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Beste genealoog,
Het is weer een tijdje geleden dat u nog iets van ons hoorde. Wij hebben zeker niet stil gezeten en
via deze nieuwsbrief willen we u dan ook laten weten waar wij momenteel zoal mee bezig zijn.
Ons Provinciaal DNA-project kent een zeer groot succes. Ondertussen zijn er al circa 500 stalen
afgenomen, waarvan de resultaten snel bekend zullen zijn. De komende maanden en jaren zal dit
project zeker nog verder uitgewerkt en opgevolgd worden.
Uiteraard blijven wij onze samenwerking met het Felixarchief onderhouden en staan wij daar elke
eerste en derde vrijdag van de maand ter uwer beschikking bij uw onderzoek naar uw voorouders
uit “Groot Antwerpen”.
Traditiegetrouw houden wij elke 3de woensdag van de maand onze afdelingsavond. De laatste
maanden werd deze avond uitgebreid met een infoavond over o.a. Aldfaer en ons DNA-project.
Dankzij uw massale aanwezigheid op deze avonden hebben wij besloten onze afdelingsavond
niet enkel te beperken tot het openstellen van het Nationaal VVF- archief maar er een algemene
infoavond van te maken. U kan bij ons terecht met al uw vragen omtrent genealogie, genealogische programma’s of problemen die u tegenkomt bij uw genealogische opzoekingen. Daarenboven blijven we ook op geregelde tijdstippen een “vraag en antwoord- avond” houden over een
specifiek onderwerp. Op woensdag 17 juni zullen we zo een avond hebben over het genealogische programma “Macintosh Reunion 9.05” waarover verder in deze nieuwsbrief meer.
Het digitaliseren van doodsbrieven blijft ook nog een belangrijke activiteit van onze afdeling. Nu
het scannen van de verzameling van het Rijksarchief Antwerpen is beëindigd, zijn we volop bezig
met het verwerken van de verzameling van de heemkundige kring van Heist- op- den- Berg en de
verzameling van het Nationaal VVF- centrum. Daarenboven worden ons steeds vaker privéverzamelingen in bruikleen aangeboden om onze databank uit te breiden.
Dankzij subsidies die wij via Familiekunde Vlaanderen mochten ontvangen, zijn wij gestart met het
digitaliseren van onze verzameling microfilms, die ter beschikking staan in het Nationaal VVFcentrum. Zo zal u als bezoeker in de toekomst niet meer hoeven te zoeken op de microfilmtoestellen maar wel op de computers in de leeszaal. Dit zorgt er ook voor dat u veel eenvoudiger een
print van de gewenste pagina kan maken.
Dankzij bovenstaande activiteiten en het blijvend publiceren van bewerkingen van allerlei genealogische bronnen hopen wij het opzoeken van uw familiegeschiedenis eenvoudiger te maken. Verder hopen wij u zeker persoonlijk te ontmoeten op een van onze activiteiten.
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Agenda

2009

GENEALOGISCHE AVOND


DERDE WOENSDAG VAN DE MAAND 19U.00 TOT 22U.30
Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3 Merksem
Raadplegen van computers Internet- leeszaal- bibliotheek en eureka
Op onze maandelijkse afdelingsavond willen wij u een extra info–avond aanbieden.
Hebt u vragen over het genealogisch computerprogramma, zit u vast met uw opzoekingen ,
weet u niet hoe u nu verder moet?
Kom dan langs. Onze medewerkers proberen u verder te helpen !
De programma waar we notie van hebben is Haza-data - Pro-gen—Aldfaer.
Wil je in de toekomst een ander programma waar je graag wat meer uitleg van wilt meld het
ons door een mail te sturen naar
En we proberen aan je wensen te voldoen om iemand te kontakteren die hier meer op de
hoogte van is.

LEZING


VRIJDAG 15 MEI
In samenwerking met het dienstencentrum ANTVERPIA Brasschaat -St Mariaburg .
Zal door Herman Jorens een lezing houden *STAMBOOM, HOE BEGIN IK ER AAN*
Met nuttige tips voor een beginnnende genealoog
Inschrijven zie affiche



WOENSDAG 17 JUNI VAN 19U.00 TOT 22U.30

Vraag en antwoord avond genealogisch programma
Macintosh Reunion 9.05 (mac)
Dhr. BOB WALKIERS zal u vragen beantwoorden
Inschrijving zie affiche

FELIXARCHIEF
Eerst en derde vrijdag van de maand 10u.00-16u.00
Lessen-voordrachten-info-voor programma zie website www.vvf-antwerpen.be
Website felixarchief : http://www.felixarchief.be
Felixarchief zal gesloten zijn op vrijdag 1-05-2009 / donderdag 21 mei en vrijdag 22
mei / maandag 1 juni
OUDE LEEUWENRUI 29 ANTWERPEN

GENEALOGISCHE CONTACTDAGEN


Zaterdag 23 mei 44 Nationaal VVF congres voor familiekunde
Terug naar de bronnen
Stadsschouwburg St Niklaas
Voor programa zie website

Voor meer informatie kijk op de website www.vvf-antwerpen.be/

Nieuwsberichten


Wij informeerden u reeds eerder over ons scanningproject. Wij blijven in de toekomst hieraan
verder werken.



Wil u net zoals de heemkring van Heist-op-den-berg en het Rijksarchief van Antwerpen ons
uw verzameling doodsbrieven en/of andere genealogische documenten ter beschikking stellen om in te scannen?



Laat het ons weten!



In ruil ontvangt u naast uw orginelen, deze ook digitaal op cd-rom.



