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Familiekunde Brussel nodigt u uit op haar activiteiten van 2018. 
Tenzij anders vermeld, vinden deze plaats in het Archief en Museum voor het Vlaams 
leven te Brussel (AMVB). U dient zich voor alle activiteiten op voorhand in te schrijven.  
 
Elektronisch inschrijven voor een activiteit doet u via onze website 
<www.familiekunde-brussel.be>. Daar vindt u ook meer informatie over de 
inhoud van de activiteiten. Kies de activiteit van uw voorkeur en vul het 
inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op ons rekeningnummer IBAN BE60 7340 0412 8670 BIC 
KREDBEBB m.v.v. de datum van de activiteit. 
 
Familiekunde Brussel is erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 

 
 

Beginnerscursus: “Wat weet mijn (klein)kind van mijn (groot)ouders?” 
zaterdag 24 februari 2018 van 14.00 tot 17.00 uur 
 

Deelname kost 10 euro, een syllabus is in de prijs inbegrepen. 
 
Genealogie en internet voor beginners 
zaterdag 24 maart 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
 

Deze cursus wordt samen met het Willemsfonds georganiseerd. Leden van Familiekunde 
Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / Willemsfonds betalen 5 euro. Niet-leden 
betalen 8 euro. 
 
Erfgoeddag: thema “Kiezen” 
zondag 22 april 2018 van 10.00 tot 18.00 uur 
 

Tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag staat in 2018 het thema “Kiezen” centraal. De Erfgoedcel 
Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die de Erfgoeddag in het 
Brussels gewest coördineert, koos ervoor om het thema concreet in te vullen met “Kiezen 
voor Molenbeek”. Familiekunde Brussel werkt natuurlijk wat graag aan dit initiatief mee. 
Deze activiteit is gratis. Noteer de datum alvast in uw agenda. Meer informatie wordt 
later bekendgemaakt. 
 
Studiebezoek aan cultuurcentrum Alden Biesen en aan Maastricht 
dinsdag 8 mei 2018 van 8.00 tot 18.00 uur (reis per autocar) 
 

Deze uitstap wordt samen met heemkring De Swaene en het Willemsfonds 
georganiseerd. Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene / 
Willemsfonds betalen 15 euro. Niet-leden betalen 18 euro. Voor de lunch schrijft u 
bijkomend 15 euro over. 
 
Genealogisch praatcafé 
zaterdag 26 mei 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
 

Familiekunde Brussel organiseert in primeur een genealogisch praatcafé waar 
beginnende en gevorderde genealogen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen 
en ervaringen kunnen uitwisselen.  Tussendoor kunt u aan de bar terecht voor een 
drankje tegen een democratische prijs. Het genealogisch praatcafé wordt samen met het 
Willemsfonds georganiseerd. 
 

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht. 



Familiekunde Vlaanderen regio Brussel vzw 

Maatschappelijke zetel en briefwisseling: Arduinkaai 28 ♦ 1000 Brussel 
RPR 0879.607.282 ♦ KBC 734-0041286-70 ♦ IBAN BE60 7340 0412 8670 ♦ BIC KREDBEBB 

Familiekunde Brussel vzw ♦ www.familiekunde-brussel.be ♦ info@familiekunde-brussel.be 

 
Lezing: Het huis van je voorouders in Brussel 
zaterdag 23 juni 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
 

Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. 
Niet-leden betalen 8 euro. 
 
Voorstelling Erfgoedbank Brussel 
zaterdag 29 september 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
 

Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. 
Niet-leden betalen 8 euro. 
 
Historische cartografie – deel 3: bezoek KBR Kaarten en Plannen 
dinsdag 9 oktober 2018 van 10.00 tot 12.00 uur 
ingang Kunstberg, 1000 Brussel (afspraak ter plaatse, om 9.45 uur) 
 

Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. 
Niet-leden betalen 8 euro. 
 
Geleid bezoek aan de SCGD 
zaterdag 20 oktober 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
Anatole Francestraat 31, 1030 Schaarbeek 
(afspraak ter plaatse, om 13.45 uur) 
 

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.  
 
Historische cartografie – deel 4: HisGISKust 
(Historische kaarten kustzone) 
zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
 

Leden van Familiekunde Vlaanderen / AMVB / Heemkring De Swaene betalen 5 euro. 
Niet-leden betalen 8 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familiekunde Brussel is een zelfstandige vzw en een afdeling van Familiekunde 
Vlaanderen. Ons werkgebied strekt zich uit over het hele Brusselse hoofdstedelijke 
gewest (de zogenaamde “19 gemeenten”). Advies, opleiding, overleg, uitwisseling van 
ervaring, ontmoeting en samenwerking op het vlak van familiekunde en verwante 
wetenschappen staan daarbij centraal. 
 
Concrete zoekvragen kunt u stellen via het forum voor familiekunde en heemkunde 
dat Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen samen hebben opgericht: 
 
<www.forumfamiliekundeheemkunde.be> 
 




