlaamse ontmoetingsdag te Dendermonde in de
Feestzalen van het Heilige Maagdcollege.

FV REGIO MEETJESLAND
Documentatiecentrum
Gemeentearchief van Aalter, Gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter. Openingstijden (behoudens
vakantie- en feestdagen): dinsdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur, vrijdag van 8.30 tot 12
uur en zaterdag van 9 tot 12 uur. Tel. archivaris 09/325 22 37. Tel. leeszaal 09/325 22 30.
VIJFDE VOORDRACHTENREEKS "GESCHIEDENIS IN HET MEETJESLAND"
georganiseerd door: Familiekunde Vlaanderen - regio Meetjesland, Heemkundige Kring "Arthur
Verhoustraete", Heemkundige Bijdragen uit het Meetjesland, Heemkundige Kring "Het Ambacht
Maldegem", Historisch Genootschap van het Meetjesland.
Pieter Boussemaere: ‘Moeder, vanwaar komen wij ? Over het ontstaan van de mens.’
Heeft u zich ooit afgevraagd waarom vrouwen zoveel pijn moeten lijden tijdens de bevalling? Hoe
neanderthalers er precies uitzagen? Waarom er nu zwarte, gele, rode en witte mensen zijn? En hoe
onze toekomst eruitziet? Pieter Boussemaere, docent geschiedenis aan de Katholieke Hogeschool
Brugge-Oostende met een grote passie voor de ontstaansgeschiedenis, geeft een antwoord op deze en
andere vragen. Op een boeiende en interactieve manier vertelt Boussemaere alles over het ontstaan van
het leven op aarde, het rechtop lopen van onze aapachtige voorouders, de neanderthalers en de
verschijning van de homo sapiens in Afrika. Boussemaere zorgt ook steeds voor de laatste nieuwtjes

van de wetenschap die sneller evolueert dan de digitale media. Zet je dus schrap voor het Grote
Verhaal en beleef een interactieve ontdekkingstocht naar het ontstaan van de mens, doorspekt met
anekdotes, beeldmateriaal en videofragmenten.
Wanneer : zondagvoormiddag 6 oktober 2013 om 10.30 u
Waar: Zaal Pax, Kerkhofweg 1, 9880 Aalter
Filip Bastiaen: ‘Champetters in de gazetten’
Met de gemeentefusies van 1 januari 1977 verdween voor een flink stuk ook de landelijke politie.
Velen kennen het begrip veldwachter enkel uit de literatuur. Het beeld dat daar van die politiedienaar
wordt opgehangen is niet bepaald positief. Uit de officiële bronnen is het aanzien van de veldwachter,
zijn echte plaats in de dorpsgemeenschap, niet echt te plaatsen. Van andere zaken valt wel een
duidelijk beeld te schetsen. Regionale weekbladen lijken uitermate geschikt om naar de algemene
beeldvorming over de politie te peilen. Daarbij kan dan nog onderscheid worden gemaakt tussen de
instelling politie en de veldwachters als individu. Heel de tweede helft van de 19de eeuw wordt
onderzocht aan de hand van zes Meetjeslandse periodieken (vooral Eeklo en Maldegem) en enkele
andere zoals de Gazette van Thielt, enkele Zeeuwsche Couranten, de Denderbode e.a. Het uitpluizen
van die oude bladen biedt zicht op zowat alles van het politiegebeuren, vanaf de bekendmaking, het
takenpakket, de relatie tot andere politieambtenaren, het nut van de instelling veldwachter, zijn
voorkomen enz
Wanneer: zondagvoormiddag 3 november 2013 om 10.30 u
Waar: Oud-Stadhuis, Plein 1, 9970 Kaprijke
Tim Piceu, ‘Over vrybuters en quaetdoenders: terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de
eeuw)’
Walmende brandstapels, fel bevochten veldslagen en bitter volgehouden belegeringen staan symbool
voor de godsdienstoorlogen in de Lage Landen. Voor de gewone bevolking betekende de oorlog
voortdurend leven met terreur en angst: hinderlagen en hongersnood, ontvoeringen en brandstichting,
afpersing en ongewenst bezoek van muitende soldaten waren dagelijkse kost. Over vrybuters en
quaetdoenders neemt je mee op strooptocht in het Vlaanderen van het einde van de 16de eeuw, waar
vrijbuiters ongestraft roofden, vee stalen, moordden, plunderden en verkrachtten. Hoe verdedigden de
Vlamingen zich? Steunden overheid en gerecht hun onderdanen in het verweer tegen hun kwelduivels
of gooide de bevolking het maar beter op een akkoordje met de vijand? Over vrybuters en
quaetdoenders vertelt voor het eerst het hallucinante verhaal van het (over)leven in de frontlijn van de
godsdienstoorlogen.
Wanneer: zondagvoormiddag 1 december 2013 om 10.30 u
Waar: Kerk van Waterlandkerkje, Molenstraat 58, 4508 AG Waterlandkerkje (NL)
PRAKTISCHE INFORMATIE
De toegang tot de drie bovenvermelde lezingen is gratis en iedereen is van harte welkom. Alle
inlichtingen bij Hugo Notteboom: 050/71 29 12 of via het contactformulier van het Historisch
Genootschap van het Meetjesland
Genealogisch dienstbetoon
Te Adegem
Elke derde woensdag van de maand van 20 tot 22 uur in de vergaderzaal boven de bibliotheek,
Adegem Dorp 28, 9991 Adegem. Ruime genealogische bibliotheek en opzoekingsmogelijkheden
(inventarissen staten van goed uit het Meetjesland, familiegeschiedenissen, verschillende bewerkte
parochieregisters, tijdschriften, e.d.). Verder kan je er ook alle publicaties van FV Meetjesland
verkrijgen. O.l.v. Marc Maeyens.
Te Assenede
Elke eerste donderdag van de maand (behalve in juli & augustus) van 20 tot 22 uur in de
Stadhuisstraat 1, 9960 Assenede (achter het oud gemeentehuis). Bibliotheek met onder andere
microfilms met de registers van de burgerlijke stand en de parochieregisters van Groot-Assenede, een

