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VVF regionale afdeling ANTWERPEN

Beste genealoog,

Afscheid Marc Storms (28/06/1932 – 01/03/2011)

Tot onze grote spijt moesten wij in maart afscheid nemen van on-
ze gewezen penningmeester, Marc Storms.
Door zijn gezondheidstoestand verkoos hij al enkele maanden eer-
der al zijn functies binnen de Vlaamse Vereniging voor Familie-
kunde door te geven aan andere vrijwilligers.

Wij hoopten hem nog uitgebreid te kunnen bedanken voor zijn jarenlange inzet bin-
nen de vereniging op het jaarlijks medewerkersetentje van onze regionale afdeling.
Tot onze en ook zijn grote spijt was hij reeds te erg verzwakt om hierop aanwezig te
zijn.

Behalve een fantastisch positief en fier man verliest onze vereniging ook een trou-
we medewerker. Het bestuur van onze afdeling was dan ook met verschillende le-
den aanwezig op de begrafenis om de familie ons medeleven te betuigen. Ook lieten
wij een rouwkrans afgeven in naam van het bestuur en alle medewerkers van VVF-
Regionale Afdeling Antwerpen.

Gezien ons beperkt aantal bestuursleden zal onze secretaris, Patrick Cleiren, in de
toekomst ook de functie van penningmeester op zich nemen.

Minitentoonstelling Felixarchief

Onze samenwerking met het Felixarchief kent een groot succes. Niet enkel tellen onze cursussen
steeds het maximaal aantal deelnemers ook onze begeleiding van bezoekers op vrijdag wordt ge-
smaakt door de vele beginnende en zelfs ervaren genealogen.

De ganse maand augustus krijgen wij ook de gelegenheid om onze vereniging d.m.v. een miniten-
toonstelling te presenteren in het Felixarchief. Op de 6de verdieping zal u bij het buitenkomen van
de lift verschillende tentoonstellingskasten en -panelen, alsook een presentatie kunnen bewonde-
ren met uitleg over onze vereniging, onze werking en ons aanbod. Iedereen is dan ook van harte
welkom tijdens de openingsuren van het Felixarchief.



U hebt misschien al vernomen dat er een nieuw bestuur werd verkozen voor de Vlaamse Vere-
niging voor Familiekunde (VVF). Bij deze wensen wij u dan ook de namen van het nieuwe be-
stuur mee te geven alsook de functies die de vertegenwoordigers van onze regionale afdeling
bekleden binnen de verschillende niveau’s van VVF en FV.
Familiekunde Vlaanderen :
Voorzitter : Wilfried Devoldere
Ondervoorzitters : Peter Bentein

Luc Grégoire
Penningmeester : Patrick Cleiren
Secretaris : Felix Waldack
Nieuw bestuur Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Voorzitter : Marc Van den Cloot
Ondervoorzitters : Luc De Backer

Luc Grégoire
Penningmeester : Patrick Cleiren
Secretaris ad interim : Luc De Backer
Vertegenwoordigers Antwerpen
bij FV : Patrick Cleiren (Penningmeester), Rina Havelaerts en Magda Vanbrabant
(Bestuurders)
bij VVF : Patrick Cleiren (Penningmeester), Rina Havelaerts, Magda Vanbrabant en Jim-
my De Souter (Bestuurders)
bij VVF-Provincie Antwerpen : Jimmy De Souter (Ondervoorzitter en Penningmeester),
Rina Havelaerts (Secretaris), Magda Vanbrabant en Patrick Cleiren (Bestuurders), Ivo
Dekeyser (Kascommissaris)

Deelname erfgoedsalon

In onze dagdagelijkse werking blijkt een goede verstandhouding tussen verschillende erfgoed-
diensten en –verenigingen onontbeerlijk. Daarom dat wij erg graag ingegaan zijn op de vraag van
de Antwerpse erfgoedcel om deel te nemen aan hun erfgoedsalon bij de opening van het MAS op
zaterdag 14 mei.

