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VVF regionale afdeling ANTWERPEN

Beste genealoog,

Nu het einde van het jaar weer nadert is het traditiegetrouw tijd om het voorbije jaar te overlopen en
plannen te maken voor 2010.

Reeds vele jaren stellen wij in het Nationaal VVF-centrum te Merksem onze verzameling microfilms
ter beschikking van de bezoekers. Deze verzameling omvat een groot aantal bevolkingsboeken van
het arrondissement Antwerpen. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid die wij via Familiekunde
Vlaanderen mochten ontvangen, laten wij onze verzameling microfilms door een professionele firma
digitaliseren. Het voorbije jaar gebeurde dit al met ruim 80 microfilms. Op zaterdag 31 oktober 2009
werd in het bijzijn van enkele genodigden de eerste verzameling DVD’s dan ook overhandigd aan
de verantwoordelijken van het Nationaal VVF-centrum en de centra te Handzame, Melle en Oosten-
de. U zal in de toekomst, als bezoeker van één van deze centra, deze bevolkingsboeken dan ook
digitaal kunnen raadplegen. Dit project zal ook nog in 2010 worden verder gezet en wij hopen tegen
het einde van volgend jaar onze volledige verzameling te hebben gedigitaliseerd.

Het voorbije jaar bleven wij ook doodsbrieven inscannen. Ondertussen telt onze digitale verzame-
ling circa 32.000 benoemde doodsbrieven. U kan deze steeds raadplegen in het Nationaal VVF-
centrum te Merksem of op onze stand op verschillende genealogische happenings. Dankzij uw
massale giften aan onze afdeling en aan het Nationaal centrum en het ter beschikking stellen van
uw persoonlijke verzameling zullen wij onze databank ook de komende jaren blijven uitbreiden.

Het zal u ongetwijfeld al opgevallen zijn dat wij zeer nauw samenwerken met het Felixarchief. In de
loop van 2009 hielpen wij elke 1ste en 3de vrijdag beginnende genealogen met het opzoeken van hun
voorouders in de massa gegevens die dit archief rijk is. Ook organiseerden wij geregeld cursussen
oud-schrift en cursussen genealogie op deze locatie. Uiteraard zullen wij dit ook in de toekomst blij-
ven doen en wij hopen u hier allen vroeg of laat eens te mogen ontvangen.
Op vraag van andere vereniging geven wij ook geregeld cursussen op verplaatsing. Hierover vindt u
steeds de meest recente informatie op onze website.

Elke 3de woensdag van de maand blijven wij onze afdelingsavond houden in Merksem. Het voorbije
jaar hebben wij deze avond nieuw leven proberen in te blazen door onze opzoekingsavond uit te
breiden naar een algemene info-avond. Zo kwamen de mensen van Aldfaer u bijstaan met uw pro-
blemen en ook Marc Van den Cloot kwam het DNA-project toelichten. Omwille van de positieve re-
acties zullen wij ook dit in 2010 blijven verder doen. Wij zullen u hierover berichten via een (extra)
nieuwsbrief en via de website.

Wij hebben u het voorbije jaar zo goed mogelijk proberen bij te staan in uw opzoekingswerk en zijn
absoluut van plan ons hiervoor het komende jaar te blijven inzetten. Uiteraard staan wij steeds open
voor uw opmerkingen en suggesties.

Rest ons nog enkel u een prettig einde van 2009 toe te wensen en hopelijk tot volgend jaar !



Agenda 2009-2010

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

Nationaal centrum Van Heybeeckstraat 3 Merksem

Raadplegen van computers Internet- leeszaal- bibliotheek en eureka
Op onze maandelijkse afdelingsavond willen wij u een extra info–avond aanbieden.
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 een ander programma waar je graag wat meer uitleg van wilt meld het
ons door een mail te sturen naar
En we proberen aan je wensen te voldoen om iemand te kontakteren die hier meer op de hoogte
van is.

FELIFELIFELIXARCHIEFXARCHIEFXARCHIEF
OUDEOUDEOUDE LEEUWENRUILEEUWENRUILEEUWENRUI 29 ANTWERPEN29 ANTWERPEN29 ANTWERPEN

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

Nieuwe cursus oud schrift 2010
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 vijf voormiddagen en gaat door op 15, 22, 29 januari 5,en 12 februari 2010
telkens van 10 tot 12.30 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 22,50 euro.

Vooraf inschrijven is de boodschap, want er kunnen maximum 16 personen deelnemen.

Inschrijven kan, via e-mail te sturen naar patrickcleiren@gmail.com.
U ontvangt een bevesteging mail met de nodige gegevens voor de betaling.