grote verzameling bidprentjes en doodsbrieven en talrijke inventarissen van staten van goed uit het
Meetjesland. Dit dienstbetoon staat o.l.v. Jackie Claeys en Frank Baete. Iedereen is van harte welkom.
Publicaties
Besteladres voor onze publicaties: FV Meetjesland, p/a Adegem Dorp 28, 9991 Adegem. E-post:
marc.maeyens@adegem.net. Rek. 068-2059558-81, IBAN: BE36 0682 0595 5881, BIC: GKCC BE
BB.

FV REGIO VLAAMSE ARDENNEN
Alle activiteiten en vergaderingen hebben plaats in ons documentatiecentrum ‘Ter Maelsaecke’,
Maalzaakstraat, 21 te Maarkedal (Etikhove). We komen samen op de eerste woensdag van de maand
om 20 uur. Iedereen is hartelijk welkom, de toegang is gratis. Ons documentatiecentrum ‘Ter
Maelsaecke’ is open:
− elke zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur.
− elke eerste zaterdag van de maand, van 9 tot 12 uur (na telefonische afspraak).
Er kan een bezoek gebracht worden aan het documentatiecentrum na een afspraak met Marc
Vuylsteke. Door de enorme inzet van bestuursleden zijn de doodsbrieven gemakkelijk te raadplegen.

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
FV REGIO AARSCHOT
Alle activiteiten van de FV-Aarschot hebben, indien niet anders vermeld, plaats in de lokalen van het
Damiaaninstituut te Aarschot, ingang Pastoor Dergentlaan (aan de rotonde op de schoolterreinen
rijden, parking achteraan op de speelplaats), telkens op de tweede maandag van de maand om 20 uur.

FV REGIO DIEST
Om de twee maanden bieden wij hulp in het Rijksarchief van Leuven en het Stadsarchief van Diest.
Voor Leuven zijn dat de onpare maanden en voor Diest de pare maanden. Contact:
martien_mondelaers@hotmail.com.
De Rijksarchieven van Leuven en Hasselt zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 16.30.
Geopende zaterdagen: 7 september, 5 oktober, 9 november en 7 december. Noteer deze
zaterdagen alvast in uw agenda.
In juli en augustus zijn de rijksarchieven op zaterdag gesloten. Zie www.arch.be.
Hulp in het stadsarchief van Diest.
Hulp voor de problemen met opzoekingen omtrent Diesterse voorouders. Meer info over Diest,
Deurne, Webbekom, Schaffen, Assent, Kaggevinne en Molenstede. Het stadsarchief van Diest is
toegankelijk elke dinsdag van 9 tot 12.30u en van 13.30 tot 16.30u en andere dagen op afspraak. Elke
eerste dinsdag van de maand is FV Diest aanwezig in het stadsarchief van Diest. Wij helpen iedereen
die zich een weg wil banen in een uniek en rijk archief van Diest.
Adres: Grauwzustersstraat 10, 3290 Diest.

