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Beste genealoog,

Nu 2010 op zijn einde loopt, is het weer tijd om een balans op te maken van de activiteiten van
onze vereniging.
Dankzij de vrijwillige medewerking van verschillende mensen kunnen wij u geregeld nieuwe
publicaties aanbieden. Dit kan u en anderen helpen bij uw opzoekingen. Belangrijk is wel dat u
de gevonden gegevens steeds verifieert met de originele aktes. Ondanks dat onze publicaties
steeds grondig worden nagekeken en worden opgemaakt door mensen met ervaring kunnen er
altijd foutjes insluipen. Dit geldt uiteraard niet enkel voor onze publicaties maar voor alle werken
die ooit door mensenhanden werden gemaakt. Nog belangrijker is het verifiëren van de zaken
die u op het internet vindt. Wij merken steeds vaker dat er al dan niet bewust foutieve zaken op
het internet worden geplaatst.
Uit de populariteit van onze cursussen blijkt het belang van opleiding en begeleiding van de
beginnende en meer ervaren genealoog. Daarom dat wij ons in de toekomst nog meer gaan
toeleggen op het organiseren van cursussen genealogie, paleografie en Aldfaer. Ook zullen wij
mensen blijven begeleiding bij hun opzoekingen in het Felixarchief te Antwerpen en het
Nationaal VVF-centrum te Merksem. Onze lesgevers worden steeds vaker gevraagd om
behalve in het Felixarchief ook lessen en initiaties te geven op locaties van genealogische,
heemkundige en andere verenigingen. Wij probeerden het voorbije jaar zo veel mogelijk aan
deze vragen te voldoen en zullen dit uiteraard ook in 2011 blijven doen. Onze cursus
paleografie omvat een lessenpakket met zowel theoretische als praktische fragmenten.
Onze cursus genealogie behandelt alle aspecten van het opmaken van een stamboom en biedt
daarenboven een begeleid bezoek aan het nationaal VVF-centrum. Voor Aldfaer bieden wij
zowel de beginneling als de ervaren gebruiker in afzonderlijke groepen de nodige begeleiding.
Het is absoluut onze bedoeling om u als ervaren of beginnende genealoog zo goed mogelijk bij
te staan in uw opzoekingwerk. Hiervoor kunnen wij rekenen op een aantal zeer enthousiaste
vrijwilligers die wij erg dankbaar zijn. Wij blijven altijd open staan voor uw suggesties en/of opmerkingen.

Rest ons enkel nog u een zeer mooi eindejaar te wensen en heel veel succes en plezier met uw
opzoekingwerk in 2011 !
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Raadplegen van computers Internet- leeszaal- bibliotheek en eureka
Op onze maandelijkse afdelingsavond willen wij u een extra info–avond aan
bieden.
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 graag een ander programma leren kennen? Laat het ons
weten via mail en we proberen aan je wensen te voldoen door iemand te contacteren die hier meer van op de hoogte is.

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 geïnteresseerd 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)
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FELIXARCHIEF
INFO EN TREFPUNT
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Regionale Afdeling Antwerpen en het
FelixArchief werken samen om u te ondersteunen bij uw stamboomonderzoek.
Zowel geroutineerde stamboomonderzoekers met meer complexe vragen of starters
die graag aan een stamboom zouden beginnen, kunnen de vruchten plukken van
het aanbod.
Elke eerste en elke derde vrijdagnamiddag van de maand houden de medewerkers
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ( Regionale Afdeling Antwerpen) ook
een trefpunt in de leeszaal van het Felix-Archief. U kan dan bij hen terecht met uw
vragen omtrent het zoeken naar uw familiegeschiedenis. Voor zo'n trefpunt hoeft u
niet in te schrijven. De VVF medewerkers vindt u aan de microfilmtoestellen in de
leeszaal van het FelixArchief. U herkent ze aan de badge.. Voor zo'n trefpunt hoeft u
niet in te schrijven.

