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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: 
 
 
 
 

Zondag 3 oktober o.l.v. Bernard 
Bruggeman (9 tot 12 uur) 

- Zaterdag 9 oktober o.l.v. Johan 
Bogaert (13.30 tot 17 uur) 

- Dinsdag 12 oktober o.l.v. Marc 
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur) 

- Maandag 18 oktober o.l.v. Rudy 
Popelier(17.30 tot 21 uur) 

 
Zondag 7 november o.l.v. Bernard 
Bruggeman (9 tot 12 uur) 

- Dinsdag 9 novembero.l.v. Marc 
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur) 

- Zaterdag 13 november o.l.v. Johan 
Bogaert (13.30 tot 17 uur) 

- Maandag 22 november o.l.v. Rudy 
Popelier(17.30 tot 21 uur) 

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

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

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

- Maandag 20 december o.l.v. Rudy 
Popelier(17.30 tot 21 uur) 

 
Verneem ook alles over de andere 
activiteiten in dit Stamboompje ! 
 
 

 

 
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.  
 



ONTMOETINGSMOMENT NIEUWE LEDEN – 3 NOVEMBER 
 
We hadden vorig jaar een dergelijk ontmoetingsmoment gepland eind oktober/begin 
november. Maar toen kwam de nieuwe lock-down… Maar uitstel is geen afstel. Daarom 
zullen alle nieuwe leden van vorig en dit jaar een mail ontvangen van onze secretaris Brigitte 
Willaert. Ben je nieuw lid, noteer alvast 3 november. We voorzien 2 momenten: eentje om 
14.30 uur en een om 18 uur. Een aantal bestuursleden zal jullie bij een welkomstdrankje uitleg 
geven over onze werking. Ben je nog niet echt thuis in online opzoekingen, we helpen je 
graag met info. Eventuele vragen kunnen ook vooraf bezorgd via mail aan de voorzitter 
(wilfried.devoldere@skynet.be).  
 
BEZOEK IN OOSTENDE AAN HET WEST-VLAAMS PROVINCIAAL 
DOCUMENTATIECENTRUM VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN  
 
Op vrijdag 3 december brengen we een bezoek aan het West-Vlaams Documentatiecentrum 
voor Familiekunde in Oostende. Afspraak aldaar om 14.30 uur. Adres: Kan. Dr. L. 
Colensstraat 6, Oostende. We krijgen er een rondleiding en uitleg door de voorzitter Bernard 
Legrand. In ons documentatiecentrum in Oekene valt heel wat te raadplegen maar het hoeft 
niet gezegd dat het provinciaal documentatiecentrum in Oostende nog meer te bieden heeft. 
Graag inschrijven bij onze secretaris Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be).  
 
 
LEZINGEN IN KORTRIJK - VERBAAL VERHAAL - Najaar 2021 
Zondag 10 oktober 2021 om 10:30 uur 
De Belgische adel binnenstebuiten. Lezing door Geert Gruyaert 
De adel: waar woonden zij, wat deden zij of wie waren zij? Na een historische schets en een 
verklaring van de diverse “soorten” adel, gaan wij op deze lezing dieper in op het dagelijkse 
leven van de edellieden en hun personeel. Er wordt stil gestaan bij de heraldiek 
(wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven, de gebruiken en het patrimonium. 
Locatie : Dakcafé Stadhuis, Papenstraat, 8500 Kortrijk 
Organisatie Davidsfonds ism Erfgoedplatform 
 
Maandag 8 november 2021 om 19 uur 
Lezing Peter Jonnaert: Bauhaus 
Het is een eeuw geleden dat in het Duitse Weimar het Bauhaus werd opgericht door Walter 
Gropius. Ook al heeft deze stroming slechts 14 jaar bestaan, in die korte tijd heeft ze een rol 
van doorslaggevende betekenis gespeeld in de kunst en vormgeving van de 20ste eeuw. 
Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertelt het complexe verhaal van de ontstaansgeschiedenis en 
evolutie van het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn tussen 1919 en 1933 in Duitsland, 
aangevuld met  voorbeelden van het moderne bouwen in België.  
Locatie: Kortrijk 1302 Auditorium, Begijnhofpark Kortrijk. 
Organisatie Gidsenkring Kortrijk ism Ergoedplatform 
 
