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Wegens groot succes organiseert de Antwerpse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde in
samenwerking met het FelixArchief een cursus oud schrift. 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 9, 16, 23 en 30 november, telkens van 13 tot
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 oktober, door uw volledige naam en
adres via e-mail te sturen naar patrickcleiren@gmail.com.U ontvangt een bevestigsmail met de nodige gege-
vens voor de betaling.

Het begint meestal met een schrift, al snel wordt het een kaartsysteem, maar het terugvinden van eerder gevon-
den 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 onder-
scheidde van alle bestaande genealogieprogramma’s door gebruiksvriendelijkheid en vrijwel onbeperkte moge-
lijkheden : Reunion.

Gezien de interesse binnen ons taalgebied voor dit gebruiksvriendelijke programma ontwikkelde men een Neder-
landse 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 Bodegom, 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 eventu-
ele 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

Voor meer info en het laatste nieuws kijk eens op onze website—nieuwadres

http://www.vvf-antwerpen.be

Genealogische avond
 Derde woensdag van de maand 19u.00 tot 22u.30

 Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3 Merksem

 Raadplegen van computers Internet- leeszaal- bibliotheek

Voorstelling
 Genealogische Programma Reunion 9.05 (zie voor blad)
 Website Reunion : http://www.leisterpro.com/

Felixarchief Oude leeuwenrui 29 Antwerpen

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

 Lessen-voordrachten-info-voor programma zie onze website

 Website felixarchief : http://www.felixarchief.be



Genealogische contactdagen

 zondag 30 september 07
VVF Oost- Vlaanderen 23e ONTMOETINGSDAG TE KALKEN 10.00-16.00 Zaal de Breugel

Kalkendorp 28 Kalken: http://www.vvfovl.be/nl/ontmoetingsdag.htm

 zondag 30 september 07
7 de GENEALOGISCHE EN HEEMKUNDIGE TREFDAG ” Hoe maak ik mijn stamboom”
10.00-18.00 G.T.I.D Rodenberg 20 Duffel : http://www.heemkring.be/

 zondag 28 oktober 07
STAMBOMENDAG ZEMST Ingericht door heemkundekring "DE SEMSE" 10.00-16.00
Erfgoedhuis Schoolstraat 13/1Zemst

 zaterdag 3 november 07
GENEALOGISCHE 6 DE CONTACTDAG 10.00-17.00 De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) Tuinlaan 102 B-9100 Sint-Niklaas (Belsele)

 zaterdag 8 december 07
2DE STAMBOOMDAG 10.00-17.00 Heemkundige en Genealogische Kring "Vaertlinck" vzw

“Paepenheide”, Beenhouwersstraat 3 te Breendonk (Puurs).:http://www.vaertlinck.be/

We hebben niet stilgezeten de voorbije maanden en er zijn weer een aantal nieuwe uitga-

ven (om te bestellen kijk op de website) die zijn verkrijgbaar vanaf 10 oktober 2007

 BBS-09 Burgerlijke stand Hoboken geboorten 1901-1910

 BBV 02 Berendrecht bevolking 1911-1920

 BBV 03 Zandvliet bevolking 1921-1930

 BBV 04 Wilmerdonk bevolking 1921-1930

 BBV 05 Zwijndrecht bevolking 1818

 BBV 06 Burcht bevolking 1829

Nieuwe uitgaven



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 verza-
meling doodsbrieven en/of andere genealogische documenten ter beschikking stellen om in te scan-
nen?

 Laat het ons weten!

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

OOK JIJ KUNT MEEWERKEN
De leden kunnen meewerken aan De Antwerpse Genealoog nieuwsbrief. Als je een artikel zou willen bin-
nensturen dan verwijzen we je graag even naar de praktische afspraken op onze website. Als je het resul-
taat 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 vereniging als die iets organiseert, publiceren wij dat graag.
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 be-
slist 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

Hier nog een uitgaven die we terug in de kijker willen zetten.Ze trokken naar de U.S.A en CANADA
en laten nu wat van zich horen in de “Gazette van Detroit”

Uit het zesde boekdeel dat hierover verschenen is, haal ik graag enkele sprokkels. Zoals u kan merken

brengt de “Gazette van Detroit” een schat aan waardevolle inlichtingen.

Barbary Cyriel, geboren te Klerken op 4.8.1899 en overleden te Macomb Township op 16.9.2004. Hij
was 105 jaar oud.Hij vertrok naar Amerika rond 1923. Voor de kost groef Cyriel rioleringen, hij was ook
metser en daarna groenteboer in Mount Clemens. Hij kweekte ook koeien. In 1962 verhuisde hij naar Ro-
meo Plank, Macomb, Michigan. Hij was de laatst gekende Vlaamse Oud-Strijder. Cyriel is getrouwd in het
jaar 1923 met MARCHAND Emma- ongeveer 26 jaar oud- die overleed in 1991. Emma was de dochter
van MARCHAND Henry en MAHIEU Stephanie.
Zijn drie kinderen trouwden ook met telgen van uitgeweken Vlamingen:

Marie SIOEN-BARBARY
Adrienne REYGAERT-BARBARY
Jerome BARBARY

Bassier Edmond is gehuwd op 23.4.1927 met Alice DOOM, 22 jaar. Ze is geboren in Bredene op
9.6.1904 en overleden op 5.9.2003 in Clinton Township in de ouderdom van 99 jaar. Ze was de dochter
van DOOM August en Sidonie, die naar Amerika vertrokken in 1920. Alice woonde in Monroe, Tempe-
rance en later in Clinton Township. Het koppel verloor hun dochtertje Lorraine ° 17.6.1935 en overleden
op 30.10.1935. Alice heeft twee zussen: Sandy DOOM, die in Clinton Township woont en Cecilia
GRAY-DOOM uit Arizona.
Zo ziet u maar wat uit een Vlaamse krant, die om de 2 weken uit de States komt, te halen valt.

Je kan de uitgaven nog altijd aanschaffen aan de uitzonderlijke prijs van 20 €

Velen weten het misschien al maar het Rijksarchief van Antwerpen is gesloten .Er zal 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/


