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Verhelst nieuwsbrief augustus 2010 
Hier enig genealogisch nieuws van de familie Verhelst. 
In deze nieuwsbrief volgende informatie: 

- De Nederlandse tak Verhelst terug van weggeweest 
- De familie Le Couter uit Tielt 
- Marguerite Neyrinck in een notendop 
- DNA onderzoek 

De Nederlandse tak Verhelst terug van weggeweest 

U herinnert zich het verhaal van Emiel Verhelst, die in 1924 naar de USA was 
geëmigreerd, in 1928 gevolgd door zijn oudste zoon André. In 1934 is Emiel 
terug naar Belgie gekeerd, terwijl zijn zoon in de States is gebleven. 
André’s kinderen wonen in de States. 
Een ander kind van Emiel, Adrienne Verhelst was verhuisd naar Haarlem 
Nederland. Hoewel daar geruime tijd nog contact mee was, zijn die sinds 
einde jaren tachtig verloren. 
Tot ik op 13 juli 2010 een mail kreeg van Marlies van der Heijden-Staas, een 
schoondochter van Adrienne Verhelst. 
Ze had mij gevonden via mijn genealogische website: 
http://home.scarlet.be/jan.verhelst/genealogie/index.htm 
 
Op dinsdag 17 augustus 2010 gaan we mekaar ontmoeten in een taveerne te 
Haarlem: Kitty en Anne-Marie, dochters van Adrienne, en Marlies, de 
schoondochter. Wij houden u op de hoogte. Om mekaar te herkennen hebben 
we foto’s uitgewisseld. 
 

  
 

Anne Marie Marlies Jan en Lut 

De familie Le Couter 

In het verhaal van de familie Verhelst, was er een zuster van Henri, een 
zekere Emmerance Verhelst . Het enige wat we van haar wisten, is dat ze 
een café “de getrouwen haan” had in Tielt (zie familiekroniek). 
Via wat speurwerk hebben we gevonden dat haar kleinzoon Jacques Le 
Couter eigenaar is van een gekende BMW garage in Tielt.  
Zie http://www.lecouter.bmw.be/ 
Even gepolst via mail aan die garage, en vrij direct kwam er enthousiast 
antwoord van Lut, de echtgenote van Jacques. Zij beloofde me copies te 
maken van een aantal familiefoto’s, en dan zou ik eens mogen langskomen. 
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De garage heeft twee filialen: één in Tielt, en één in Desselgem. Jacques 
staat zowat op het punt de garage in Tielt door te geven aan zijn zoon, en die 
in Desselgem aan zijn dochter, als ik het goed begrepen heb. 

Marguerite Neyrinck in een notendop 

• Op 5 november 1998 overleed te Anderlecht Marguerite Neyrinck. 

• Ze was ongehuwd en kinderloos. Men heeft gezocht, en heeft 114 
wettelijke erfgenamen gevonden, waaronder 46 van de familie 
Verhelst. 

• We zijn nu 12 jaar verder, en ondanks 43 meestal telefonische 
interventies van eerst Maria Verhelst, en daarna Karel Verhelst, is deze 
zaak nog niet in orde. 

• We waren ons aan het voorbereiden om een klacht in te dienen bij de 
orde van notarissen1, toen het bericht kwam (44ste interventie) dat er 
een doorbraak zou zijn. Laat ons hopen dat het correct is. 

DNA onderzoek 

Binnen de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) werd de 
mogelijkheid gegeven om op een relatief goedkope manier in de KU Leuven 
een DNA staal te laten onderzoeken, en zo informatie te bekomen van je 
voorgeslacht. Mijn DNA staal is genomen, en ik wacht nu op nieuws.  
Deze werkwijze gaat enkel op voor een “paternele”  stamboom. In ons geval 
Verhelst dus. 
Ik houd u op de hoogte. 
 
Jan Verhelst 
Jan.genealogy@scarlet.be 
 
 

                                            
1
 Om het in termen van mijn vader Fritz Verhelst te zeggen “Heren, luistert is hier...” Zijn 
typische aanhef van een klacht. 