FV REGIO DILBEEK
Het FV documentatiecentrum, gelegen op de eerste verdieping van het “Schoolmeestershuis” (rechts
van het Pampoelhuis voormalig gemeentehuis), Gemeenteplein te Groot-Bijgaarden (Dilbeek), is open
elke 2e donderdag van de maand van 20 tot 22 uur en elke 4e zaterdag van de maand van 10 tot
12 uur. Gesloten in de maanden juli en augustus.
Voordrachten

Steeds de tweede woensdag van de maand om 20 uur (behalve juli/augustus) tenzij anders vermeld.
Lokaal: Ontmoetingscentrum Westrand, Kamerijklaan Dilbeek.
Cursus: ‘Klim in je stamboom. Genealogie voor beginners’ te Lennik
In samenwerking met Arch’educ organiseert FV regio Dilbeek vzw een lessenreeks genealogie voor
beginners.
Wanneer: donderdagen 24 oktober, 7, 14, 21, 28 november 2013, van 20u tot 22u en op zaterdag
30 november 2013 van 9u30 tot 12u (bezoek aan het Rijksarchief te Leuven)
Waar: In de Oude Pastorij van Gaasbeek (Lennik), Donkerstraat 21, 1750 Lennik
Info en inschrijvingen: Arch’educ www.archeduc.be; info@archeduc.be of 02/454 54 01
Code: PCH39/01
Cursus: ‘Klim in je stamboom. Genealogie voor beginners’ te Linkebeek
In samenwerking met Arch’educ organiseert FV regio Dilbeek vzw een lessenreeks genealogie voor
beginners.
Wanneer: dinsdagen 15, 22 oktober, 5, 12, 19 november 2013 van 20u tot 22u en op zaterdag 30
november 2013 van 9u30 tot 12u (bezoek aan het Rijksarchief te Leuven)
Waar: In GC De Moelie, St. Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
Info en inschrijvingen: Arch’educ www.archeduc.be; info@archeduc.be of 02/454 54 01
Code: PCH38/01
Activiteiten
Woensdag 11 september 2013 om 20 uur brengen we een bezoek aan het Stadsarchief van Halle. Dit
is gelegen in het sportcomplex “De Bres”, Mgr. Senciestraat 13 te 1500 Halle. Je vindt hier naast de
archieven van Halle, Buizingen en Lembeek ook een rijk verenigings- en personenarchief.
Woensdag 9 oktober 2013 om 20 uur staat er een les Oud Schrift op het programma, ditmaal met
teksten uit het schepenarchief van Dilbeek, 16e eeuw. Deze avond zal met kennis van zaken begeleid
worden door de heer René Jammart.

FV REGIO LEUVEN
Vergaderplaats: de vergaderingen hebben plaats in het Cultuurcentrum Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. Telkens op de vierde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30
uur, tenzij anders vermeld. Archiefnamiddagen hebben plaats in het Rijksarchief te Leuven,
Vaartstraat 24, 3000 Leuven, telkens op de eerste zaterdag van de maand van 13 tot 15.30 uur.
Voor meer informatie, zie de vernieuwde website: www.familiekundevlaanderen-leuven.be en de
agendapagina van Brabant Cronikel.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
HET WEST-VLAAMS FV-CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS OOSTENDE

FV REGIO OOSTENDE
Het West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis FV-Oostende is gelegen aan de
Kanunnik Dr. L. Colensstraat 6 te 8400 Oostende op een tiental minuten loopafstand van het Station
en dicht bij het eindpunt van de autostrade (schoolschip Mercator). Telefoon: 059/80 93 44.
Website: www. Fv-oostende.familiekunde-vlaanderen.be
Opgelet ! Nieuw e-mailadres: fv.regio-oostende@live.be
SLUITINGSDAGEN 2013
Zondag 21 juli (Nationale Feestdag), vrijdag 1 november (Allerheiligen), maandag 11 november
(Wapenstilstand), woensdag 25 december (Kerstdag).
Genealogische vormingsavond (Centrum Archiefdag).
Maandag 22 en 29 juli van 19 tot 23 uur.

