
D i g i t a a l

49ste jaargang, nr. 3 – juli 2021

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare – BIE Midwest



Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Openingstijden:
(anders in juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;
- 3de maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur.

Ons documentatiecentrum is geopend op
volgende data, er dient echter een afspraak
gemaakt en iedere bezoeker wordt
verondersteld het tijdelijk reglement na te
leven.

We vragen telkens te reserveren bij de
persoon die van dienst is op het ogenblik
dat je opzoekingen wil komen doen.

In juli en augustus is dat op de volgende
namiddagen van 14 tot 17 uur:
Dinsdag 13 juli o.l.v. Marc
Vandenberghe;
Maandag 19 juli o.l.v. Rudy Popelier;
Zaterdag 31 juli o.l.v. Rudy Popelier;
Maandag 2 augustus o.l.v. Bernard
Bruggeman:
Dinsdag 10 augustus o.l.v. Marc
Vandenberghe.
Zaterdag 14 augustus o.l.v.. Johan
Bogaert.
Vanaf september gelden opnieuw de
gebruikelijke openingstijden:

Zondag 5 september o.l.v. Rudy
Popelier (9 tot 12 uur)

- Zaterdag 11 september o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 14 september o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 20 september o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Reserveren via mail naar de
verantwoordelijke van dienst:
bogaert.johan@skynet.be
bern.bruggeman@skynet.be
rudy.popelier@skynet.be
marc.vdberghe@telenet.be.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be
Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.



REGLEMENT EN MAATREGELEN COVID-19.

- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 4.

- Mondmasker verplicht – wie het zijne vergat is verplicht er te plaatse een aan te
kopen.

- Ten laatste 2 dagen vooraf uw bezoek aanvragen bij de leeszaalverantwoordelijke van
dienst.

- Bij aankomst gebruikt de bezoeker de ontsmettingsgel.

- Iedereen houdt afstand.

- De zaalverantwoordelijke neemt eventuele fotokopieën.

- Hij haalt ook het materiaal zelf uit voor de bezoeker, De geconsulteerde documenten
kunnen die dag niet meer geraadpleegd worden door een andere bezoeker.

- De bidprentjes mogen enkel geconsulteerd worden met handschoenen.

- Er zijn slechts 2 laptops beschikbaar (op afstand). Het klavier wordt telkens bedekt
met plasticfolie.

- Er kan geen drank aangekocht worden.

- Gebruik van de toiletten: in ieder toilet staat ontsmettingsspray om na gebruik het
toilet te reinigen (wil de zaalverantwoordelijke verwittigen). Om de handen af te
drogen na wasbeurt is er keukenrol aanwezig. Er wordt de gebruiker attent op gemaakt
via een geafficheerd bericht om het toilet te ontsmetten.

55ste NATIONAAL CONGRES FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
19 MAART 2022 IN LIER

Na drie jaar is het eindelijk weer zo ver: we kunnen een nationaal congres inrichten waarop
we elkaar opnieuw in alle vrijheid kunnen ontmoeten. Omdat het de beurt is aan de provincie
Antwerpen om de organisatie op zich te nemen, koos het bestuur voor samenwerking met
onze regionale afdeling Mechelen en de stad Lier als congreslocatie.

Het congres is ingepland op zaterdag 19 maart 2022 in de
mooie provinciestad Lier met als leidraad De Groten van
Lier. Wie kent niet schrijver Felix Timmermans,
klokkenmaker Louis Zimmer en schilder baron Isidoor
Opsomer, om er maar enkelen te noemen? Bovendien
speelde Lier een niet onbelangrijke rol in onze
Bourgondische en Habsburgse geschiedenis.
We kozen voor echte historische locaties: de zaal Vredeberg,
een voormalige kloosterkerk, voor de voordrachten. In het
vlakbij gelegen hotel-restaurant Hof van Aragon vinden het
onthaal en de standen een plaats. Hier brachten Filips de
Schone en Joanna van Castilië, de ouders van keizer Karel
V, hun huwelijksnacht door. Voordien waren ze in de
monumentale Sint-Gummaruskerk getrouwd.

Het programma oogt gedeeltelijk klassiek met twee
voordrachten in de voormiddag:

Vredeberg (Marc Van den Cloot)



De Groten van Lier door historicus Luc Ceulemans, voorzitter van het Liers Genootschap
voor Geschiedenis.
Het Lierse stadsarchief door archivaris Els Michielsen.
Na de middagpauze volgt nog één voordracht:
Het Bourgondisch-Habsburgse Lier door historicus Luc Van den Berghe.
Daarna is er voldoende tijd om bij de standhouders te gaan snuffelen en om op eigen tempo
een aantal Lierse bezienswaardigheden te bezoeken. De standen zijn ook de hele dag gratis
toegankelijk voor het publiek om het met familiegeschiedenis en Familiekunde Vlaanderen te
laten kennismaken.
Daarna volgt om 17 uur een (nog officieel te
bevestigen) ontvangst op het oude stadhuis, eertijds
lakenhalle, waar we de burgemeester zijn
kwartierstaat overhandigen. Wie inschreef voor het
afsluitend banket kan daarna opnieuw aanschuiven
in het Hof van Aragon.
In het laatste nummer van Vlaamse Stam (nr.
4/2021) publiceren we het gedetailleerd programma
en de inschrijvingsmodaliteiten. In de zaal
Vredeberg is slechts plaats voor een 240-tal
personen. Tijdig inschrijven is dus de boodschap.
Lier is ook een belangrijk toeristisch centrum. Wie
een overnachting wenst, kan dan ook beter tijdig
reserveren.

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie.

Reglement en maatregelen in het kader van COVID-19.

Aankondiging 55ste Nationaal Congres voor Familiekunde, 19 maart 2022

In het kader van de COVID problemen plannen we pas tijdens de tweede helft van
september eventuele activiteiten voor het najaar.

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op de rekening van Familiekunde Vlaanderen, Van
Heybeecksraat 3, Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) - Ieder lid
ontvangt driemaandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven
en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan
onze secretaris Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be)

Hof van Aragon (foto Marc Van den Cloot)