Op de prachtige locatie aan de voet van het MAS werden vertegenwoordi-
gers van verschillende verenigingen en musea geïnterviewd over de werking
en de doelstelling van hun vereniging. Het was de bedoeling dat elke verte-
genwoordiger een stuk uit zijn/haar collectie meebracht ter illustratie.
De welig tierende wind gooide een beetje roet in het eten om ons voorbeeld
van een familiearchief boven te halen. Desalniettemin zorgden de intervie-

wers voor een geanimeerd gesprek dat werd gesmaakt door vele toeschouwers.

Het is niet enkel de bedoeling van de erfgoedcel van Antwerpen om het publiek kennis te laten
maken met de verschillende verenigingen binnen Antwerpen maar ook om de verenigingen on-
derling in contact te brengen waardoor wellicht een mooie samenwerking tot stand kan komen.

Het succes van dit erfgoedsalon motiveert ons zeker om ook in de toekomst nog deel
te nemen aan activiteiten van de erfgoedcel

Functies van onze bestuurders binnen VVF en FV



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 aan
bieden.
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 graag een ander programma leren kennen?
Laat het ons weten via mail en we proberen aan je wensen te voldoen door iemand

GENEALOGISCHEGENEALOGISCHE AVONDAVOND

 In het leiden van een vereniging met een 800 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 willen doen. Welk deel precies en hoeveel tijd je daaraan wil besteden,
kan je zelf mee bepalen.



 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)

De leden kunnen meewerken aan De Antwerpse Genealoog nieuwsbrief.
Als je het resultaat van je genealogische opzoekingen te boek hebt gesteld kan je dit ken
baar 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

Stuur alle bijdragen en boeiende weetjes naar het redactie - adres: Rina Havelaerts,
Essenhoutstraat 166, 2950 Kapellen of mail naar redactie.dag@telenet.be

OOK JIJ KUNT MEEWERKEN

Medewerkers gevraagd !



FELIXARCHIEF

INFO EN TREFPUNT

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Regionale Afdeling
Antwerpen en het FelixArchief werken samen om u te onder-
steunen bij uw stamboomonderzoek.

Zowel geroutineerde stamboomonderzoekers met meer com-
plexe vragen of starters die graag aan een stamboom zouden beginnen, kunnen de
vruchten plukken van het aanbod.

Elke eerste en elke derde vrijdagnamiddag van de maand houden de medewerkers van
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ( Regionale Afdeling Antwerpen) ook een tref-
punt in de leeszaal van het Felix-Archief. U kan dan bij hen terecht met uw vragen om-
trent het zoeken naar uw familiegeschiedenis. Voor zo'n trefpunt
hoeft u niet in te schrijven. De VVF medewerkers vindt u aan de
microfilmtoestellen in de leeszaal van het FelixArchief. U herkent ze
aan de badge.. Voor zo'n trefpunt hoeft u niet in te schrijven.

CURSUS SPEUREN NAAR JE VOOROUDERS

Met deze cursus zet u de eerste stappen in de wereld van de genealogie.
U leert hoe u informatie over uw voorouders kan terugvinden.

Lessenpakket

 Les 1: De eerste documenten bijeenzoeken,het aanleggen van een familiearchief,info over
programma’s en www

 Les 2: Met de gevonden gegevens, de eerste stappen naar een archief, primaire bron: de
burgerlijke stand, de Franse tijd, andere bronnen in de moderne tijd.

 Les 3: Primaire bron de parochieregisters: dopen, huwelijken en overlijdensakten. Andere
interessante bronnen volkstellingen enz

 Les 4:Andere bronnen staten van goed, kerkrekeningen, kaarten, schepenarchief, testa-
menten, poorters, enz....samenstellen van een familiegeschiedenis: publiceren

 .Les 5: Op massale aanvraag wordt onze cursus “Speuren naar je voorouders” uitgebreid
met een extra les. Deze les zal bestaan uit een korte uitleg omtrent de

 verschillende genealogische programma’s en zich dan vooral toespitsen op
het gratis

 programma Aldfaer.
 OPGELET ! Het gaat hier echt wel om een beginnerscursus, hoe het pro-

gramma te downloaden, hoe gegevens in te brengen en de verschillende schermen doorlo-
pen.

