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Beste genealoog,

Nu het einde van 2008 nadert, wordt het opnieuw tijd om samen met u even terug te kijken op
een succesvol jaar. Maar genealogen kijken niet enkel naar het verleden. Daarom dat wij u van-
daag reeds een deel van onze plannen voor 2009 willen voorstellen.

Het voorbije jaar bleven wij erg actief in het scannen van doodsbrieven. Met het einde van 2008
sluiten wij tevens ons project rond het scannen van de verzameling doodsbrieven van het Rijks-
archief Antwerpen af. Een verzameling van circa 20.000 doodsbrieven van ongeveer 5.000 ver-
schillende familienamen werd door ons gedigitaliseerd. Deze vooral 19de-eeuwse documenten
zijn raadpleegbaar in het nationale VVF-centrum en op onze infostand op verschillende genealo-
gische beurzen. Gedurende het jaar zijn wij ook gestart met het scannen van de enorme verza-
meling doodsbrieven van het VVF-centrum te Merksem. Dit werk zal nog meerdere jaren in be-
slag nemen, maar in tussentijd blijven ook privé-verzamelingen van harte welkom.

In 2007 ontstond er een samenwerking van onze Regionale Afdeling met het Felixarchief. Deze
bleek zo succesvol voor beide partijen dat onze samenwerking in 2008 nog werd uitgebreid. Er
werden cursussen “Klim in je stamboom” en “Oud Schrift” gegeven en ook elke eerste en derde
vrijdag van de maand stonden onze medewerkers ter uwer beschikking in het Felixarchief om u
bij te staan bij uw opzoekingen. Door het grote succes moesten wij echter geregeld mensen te-
leurstellen wanneer de cursussen binnen enkele uren na het verschijnen van de nieuwsbrief van
het Felixarchief was volgeboekt. We proberen dit steeds op te vangen door extra cursussen te
voorzien maar wij raden onze leden ook aan zich in te schrijven op de elektronische nieuwsbrief
van het Felixarchief. Dit kan via hun website www.felixarchief.be. Ook de volgende jaren blijven
wij actief samenwerken en hopen wij u allen te mogen begroeten op één van onze activiteiten.

In onze provinciale afdeling zullen we ook intensief meewerken aan het DNA-project waarover u
hierna meer informatie terugvindt.

Uiteraard zullen wij volgend jaar opnieuw deelnemen aan diverse genealogische beurzen en blij-
ven wij ook volop nieuwe publicaties uitgeven. Wij kunnen u ook al melden dat wij in maart 2009
een uitstap plannen naar het Provinciaal VVF-centrum te Oostende. We vertrekken samen met
de bus richting Oostende, krijgen daar een rondleiding in het VVF-centrum en in de namiddag
kunnen er opzoekingen gedaan worden in dit archief. ’s Avonds vertrekken we dan samen terug
per bus naar Antwerpen. Alle concrete data en het inschrijvingsformulier zullen u later nog per
afzonderlijke mail worden toegezonden.

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

www.vvf-antwerpen.be



Agenda 2009

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE AVONDAVOND

 DERDE WOENSDAG VAN DE MAAND 19U.00 TOT 22U.30

Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3 Merksem

Raadplegen van computers Internet- leeszaal- bibliotheek en eureka

INFO AVOND

 WOENSDAG 21 JANUARI VAN 19U.00 TOT 22U.30
Op onze maandelijkse afdelingsavond willen wij u een extra info–avond aanbieden.
Hebt u vragen over uw 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 !
Bovendien komt Dhr. Marc Van den Cloot, voorzitter VVF-Prov. Afd. Antwerpen ons geza
menlijk DNA-project 2009-2010 toelichten.
"Het DNA ten dienst van de genealoog". De voorstelling start om 19u.00 en ook hier kan u
met al uw vragen terecht.
Meer informatie vindt u al terug op de website : http://www.brabant-dna.org

 WOENSDAG 18 FEBRUARI VAN 19U.00 TOT 22U.30
Op deze maandelijkse afdelingsavond zullen verschillende gebruikers van het genealogische
programma ALDFAER aanwezig zijn op het Nationaal VVF-centrum van Merksem. Dan kan u
bij hen terecht voor opmerkingen en vragen over dit programma.

