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Het lidgeld voor Familiekunde Vlaanderen, met een abonnement op de tijdschriften 
Vlaamse Stam en Genealogie en Heraldiek, bedraagt 35 euro per jaar, en kan gestort 

worden op rekening IBAN BE58 4141 1712 2179, BIC KREDBEBB van Familiekunde 

Vlaanderen – Van Heybeeckstraat 3 te 2170 Merksem. 
 
Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op 

rekening nummer van FV -  Deinze: BE24 0832 7311 6738 BIC: GKCCBEBB   
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ACTIVITEITEN 
 

- Woensdagen 30 oktober en 25 november 2013:  
Opsporing verzocht: mijn voorouders (telkens van 9 uur tot 11 uur in het stadsarchief van 

Deinze): begeleiding nieuwe familiekundigen door een bestuurslid van Familiekunde Deinze 
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 
 

- Dinsdagen 5, 12, 19 en 26 november 2013 vanaf 20 uur 
Lesmodule: "Latijn in de parochieregisters." 

Waar: Kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze. 

Meer info : Elke genealoog, die bij zijn stamboomonderzoek de Burgerlijke Stand heeft nagezien 

en uitgeplozen, komt onvermijdelijk terecht bij de parochieregisters. En dan beginnen de 
moeilijkheden: oud schrift, maar ook: Latijn! De parochieregisters zijn - meestal - in het Latijn 

opgesteld en niet iedere fervente genealoog is een beslagen latinist. 
Een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands kan enige uitkomst bieden, maar niet altijd. Het 
Latijn van onze parochieregisters is in vele gevallen niet het klassieke Latijn, maar in vele 

gevallen potjeslatijn, keukenlatijn of pastoorslatijn, hoe je het ook noemen wil. Die vrome herders 
waren meestal ook geen bedreven latinisten en brouwden er soms maar wat van. Ten andere, heel 

wat kerkelijke terminologie vind je niet in een klassiek woordenboek. 
In deze opleiding wordt kennis verworven aan de hand van oefeningen waarbij getracht wordt het 
woordgebruik van het ‘pastoorslatijn’ te verwerven. Basiskennis, naamvallen, en een goed begrip 

van de teksten zijn nuttig voor het verder opzoeken van een correcte stamboom. 
De oefeningen van Latijn, tips en trics worden gepresenteerd door Claude Gekiere die zijn 

genealogische praktijkervaring ten dienste stelt. Hij zal trachten aan de hand van 
praktijkvoorbeelden een aantal hinderpalen weg te werken. 

Inschrijvingen worden beperkt tot 12 deelnemers. Kostprijs voor lessen en cursus bedraagt 17,00 

euro voor leden Familiekunde Deinze (zij die thans het ledenblad Leiestam ontvangen) en 25,00 
euro voor niet leden. 

Uw inschrijving is voorlopig na mail aan Claude Gekiere (claude@gekiere.be) (om te weten of er 
nog plaatsen vrij zijn) en definitief van zodra de som betaald is op rekening BE24 0832 7311 
6738  BIC: GKCCBEBB, met vermelding 'Lessen Latijn'. 

- Van 28 oktober tot en met 9 november 2013 (tentoonstelling) 
dinsdag 29 oktober 2013 om 20 uur (voordracht):  

"Voor eeuwig herinnerd!" 

Tentoonstelling en voordracht over bidprentjes" 

Waar: Tentoonstelling in de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, gelijkvloers, ingang langs 

Gentpoortstraat, te bezoeken tijdens de openingsuren van de Bibliotheek. 
De voordracht van Claude Gekiere, voorzitter Familiekunde Deinze gaat door in de 

kelderverdieping van de Stedelijke Bibliotheek van Deinze, ingang langs Markt.  
Organisatie: Familiekunde Vlaanderen – Regio Deinze, de Stedelijk Bibliotheek van Deinze en 
het Stadsarchief van Kortrijk. 

De toegangen zijn gratis. 
 

