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Cursus oud schrift
De Antwerp se afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde organiseert in samenwerking met het
FelixArchief een cursus oud sch rift. De lessen worden gegeven in het FelixArchief door VVF-bestuurslid
Jan Vanderhaeghe en zijn gericht op beginnende genealogen die weinig of geen oud schrift kunnen lezen. De
cursus duurt vier namiddagen en gaat door op 7, 14, 21 en 28 september, telkens van 13 to t 15. 30 uur. Er is
steeds een pauze van 15 minuten voorzien waarin u een kop koffie/ thee of een glas water krijgt aangeboden.
Voor de volledige cursus, inclusief syllabus, betaalt u 19,50 euro. Vooraf inschrijven is de boodschap, want er
kunnen maximum 16 personen deelnemen. Inschrijven kan, ten laatste 20 juli, door uw volledige naam en adres
via e-mail te sturen naar patrickcleiren@gmail.com.U ontvangt een bevestigs mail met de nodige gegevens
voor de betaling.

REUNION een programma voor een MAC computer
Het begint meestal met een schrift, al snel wordt het een kaartsysteem maar het terugvinden van eerder gevonden genealogische gegevens wordt steeds tijdrovender. De genealoog is geïnteresseerd in een systeem om (zo
eenvoudig mogelijk) systematisch gegevens op te bergen. Ook hier heeft de computer bewezen het opberg- en
opzoekapparaat bij uitstek te zijn.
Een aantal jaren geleden kwam voor de Macintosh een Amerikaans programma op de markt dat zich onderscheidde van alle bestaande genealogieprogramma’s door gebruiks vriendelijkheid en vrijwel onbeperkte mogelijkheden : Reunion.
Gezien de interesse binnen ons taalgebied voor dit gebruiksvriendelijke programma ontwikkelde men een Nederlandse versie “Reunion 9.05” met Nederlandstalige handleiding.
Op 17 november 2007 kunnen genealogen die op een Macintoshcomputer werken met de software Reunion
kennismaken met de jongste versie (9.05) en tevens van de gelegenheid gebruik maken om specifieke vragen
voor te leggen. Dhr. Frans van Bodegem, vertaler van het programma, zal deze namiddag leiden.
Wanneer zaterdag 17/11/2007 van 14u. 00 tot 17u. 30
Waar ? VVF-centrum, Van Heybeekstraat 3 te 2170 Merksem
Hoe inschrijven? Per mail voor 15/10/2007 naar patrickcleiren@gmail.com (gelieve hierbij ook uw eventuele vragen te formuleren, zodat Dhr. Van Bodegem zich kan voorbereiden).
Georganiseerd door VVF-Regionale Afdeling Antwerpen en Genealogie & Computer – Reunion Werkgroep.
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Agenda in najaar 2007
VVF Oost- Vlaanderen

Voorstelling

Genealogische avond
Raadplegen van computers
Internet-leeszaal-bibliotheek
Derde woensdag van de maand
19u.00 tot 22u.30
Nationaal centrum
Van Heybeeckstraat 3
Merksem

23e ONTM OETINGS DAG

Genealogische Programma
Reunion 9.05
Frans van Bodegem

TE KALKEN

Zaterdag 17 november 07
14.00-17.30
Nationaal VVF centrum
Van Heybeekstraat,3
Merksem

zondag 30 september 07
10.00-16.00

Georganiseerd door
VVF-Regionale Afdeling Antwerpen en
Genealogie & Computer –
Reunion Werkgroep

Zaal de Breugel
Kalkendorp 28 Kalken

vooraf in te schrijven

Nieuwe uitgaven

Stambomendag Zemst

Felixarchief
Bevolking

Ingericht door heemkundekring

Lessen-voordrachten-info
Berendrecht 1911-1920
Zandvliet 1921-1930

Eerst en derde
vrijdag van de maand
10u.00-16u.00

"DE SEMS E"
zondag 28 oktober 07
10.00-16.00
Erfgoedhui s
School straat 13/1
Zem st

Burgerlijke stand

Oude leeuwenrui 29
Antwerpen

Ekeren 1896-1906

Voor programma zie onze website

Voor te bestellen zie website

Genealogische
6 de contactdag

Felixarchief
Lessen oud schrift
Vrijdag 7-14-21-28 september
13.00-15.30
vooraf in te schrijven
Voor programma zie onze website

Zaterdag 3 november 07
10.00-17.00
De Kerk van Jezus Ch ri stu s van
de Heiligen der Laatste Dagen(mormo nen )
Tuinlaan 102
St-Ni klaas
(Bel sele)

Voor meer info en het laatste nieuws kijk eens op onze website
http://users.belgacom.net/vvfantwerpen

