Programma
van 9.30
tot 13.30

van
tot

Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Lombardstraat 69)
Ontvangst met koffie

10.00 Verwelkoming door Carla Dejonghe, voorzitter van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC).
Openingstoespraak door Danny Bex, Congresvoorzitter.
10.30 Rondleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de zetel van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

OF

10.30 Lezingen
‘Van Vanderspeeten naar Lizin’
Integratie van Vlaamse migranten in Wallonië en Brussel door Guido Fonteyn.
‘De emigratie herbezocht’
Migranten en Belgen op zoek naar hun voorvaders en familie door Jan Hertogen.
van 12.00
tot 13.30

Receptie in de Spiegelzaal aangeboden door de VGC.
Tijdens de receptie wordt het laatste deel “Bourgeois de Bruxelles / Poorters van
Brussel, 1350-1795” voorgesteld door Jan Caluwaerts.
Overzicht van de vele Europeanen die het statuut van Brusselse poorter verwierven.
Daarna in de Spiegelzaal mogelijkheid tot broodjeslunch (inschrijven nodig).

van
tot

OF

De pendelbus vertrekt om 13.30 van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar
FARO, en om 16.15 van FARO naar het AMVB

Genealogische markt - FARO (Priemstraat 51)
beurs
• VVF documentatiecentra per provincie (DNA project, bidprentjes, kiezerslijsten,...).
• Heemkundige stands.
• Familiegeschiedenissen van Turkse Brusselaars (Projectresultaat VVF-Brussel).
• Tentoonstelling “Brussel keer op keer - Mensen van hier van elders gekomen”
(Stadsarchief Brussel).
workshops
• Meegebrachte Latijnse akten worden ter plaatse vertaald door Gerard Catteau.
• Hoe beginnen aan je stamboom met familiedocumenten door Johan Roelstraete.
• Hoe opstarten en uitwerken van een familiegeschiedenis door Jan Caluwaerts.
• Hoe in het buitenland zoeken door Felix Waldack.

Naam en voornaam: ...............................................................................................
Volledig adres: ........................................................................................................
      ........................................................................................................
VVF-lidnummer: .....................................................................................................
Inschrijving:

€ 2 p.p. =  € ...............

Ik neem de pendelbus aan:
€ Station Brussel-Centraal (1)
				
				
OF
€ Heizel, Koning Boudewijnstadion (1)
				
€ de voordrachten (1)
Ik neem deel aan		
				
OF
€ de rondleiding (1)
				
			
Middaglunch (2 broodjes + drank)

€ 10      =  € ...............

Ik neem deel aan de wandeling (1)
OF
€ Ik bezoek de genealogische markt (1)
€

Wandelbuffet

€ 20       =  € ...............

15.00 Toespraak Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Indien u met de wagen komt, kan u de pendelbus nemen ter hoogte van de hoofdingang van het Koning Boudewijnstadion (Heizel): vertrek 9.15 - terug 17.45

Het AMVB is bereikbaar Metro lijn 1 - 2 - 5 halte IJzer of Sint-Katelijne

13.30 Algemeen Rijksarchief (Ruisbroekstraat 2)
14.30 Aansluitend bezoek aan genealogische markt mogelijk
Verwelkoming door Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris
‘De vreemdelingenadministratie in België (1832-1952)’
Het gebruik van de individuele dossiers van de Vreemdelingenpolitie en van de steekkaarten en microfilms die deze toegankelijk maken door Filip Strubbe.
Tentoonstelling ‘Archieven en democratie’ Een papieren én virtuele expo.

van 13.30
tot 16.30

Stewards en pendelbussen zorgen bij het station Brussel-Centraal voor de
begeleiding en het vervoer van de deelnemers.
vertrek 9.00 9.10 9.20 - terug 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00

FARO is bereikbaar met tram 4, tram 55 of 56 (halte Anneessens)

Inschrijven via www.2010.vvf-brussel.be of mailen naar 2010@vvf-brussel.be
of faxen naar 070 41 90 52 of via onderstaand formulier
(1 formulier per deelnemer - partners op hetzelfde formulier met volledige naamsvermelding)
Voor 10 maart 2010 zenden naar:
VVF-Brussel vzw, Moorsledestraat 19/2 - 1020 Brussel

OF

Praktische tips:

Wie met het openbaar vervoer komt:
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is bereikbaar met de buslijnen 48, 95 en 96
(halte Sint-Jan) en met de metro 1 of 5 (halte Centraal Station) of tram 3 of 4 (halte
Beurs)

13.30 Start wandeling ‘Over de sporen van vroegere invasies in Brussel, en andere migraties’
16.00 Eindpunt wandeling AMVB, Arduinkaai 28
Overheersers uit het verre verleden hebben hun stempel op deze stad gedrukt.
Spaanse, Oostenrijkse en Nederlandse sporen zijn terug te vinden in de soms
megalomane bouwsels. Maar ook de meer recente migraties bepalen ons huidige
straatbeeld. Winkeltjes, restaurants, culturele centra zorgen voor de nodige afwisseling, animatie en exotische sfeer.
UiT in Brussel zet vtbKultuur-gidsen in voor de begeleiding. Ze nemen je mee op een
tocht door het centrum van de stad langsheen de vele verschillende culturen.
Laat je door hen verrassen!