De causerie van Claude Gekiere handelt over de geschiedenis van het devotie- en bidprentje, die 
teruggaat naar de 16de eeuw, de periode van godsdienstoorlogen. Er werd destijds alles in het 
werk gesteld om het katholicisme een nieuw leven in te blazen, o.a. door het verspreiden van 

tekeningen en prentjes, Stilaan evolueert het bidprentje tot een ‘santje’ voor een overleden 
dierbare. Het oudste exemplaar uit Kortrijk (en van “de Vlaanders”) dateert van 1805. 

Aan de hand van een PowerPoint-projectie zien we deze evolutie van allerlei prentjes die door hun 
afbeeldingen, hun teksten, de devotie, soms luguber, soms ludiek, soms verrassend, weergeven. 
 

 

mailto:claude@gekiere.be
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FAMILIEKUNDE 
VLAANDEREN 

Regio OOST-VLAANDEREN 

 

 

29e OOST-VLAAMSE  
CONTACTDAG 

 

 

DENDERMONDE 
ZONDAG  13 OKTOBER 2013 

Feestzalen Heilige Maagdcollege 
Noordlaan 

Doorlopend van 10.00 tot 17.00 uur 
Gratis toegang 

BOEKEN- en  INFOSTANDEN 
genealogie, heemkunde, geschiedenis, heraldiek, 

gegevensbanken, computertoepassingen voor 
stamboomonderzoek, DNA-onderzoek 

 
Met medewerking van diverse FV-afdelingen, kringen voor 
heemkunde, kringen voor geschiedkunde, archiefdiensten, 

ontwerpers van software, uitgeverijen, antiquariaat, e.a. 
 

 

Een organisatie van de Oost-Vlaamse Verenigingen voor 

Familiekunde 
en van de afdeling Dendermonde, ter gelegenheid van 

 haar 30 jarig bestaan. 

V.U.: Ben Waterschoot - Gasthuisstraat 171 - Dendermonde - 052/21.52.02 
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PERSONEN UIT ONS WERKGEBIED DIE TUSSEN 1633 EN 1694 IN 
DIENST WAREN VAN DE “VEREENIGDE OOST-INDISCHE  
(vervolg van Leiestam 3/2013 p. 870-872) 

 

DEINZE (vervolg) 
 
GILLES SOLLEIJT uit Deijnse (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 24 februari 1680. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Wielingen uit met het schip Den Briel onder het bevel van meester Theunis 

Andriesz. Op weg naar Batavia maakten ze een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 27 juni tot 19 juli 

1680. Ze bereikten Batavia op 14 september 1680. De plaats en tijdstip van uitdiensttreding werden niet 

vermeld. Gilles Solleijt was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. 

JAN HEERINCK uit Deijnsse (Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 27 maart 1682. Vanuit 

Wielingen voer hij diezelfde dag uit met het schip Gele Beer onder het bevel van meester Herman Beets. 

Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 16 augustus tot 7 

september 1682. Ze bereikten Batavia op 7 december 1682. De reden en plaats van uitdiensttreding werden 

niet vermeld. 

Het schip de Gele Beer is vergaan ten westen van Sumatra in het jaar 1684.  

GUILIAAM STEVENS uit Deijnse ( Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 28 februari 1753. 

Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Zaamslag onder het bevel van meester Kolom 

Jacob. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 3 juli tot 25 juli 

1753. Guiliaam bleef in dienst bij de VOC tot 28 mei 1759. Hij overleed aan boord van het schip Barbara 

Theodora die op terugweg was naar Nederland . 

In de parochieregisters van Deinze O.LV. komt de naam Guillelmus Stevens drie maal voor, één van deze 3 

naamgenoten overleed op jeugdige leeftijd. Gezien de leeftijd gaat het hier wellicht om Guillelmus Stevens, 

geboren en gedoopt te Deinze O.LV. op 20 mei 1730, als zoon van Joannes Baptiste en Callewaert Joanna. 

Zijn doopheffers waren Adrianus Damman en Joanna Tibaut.  

 

FRANCOIS JOLIJT uit Deijnsse (Deinze) trad als twintigjarige in dienst (functie werd niet vermeld) bij 

de VOC op 27 mei 1681. Vanuit Wielingen voer hij diezelfde dag uit aan boord van het schip Wapen van 

Tholen onder het bevel van meester Witboom Jan. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop 

op Kaap de Goede Hoop van 9 oktober tot 1 november 1681. Ze bereikten Batavia op 24 januari 1682. 

