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Beste genealoog,

Nu de zomer volop bezig is en velen onder ons genieten van een welverdiende va-
kantie, willen wij u al op de hoogte brengen van onze plannen voor het najaar.
Alsook even terugblikken op een geslaagde eerste half jaar van 2008.
Zo kenden onze cursussen en infodagen in het Felixarchief grote successen. Dank-
zij de massa beschikbare informatie in dit archief kunnen wij steeds vaker zowel be-
ginnende als ervaren genealogen verder helpen met hun opzoekingen. Door onze
nauwe samenwerking met het Felixarchief hopen wij u ook nieuwe bewerkingen te
kunnen aanbieden van minder gekende bronnen.
Hebt u vragen omtrent groot Antwerpen maar weet u niet goed waar te beginnen?
Kom dan zeker eens langs op een vrijdagmiddag en één van onze medewerkers zal
u met veel plezier wegwijs maken.

Ondanks de inspanningen van alle VVF-Afdelingen moeten wij tot onze grote spijt
vaststellen dat het ledenaantal daalt. De huidige economische situatie zal hieraan
zeker niet vreemd zijn, maar ook het internet houdt veel van onze (potentiële) leden
weg uit de archieven. Het internet is absoluut een handig hulpmiddel bij het opma-
ken van een familiegeschiedenis. Ook wij proberen u steeds via dit medium op de
hoogte te houden. Spijtig genoeg merken wij steeds vaker dat mensen de gegevens
die ze op het internet terugvinden, als waarheid beschouwen en dit niet meer verifi-
eren. Iedereen dient zich er van bewust te zijn dat de genealogische gegevens, al-
vorens ze op het net verschijnen, al door meerdere mensen werden overgeschre-
ven en doorgegeven. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat er in de loop der ja-
ren fouten zijn ingeslopen. Daarom willen wij alle genealogen die het serieus menen
met hun hobby aanraden de gevonden gegevens van het internet na te kijken in de
aktes op een archief.

Onze Regionale Afdeling wenst u een deugddoende vakantie en hoopt u in septem-
ber opnieuw te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten.

Jimmy De Souter
Voorzitter



Agenda 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 affiche volgende blz

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

Genealogische contactdagen

 Zondag 31 augustus 2008 Cultuurmarkt van Vlaanderen 2008 Antwerpen
Voor meer uileg zie website onder activiteiten mei-augustus

 Zondag 28 september 2008 heemkundige kring “DE SENNE”een stamboom dag
Te Weerde D’OUDE SCHOOL Damstraat 49 van 10.00-18.00 u

 Zondag 12 oktober 2008
 24e OOST-VLAAMSE ONTMOETINGSDAG
 DENDERMDE Heilig Maagdcollege Kerkstraat,60
 doorlopend van 10 tot 17 uur

Lezing
 Zaterdag 4 oktober 2008

 Genealogische programma Aldfaer zie volgende blz

Nieuwe uitgaven

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

We zijn de volgende nieuwe uitgaven aan het bewerken en zullen binnen kort verkrijgbaar zijn.

 De gazetten van Detrioit 2005-2007 en 1985-86.en bron van informatie van per-

sonen die naar de U.S.A en Canada vertrokken

 Bevolkingregister Zandvliet 1901-1910

 Bevolkingregister Zandvliet 1911-1920

 Bevolkingregister Zwijndrecht 1921-1930

 Bevolkingregister Zandvliet 1901-1910

 Voor vorige uigaven zie website onder publicatie







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 stel-
len 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
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 orga-
niseert, 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, Essenhout-
straat 166, 2950 Kapellen of mail naar redactie.dag@telenet.be

 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 bestuursle-
den en daarnaast zijn slechts een 8-tal leden lid van de vzw als zgn."effectieve le-
den" (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 wil-
len doen. Welk deel precies en hoeveel tijd je daaraan wil besteden, kan je zelf mee be-
palen.

 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)

Medewerkers gevraagd !



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/

Genealogische programma’s

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/

Antwerpse bevolkingsregisters

De Genealogical Society of Utah zet alle bevolkingsregisters van Antwerpen op microfilm.
De organisatie behoort tot de religieuze gemeenschap van de mormonen. Het opmaken
van uitgebreide stambomen past binnen hun geloofsovertuiging. Mormonen geloven name-
lijk dat voorouders postuum bekeerd kunnen worden. Ze verzamelen dan ook zoveel moge-
lijk persoonsgegevens van over de hele wereld. De Antwerpse gegevens worden opgesla-
gen in Salt Lake City en het Stadsarchief krijgt een kopie van de microfilms. Door het aan-
bieden van de gegevens op microfilm hebben de originele documenten minder te lijden on-
der het veelvuldige opzoekwerk. De digitalisering moet in Antwerpen ook bijdragen tot de
inhoudelijke uitbouw van het migratiemuseum Red Star Line Memorial aan de Rijnkaai. Dit
museum wil een overzicht bieden van alle mensen die vanuit Antwerpen naar de Verenigde
Staten trokken. Het stadsbestuur van Brussel sloeg eerder het aanbod van de Genealogical
Society of Utah af omdat de stad zich niet wou associëren met een groep die voorkomt op
de lijst van sekten.

(Bron: www.captaincornelius.com/archiefwijzer/).

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


