1.1 Erfgoedcellen.
Genealogische verenigingen zetten meestal de catalogus van hun bibliotheek en hun uitgaven
online. Zelden staat er ook een boek online. Meestal dient u die ter plaatse te raadplegen.
Heemkundige kringen hebben niet altijd een website. Sommige hebben een Blog, die je dus niet
kan vinden in de zoekmachines. Daarom is het altijd aangeraden eens op de website van de
gemeente te kijken. Daar staat meestal een lijst van de verenigingen die in de gemeente
aanwezig zijn, met hun contactgegevens en eventuele website. Als voorbeeld hebben we onze
eigen regio, het arrondissement Mechelen, volledig uitgewerkt.

1.1.1 Familiekunde Vlaanderen bibliotheek
http://bib.familiekunde-vlaanderen.be
http://www.bidocnet.be/fv/
(NL)
Dit is de online catalogus van Familiekunde Vlaanderen.
Het omvat de boeken en tijdschriften uit alle afdelingen
van de vereniging. Je geeft de zoekterm in en je krijgt
alle boeken en alle artikels uit tijdschriften die aan dat criteria voldoen. Je kan kiezen voor
alle afdelingen of voor één welbepaalde afdeling van Familiekunde Vlaanderen.

1.1.2 Familiekunde Vlaanderen regio Gent
http://www.familiekunde-gent.be/downloads/publicaties/
(NL)
Op deze pagina vindt je de handleiding “Gericht
zoeken op internet”, die je kan helpen je
zoekopdrachten te verfijnen om alzo beter
zoekresultaten te bekomen.

1.1.3 Arrondissement Mechelen
1.1.3.1

Familiekunde Vlaanderen-Regio Mechelen
http://fv-mechelen.familiekunde-vlaanderen.be
(NL)
Dit is de website van de regionale afdeling Mechelen
van Familiekunde Vlaanderen. U vindt hier de
kalender, een online database van bidprentjes,
verwijzingen naar genealogische programma’s,
websites, onze publicaties, enz.

1.1.3.2 Putte en deelgemeenten (Beerzel, Grasheide, Peulis, Putte)
1.1.3.2.1 Het Molenijzer
http://www.bloggen.be/heemkringputte/

(NL)
Deze pagina van heemkundige kring “Het Molenijzer”
bevat alle info betreffende deze vereniging. Voor de
genealogische opzoekingen verwijzen we naar FV
regio Mechelen, waarmee ze nauw samenwerken. Oude prentkaarten kunnen gevonden
op de website van Erfgoedbank Kempens Karakter (zie 5.1)
1.1.3.2.2

Ons Heem
http://www.bloggen.be/putte/
(NL)
Genealogische opzoekingen en informatie over Putte en
Beerzel (BS)

1.1.3.3

Nijlen en deelgemeenten (Bevel, Kessel, Nijlen)
http://www.depoemp.be
(NL)
Webpagina van de heemkundige kring “De Poemp”.
Dit is de heemkundige kring van het Davidsfonds van
Nijlen.

1.1.3.4

Willebroek en deelgemeenten (Blaasveld, Heindonk, Tisselt, Willebroek)
https://sites.google.com/site/vaertlinckvzw/
(NL)
Webpagina van de heemkundige kring Vaertlinck
VZW. Dit ie de heemkundige kring van Willebroek.

1.1.3.5

Bonheiden en deelgemeenten (Bonheiden, Rijmenam)
Bonheiden heeft twee heemkundige kringen: ’t Kaaskot en Het Hoefijzer

1.1.3.5.1

‘t Kaaskot
https://www.bonheiden.be/verenigingen/detail/4/heemkring-t-kaaskot
(NL)
Deze webpagina van de gemeentelijke website bevat
de contactgegevens van de heemkundige kring ‘T
KAASKOT uit Bonheiden.

1.1.3.5.2

Het Hoefijzer
https://www.bonheiden.be/verenigingen/detail/18/heemkring-t-hoefyser
(NL)
Deze webpagina van de gemeentelijke website bevat
de contactgegevens van de heemkundige kring HET
HOEFIJZER uit Bonheiden.

1.1.3.6

Heist-op-den-Berg en deelgemeenten (Booischot, Hallaar, Heist-op-den-Berg, Itegem,
Schriek, Wiekevorst)

1.1.3.6.1

Heist en deelgemeenten
http://www.heemkringdieswane.be
(NL)
Deze omvangrijke webpagina biedt u veel
heemkundige informatie over de fusiegemeente en
een grote prenten verzameling. Op bepaalde
bezoekdagen kan je een weefster aan het werk zien
of hoe brood bereid wordt in de oude oven.