Het betreft Franciscus Jolijt , geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 29 september 1661, als zoon van 

Gerardus en Boosens Maria. Zijn doopheffers waren Joannes Cortvrient en Jacoba Canoot.  

 

PIETER ALGOED uit Deinsse ( Deinze) trad als soldaat in dienst bij de VOC op 18 oktober 1757. 

Vanuit Rammekens voer hij dezelfde dag uit met het schip Hercules onder het bevel van meester Kouwe 

Leendert. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 19 januari tot 

23 februari 1758. Het schip bereikte Batavia op 26 mei 1759. Drie dagen voor de aankomst, op 23 mei 

1758, overleed Pieter Algoed aan boord van het schip. Hij was niet in het bezit van een maandbrief, wél 

van een schuldbrief. 

Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om Petrus Aelgoedt, geboren en gedoopt te Deinze O.L.V. op 30 

januari 1719, als zoon van Joannes en Elisabeth Wyme. Zijn doopheffers waren Philippus Aelgoedt en 

Joanna Maria Coudtijser. 

 

GUILLIAAM LOUWERENS uit Deynse (Deinze ) trad als matroos in dienst bij de VOC op 20 mei 

1720. Diezelfde dag voer hij vanuit Rammekens uit met het schip Hoedekenskerke onder het bevel van 

meester Fret Hendrik. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 2 

oktober tot 8 november 1720. Het schip bereikte Batavia op 17 januari 1721. Guilliaam werd bij de VOC 

uitgeschreven in het jaar 1723. Hij werd gerepatrieerd vanuit Valkenisse. Hij was in het bezit van een 

schuldbrief. Maandbrief :neen.                                                                               
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Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om Guillelmus Laurens, geboren om 3 uur in de morgen te Deinze  op 

23 juli 1701 en gedoopt in de O.L.V. kerk, als zoon van Andreas en Elisabeth Impens. Zijn doop heffers  

waren Guillelmus van Quickenborne nomine Guillelmus Bradt en Elisabeth Nollet (uxor Impens Francis).  

GOTTEM 

MICHIEL VAN ASSCHE trad in dienst bij de VOC op 16 november 1681. Vanuit Wielingen voer hij 

diezelfde dag af met het schip Burcht van Leiden. Het schip kwam aan op Kaap de Goede Hoop op 4 maart 

1682. Geen verdere gegevens bekend. 

Michiel Van Assche werd geboren te Gottem op 4  oktober 1654, als zoon van Augustinus en Egebaert 

Joanna. 

JAN COENE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 15 oogst 1675. Vanuit Wielingen voer hij diezelfde 

dag uit met het schip Aardenburg. De bestemming was Tuticorin. Het schip deed een tussenstop op Kaap 

de Goede Hoop van 23 januari tot 14 februari 1676. Het schip bereikte Tuticorin op 17 mei 1676. Jan 

Coene was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. Over de datum,plaats of reden van 

uitdiensttreding werden geen verdere gegevens verstrekt.  

JAN VERMEULEN trad als jongmatroos in dienst bij de VOC op 13 december 1730. Vanuit Rammekens 

voer hij diezelfde dag uit met het schip Zoetelingskerke onder bevel van schipper Paulus Udemans. Het 

schip voer naar Batavia, het maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 13 april tot 13 mei 1731. 

Het schip bereikte Batavia op 13 juli 1731. Jan Vermeulen werd in Azië uit dienst geschreven op 31 

januari 1737. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen.  

Jan Vermeulen werd geboren te Gottem op 14 januri 1708, als zoon van Jacobus en Petronella 

Verhaeghen. 

 

FRANCOIS DE PRIESTER  trad als matroos in dienst bij de VOC op 20 maart 1746. Hij voer diezelfde 

dag uit met het schip Patmos onder leiding van schipper Kornelis Adrian. Het schip had een tussenstop op 

Kaap de Goede Hoop van 31 augustus tot 15 oktober 1746. Ze bereikten Batavia op 9 januari 1747. 