Voor mensen die het programma reeds gebruiken zullen er later opnieuw info avond worden ge-
organiseerd zodat u hier met uw specifieke vragen terecht kan.

Wie zich inschrijft, wordt op vrijdag vijf namiddagen verwacht in het FelixArchief vanaf 13.30 tot
16.00 uur.En dit vanaf -16,23,30 september en 7-14 oktober.(zie inschrijfnota)
Kostprijs voor deze cursus bedraagt 20 €. Inclusief door de docent aangeleverd lesmateriaal.
Na de lessen word er een uitstap geplant naar het VVF centrum te Merksem op 19 oktober

2011



CURSUS OUD SCHRIFT

Wie aan stamboomonderzoek doet, wordt regelmatig gecon-
fronteerd met oud schrift.
De VVF biedt daarom ook hierover een initiatiecursus aan.

U leert er stap voor stap het oud schrift en dit in verschil-
lende leesniveaus.

Wie zich inschrijft, wordt op vrijdag vijf namiddagen ver-
wacht in het FelixArchief vanaf 13.30 tot 16.00 uur.

En dit vanaf -16,23,30 september en 7-21 oktober .Er zijn maar 16 plaatsen voor
handen.(zie inschrijfnota)

Cursus: Heraldiek voor beginners
Docent: Marc Van de Cruys

Heraldiek of wapenkunde is nog al te dikwijls
een wat hermetisch gegeven. Door velen
nogal als geheimzinnig – of toch tenmin-
ste ondoorgrondelijk – beschouwd, bij
wijlen al te academisch of enkel bestemd
voor personen van aanzien.Deze en nog
andere hardnekkige misverstanden blijven

de heraldiek nog steeds achtervolgen. Zo heeft het voeren van een
wapen bijvoorbeeld niets te maken met adeldom. Een wapenschild
hoeft ook niet aangevraagd te worden. Iedereen is vrij het symbool
van zijn keuze te voeren. Dat maakt heraldiek tot een zeer democra-
tische aangelegenheid. Het voeren van een familiewapen is dus ook
voor de ‘gewone man’ weggelegd. Tegelijk hebben de felgekleurde
familiesymbolen een onverklaarbare aantrekkingskracht bij de mees-
te mensen. Hoeveel mensen die genealogie beoefenen willen geen

prachtig familiewapen ontdekken in hun stamboom? Of willen er zelf een ontwerpen?Het dient
echter opgemerkt dat men niet zomaar een wapenschild mag aannemen op basis van enkel
naamsverwantschap!
In deze cursus voor beginners wordt aandacht besteed aan de oorsprong en de geschiedenis
van de heraldiek. Van daaruit worden de belangrijkste heraldische regels en gebruiken ver-
klaard en behandeld. En komen de meest voorkomende bronnen voor heraldisch onderzoek
aan bod, met een nadruk op de regionale bronnen en publicaties.
De bedoeling is dat aan het eind van de cursus elke deelnemer een basiskennis heeft waar-
mee hij aan de hand van een beschrijving een wapen kan samenstellen of omgekeerd, een
wapen mimimaal kan beschrijven.Indien voldoende tijd kan wie geen historisch familiewapen
bezit, in deze cursus een eigen wapen ontwerpen.
Inschrijven kan voor deze lessen (zie nota inschrijven) minimaal 8, maximaal 14 cursisten.
6 lessen van 2 uren (exclusief pauze) op vrijdagmiddag van 9.30 tot 11.45 uur.
cursusdata: vanaf 16 ,23en 30 september 2011 en 7,14 en 21 Oktober 2011.