1.1.3.6.2

Schriek
http://www.bloggen.be/schriek/
(NL)
Online genealogische opzoekingen voor Schriek.

1.1.3.7

Klein-Brabant (Bornem, Puurs, Sint-Amands, Hingene, Mariekerke, Weert, Breendonk, Liezele,
Ruisbroek, Lippelo, Oppuurs)
De heemkundige kring van Klein-Brabant in Bornem verzamelt heemkundig erfgoed van heel
de streek van Rivierenland zoals Klein-Brabant ook nog genoemd wordt. Een andere bron van
genealogische info is het archief van het kasteel van de graaf Marnix de Sint-Aldegonde.

1.1.3.7.1

Digitaal kasteelarchief
https://issuu.com/digitaalkasteelarchiefbornem

(NL)
Dit is het digitaal kasteelarchief van Bornem, dus van
Graaf Marnix van Sint Aldegonde.

1.1.3.7.2

Heemkunde Klein-Brabant
https://www.heemkunde-klein-brabant.com
(NL)
Deze heemkundige kring heeft momenteel geen
online raadpleegbare genealogische info. Ze zet wel
iedere zaterdag de deuren van haar leeszaal open.

1.1.3.8

Rupelstreek (Boom, Rumst, Terhagen)
http://www.rumesta.be
(NL)
De heemkundige kring “Rumestra” heeft veel digitaal
materiaal online: foto’s en oude prenten,
stambomen, dorpsgeschiedenis, enz.

1.1.3.9

Duffel
https://www.heemkring.be
(NL)
Heemkring “Jos Resseler” uit Duffel bezit een
uitgebreide collectie foto’s uit de oude doos. Niet
alleen oude gebouwen, maar ook folklore,
verenigingsleven, voorname families, enz.…

Zie ook regionale beeldbank (hoofdstuk 4.3)
1.1.3.10 Zemst
https://desemse.be

(NL)
Deze heemkundige kring heeft een Paleografische
werkgroep en organiseert ook regelmatig cursussen
genealogie.

1.1.3.11 Mechelen en deelgemeenten (Heffen, Hombeek, Leest, Mechelen, Muizen, Walem)
De Mechelse archieven staan vermeld onder hoofdstuk 6.3.12 archieven
1.1.3.11.1 Mechelen Mapt
http://mechelen.mapt.be/wiki/Hoofdpagina
(NL)
Deze webpagina is een soort encyclopedie over
Mechelen. Ze biedt een cultureel en historisch
overzicht van Mechelen en omgeving.

1.1.3.11.2 Walem
http://www.heemkundewalem.be
(NL)
Deze webpagina heeft ook genealogische gegevens
die online raadpleegbaar zijn

1.1.3.11.3 Hombeek
https://www.hoembeka.be
(NL)
De website van deze vereniging werd volledig
herwerkt. Foto’s en prenten zullen online beschikbaar
zijn.

1.1.3.12 Lier en deelgemeenten (Lier, Koningshooikt)
Erfgoed verenigingen van Lier hebben geen eigen webstek. Het archief werkt samen met 6
andere Kempense gemeentearchieven en enkele heemkundige kringen en vormen zo de
archiefbank Kempen. Genealogische informatie is te vinden bij het archief van Mechelen.
http://www.archiefbankkempen.be

(NL)
Dit is geen beeldbank maar een overzicht van de
archieven die bewaard worden door de gemeentelijke
archiefdiensten van Brecht, Geel, Herentals, Lier, Mol en
Turnhout en enkele Kempense heemkundige
verenigingen.

1.1.3.13 Sint-Katelijne-Waver en deelgemeenten (Sint-Katelijne-Wave, Onze-Lieve-Vrouw-Waver)
http://www.erfenheem.be
(NL)
De heemkundige kring “Erf en Heem” uit Sint
Katelijne Waver verzorgt het documentatiecentrum
“Marcel Dillen”, het GROM (groente en fruit museum)
en het schoolmuseum.
1.1.3.14 Hulsthout, Houtvenne, Westmeerbeek
http://www.heemkringwadja.be
(NL)
Deze heemkring heeft weinig online.