Francois de Priester werd uit dienst geschreven in het jaar 1750 (gerepatrieerd ). Hij was in het bezit van 

een schuldbrief.  

JACOB CORNELISSE trad als soldaat in dienst bij de VOC op 15 augustus 1675. Vanuit Wielingen voer 

hij diezelfde dag uit met het schip Aardenburg. Op weg naar Tuticorin maakten ze een tussenstop op Kaap 

de Goede Hoop van 23 januari tot 14 februari 1676. Ze bereikten Tuticorin op 17 mei 1676. De 

plaats,reden en datum van zijn uitdiensttreding worden niet vermeld. 

De Aardenburg zonk in de buurt van Buton ( Indonesië) in de maand augustus van het jaar 1685. 

GRAMMENE 

JAN RUIJST was als soldaat in dienst bij de VOC . Hij vertrok uit Nederland met het schip De Salland. 

Op Kaap de Goede Hoop ging hij aan boord van het schip Waalstroom. Onder het bevel van meester 

Harman Voet vertrok dit schip op 21 september 1689 naar Batavia. Ze bereikten Batavia op 5 december 

1689. Over Jan Ruijst werden geen verdere gegevens verstrekt . 

MACHELEN 

PIETER MALFACIET uit Mocholle bij Deijns (Machelen bij Deinze) trad als soldaat in dienst bij de 

VOC op 6 juni 1709. Diezelfde dag voer hij uit vanuit Wielingen met het schip Huis ter Boede onder het 

bevel van meester Kole Jan. Op weg naar Ceylon (het huidige Sri Lanka) maakte het schip een tussenstop 

op Kaap de Goede Hoop van 18 december 1709 tot 27 januari 1710. Ze bereikten Ceylon op 30 april 1710. 

Pieter werd uitgeschreven bij de VOC in het jaar 1726. Hij werd gerepatrieerd vanuit Kockengen (een 

gemeente in de provincie Utrecht) Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief :neen. 

In de parochieregisters van Machelen bij Deinze vonden we de naam Malfaciet niet terug. Waarschijnlijk 

is de naam Malfaciet een fonetische weergave van de naam Malfait, Malfeyt , Malfaiet of Maelfey, die we 

als familienaam wel aantroffen in de Machelse parochieregisters.  
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NAZARETH 

LOURENS VERSTRATE trad als soldaat in dienst bij de VOC.op 20 februari 1706. Vanuit Wielingen 

voer hij diezelfde dag uit met het schip Donau, onder het bevel van meester  Jacob Pikkereeuw. Het schip 

maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 26 juli tot 18 augustus 1706. Ze bereikten Batavia op 

29 oktober 1706. Lourens Verstrate werd uit dienst geschreven op 22 februari 1708. Reden: overleden, 

plaats Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: neen. 

FRANS MORGER (Morgar) trad als jongmatroos in dienst bij de VOC op 20 mei 1733. Vanuit 

Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Popkensburg onder leiding van meester Jacob  

Jongerhelt. Het schip maakte een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 25 oktober tot 6 december 1733. 

Het schip bereikte Batavia op 13 maart 1734. Frans Morger werd uit dienst geschreven op 24 maart 1735. 

Reden: weggelopen, plaats: Kaap de Goede Hoop. Hij was in het bezit van een schuldbrief. Maandbrief: 

neen.  

De naam Morgar komt 3 maal voor in de parochieregisters van Astene. 

 

FRANS MORGAT trad als hoogloper (helper van de matrozen) in dienst bij de VOC. op 12 maart 1737. 

Vanuit Rammekens voer hij diezelfde dag uit met het schip Zoetelingskerke, onder leiding van schipper 

Huibrecht op den Dijk. Op weg naar Batavia maakte het schip een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 

17 juni tot 17 juli 1737. Het schip bereikte Batavia op 23 september 1737. Frans Morgat werd uit dienst 

geschreven op 19 juni 1738. Reden: hij overleed in Azië. Hij was in het bezit van een schuldbrief. 

Maandbrief: neen. 

