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D i g i t a a l

51ste jaargang, nr. 1 – januari 2023

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare – BIE Midwest
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie

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

Bij een nieuw jaar 2023…

Beste lezers, leden van Familiekunde Vlaanderen,
Gelukkig was het verloop van het jaar 2022 reeds een stuk ‘opener’ dan het bizarre jaar 2020
en ook nog een groot deel van 2021.
Ons documentatiecentrum kon weer open, weliswaar eerst op afspraak en na controle op onze
website en daarna weer het ‘gewone doen’… Opnieuw konden we een aantal nieuwe leden
verwelkomen in het najaar om hen de nodige uitleg te geven over wat er zo allemaal te vinden
is in ons documentatiecentrum in de Roeselaarse deelgemeente Oekene, ideaal gelegen om
ook vanuit het Kortrijkse af te zakken. We zijn trouwens het Roeselaarse stadsbestuur
dankbaar voor het gebruik van deze mooie locatie.
Uiteraard wensen we alle leden een gelukkig en vooral een gezond 2023 toe. Met uiteraard
veel nieuwe interessante vondsten bij de opzoekingen naar jullie voorouders en de nodige
echte familiegeschiedenis.
Voor wie het zou vergeten zijn: 15 januari is de deadline voor de hernieuwing van je
lidmaatschap, daarna betaal je 3 euro meer (40 in plaats van 37), dit om de onkost van
nazending te kunnen betalen.
Wekelijks vind ik in mijn brievenbus een stapeltje bidprentjes of rouwbrieven, al dan niet met
vermelding wie ze hier in de bus stopte. Ook andere bestuursleden hebben dezelfde ervaring.
We danken dan ook alle milde schenkers.
Ook andere documentatie komt gelukkig bij ons terecht. Zo mochten we van Patricia Delva
mappen ontvangen (naast bidprentjes e.d.) met de opzoekingen van wijlen haar vader Michel
(destijds een trouw lid die vele keren langs kwam in toen de Kokelaarstraat). We zijn haar en
de vele anderen dankbaar. Destijds ontvingen we ook op die manier de notities van wijlen
onze ondervoorzitter (en gewezen algemeen voozitter) Edgard Seynaeve. Ondertussen is ook
zijn echtgenote Monika Bock (° 26.07.1941 – 09.10.2022) overleden. Dank dus ook aan hun
dochter Pascale voor het bezorgen van de documentatie, zodat ook die niet verloren kan gaan.
In 2023 willen we opnieuw een cursus opstarten. Op de volgende bladzijde lees je over onze
activiteiten: wanneer kan je opzoekingen doen, voordrachten in het kader van Verbaal
Verhaal in Kortrijk maar ook onze jaarlijkse aperitiefbabbel met dit jaar een spreker van
formaat !!!! Wilfried Devoldere, voorzitter
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Openingstijden documentatiecentrum:
(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.

Opzoekingen zijn mogelijk op volgende
data:
Zondag 8 januari 2023 van 9 tot 12 o.l.v.
Rudy Popelier.
Dinsdag 10 januari 2023 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Marc Vandenberghe.
Zaterdag 14 januari 2023 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Johan Bogaert.
Maandag 16 januari 2023 van 17.30 tot
21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

Zondag 5 februari 2023 van 9 tot 12 o.l.v.
Rudy Popelier.
Zaterdag 11 februari 2023 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Johan Bogaert.
Dinsdag 14 februari 2023 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe.
Maandag 20 februari 2023 van 17.30 tot
21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

Zondag 5 maart 2023 van 9 tot 12 o.l.v.
Rudy Popelier.
Zaterdag 11 maart 2023 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Johan Bogaert.

Dinsdag 14 maart 2023 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Marc Vandenberghe.
Maandag 20 maart 2023 van 17.30 tot 21
uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

De werkgroep rouwbrieven komt bijeen op
11 januari, 8 februari en 8 maart.
De werkgroep bidprentjes komt samen op
17 januari, 14 februari en 14 maart.
Voor de overige activiteiten, met name de
lezingen in Kortrijk en onze jaarlijkse
aperitiefbabbel: zie verder !

Op zaterdag 15 oktober had in het cultureel

centrum De Spil de jaarlijkse uitreiking
plaats van de eretekens voor
cultuurverdienste van de stad Roeselare.
Namens onze vereniging werd Geert
Decoene voorgedragen. Hij is actief binnen
ons bestuur als webmaster, hij verstuurt de
nieuwsbrief waarbij de aankondiging voor
’t Stamboompje. We zijn Geert dan ook
dankbaar voor het vele werk. Iedere
gehuldigde (dus ook van de andere
verenigingen) werd aangekondigd met een
‘West-Vlaamse’ spreuk. Bij Geert was dit:
Joaren geleen begun als kakkernestje van
’t bestier, werkt ie dageliks aan de website
met plezier.
.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris-penningmeester:
Katy Vanpeteghem, Weststraat 33,
8800 Roeselare
E-post: ticavp@gmail.com
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.
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Heemkundige en historische boeken (oud en nieuw), prentkaarten, foto’s,
rouwprentjes, kaarten, enz.