FELIXARCHIEFFELIXARCHIEFFELIXARCHIEF
OUDEOUDEOUDE LEEUWENRUILEEUWENRUILEEUWENRUI 29 ANTWERPEN29 ANTWERPEN29 ANTWERPEN

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

Lessen-voordrachten-info-voor programma zie website

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

Felixarchief zal gesloten zijn op 26-12-2008 en 2-01-2009

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE CONTACTDAGENCONTACTDAGEN

 ZONDAG 25 JANUARI 2009

16 DE STAMBOOMDAG TE BEGIJNENDIJK

 ZONDAG 15 FEBRUARI 2009. -
ZUID-BRABANTDAG - DNA-onderzoek ten dienste van de genealoog
Richt de Provinciale afdeling Antwerpen met haar drie afdelingen (Antwerpen-Malle-
Mechelen)een grensoverschrijdende ontmoetingsdag in.
Die heeft plaats in het Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61 te Oostmalle.
Open voor het publiek van 10 tot 17 uur. De activiteit staat open voor iedereen, uitzonderlijk
dus niet alleen voor leden van de VVF

 ZATERDAG 23 MEI 2009

VVF -NATIONAAL CONGRES IN ST NIKLAAS

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 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: 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 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 !



Nieuwe uitgaven

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

 Bevolkingregister Zandvliet 1901-1910

 Bevolkingregister Zandvliet 1911-1920

 Bevolkingregister Zwijndrecht 1921-1930

 Bevolkingregister Zandvliet 1901-1910

 Bevolkingregisters Ekeren 1921-1930 (tien delen)

 Bewerkte burgelijkestands registers Ekeren overlijdens 1891-1906
 Bewerkte burgelijkestandsregisters Berendrecht geboorten 1871-1906
 Bewerkte burgelijkestandsregisters Berendrecht huwelijken 1871-1906
 Bewerkte burgelijkestandsregisters Berendrecht overlijdens 1871-1906

 Voor vorige uigaven zie website onder publicatie

“GAZETTE VAN DETROIT”-

 We horen de steeds groeiende vraag vanuit Amerika; “Waar komen we vandaan ?”, en vanuit
Vlaanderen: “Waar gingen ze heen ?”.

 De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Regionale Afdeling Antwerpen, wil een bescheiden
steentje bijdragen om op deze vragen te antwoorden.

 Na de vorige uitgaven van de
“Gazette van Detroit”- Genealogische gegevens 1965-1984” in drie boekdelen,
“Gazette van Detroit”- Genealogische gegevens 1990-2000” in twee boekdelen,
“Gazette van Detroit”- Genealogische gegevens 2001-2004” in één boekdeel, (B 06)
hebben we het genoegen de volgende realisaties voor te stellen, die zo maar eventjes 7062
personen inhouden.

 We hopen dat u tussen deze gegevens de ontbrekende schakel mag vinden, waar u misschien al
lang naar uitkijkt.

I. “Gazette van Detroit”- Genealogische gegevens 2005-2007. ( B 15)
Elke krant – er zijn er 26 per jaar- bevat verschillende interessante rubrieken, waaruit niet
minder dan 4913 personen, zowel uit de U.S.A. als uit Canada, werden geëxcerpeerd:
Overlijdens, geboorten, huwelijken, jubilea, afstammingen, beroep, woonplaats, biografieën.
Verslagen over bijeenkomsten in verschillende Clubs, met vermelding van hun ledenlijsten,
aangevuld met nuttig nieuws. Om er maar enkele te citeren:
San Antonio, Texas: The wooden Shoe.
Alexandria, Louisiana: Belgian American Club
Moline, Illinois: Center for Belgian Culture
Detroit: Flemish Family Circle, Women’s Century Club, Cheery Chatter enz.

II “Gazette van Detroit”- Genealogische gegevens 1985-1986. (B 16)
Uit het “Fonds Jef Hendrickx” ontvingen we de “Gazette van Detroit” van het jaar 1985 (52 kran
ten) en een paar exemplaren van 1986. We vonden het gepast deze gegevens hieruit – 2149
personen – in een afzonderlijk boekdeel uit te geven.

Dora De Wilde-Kennivé
Medewerkster V.V.F. – Reg. Afd. Antwerpen

Bewerkte parochiereister van

 PR- 07 Kapellen St Jacobus 1800-1850 overlijden
 PR- 08 Kapellen St Jacobus 1851-1900 overlijden
 PR- 09 Kapellen St Jacobus 1901-1950 overlijden
 PR- 10 Kapellen St Jacobus 1951-1995 overlijden



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/

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

 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

Nuttige websites voor de genealoog


