Waar
woonden
mijn
voorouders?

52ste Congres Familiekunde Vlaanderen

Zaterdag 25 maart 2017
Hallen Belfort Brugge
Inschrijvingsformulier en programma:

Waar woonden
mijn voorouders?

Programma:
09.00 - 10.00 uur onthaal bezoekers congres
10.00 uur verwelkoming door de voorzitters van Familiekunde Vlaanderen
en Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge
10.30 uur Pieter Beyls: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand van
belastingboeken uit het Ancien Régime: land-, quote-, verhoofdings-, tiendenboeken, penningkohieren, ….
11.30 uur Wilfried Devoldere: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de
hand van andere archiefbronnen van voor de Franse Revolutie: staten van
goed, wezenakten, wettelijke passeringen, leningsakten, straatschouwingen,
kerkrekeningen, …
12.30 - 14.30 uur broodjeslunch
14.30 uur Martin Lievens: ‘Waar woonden mijn voorouders?’ aan de hand
van erfenisaangiften en de prekadastrale kaarten/documenten

15.30 uur Jan Dhondt, archivaris van het Stadsarchief Brugge, presentatie
van Kaart en Huis Brugge. Kaart en Huis Brugge is het informatieplatform voor
historische geografisch onderzoek in Brugge (HisGis).
16.30 uur ceremonieel deel
17.30 uur ontvangst in het stadhuis, gevolgd door receptie voor congresdeelnemers
19.00 uur diner Crown Plaza (voor de ingeschrevenen)

Inschrijvingsformulier Congres 25 maart 2017
Inschrijvingsformulier voor zaterdag 25 maart 2017 in de Hallen van het Belfort
van Brugge. Voor de Derde Dag van de familiegeschiedenis op zondag 26 maart
2017 is inschrijven niet nodig. Inschrijven voor het congres kan ook online op
www.familiekundebrugge.be. Eén inschrijving per deelnemer.
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………
Postcode - woonplaats - land: ……...…………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………...…
Telefoon / gsm: ………………………………………………………………………………………..…
E- mail: ……………………………………………………………………………………………………….
Deelname congres:
€ 10,00
Broodjeslunch:
€ 12,50
Banket (dranken inbegrepen):
€ 55,00
Bij inschrijving uw voorkeur omcirkelen.
Voor het banket, gelieve per voor- en hoofdgerecht uw voorkeur aan te vinken.
Voorgerechten | keuze uit:

Kalfscarpaccio met zoete mosterd, ansjovis, kappertjes, zongedroogde tomaatjes en rucola sla
Carpaccio van zalm met zongedroogde tomaatjes, jonge slascheutjes, kappertjes en rucola sla
Hoofdgerechten | keuze uit:
Kabeljauwhaasje met spinaziemousseline, groenten-julienne, Charlotteaardappelen
Filet van Mechelse koekoek met gezoete rode biet, knolselder, Charlotteaardappelen en rode wijnsaus
Nagerecht: crème brûlée geserveerd met vanille-ijs
Ik stort het totaalbedrag op rekening: BE 59 6528 4775 5026 / BIC: HBKABE22 van
FV Brugge, met vermelding FV Brugge Congres 2017 en naam deelnemer.
De inschrijving is pas geldig na betaling.
Ik geef wel / geen toestemming voor het vermelden van mijn naam en adresgegevens op de deelnemerslijst van het congres. Juiste antwoord omcirkelen.
Inschrijvingsformulier voor 10 maart 2017 verzenden naar Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw, t.a.v. Tony Strypsteen Residentie Kyoto Snellegemsestraat
79A 8210 Zedelgem (BE).
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Hoe het Congres te bereiken?
Parkeren in Brugge


P&R Brugge centrum station = gratis met de bus naar het centrum

Wie zijn wagen parkeert op de parking CENTRUM STATION (inrit via R30 Buiten
Begijnevest) ontvangt op vertoon van het parkeerticket aan de lijnwinkel te Brugge Station, een gratis P+Bus biljet voor de bestuurder en de medereizigers. Dit
biljet geeft recht op een verplaatsing heen en terug tussen Brugge station en
Brugge Centrum. Zowel de heenreis als de terugreis moeten op de dag van afgifte
gebeuren. Wanneer de lijnwinkel gesloten is kan men bij de chauffeur terecht.
Meer informatie: https://www.delijn.be/nl/



Parking Pandreitje

Inrijden via Park | capaciteit: 210 wagens | open 24/24 uur en 7/7
Op 5 minuten te voet van de markt en het Belfort.


Met de trein

Nationaal treinverkeer
Vanuit de provinciehoofdsteden (Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel)
zijn er meerdere rechtstreekse treinverbindingen naar Brugge. Raadpleeg de
website van de Belgische Spoorwegen.
Meer informatie: http://www.belgianrail.be/nl/
Internationaal treinverkeer
Het station Brussel-Zuid is de Belgische Hub voor het internationale treinverkeer.
Vanuit Brussel-Zuid vertrekken elk uur 2 treinen met eindhalte in Oostende of
Knokke-Blankenberge.

