Even voorstellen ...

Wat doet onze afdeling?

U bent wellicht geïnteresseerd?

Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde
vzw is een afdeling van FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN vzw (maatschappelijke zetel: Van
Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem).

◆ Onze kernactiviteit heeft plaats op elke tweede
donderdag van de maand: om 20u00 gaat een
vormingsavond door in ons documentatiecentrum
“De Oude Pastorie” in de Hoofdstraat 49 te
Dendermonde (Appels).

Alle activiteiten hebben plaats in het:

◆ Om de dienstverlening naar onze leden toe te
verhogen, beschikt Familiekunde Dendermonde
sedert begin 2002, over een ruime bibliotheek en dito
archief..

Het staat u vrij een kijkje te komen nemen op één
van onze activiteiten:

Familiekunde
Vlaanderen
heeft regionale afdelingen
die ieder cursussen, voordrachten
en
andere
genealogisch vormende
activiteiten organiseren.

VORMING/VOORDRACHT
over een geschiedkundig- of genealogisch
belangrijk onderwerp, elke tweede donderdag
van de maand om 20u00

In het Land van Dendermonde

Als afdeling binnen de provincie Oost-Vlaanderen
omvat
het
werkgebied
van
Familiekunde
Vlaanderen regio Dendermonde vzw volgende 27
gemeenten:
Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Dendermonde, Grembergen, Hamme,
Kalken, Laarne, Lebbeke, Massemen, Mespelare,
Moerzeke,
Opdorp,
Oudegem,
Overmere,
Schellebelle, Schoonaarde, Serskamp, Sint-Gillis
Dendermonde, Uitbergen, Westrem, Wetteren,
Wichelen, Wieze en Zele.

Vergadering van het BESTUURSORGAAN
Dagelijks bestuur van onze vereniging
en beheer van het documentatiecentrum.
elke eerste donderdag van de maand

Hiermee helpt en begeleidt FV de genealoog op alle
mogelijke vlakken bij het samenstellen van de
stamboom, kwartierstaat en familiegeschiedenis.

Ook hier bestaat sinds oktober 1983 een afdeling die
zich richt tot allen, die in en rond Dendermonde,
actief met genealogie bezig zijn.

GENEALOGISCH DOCUMENTATIECENTRUM
“De Oude Pastorie”,
Hoofdstraat 49, 9200 Dendermonde (Appels)

(niet tijdens de zomermaanden juli & augustus)
Thans telt onze bibliotheek meer dan 2.500 titels,
(BIDOC - www.bib.familiekunde-vlaanderen.be),
bijna 220.000 rouwbrieven en circa 120.000
rouwprentjes. Bovendien zijn er zowat 100.000
historische documenten te raadplegen; u kunt hier
terecht elke derde en vierde en ev. vijfde
donderdag en elke eerste zaterdag van de maand.
Enthousiaste medewerkers helpen er u graag op
weg bij uw eerste stappen in de familiekunde.
◆ Een open werkgroep ondersteunt bovendien
onze lokale FV-werking en draagt, naast bibliotheek en archiefbeheer, ook de zorg voor een aantal
projecten rond het bewerken van bronnen in het
arrondissement. Dit is van belang omdat het
overgrote deel van het oud Dendermonds
Stadsarchief in rook opging tijdens het beleg van de
stad in september 1914.
Medewerkers/vrijwilligers komen samen elke vierde
(en ev. vijfde) donderdag van de maand.
Tussendoor
worden
“kleine”
publicaties
gerealiseerd en proberen we leden, die vragen
hebben, verder te helpen.

CONSULTATIE BIB met DIENSTBETOON
bij uw genealogische opzoekingen
elke derde en vierde (vijfde) donderdag
van 19u00 tot 22u00.
elke eerste zaterdag van 09u00 tot 12u00

ARCHIEFAVOND
voor medewerkers/vrijwilligers die willen
meehelpen aan de uitbouw van ons
documentatiecentrum.
elke vierde (en vijfde) donderdag van de maand
van 19u00 tot 22u00

Familiekunde Vlaanderen regio Dendermonde vzw
Maatschappelijke zetel:
Gasthuisstraat 171, 9200 Dendermonde
Ondernemingsnummer (KBO nr.): 0686.819.881
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE15 4428 6138 9130

U kan helaas niet komen?

Bij wie kunt u terecht?

Geen nood !
Familiekunde Vlaanderen en Familiekunde
Vlaanderen regio Dendermonde
hebben een aantal tijdschriften, publicaties en
informatiebronnen die echt de moeite lonen:

Wenst u lid te worden van onze vereniging of onze
dynamische ploeg via thuiswerk of werk in ons
documentatiecentrum te versterken? Of wil u meewerken aan de uitbouw van ons documentatiecentrum, neem dan neem dan gerust contact op met
onze voorzitter:

 "Vlaamse Stam" is een driemaandelijkse
landelijke uitgave in kleur op A4 formaat met telkens
ruim 100 bladzijden informatie over alle mogelijke
genealogische onderwerpen.
Ook genealogen die werken met informatica
apparatuur komen hier aan hun trekken, en vinden er
informatie over diverse genealogische programma’s,
toepassingen, vragen, Internet enz.
 "FV in het Land van Dendermonde" is een
tweemaandelijkse nieuwsbrief van onze afdeling met
bijdragen over relevante plaatselijke genealogische
wetenswaardigheden.
 Onze websites met praktische genealogische
informatie, nuttige links en de werking en activiteiten
van onze afdeling:
http://www.familiekunde-vlaanderen.be
http://www.familiekunde-dendermonde.be

FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN
regio
DENDERMONDE vzw

Ben Waterschoot
Gasthuisstraat 171
9200 Dendermonde (Sint-Gillis)
052/21.52.02
e-mail: ben.waterschoot@skynet.be
In ruil voor uw inzet als vrijwilliger krijgt u er een
goed gevoel en een zeer aangename vriendenkring bij !

◆

“méér dan 35 jaar kennisknooppunt
voor familiegeschiedenis”

Met steun van

INFORMATIEFOLDER
Wat kost één en ander?
 Het nationaal lidgeld bedraagt 37,00 €, inclusief
het abonnement op het tijdschrift Vlaamse Stam.
Bovendien hebt u gratis toegang tot de provinciale
documentatiecentra te Oostende, Antwerpen,
Handzame, en tot alle regionale centra.
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE58 4141 1712 2179
 De tweemaandelijkse nieuwsbrief “FV in het Land
van Dendermonde” wordt gratis toegestuurd aan al
onze FV-leden.
Niet-leden die toch de nieuwsbrief wensen te
ontvangen, storten 10 € (of meer) op onze
bankrekening ter ondersteuning van de uitbouw van
ons documentatiecentrum.
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE15 4428 6138 9130
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Hebt u een vraag van algemene aard, een voorstel
of een bijdrage voor onze nieuwsbrief?
mail naar
FAMILIEKUNDE DENDERMONDE

info@familiekunde-dendermonde.be

Genealogisch documentatiecentrum “De Oude Pastorie”