Inschrijfnota
Inschrijven kan vanaf nu door een e-mail : reg.antwerpen.cursussen@gmail.com
te sturen naar met vermelding van de cursus die u wenst te volgen en uw contactgegevens,
Naam,Adres,telefoonnummer,e-mail adres.

U ontvangt een e-mail met vraag tot betaling.
Pas na ontvangst van de betaling bent ook effectief ingeschreven.

Voor meer inlichtingen betreffende de cursussen bekijk dit op onze website.



Voor deze en eerdere uitgaven kan je deze bestellen bekijk ze op het internet ;

http://www.vvf-antwerpen.be/nieuwe%20publicaties%202010.htm

Nieuwe uitgaven

INLEIDING

Menig zoeker of genealoog schrijft een boek, of biedt het resultaat van zijn opzoekingen aan op
Internet, rond het onderwerp « Emigranten naar Amerika ». Er wordt heel wat nuttig werk ver-
richt.

Elk persoon, geïnteresseerd in deze opzoekingen, moet zeker weten dat er een degelijke bron
bestaat van uitgebreide gegevens rond families in de U.S.A. en Canada.
Namelijk: “De Gazette van Detroit”.

Een groep enthousiaste Vlamingen en hun afstammelingen bijten zich onvermoeibaar vast in het
opstellen en uitgeven van deze unieke Vlaamse krant, die over een paar jaar haar 100e verjaar-
dag zal vieren.

Ik vind het dan ook noodzakelijk dat de massa gegevens over geboorten, huwelijken, overlijden,
biografieën, stamreeksen, woonplaatsen, beroepen, jubilea worden samengebundeld in een
werk, dat wordt uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Regionale afdeling
Antwerpen. Er wordt ook verwezen naar foto’s, met vermelding van het jaartal, nummer en pagi-
na van de krant.
Ik denk te mogen zeggen, dat de V.V.F. de enige vereniging is die de bronnen uit de Gazette ter
beschikking stelt van leden en zoekers.
Het betreft hier het pas voltooid werk, de

“Gazette van Detroit- Genealogische gegevens 2008-2010” (met naamindex)

Zijn reeds eerder verschenen:
“Gazette van Detroit- Genealogische gegevens (met naamindex)

1964-1985 (3 boekdelen)

1986-1987

1990-2000 (2 boekdelen)

2001-2004

2004-2007

Interessant zijn vooral de toegevoegde familienamen van de partners, bij het huwelijk van de
dochters van Vlaamse ouders. Zodat ze gemakkelijker in de U.S.A. en Canada op te zoeken zijn
op de naam van hun echtgenoot.
Dit werk werd ingevoerd met het programma Haza-Data, zodat alle personen in hun familiever-
band voorkomen.

Website “Gazette van Detroit” http://www.gazettevandetroit.com/



Genealogische programma’s en tips

Enige nuttige website voor programma gebruikers

 Haza data gebruikers
http://www.hazadata.com/index.htm

http://www.hazagebruikers.nl/regionaal.php?r=12

 Pro-gen
http://www.pro-gen.be/

 Stam regionale vertegenwoordigers
http://users.skynet.be/sky60754/index.htm

 GensDataPro
http://gensdatapro.ngv.nl/

 Aldfaer forum voor je vragen en antwoorden
http://www.aldfaer.org/sitemap/?q=forum

 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

 Free Family History, Family Tree, and Genealogy
Records and Resources from Around the World

http://www.familysearch.org/eng/default.asp

 Ook handig voor het opzoeken van de film nummers in de rijksarchieven.
Kijk eens onder de links van de libra

 Nieuw van FAMILY SEARCH records
https://www.familysearch.org/

 Voor wie in Nederland zoek naar zijn voorouders.
http://www.genver.nl/fs/fsindex.htm

http://www.stamboomforum.nl/