Donderdag 9 december 2021 om 19 uur 
Lezing Dr. Lisa Demets: De ambities van een politieke familie. De Breydels, politiek en 
geschiedschrijving in de vijftiende eeuw. 
Al in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 al op de politieke agenda. Talrijke 
prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al dan niet fictieve) 
rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse familie Breydel. Lisa 
Demets gaat dieper in op de politieke carrière van de familie Breydel in de vijftiende eeuw, de 



relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de beeldvorming over 1302 hier een 
sleutelrol in speelde.  
Locatie : Dakcafé Stadhuis, Papenstraat, 8500 Kortrijk. 
Organisatie De Leiegouw ism Erfgoedplatform 
 
Noteer alvast  10 maart, dan volgt een lezing (organisatie Familliekunde Vlaanderen, regio 
Mandel-Leie) over de familie Ghellinck. 
 
NOTEER OOK REEDS DE DATUM VAN ONZE JAARLIJKSE APERITIEFBABBEL: 
zondagochtend 20 februari. Een vrolijke geschiedenis van onze persoonlijke hygiëne. 
 
Vergeet ook de West-Vlaamse ontmoetingsdag niet !!!! 
 

BIDPRENTJES EN ROUWBRIEVEN IN ONS 
DOCUMENTATIECENTRUM 

 
Onze vrijwilligers zijn volop bezig met het scannen en benoemen van onze verzameling 
bidprentjes. Momenteel zijn er 95000 gescand. Ook de letters A tot en met D uit de ‘collectie 
Slosse’ zijn gescand.  
Een kleine vergelijking in verband met scans van bidprentjes en rouwbrieven. Begin januari 
2020 noteerden we een totaal van 383850 exemplaren. Ondertussen (begin september 2021) is 
dit aantal opgelopen tot 528030; De namen kunnen jullie vinden via onze website: 
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/lokaal.html.  
 

 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud van dit nummer:  
 
Activiteitenkalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie. 
Nieuws uit ons documentatiecentrum. 

 
Familiekunde Vlaanderen 

Provincie West-Vlaanderen vzw 
 

48ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 
 

Roeselare – zaterdag 20 november 2021 
 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Provinciale 
afdeling West-Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 november 2021 in De 
Zilverlink (grote zaal), Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare-Rumbeke. 
 

9.30 tot 12.30 u.: BOEKENBEURS 
 

Er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren, e. d. 
Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen eveneens 
gegevens uitwisselen. 
 

12.45 u.: MIDDAGMAAL 
 

Het middagmaal vindt dit jaar opnieuw plaats in restaurant SUURPLAS, Polenplein 7 in 
Roeselare. Er is parking op het Polenplein zelf. (Betalend.) 
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij de provinciale secretaris is dus de 
boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-
mail: noel.boussemaere@skynet.be.) Kostprijs: 26 EUR per persoon, inbegrepen 
tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank. 
Wil wel je keuze qua hoofdgerecht vooraf kenbaar maken, samen met je inschrijving tegen 
ten laatste 15 november (betaling kan de dag zelf tot ten laatste 11 uur). Je kunt kiezen uit 
volgende hoofdgerechten: 1/ kalkoenfilet, 2/ trio van kaas-, parma- en garnaalkroketten, 3/ 
zeebarbeel, 4/ scampi met tuinkruiden en Ricard. Wil voldoende euromunten of kleine 
eurobiljetten meebrengen voor betaling van de drank. De prijs is ongewijzigd ten opzichte 
van vorig jaar. 
 
Opgelet: er is voldoende mogelijkheid tot parkeren in de voormiddag (gratis). Op zaterdag 
is het betalend parkeren, dit ter info voor wie deelneemt aan de maaltijd. 

 
 
 
 
 


