sderaedt@evere.irisnet.be
PRAKTISCHE INFO

De gemeente Evere stelt voor,
in samenwerking met
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde:
CURSUS GENEALOGIE VOOR BEGINNERS
Hebt u ook interesse in genealogie? Wilt u
ontdekken hoe een stamboom wordt samengesteld?
Schrijf U in voor onze cursus genealogie voor
beginners.
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Deelname cursus 6 dagen: 15 euro
Documentatie & bezoeken inbegrepen
Storten op bankrekeningnr 091-0001433-07 van het
Gemeentebestuur Evere
Naam:
Voornaam:
Straat + nr:
Postcode + gemeente:
e-mail:
Sturen naar:
Gemeentebestuur Evere, Dienst Opvoeding & Vrije
Tijd, S. Hoedemaekerssquare 10,
1140 Evere
Inschrijven per e-mail kan op:

Gelieve in te schrijven voor vrijdag 03 september
2010.
De cursus bestaat uit zes lessen die telkens plaats
vinden op zaterdag van 14u00 tot 16u00. De eerste
drie dagen: theorielessen in het gemeentehuis van
Evere. De volgende dagen gaan wij op stap.
Vooraleer wij archieven of documentatiecentra
bezoeken, moeten wij eerst nagaan wat er thuis of
bij familie te vinden is. Daarom verzoeken wij elke
deelnemer enkele documenten mee te brengen van
ouders of verwanten: geboortekaartje, trouwboekje,
rouwbrief etc.
Op basis hiervan proberen we samen, tegen het
einde van de cursus, enkele data en bewijsstukken
te vinden.

EERSTE DAG: zaterdag 11 september 2010
IK START
Kennismaking &
Hoe gaan wij te werk?
Hoe maken wij onze stamboom op aan de hand van
de eigen documenten over geboorte, huwelijk,
overlijden enz.
Wat vinden we op ARCH-e-VERE (Digitaal
beschikbaar Bevolkingsarchief in de bibliotheek?)
TWEEDE DAG: zaterdag 09 oktober 2010
IK KLIM OP IN DE TIJD
Bespreking resultaten van de opdrachten.
PowerPoint presentatie van verschillende
mogelijkheden om te starten bij het opmaken van
onze stamboom en wat wij ermee kunnen bereiken.

DERDE DAG: zaterdag 30 oktober 2010
IK ZOEK VERWANTEN OP
Genealogie via PC & internet:
Leren zoeken op het internet.
Welke programma’s en forums bestaan er die ons
kunnen helpen bij onze opzoekingen?

VIERDE DAG: zaterdag 6 november 2010
IK STA NIET ALLEEN
Bezoek aan het Rijksarchief Anderlecht
Wat is er te vinden in het Rijksarchief en hoe doen
wij opzoekingen met microfilms?
Vertrek met de bus aan het gemeentehuis.

VIJFDE DAG: zaterdag 04 december 2010
IK DOCUMENTEER MIJ
Bezoek aan het Nationaal Documentatiecentrum
Merksem
Elke deelnemer ontvangt ter plaatse een lijst van
wat er in het documentatiecentrum te vinden is
betreffende zijn/haar naam & familie.
Vertrek met de bus aan het gemeentehuis.
ZESDE DAG: zaterdag 18 december 2010
IK ZOEK VERDER
Bezoek aan het SCGD in Schaarbeek
Een rondleiding in de Service de Centralisation des
études Généalogiques et Démographiques de
Belgique, de Franstalige tegenhanger van het VVF.
Vertrek aan het gemeentehuis – wij gaan te voet
naar de Anatole Francestraat 31 te Schaarbeek.