ENGELBERT GOOSENS trad als matroos in dienst bij de VO.C op 19 juli 1778. Hij voer diezelfde dag 

uit met het schip Europa, onder leiding van schipper Pieter Kardon. Op weg naar Batavia maakte het schip 

een tussenstop op Kaap de Goede Hoop van 29 november tot 22 december 1778. Het schip bereikte 

Batavia op 28 februari 1779. Engelbert Goosens werd uit dienst geschreven op 24 januari 1783. Reden: 

gelicht (door een buitenlandse autoriteit van boord gehaald). Hij was in het bezit van een schuldbrief. 

Maandbrief: neen.  

Engelbertus Goossens werd geboren te Nazareth op 24 april 1747, als zoon van Petrus en Antonia 

Vlaminck  (+ 28/5/1775) fa. Seger. 

 

(wordt vervolgd)         Fernand Bracke 

 
 
 

 

VOOR DE ORGANISATIE VAN HET NATIONAAL CONGRES TE 
NAZARETH OP ZATERDAG 24 MEI 2014 ZIJN WIJ NOG VOLOP OP 

ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS; 
 

Zie je het wel zitten om tijdens deze dag met het bestuur mee te werken, neem dan 
contact op met  

Claude Gekiere,  
Herfstlaan 59, 9800 Deinze,  

tel 09/386.69.26 of 0494/23.72.71  
e-mail: claude@gekiere.com 
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DE STATEN VAN GOED VAN DEINZE 
(vervolg van Leiestam 2/2013, p. 863) 
 

Deinze 422 (vervolg): 

 
fo. 37: Laureins SCHAUWBROUCK + x Wellemynken EGHELS (30/9/1648) 

fo. 40 verso: Joosyne MESTACH + x Pieter CORNELIS (13/10/1648) 
fo. 46: Jan DE WEERT + x Janneken TUYTSCHAVERE + (24/11/1648) 
fo. 47 verso: Jan DE WEERT + xx Janneken IMPENS + (24/11/1648) 

fo. 52: Elysabet BRAEDTS + x Jan VANDER MUELENE (16/3/1649) 
fo. 58 verso: Cathelyne LYBAERT + x Joos CORNELIS (28/7/1649) 

fo. 62: Lieven CLAEYS + x Pieryntgen DE WEERT (19/10/1649) 
fo. 74 verso: Willeminten VAN MATENBURCH + x Jan MICHIELS (18/1/1650) 
fo. 80 verso: Magriete VAN HENDE + x Luicas BILLET (22/2/1650) 

fo. 85: Philippote TUUTSCHAVER + x Pieter DE COCQ (2/2/1650) 
fo. 90: Lievyntien DE SCHUITERE + x Pieter DE SMET (13/12/1650) 

fo. 92 verso: Gheeraert DE GRUITERE + x Margriete GOETHALS (13/12/1650) 
fo. 95: Jan SCHAUBROUCK + x ? (2/11/1650) 
fo. 98: Arent MATHYS + x Joosynken TUUTSCHAVERE + (24/1/1651) 

fo. 116: Lucas STEVINS + x Tanneken VLIEGHERS (11/3/1651) 
fo. 120: Pieryntjen DE SCHEPPERE + x Adriaen BRUYNEEL (2/11/1651) 

fo. 122: Jan VANDE STEENE + x Lippyntjen CORNELIS (27/2/1652) 
fo. 130: Luicas BILLIET + xxxx Catharine DE ROO (4/3/1652) 
fo. 163: Gheeraert ZUTTERMAN zoon van Gillis en Margriete VAN OLSENE (23/5/1651) 

fo. 164: Joosyntjen DRIEGHE + x Jaecques HUYSMAN (3/4/1652) 
fo. 165 verso: Jaecquemyntjen DHANENS + x Jan LAMMENS (14/5/1652) 

fo. 169: Elisabeth CLAEYSSENS + x Jan LAGAET (30/10/1652) 
fo. 171: Joos CORNELIS + x Mayken LAGAETS (27/11/1652) 
fo. 182: Gheeraert VAN OLSENE + x Tanneken DHUYGHELAERS + (23/12/1652) 