16.15 Vertrek pendelbus naar AMVB
van
tot

16.00 Slot - AMVB (Arduinkaai 28)
22.00 ‘Herinnering & Migratie’
Verenigingen van nieuwe Brusselaars tijdens het interbellum.
Officiële opening van de tentoonstelling waarin Vlaamse, Waalse en buitenlandse
migrantenverenigingen van het interbellum vergeleken worden.
Toelichting door Charlotte Debroux, Coördinator publiekswerking.
Slotwoord door Bruno De Lille, Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.
Slottoespraak door Luc Grégoire, Nationaal Voorzitter VVF.
Receptie aangeboden door het AMVB.
Wandelbuffet (inschrijven nodig).

Ondergetekende stort het totaalbedrag
     
op rekeningnummer 734-0041286-70
van VVF-Brussel - 1020 Brussel
IBAN: BE60 7340 0412 8670 - BIC:KREDBEBB

               

=  € ...............

Uw inschrijving is pas geldig na overschrijving van het totale bedrag voor 10 maart 2010
(1) = keuze maken a.u.b.
Datum:
					

Handtekening:

VVF-Brussel is een zelfstandige vzw en een afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Ons werkingsgebied strekt zich uit over het hele Brusselse hoofdstelijke gewest. VVFBrussel houdt zich bezig met: het organiseren van activiteiten in verband met genealogie
en heraldiek binnen het Brusselse hoofdstedelijke gewest; het bevorderen van het familieonderzoek; het geven van opleidingen en het aanmoedigen tot het samenstellen van een
familiegeschiedenis; het adviseren van de leden bij hun persoonlijk familieonderzoek; het
bijdragen tot het bewaren en het veiligstellen van familiearchief en historische documenten;
het verlenen van ondersteuning, advies en begeleiding aan erkende sociaal-culturele en
educatieve organisaties.
VVF-Brussel est une asbl et une section de la ‘Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw’.
Notre asbl est active dans la Région de Bruxelles Capitale (les 19 communes). VVF-Brussel
s’occupe de: l’organisation d’activités se rapportant à la généalogie et l’héraldique dans
la Région Bruxelles Capitale; favoriser la recherche de l’ascendance, organiser des formations et encourager la rédaction de l’histoire familiale; conseiller les membres dans leurs
recherches personnelles; contribuer à la conservation et à la sauvegarde des archives
familiales et de documents historiques; orienter, guider et prêter assistance aux groupements socioculturels et éducatifs.
VVF-Brussel ist ein selbständiger nicht profitorientierter Verein und eine Abteilung des
flämischen Vereins für Familienkunde (“Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw”), dessen
Arbeitsgebiet die Region Brussel umfasst (alles 19 Gemeinden). VVF-Brussel beschäftigt sich
mit: der Organisation von Aktivitäten im Zusammenhang mit Genealogie und Heraldik in
der Region Brussel; dem Fördern von Familienkunde und der Geschichte einer Familie; der
Organisation von Kursen und der Beratung von Mitgliedern; dem Schutz van Familienarchiven und historischen Dokumenten; der Unterstützung, der Begleitung und Beratung im
Bereich sozialkultureller und edukativer Organisationen.
VVF-Brussel is an independent non-profit institution and a branch of the Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde (Flemish Genealogical Society). Its work area is the whole of the Brussels
capital region (the nineteen municipalities). VVF-Brussel: organises activities related with
genealogy and heraldry in the Brussels capital region; stimulates the study of the family,
organises training and encourages the reconstruction of a family-history; advises its
members with their personal family survey; contributes to the preservation and security of
the family archive and historical documents; supports, advises and supervises acknowledged
sociocultural and educational organisations.

Op zoek naar familie in Brussel

A la recherche de ses aïeux à Bruxelles
Une journée du patrimoine culturel

Een dagje erfgoed

Samedi 27 mars 2010
45e Congrès National de Généalogie

Zaterdag 27 maart 2010

9h30 - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Accueil, visite guidée, causeries de Guido Fonteyn et Jan Hertogen (NL)

45ste Nationaal Congres voor
Familiekunde

13h30 - Migration à Bruxelles - Promenade guidée (NL)
13h30 - Archives Générales du Royaume
Expositions e.a. Administration des étrangers en Belgique (NL/F)
13h30 - FARO, interface flamand pour le patrimoine culturel
Foire généalogique, workshops et ateliers avec la participation des Centres 		
provinciaux VVF et de Cercles d’histoire locale. (NL/F/E)

család
семе
й

16h00 - AMVB, archives et musée de la vie flamande à Bruxelles
Exposition ‘Mémoire et migration’ et récepton (NL/F)

Met dank aan:
Jean De Hertog, Schepen van Vlaamse Aangelegenheden Stad Brussel
en De Lijn: Parking en pendelbussen.

во

ство

In samenwerking met: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Brussel (VVF-Brussel);
Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB); FARO Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed; UIT in Brussel; Unie van Turkse Verenigingen (UTV); VGC-Erfgoedcel Brussel;
Algemeen Rijksarchief (ARA); Archief van de Stad Brussel (ASB) en Familiekunde Vlaanderen.
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
afdeling Brussels Hoofdstedelijk gewest vzw
VVF-Brussel vzw, Moorsledestraat 19/2 - 1020 Brussel

v.u.: Daniel Bex, J. de Heynlaan 53 - 1090 Brussel - 02/478 51 40

na

zi
rod