Genealogische Vormingsavond (Oostends schaduwarchief) o.l.v. Jan Coopman
Elke eerste woensdag, telkens van 19.30 tot 22 uur.
Programma STAM3
Telkens laatste zaterdag van de maand van 14 tot 17.00 uur, behalve in juli en augustus, o.l.v. Lucien
Lefevere.
Werkgroep rouwbrieven
Telkens op maandag en donderdag van 13.30 tot 17.30 uur, o.l.v. Annie Pollet. Afspraken om te
ruilen met andere afdelingen dienen uitsluitend via Annie Pollet. E-adres:anniepollet@telenet.be Niet
op wettelijke feestdagen.
Voor het opstarten van NIEUWE PROJECTEN vraagt het Provinciaal Centrum voor Familiekunde
Oostende vrijwillige medewerkers voor computerafdeling. Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen
die ons op vrijwillige basis willen helpen bij het verder opbouwen van onze nieuwe databank en
beeldbank. Hiervoor heeft men zeker geen speciale computerkennis nodig. Mensen die willen helpen
door thuis of in ons documentatiecentrum via de computer wat namen, gemeenten, data enzovoort in
te typen, kunnen zich steeds richten tot Danny Beckx. Afdelingshoofd Computers en Digitalisering,
via: fv.regio-oostende@live.be.

FV REGIO BRUGGE
Op 11 maart startten de vernieuwingswerken aan onze oude lokalen. Daarom trekken wij naar de
Hoogstraat 37, het Infraxgebouw op de hoek van de Boomgaardstraat, om aldaar in onze voorlopige
lokalen zo snel mogelijk weer van start te gaan. Voor de fietsers is het gebouw bereikbaar langs de
Verwersdijk. Men kan daar de parking oprijden langs een poort die bij dag open is en komt dan
linksweg onmiddellijk bij ons voorlopig lokaal. Bepaalde zaken zullen daar niet kunnen zoals het
raadplegen van de rouwbrieven en de kiezerslijsten. Het raadplegen van de boeken van onze
bibliotheek kan daar gewoon plaatsvinden. De activiteit van de vrijwilligers voor het digitaliseren van
de rouwbrieven gaat in april gewoon verder maar valt in maart weg. Normaal gezien zullen we in juni
kunnen terugkeren naar de Kleine Herstbergestraat 3.
Er is een tijd overwogen om in te trekken in het nieuwe Rijksarchief vanwege onze nauwe
samenwerking. Er werd ons zelfs een lokaal aangeboden, maar zoiets moet administratief in orde
gebracht worden.
We zijn dus met dank ingegaan op het mooie voorstel van het stadsbestuur dat ons de mogelijkheid
bood te kunnen verder werken in de lokalen in de Hoogstraat voor de tijd dat men onze oude lokalen
in de Kleine Hertsbergestraat aan het vernieuwen is. Ons voorlopig lokaal in de Hoogstraat 37 is vanaf
april in de namiddag open van 14 tot 17.30 uur, iedere eerste maandag en iedere tweede woensdag
van de maand. Het is open ’s avonds van 19.30 tot 22 uur de vierde vrijdag van de maand.

FV REGIO MANDEL-LEIE
Ons documentatiecentrum FV-Lokaal Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare is open op:
Eerste zondag: 9:00 tot 12:00 uur
Derde maandag: 17:30 tot 21:00 uur
Tweede dinsdag: 14:00 tot 18:00 uur
Tweede zaterdag: 13:30 tot 17:00 uur
Tijdens de maanden juli en augustus heeft ons documentatiecentrum andere openingstijden. Je kan er
die twee maanden telkens op twee zaterdagen terecht voor je opzoekingen.
In augustus is dat: zaterdag 10 augustus o.l.v. Edgard Seynaeve en zaterdag 17 augustus o.l.v.
Bernard Bruggeman.
Ons documentatiecentrum is dan een volledige dag geopend en dit van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.
Vanaf september gelden opnieuw de normale openingstijden:
- zondag 1 september (9-12) o.l.v. Rudy Popelier
- dinsdag 10 september (14-18 u) o.l.v. Marc Vandenberghe
- zaterdag 14 september (13.30-17 u) o.l.v. Bertrand Nolf

- maandag 16 september (17.30-21 u) o.l.v. Wilfried Devoldere.
De werkgroep rouwbrieven is aan de slag op 12 september.

