
Genootschap voor Heemkunde van Herent 
 

7de Stambomendag 
 

11 oktober 2009 
 

Reeds voor de 7de keer organiseert het Genootschap voor Heemkunde van Herent een 
stambomendag. Wij nodigen U van harte uit om de stamboom van de families Mommaerts, 
Verhoeft, Paternoster en van Wincksele te komen bekijken.  

 
Deze genealogische dag biedt U tevens de gelegenheid om 
stamboomdocumenten in te kijken. Daarenboven verlenen verschillende 
naburige Heemkundige Kringen hun medewerking door hun documentatie 
open te stellen. Wij verwachten: VVF - Leuven, Hagok (Haacht), Ravensteyn 
(Boortmeerbeek), Bertem, ‘die Semse’ (Zemst) en de kring van Rotselaar.  
 
 

Voorstelling boek, tentoonstelling en viering van een Herentse 100-jarige! 
 
Op deze 7de Stambomendag hebben we extra aandacht voor eeuwelingen. Ze zijn honderd 
en ouder. Ze overleefden de Spaanse griep, de crisisjaren en twee wereldoorlogen. Ons land 
telt meer dan dertienhonderd mensen van honderd jaar en ouder. Ook ons dorp telt 
momenteel nog enkele 100-jarigen!    
 
In samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Leuven, publiceert 
Nicole Notredame-Van den Borre het boek "Eeuwelingen geboren of gevierd in Herent, 
Veltem, Beisem, Wijgmaal, Winksele en hun voorouders". In dit boek worden een 50-
tal honderdjarigen beschreven. Meer info over dit boek en de mogelijkheid tot vooraf 
intekenen vindt U op de achterzijde van deze nieuwsbrief. 
 

Tijdens de stambomendag wordt het boek voorgesteld en kan U een 
tentoonstelling van een 10-tal stambomen van besproken eeuwelingen 
bekijken. Maar er is meer! 
 
Martha Lorent, geboren in Bertem op 11 oktober 1907, maar sinds haar 
huwelijk inwoonster van Herent, viert haar 102de verjaardag samen met 
ons. Als haar gezondheid het toelaat blaast zij samen met ons 102 
kaarsjes uit! Uiteraard zal haar stamboom en nakomelingenstaat ook 
tentoongesteld worden! 

 

Wanneer?    ZONDAG 11 OKTOBER 2009 van 10 tot 18 uur. 

Waar?     In de “SPEELPLAATS” van het G.C.  

DE WILDEMAN - Schoolstraat 15 te 3020  Herent 

 
Iedereen welkom!       Toegang gratis! 


