VZW FAMILIEKUNDE HEEFT EEN NIEUWE THUIS
TOELICHTING

25 januari 2019

Het gemeentehuis van Oekene werd opgefrist en heringericht. Voortaan heeft de vzw
Familiekunde er zijn vaste stek. Op 9 februari is er een opendeurmoment om kennis te
maken met de vereniging, de nieuwe locatie te verkennen en een blik te werpen op het
uitgebreid documentatiecentrum.
Sedert april 1994, dus bijna 25 jaar, was Familiekunde Vlaanderen regio-Mandel-Leie
gevestigd in een klaslokaal van de Kokelaarstraat 5. Voordien was het
documentatiecentrum een viertal jaren ondergebracht in het Noordhof en sedert de
heroprichting van de afdeling eind 1980 (tot 1990) in enkele kasten die zich in de bar
van de Vrije Middelbare School bevonden.
VZW Familiekunde kon zijn intrek nemen in Oekene. De stadsdiensten verleenden
ondersteuning bij de opfrissing van het gebouw en zijn omgeving en bij de verhuizing.
Binnen Vlaanderen is de regionale afdeling een van de grotere antennes met een
uitgebreid documentatiecentrum. Er is niet alleen meer dan 2 ton papieren archief. Ook
werden vele zaken gedigitaliseerd zodat tienduizenden pagina’s op het lokaal netwerk
van de vereniging te raadplegen zijn. Voor wie met stamboomonderzoek wil starten, is
een bezoek aan Oekene een must.
VZW Familiekunde wil iedereen kennis laten maken met hun documentatie en hun know
how tijdens een opendeurnamiddag op zaterdag 9 februari 2019 van 14 tot 17.30 uur.
Tijdens die namiddag wordt niet alleen uitleg gegeven maar ook gepolst naar de noden
van de vorsers.
Familiekunde Vlaanderen heeft sedert de oprichting (in 1965 toen nog als Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde) altijd tot doel gehad aan publieke dienstverlening te doen.
Binnen Roeselare maakt de vereniging ook deel uit van het cultureel weefsel van de stad
en is ze vertegenwoordigd (bij monde van de voorzitter Wilfried Devoldere) in de
deelraad Erfgoed. Er is ook een goede samenwerking met BIE, de regionale
erfgoedvereniging.

Meer info:
Wilfried Devoldere, voorzitter vzw Familiekunde
Stijn De Zaeytijd, beleidsmedewerker cultuur, 051 26 24 06
Pascale Denys, patrimoniummanager, 0477 28 44 18
Politiek verantwoordelijken
Dirk Lievens, schepen voor cultuur, 0492 40 89 41
Nathalie Muylle, schepen voor patrimonium, 0476 46 61 50

