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Beste genealoog,

Nu het einde van 2007 nadert, wordt het tijd om samen met u even terug te kijken op een succesvol
jaar. Maar ook om u onze toekomstplannen kenbaar te maken en uw opzoeking enthousiasme nog
wat aan te wakkeren.
Het voorbije jaar scanden wij circa 15.000 doodsbrieven in, die op een eenvoudige wijze kunnen ge-
raadpleegd worden aan onze stand op diverse genealogische beurzen, alsook op onze computer in
het nationaal centrum te Merksem. Uiteraard zal deze verzameling de volgende jaren blijven uitbrei-
den en rekenen wij op u om ons hierbij te helpen. Uw persoonlijke verzameling doodsbrieven of ande-
re genealogische documenten blijven van harte welkom!

Het voorbije jaar stonden enkele van onze medewerkers ter uwer beschikking op vrijdag in het Felixar-
chief en werden er daar door ons ook geregeld cursussen georganiseerd. Deze samenwerking tussen
onze regionale afdeling en het voormalige stadsarchief zal naar de toekomst toe absoluut verder gezet
worden en waar mogelijk worden uitgebreid.

Het zal u ongetwijfeld ook opgevallen zijn dat wij u dit jaar een groot aantal nieuwe publicaties konden
aanbieden. Zo proberen wij u naast de traditionelere bronnen als de parochieregisters en burgerlijke
stand, ook enkele alternatieve bronnen voor te stellen. Zo hebben wij onder andere diverse militielijs-
ten, lijsten van de burgerwacht en bevolkingsregisters bewerkt. Ook volgend jaar zal ons aanbod blij-
ven uitbreiden. U vindt op onze website ( www.vvf-antwerpen.be ) de volledige lijst van uitgegeven
werken.

Samen met VVF-Limburg en VVF-Brussel zijn wij volop bezig een schoolproject uit te werken. Dit pro-
ject houdt in dat wij lagere scholen een volledig lespaket willen aanbieden voor hun derdegraads leer-
lingen. In samenwerking met “FREEM” ontwikkelen wij zowel een leerkrachten- als een leerlingenboek
om jongeren op een educatieve maar ook speelse manier kennis te laten maken met genealogie.
Wij zijn nog op zoek naar leerkrachten en scholen die in de proefperiode ons project mee willen evalu-
eren en eventueel willen corrigeren. Adviezen van mensen uit de praktijk zijn natuurlijk broodnodig om
het project te laten slagen.

Op geregelde tijdstippen zullen wij u onze nieuwsbrief toezenden maar om de meest recente nieuw-
tjes en activiteiten te kennen, kan u steeds terecht op onze nieuwe website :

www.vvf-antwerpen.be

Tenslotte wensen wij u nog fantastische eindejaarsfeesten en de beste wensen voor 2008 !



Agenda in voorjaar 2008

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

Felixarchief Oude leeuwenrui 29 Antwerpen

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

 Lessen-voordrachten-info-voor programma zie programma felixarchief

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

Genealogische contactdagen
daar zijn we aanwezig met onze uitgaven en Eureka

15de STAMBOMENDAG te BEGIJNENDIJK ZONDAG 27 JANUARI 2008

43ste Nationaal VVF-Congres 26 april 2008 - Sint-Pieters-Leeuw

Progamma Felixarchief

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

http://www.vvf-antwerpen.be

Wegens groot succes organiseert de Antwerpse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Fami-
liekunde in samenwerking met het FelixArchief in het jaar 2008 weer de traditionele infodagen
op de 1ste en 3de vrijdag van de maand. Hier kan je dan met al je vragen en problemen over
genealogie terecht tussen 10.00 u -16.00 u.
Er wordt ook terug gestart met de cursus “SPEUREN NAAR JE VOOROUDERS”.
De lessen worden gegeven in het FelixArchief door VVF-bestuurslid Jan Vanderhaeghe en zijn
gericht op beginnende genealogen die weinig of geen notie hebben van het zoeken naar voorouders.
De lessen gaan door op de volgende dagen tussen 14.00 u – 16.00 u

Les 1: 15.2.2008
De eerste documenten bijeenzoeken. Het aanleggen van een familiearchief.
Met de gevonden gegevens, de eerste stappen naar een archief. Primaire bron: de burgerlij
ke stand.

Les 2: 21.3.2008
Nog meer burgerlijke stand. Andere bronnen in de moderne tijd. Primaire bron de parochie
registers: dopen, huwelijken en overlijdensakten.

Les 3: 18.4.2008.
De Franse tijd. Andere interessante bronnen voor het samenstellen van een familiegeschie
denis: staten van goed, volkstellingen, kerkrekeningen, kaarten, schepenarchief, testamen
ten, poorters, enz…..

Les 4: 9.5.2008
Vervolg van les 3 en hoe uiteindelijk publiceren.

Vooraf inschrijven kan aan de balie van het felixarchief of door een mail te sturen naar

stadsarchief@stad.antwerpen.be met vermelding van de les en u naam en adres waaraan u

wenst deel te nemen. Deze lessen zijn gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt.



GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN GA & DC BEGIJNENDIJK

DOCUMENTATIECENTRUM Kerkplein 3

BEGIJNENDIJK - BETEKOM 3130 BEGIJNENDIJK

15de STAMBOMENDAG te BEGIJNENDIJK

ZONDAG 27 JANUARI 2008

Naar jaarlijkse gewoonte richt het GEMEENTELIJK ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM
BEGIJNENDIJK een stambomendag in.