ZONDAG 15 JANUARI 2023

Doorlopend van 9 tot 16
uur Gratis voor

bezoekers

GC Den Ommeganck: Ridder Janlaan, Dadizele

Info: www.dadingisila.com Contact:

dadingisila@telenet.be

V.U. Heemkundige Kring Dadingisila vzw, Decoene Daisy Menenstraat 66 8890
Dadizele – 0471/46 01 47
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Uitnodiging jaarlijkse aperitiefbabbel

Zondag 19 februari 2023 om 10u. stipt
in de grote zaal van de Zilverlink,
Meensesteenweg 412 in Roeselare

De genen van onze verre voorouders

door Prof. dr. Maarten LARMUSEAU

- Wie waren onze voorouders?

- Hoe en waar leefden ze?

- Wie uit de regio is een verre verwant van mij?

- Wat betekent biologische afstamming en genetische verwantschap voor de
familiegeschiedenis?

- Het erfelijk materiaal dat in het DNA van iedere persoon geschreven staat, is een
levend archiefdocument waarin genetici op zoek gaan naar sporen uit het verleden.

- Het nut van het DNA zal worden voorgesteld tijdens deze boeiende lezing, waarin o.a.
koekoekskinderen, vrouwelijke stambomen, Spaanse Furies, en koning Albert I een
hoofdrol zullen spelen.

Prof. dr. Maarten Larmuseau is een Vlaams geneticus en genealoog. Hij is docent en
wetenschappelijk onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven en Histories. Hij is ook
verbonden aan de opleiding Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen.
Deze gerenommeerde spreker en auteur zal ons wegwijs maken omtrent het MamaMito
project en de link met DNA onderzoek op West-Vlaamse skeletten uit Knokke, Koksijde en
Ieper. In zijn bevlogen stijl zal hij de allernieuwste inzichten in genetische genealogie
voorstellen.

De deelnameprijs: € 10 p/p cash of payconiq de dag zelf
€ 8 voor wie vóór 12 februari inschrijft EN betaalt

2 aperitieven naar keuze inbegrepen
Mailadres voor inschrijving bij Katy Vanpeteghem: ticavp@gmail.com
Banknummer: BE41 4675 0229 7110

Welkom, ook aan uw familie en vrienden,

Dit is een samenwerking tussen de drie Roeselaarse erfgoedverenigingen: Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie, gesteund door het Koninklijk Geschiedkundig Genootschap
“K.G.O.G.R.O” en de Roeselaarse Gidsenkring.
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Lezingen Kortrijk

Dinsdag 10 januari om 19 uur - Nieuwjaarslezing:

Bourgondië aan de Leie - Hendrik Callewier

1382, de Fransen plunderen Kortrijk en leggen de stad bijna volledig in de as.
Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en zoon van de Franse koning, laat
het ingenieuze uurwerk van het belfort overbrengen naar Dijon. Wat een
onaangename eerste kennismaking! Maar toch regeren Filips de Stoute en
zijn nakomelingen honderd jaar lang over het graafschap Vlaanderen. Ze
maken van Kortrijk een echte vesting, met stevige stadsmuren en een machtig
kasteel. Ze bepalen niet alleen het uitzicht van de stad – denk aan de
Broeltorens – maar ook het leven van de Kortrijkzanen.

Op basis van onuitgegeven bronnen duikt historicus Hendrik Callewier in één
van de boeiendste periodes uit de geschiedenis. Hendrik Callewier (Kortrijk,
1981) is doctor in de geschiedenis. Hij is rijksarchivaris in Brugge en Kortrijk
en doceert aan de KU Leuven campus Kortrijk.

Muziekcentrum
Conservatoriumplein 1
8500 Kortrijk

Reserveren noodzakelijk - musea@kortrijk.be
Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.
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Dinsdag 14 maart om 19 uur

De zwarte pest. Lezing door Joren Vermeersch

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de
hele Europese bevolking meenam in het graf: de Zwarte Dood. De pest was
wellicht een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Meedogenloos
sloeg de ziekte toe: rijk noch arm werd gespaard. Historicus Joren
Vermeersch ontkracht de mythe dat Vlaanderen minder hard getroffen werd
dan andere streken.

Dakcafé Stadhuis
Papenstraat
8500 Kortrijk

Organisatie Familiekunde Vlaanderen Mandel-Leie

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.

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:

Bij een nieuw jaar 2023 (Wilfried Devoldere)
Activiteitenkalender januari tot en met maart 2023 (openingsuren
documentatiecentrum) – Heemkundige boekenbeurs Dadizele.
Jaarlijkse aperitiefbabbel ‘De genen van onze verre voorouders’ (Maarten Larmuseau)
Nieuwjaarslezing Kortrijk: Bourgondië aan de Leie (Hendrik Callewier)
Lezing (organisatie FV Mandel-Leie): De zwarte pest (Joren Vermeersch)

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 Katy Vanpeteghem (ticavp@gmail.com)