FV REGIO IEPER-DIKSMUIDE
Documentatiecentrum: Burchtstraat 1 A, 8900 Ieper.
Openingstijden:
Ons centrum is in principe elke maandagvoormiddag van 10 tot 11.30 uur open (behalve tijdens de
schoolvakanties).
Onze bibliotheek kan dan geraadpleegd worden, rouwbrieven en bidprentjes geconsulteerd, of de
bezoekers kunnen van gedachten wisselen i.v.m. genealogische problemen. Ons centrum is eveneens
open elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand, van 9 tot 12 uur.
Klasseren rouwbrieven en bidprentjes
De werkgroep komt elke maandagvoormiddag samen, behalve tijdens de schoolvakanties.
Cursus
donderdag 5 september, 20.00u : Oud Schrift: Processen door Jef Pollée
donderdag 26 september, 20.00u : Oud Schrift: Processen door Jef Pollée
donderdag 10 oktober, 20.00u : Oud Schrift: Verkopingen door Noël Boussemaere
donderdag 24 oktober, om 20.00u : Oud Schrift: Verkopingen door Noël Boussemaere

FV REGIO TIELT
Contactadressen:
Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 Tielt. Tel.: 051/40 60 75. E-post: lneyt@skynet.be
Secretaris: Jan Callens, Tieltstraat 15, 8740 Pittem. Tel.: 051/46 54 11. E-post: jancallens@telenet.be
Penningmeester: Lucien Ailliet, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 Tielt. Tel./Fax: 051/40 11 36. Epost: l.ailliet@skynet.be
Website: http://fv-tielt.familiekunde-vlaanderen.be/
Documentatiecentrum-bibliotheek: het centrum van Familiekunde Vlaanderen Regio 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. Na
telefonische afspraak met de Heer Lucien Ailliet, penningmeester, kan het lokaal ook op andere uren
en tijdstippen geopend worden.
Activiteiten
20 juli 2013: werkgroep genealogie: 9-12 uur, onder leiding van Luc Neyt
3 augustus 2013: werkgroep genealogie: 9-12 uur, onder leiding van André Braet
17 augustus 2013: werkgroep genealogie: 9-12 uur, onder leiding van Robert Vanneste
7 september 2013: werkgroep genealogie: 9-12 uur, onder leiding van Jan Callens
21 september 2013: werkgroep genealogie: 9-12 uur, onder leiding van Lucien Ailliet

FV REGIO WESTKUST
Documentatiecentrum: Erfgoedhuis Bachten-de-Kupe, Leopold II-laan 2 in Koksijde-Oostduinkerke,
tenzij anders vermeld.
Openingstijden:
Elke zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur
Elke eerste woensdag van de maand van 19 tot 22 uur.
Voordracht

Zondag 22 september 2013 om 10u in het Erfgoedhuis: “Wegwijs met een familiewapen”;
voordracht door Johan Roelstraete.
Voor meer informatie, zie: http://www.familiekunde-westkust.be

VLAA MS CENTRUM VOOR GENEAL OGIE EN
HERAL DIEK
HANDZAME

Het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek, Elflijnenlaan 3 te 8610 Kortemark-Handzame,
tel. 051/56 74 79, e-post: vcgh@scarlet.be.
Website: http://www.vcgh.be/
Handzame is een deelgemeente van Groot-Kortemark. Het ligt in het hartje van West-Vlaanderen, in
de driehoek Diksmuide (11 km.) - Torhout (9 km.) - Roeselare (15 km.) en is met de wagen
gemakkelijk te bereiken via de Rijksweg Gent-Deinze-Tielt-Lichtervelde-Kortemark-HandzameDiksmuide. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Komende uit de richting Brussel. Trein naar De
Panne. Afstappen te Kortemark. Aankomst te Kortemark om 8.34 uur. Komende uit de Richting De
Panne. Trein naar Brussel-Landen. Afstappen te Kortemark. Aankomst te Kortemark om 8.25 uur.
Te Kortemark neemt men de bus richting Diksmuide-Veurne om 8.35 uur. Afstappen halte ‘Elflijnen’
op 200 m van het centrum. Aankomst om 8.40 uur. Terugreis: om 17.06 uur is er een bus naar het
station van Kortemark. Trein richting Brussel-Landen om 17.25 uur. Trein richting De Panne om
17.35 uur.
Openingstijden (opgelet: de openingstijden zijn gewijzigd)
Maandag t.e.m. donderdag. van : 13 tot 17 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur.
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand van 9 tot 11.45 uur.
Tel. 059 51 43 43 - Fax 059 51 44 43
IEDER AUTEUR IS VERANTWOORDELIJK

Met vriendelijke groeten
namens alle vrijwilligers en medewerkers van Familiekunde Vlaanderen.

DE INHOUD VAN DE DOOR HEM