Het is ons dan ook een genoegen om U uit te nodigen op onze 15 de STAMBOMENDAG welke zal
plaatsvinden op zondag 27 januari 2008 in de Gemeentelijke Basisschool, De Bruyn laan 19
te Begijnendijk (van 09.00h tot 18.00h).

Door de verschillende deelnemende verenigingen zal op hun standen een uitgebreide genealogische
verzameling ter beschikking gesteld worden voor de geïnteresseerde stamboomliefhebber of fami-
lievorser. Parochieregisters, volkstellingen e.a. van de streek tussen Mechelen, Heist op den Berg, Scher-
penheuvel, Westerlo en Aarschot kunnen vrij geraadpleegd worden naast onze verzameling van
Begijnendijk en Betekom.

CONTACTADRESSEN: WIJNS Frans, Willekenslaan 90 te 3130 BETEKOM tel.: 0478 309 485;

PRIJCK Paul, Hollestraat 40 te 2220 HEIST-OP-DEN-BERG tel.: 015 24 05 77.

Openingsuren archieflokaal GA & DC BEGIJNENDIJK: elke laatste zondag van de maand van 09.00h tot

11.30h;elke tweede maandag van de maand van1 9.00h tot21 .00h. Tijdens openingsuren tel.: (016)2543 84;

E-mail: gadc.begijnendijk@skynet.be



Nieuwsberichten

 Wij informeerden u reeds eerder over ons scanningproject. Wij blijven in de toekomst hieraan ver-
derwerken.

 Wil u net zoals de heemkring van Heist-op-den-berg en het Rijksarchief van Antwerpen ons uw ver-
zameling 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 cleiren.patrick@scarlet.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 afspra-
ken 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

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/

Nieuwe uitgaven

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

uitgaven (om te bestellen kijk op de website)

B 14 Geneal. gegevens militielijsten van Zwijndrecht 1870- 1923

PR- 05 Ekeren St Lambertus parochieregisters- 1925

PR- 06 Ekeren St Lambertus parochieregisters 1926-1935

BBV 02 Berendrecht bevolking 1911-1920
BBV 03 Zandvliet bevolking 1921-1930
BBV 04 Wilmarsdonk bevolking 1921-193O

BBV 05 Zwijndrecht bevolking 1818
BBV 06 Burcht bevolking 1829
BBV 07 Lillo bevolking 1921-1930
BBV 08 Oosterweel Bevolking 1921-1930
BBS-09 Hoboken burgelijke stand geboorten 1901-1910



Archief in de kijker

Het provinciehuis in Antwerpen heeft ook een archief dit is zo niet bekend bij genealogen
daarom enige nuttige inlichtingen.

Raadplegen
Je kunt documenten opvragen en raadplegen in de leeszaal. Voor het opzoekwerk gebruik je steekkaarten,
overdrachtslijsten en inventarissen.

Je hebt wel de toelating nodig van de provinciegriffier om een aantal categorieën documenten te raadplegen.
Eventueel kun je ook reproducties van documenten bestellen.

Leeszaal
De leeszaal vind je op de benedenverdieping van het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwer-
pen.

Je kunt er elke werkdag terecht van 13 tot 17 uur. Meld je vooraf aan bij de receptie in de inkomhal van het To-
rengebouw.

Behandel documenten die je opvraagt in de leeszaal altijd met de grootst mogelijke zorg:

 maak alleen aantekeningen met een potlood (te verkrijgen bij de leeszaalverantwoordelijke)
 maak geen aantekeningen op documenten
 gebruik documenten niet als schrijfsteun of onderlegger
 behoud de oorspronkelijke volgorde van de documenten
 pak de documenten na raadpleging zorgvuldig weer in
Ter plaatse kun je het volledige leeszaalreglement raadplegen.

Steekkaarten, overdrachtslijsten en inventarissen
Een groot deel van het historische archief 1800 tot 1970 (700 meter) kun je raadplegen met behulp van steek-
kaarten, onderverdeeld in ‘rubrieken’.

De archiefdienst werkt hard om zoveel mogelijk bijkomende lijsten en inventarissen in de leeszaal ter beschik-
king te stellen.

In de leeszaal vind je ook de inventarissen en lijsten van het provinciaal archief dat in het verleden werd overge-
dragen aan het Rijksarchief Antwerpen.

Schriftelijke toestemming van de provinciegriffier
Alle documenten in het provinciaal archief zijn in principe openbaar. Voor de volgende categorieën documenten

moet je evenwel, via de provinciale archivaris, een schriftelijke aanvraag tot inzage richten aan de provinciegrif-
fier:

 documenten die nog door de provinciediensten gebruikt worden
 documenten tot 30 jaar oud
 documenten met betrekking tot strafvordering/persoonlijke levenssfeer tot 100 jaar oud
Krijg je geen inzage, dan kun je binnen een termijn van dertig kalenderdagen beroep aantekenen bij het het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Coördinatie, administratie Kanselarij en Voorlichting,
Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.

Voor meer gegevens kijk eens op de website

http://www.provant.be/bestuur/kennismaking/provinciehuis/archief/