Felixarchief zal gesloten zijn op woensdag 11 november,vrijdag 25 december,

donderdag 31 december oudjaar

Draadloos internet in de leeszaal zie file hoe het werkt ?
http://www.felixarchief.be/Unrestricted/Folder.aspx?document_id=09041acf8002af99&format=pdf

Voor meer informatie kijk op de website

www.vvf-antwerpen.be/

INFO EN TREFPUNT

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE AVONDAVOND



Agenda 2009 vervolg

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE CONTACTDAGENCONTACTDAGEN

AANWEZIGAANWEZIG METMET BOEKENSTANDBOEKENSTAND ENEN EUREKAEUREKA DATADATA BASEBASE

Zondag

19

oktober

2009

10.00-17.00

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE
OOST-VLAANDEREN

25e OOST-VLAAMSE

CONTACTDAG

DENDERMONDE

Feestzalen Heilige Maagdcollege

Noordlaan Dendermonden

Zondag

8 november

10.00-17.00

2DE
GENEALOGISCHE DAG PUTTE

Lokalen Bib en het archief Leuvensebaan 34.
Putte

Zaterdag

5 december

10.00-17.00

13e Stamboomdag en ruilbeurs.

Onze kring Vaertlinck

Centrum Jan Hammeneckerstraat 3 Breendonk

Voor meer informatie kijk op de website

www.vvf-antwerpen.be/

Onze publicatie en boeken uitgaven

Voor uigaven kijk op de website

http://www.vvf-antwerpen.be/publicatie%20.htm



Nieuwsberichten

Oproep gebruikers HAZA-21 !!!

 Wij zijn op zoek naar gebruikers van het genealogisch computerprogramma HAZA-21
(Windows-versie van HAZA-data).

 Bent u geïnteresseerd in een cursus over dit programma?
 Laat het ons dan weten. Wij proberen voldoende gebruikers bij elkaar te brengen om

de makers van het programma te overtuigen bij ons een cursus te komen geven.

Hebt u interesse? Laat het ons dan weten via mail op 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 prak-
tische 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 uitge-
breid, of je hebt een voor onze leden interessante website ontdekt: laat het ons we-
ten 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

 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 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)

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/

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/

Eenvoudig Antwerpse aktes aanvragen !

Wanneer u op zoek bent naar aktes van de laatste 100 jaar dient u zich te richten tot de
burgerlijke stand van een stad of gemeente. Vaak dient u zich ter plaatse te gaan en aan te
tonen wat uw verwantschap is met de betrokken persoon waarvan u een akte wenst. Voor
geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en zelfs echtscheidingsaktes van uzelf, uw voorouders en
uw nakomelingen in rechte lijn uit “Groot Antwerpen” (Antwerpen, Berchem, Berendrecht,
Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Lillo, Merksem, Wilrijk en Zandvliet) kan u nu heel
eenvoudig terecht op het E-loket van de stad Antwerpen.

U surft naar “www.antwerpen.be” en klikt daar op “Algemeen”. Bovenaan ziet u nu “E- lo-
ket”. Wanneer u hierop klikt komt u automatisch op de pagina waarop u alle mogelijke za-
ken kan bestellen, registeren of aanvragen. Via de alfabetische lijst vindt u bijvoorbeeld een
geboorteakte bij de “G”. U klikt eenvoudig op het gewenste document en onder “E- formulie-
ren” kan u de documenten terugvinden die u online kan aanvragen. Na het aanklikken van
het juiste document dient u uw persoonlijke gegevens en uw rijksregisternummer in te ge-
ven, verder ook de gegevens van de betrokken persoon en uw relatie tot deze persoon.
OPGELET : u dient wel de correcte datum van geboorte, huwelijk of overlijden te kennen.
Het is niet de bedoeling dat de mensen van de burgerlijke stand voor u de opzoekingen
gaan uitvoeren. In tegenstelling van vele andere E- lokets dient u de rijksregisternummer
van de betrokken persoon niet te kennen.

Een kopie van de akte wordt u erg snel per post toegezonden en bij eventuele problemen
wordt u per mail op de hoogte gebracht.

Deze dienst van de stad Antwerpen zal veel genealogen helpen ontbrekende puzzelstukken
van de laatste 100 jaar terug te vinden en hun verzameling uit te breiden met copies van de
originele aktes.

Kent u zelf ook nog steden of gemeentes waar men op een eenvoudige manier aan aktes
van de laatste 100 jaar kan raken, laat het ons zeker weten. Op deze manier kunnen wij u
en al onze andere leden blijven bijstaan in hun opzoekingwerk.

Archiefbank Oostende !
Hebt u voorouders in Oostende, Mariakerke, Stene of Zandvoorde? Neem dan zeker eens
een kijkje op “archiefbank.oostende.be”. U vindt hierop alle originele aktes van de burgerlij-
ke stand tot 1900. Vaak zijn deze zelfs nog geïndexeerd waardoor u op een heel eenvoudi-
ge manier de akte kan terugvinden en deze bij u thuis kan downloaden of aan een zeer
goede kwaliteit kan afprinten. Verder vindt u op deze site nog een massa andere informatie
over Oostende en het dagelijkse leven van onze voorouders in deze kuststad.

Kent u zelf ook nog interessante websites die onze leden kunnen helpen bij hun
zoektocht naar hun voorouders? Laat het ons zeker weten. Wij vermelden ze in onze
nieuwsbrief of zetten een link op onze website.



Genealogische programma’s

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

 Digitale bronbewerking provincie Antwerpen
http://geneaknowhow.net/digi/antw-ni.html

Nuttige websites voor de genealoog