fo. 184: Lievyntjen BYTEBIER + x Jan TUUTSCHAVERE (19/11/1652) 
fo. 185 verso: Jan FERMYN + x ? (25/2/1653) 

fo. 193 verso: Cathalyne VANDE VOORDE + x Jan VAN HOENACKERE (31/5/1653) 
fo. 202: Adriaen BRUYNEEL + x Janneken BLONDEEL (9/12/1653) 
fo. 206 verso: Adriaen BEKAERT + x Franchyne VAN LANCKERE + (3/3/1654) 

fo. 209: Elisabeth VANDER MEULENE + x Pieter COPPENS (4/3/1654) 
fo. 212: Frans HOSTE + x Maeyken STEYAERTS (9/12/1653) 

fo. 213: Cathelyne IMPENS + x Mattheus VAN HOVE (14/1/1654) 
fo. 215: Joos VANDER VENNET + x Susanna VAN DOUVERYN (3/3/1654) 
fo. 226: Susanne VAN RAE + x Jaecques DE WAEGHENAERE (21/4/1654) 

fo. 227 verso: Margriete VAN WONTERGHEM + x Heyndrick EVERAERT (28/4/1654) 
fo. 240: Baerbeken VAN LANGHERAERT + x Pieter OSTE (8/12/1654) 

fo. 242: Charel INGHELS + x Pieryntjen VAN KERREBROUCK (16/2/1655) 
fo. 245: Pieryntjen CORNELIS + x Laureins MICHIELS (22/2/1655) 
fo. 246 verso : Pieter DE CLERCQ + x Janneken VAN RENTERGHEM (11/2/1655) 

fo. 250: Catharyne VANDER MEEREN + x Guilliame VANDER VENNET (14/8/1655) 
fo. 252: Janneken BILLIET + x Lieven THIENPONT (17/11/1655) 

 
(de volgende aflevering van deze artikelreeks verschijnt in de loop van 2014) 
 

(wordt vervolgd)        Guido Demuynck 
 

 
 
 

 



885 

 

                                                                                                                                                                                       
 

 
 

Familiekunde Vlaanderen 
 

49e Nationaal Congres 

 

FFAAMMIILLIIEETTIIJJDDSSCCHHRRIIFFTTEENN  
vvaann  iiddeeee  ttoott  rreeaalliitteeiitt  

 
 

zaterdag 24 mei 2014 
 

AULA OMNIA, Steenweg Deinze 154 B, 9810 Nazareth 
 

09u30 - 17u00 
 
 

Doorlopende tentoonstelling van familietijdschriften. 
 

Talrijke standen van regionale afdelingen Familiekunde en heemkunde, genealogische werken, 
gegevensbanken, genealogische software, Toerisme Deinze en Leiestreek, enz.  

 

Tevens is er gelegenheid tot contact en uitwisselen van gegevens met andere vorsers.  
 
 

 

 

Inlichtingen en Inschrijvingen: www.congresfamiliekunde2014.be 
 

 

Een organisatie van Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze 
 

www.familiekundedeinze.be                                       v.u. Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze          

 

                                                                         

http://www.congresfamiliekunde2014.be/
http://www.familiekundedeinze.be/
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Onze sponsers op het Nationaal Congres Familiekunde  
van 24 mei 2014 te Nazareth  

 
 

            
 
 

               
 

    
 
 
 
 
 

Belegde broodjes 
 
 

Verdandi 

www.verdandicatering.be 

 

 
Uw reclameboodschap hier ? 
 
Neem kontakt op met 
 

info@familiekundedeinze.be 
 

 

http://www.verdandicatering.be/
mailto:info@familiekundedeinze.be
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+        
 
Op de schermen in de  
Aula Omnia te Nazareth 
 tijdens het Nationaal 
Congres op 24 mei 2014 

 
én in ons tijdschrift 
“Leiestam” 
gedurende één jaar 

 

 
 
Wij zorgen voor uw lay-out !  
Geïnteresseerd in deze  
supergoedkope aanbieding? Neem contact op via: info@familiekundedeinze.be 
 

mailto:info@familiekundedeinze.be