LESSENREEKS
CURSUS KLIM IN JE STAMBOOM
Met deze cursus zet u de eerste stappen in de wereld van de genealogie. U leert hoe u informatie over uw voorouders kan terugvinden.
De lessen vinden plaats op vier opeenvolgende vrijdagnamiddagen: 18 maart, 25 maart, 1
april, 8 april 2011 Wie inschrijft, wordt op de vier namiddagen verwacht in het FelixArchief.
Kostprijs voor deze cursus bedraagt 20 euro. Als extra biedt het VVF u verschillende publicaties van de VVF aan en een bezoek aan het VVF-centrum in Merksem
op woensdagavond 20 april 2011 (19 uur).

CURSUS OUD SCHRIFT
Wie aan stamboomonderzoek doet, wordt regelmatig geconfronteerd met oud schrift. De
VVF biedt daarom ook hierover een initiatiecursus aan.
De cursus vindt plaats op vijf opeenvolgende vrijdagvoormiddagen: 11 maart, 18 maart, 1 april
en 8 april 2011, telkens van 10 tot 12.30 uur. Kostprijs is 22,50 euro.
Spijtig genoeg is deze lessenreeks al volzet ! Er kunnen maar 16 personen deelnemen.
Inschrijven kan nog voor op de reservelijst te worden gezet voor de volgende reeks .
Inschrijven kan vanaf nu door een e-mail te sturen naar patrickcleiren@gmail.com met vermelding van de cursus die u wenst te volgen en uw contactgegevens. U ontvangt een email met vraag tot betaling. Pas na ontvangst van de betaling bent ook effectief ingeschreven.
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GENEALOGISCHE CONTACTDAGEN
AANWEZIG MET BOEKENSTAND EN EUREKA DATA BASE

ZONDAG 30 JANUARI 2011
Naar jaarlijkse gewoonte richt het GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN
DOCUMENTATIECENTRUM BEGIJNENDIJK een stambomendag in.
Waar we aanwezig zullen zijn met de database EUREKA EN BOEKENSTAND.

Zaterdag 27 februari 2011
Genealogischedag van Erfgoed Balen
DE KRUIERIE 11-17 u
http://www.erfgoedbalen.be/activiteiten.html

Zondag 13 Maart 2011
Genealogisch Stambomendag ingericht door
Kon.Heemkundige kring "DIE SWANE"
Heist-op-den Berg
Voor meer inlichtingen bekijk hun website;
http://users.telenet.be/heem-museum/index.htm

Zaterdag 21 mei 2011
Nationaal VVF congres te Roeselare
Voor meer inlichtingen bekijk hun website;
http://www.vvfroeselare.be/?
http://www.familiekunde-vlaanderen.be/
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
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Voor onze uitgaven bekijk deze op het internet ;
http://www.vvf-antwerpen.be/nieuwe%20publicaties%202010.htm

Enkele tips van onze leden



Heb je problemen om één van je afstammelingen te vinden in Nederland?
Er bestaat een forum waar je problemen kan voor leggen en binnen korte
tijd heb je een uitkomst .
Stamboom Forum - het sociale netwerk voor genealogen en historici



Het stamboomforum biedt u mogelijkheden om in contact te komen met
anderen over genealogie, archieven, geschiedenis en familienamen. Via de
diverse (sub)fora kunt u vragen stellen, feedback geven, tips uitwisselen,
ideeën opperen, nieuws melden en discssiëren over uw passie, en familienamen zoeken in het Wie (onder)zoekt wie?
Dit forum is : http://www.stamboomforum.nl/

Op deze site kan men verscheidene kwartierstaten afprinten WWW.BOMMELTJE
NL

http://www.bommeltje.nl/nieuw/genealogie-index.html
Links
1.
GENEALOGIE
2.
GEN STATEN
3.
LEGE KWARTIERSTAAT

Genealogische programma’s
Enige nuttige website voor programma gebruikers


Haza data gebruikers
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


Free Family History, Family Tree, and Genealogy
Records and Resources from Around the World
http://www.familysearch.org/eng/default.asp
Ook handig voor het opzoeken van de film nummers in de rijksarchieven.
Kijk eens onder de links van de library.



Nieuw van FAMILYSEARCH records



Opzoeken allerlei bronnen

http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=home