Voor nadere inlichtingen kan u je richten aan
De Souter Jimmy: jdesouter@pandora.be
Cleiren Patrick: patrickcleiren@gmail.com

OOK JIJ KUNT MEEWERKEN
De leden kunnen meewerken aan De Antwerpse Genealoog nieuwsbrief.
Als je een artikel zou willen binnensturen dan verwijzen we je graag even naar de praktische
afspraken op onze website.
Als je het resultaat van je genealogische opzoekingen te boek hebt gesteld kan je dit kenbaar
maken via onze nieuwsbrief en website.
De kalender staat ook open voor je Genealogische en heemkundige vereniging als die iets organiseert, publiceren wij dat graag. (liefst enkele maanden op voorhand)
Heb je genealogische gegevens op internet geplaatst of je website recent sterk uitgebreid, of je
hebt een voor onze leden interessante website ontdekt: laat het ons weten Alle bijdragen zijn
welkom, de redactie beslist uiteraard over eventuele publicatie
Stuur alle bijdragen en boeiende weetjes naar het redactie - adres: Rina Havelaerts, Essenhoutstraat 166, 2950 Kapellen of mail naar redactie.dag@telenet.be

Medewerkers gevraagd !





In het leiden van een vereniging met een 850 tal leden kruipt heel wat tijd. Ook hier geldt
dat vele handen het werk lichter kunnen maken.
VVF regionaal afdeling Antwerpen vzw beschikt over een kern van amper 6 bestuursleden en daarnaast zijn slechts een 8-tal leden lid van de vzw als zgn."effectieve leden" (vroeger ook gekend als werkende leden of deelgenoten). Dat is veel te weinig, we
hebben dringend nood aan uitbreiding, aan mensen die actief een deel van het werk willen doen. Welk deel precies en hoeveel tijd je daaraan wil besteden, kan je zelf mee bepalen.
Als je geinteresseerde bent en je kan wat tijd vrijmaken vind je bij ons allicht iets naar je
mogelijkheden en binnen je interesses. Al wat je dan te doen staat is dit ons ook te laten
weten. We nodigen je dan uit voor een informeel gesprekje, dat je nog tot niets verplicht,
waar we samen kunnen overleggen welke rol er voor jou zou kunnen weggelegd zijn. Je
kan bellen, schrijven of mailen naar onze voorzitter.

Jimmy De Souter,
Grimbert 35,2150 Borsbeek
e-mail: jdesouter@pandora.be
Tel: 0475 272435 (na kantooruren)

Nieuwe uitgaven

Bewerkte burgelijkestand registers
BBS-10
BBS-11
BBS-12
BBS-13
BBS 14
BBS 15
BBS 16

Ekeren overlijdens 1891-1906
Berendrecht geboorten 1871-1906
Berendrecht overlijdens 1871-1906
Berendrecht huwelijken 1871-1906
Oorderen geboorten 1871-1906
Oorderen huwelijken 1871-1906
Oorderen overlijdens 1871-1906

13,00 €
16,00 €
12,00 €
13,00 €
11,00 €
10,00 €
12,00 €

Bewerkte bevolkingregisters
BBV 10
BBV 11
BBV 12
BBV 13
BBV 14
BBV 15
BBV 16
BBV 17
BBV 18
BBV 19
BBV 20
BBV 21
BBV 22
BBV 23
BBV 24
BBV 25

Oorderen 1921-1930
Zandvliet 1911-1920
Zandvliet 1901-1910
Zwijndrecht 1921-1930
Ekeren 1921-1930 boek 1
Ekeren 1921-1930 boek 2
Ekeren 1921-1930 boek 3
Ekeren 1921-1930 boek 4
Ekeren 1921-1930 boek 5
Ekeren 1921-1930 boek 6
Ekeren 1921-1930 boek 7
Ekeren 1921-1930 boek 8
Ekeren 1921-1930 boek 9
Ekeren 1921-1930 boek 10
Ekeren 1921-1930 boek 11
Ekeren 1921-1930 Index

Voor de vorige uitgaven kijk op de website
http://www.vvf-antwerpen.be/publicatie%20.htm

11,00 €
13,00 €
17,00 €
30,00 €
13,00 €
13,00 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
11,00 €
11,00 €
10,00 €
24,00 €

Nieuws archieven
Velen weten het misschien al maar het Rijksarchief van Antwerpen naar een tijdelijke leeszaal
voor genealogen in de Sanderusstraat openen vanaf 30 oktober 2007.
Voor meer uitleg: kijk eens op hun website:http://arch.arch.be/content/view/422/lang,nl_BE/
Nieuw op de website van het Rijksarchief .Ben je op zoek naar personen kijk eens op hun website
http://arch.arch.be/component/option,com_analyses/Itemid,122/lang,nl_BE/

Genealogische programma’s
Enige nuttige website voor programma gebruikers


Haza data gebruikers
http://www.hazagebruikers.nl/download/Alle_tips_maart_2005.pdf
http://haza21html.telapas.nl/ehaza21/html0017.nsf/haza21/startpagina.htm
http://www.hazagebruikers.nl/regionaal.php?r=12
http://hazalimburg.jesmo.com/bestand/pdf995.pdf



Pro-gen
http://www.pro-gen.be/



Stam regionale vertegenwoordigers
http://users.skynet.be/Stam/regvert.htm



GensDataPro
http://gensdatapro.ngv.nl/



Aldfaer forum voor je vragen en antwoorden
http://www.aldfaer.org/sitemap/?q=forum

Nuttige websites voor de genealoog



Gneawiki.be
http://www.geneawiki.be/index.php/Hoofdpagina



De Ware Vrienden van het Archief
http://www.dewarevrienden.net/DWV/



Database akten West-Vlaanderen
http://www.vrijwilligersrab.be/blog/index.php



Digitale bronbewerking provincie Antwerpen
http://geneaknowhow.net/digi/antw-ni.html

