Eerste dag: zaterdag 26/09/2008

IK START
Plaats: Nekkersdal
E. Bockstaellaan 107—1020 Laken
Kennismaking
Prise de contact
Hoe gaan we te werk
Comment s’y prendre pour remonter dans le temps
à l’aide des documents dont on dispose
Hoe maken we onze stamboom op aan de hand van de
eigen documenten over geboorte, huwelijk, overlijden

Tweede dag: zaterdag 4/10/2008

IK KLIM OP IN DE TIJD
Plaats: Nekkersdal
E. Bockstaellaan 107—1020 Laken
Bespreking resultaten van de opdrachten.
Commentaire des résultats de vos recherches.
PowerPoint presentatie van verschillende mogelijkheden om te starten bij het opmaken van je stamboom en wat je ermee kunt bereiken
Voorbereiding bezoek stadsarchief

PRAKTISCHE INFORMATIE
De cursus is steeds op zaterdag en start om 14.00.
Einde voorzien om 16.00.
Elke deelnemer brengt best, van ouders of grootouders, enkele familiedocumenten mee.
Vb. Geboortekaartje, trouwboekje, rouwbrief, enz,
liefst (nog) geen foto’s.
Op basis hiervan kan elke deelnemer bij de start van
de cursus een meter of peter krijgen (= garantie op
individuele begeleiding)
Mogelijke nazorg met terugkomdag in 2009.
Wie een laptop heeft mag deze meebrengen.

VVF-Brussel vzw
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Klim in je stamboom
Ben je iemand die al zolang op zoek wilt gaan naar uw
voorouders maar niet weet hoe er aan te beginnen?
Dan is deze cursus interessant omdat ervaren onderzoekers aanwezig zullen zijn die je graag alle gewenste inlichtingen geven.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

“Vooraleer we op stap gaan naar gemeentehuizen, archieven of documentatiecentra van de VVF, is het nodig
dat we eerst controleren wat er
thuis of bij de familie te vinden is.
Hierbij zal de ene al wat meer geluk
hebben dan de andere”

Deelname cursus (6 dagen) = 12 Euro
Documentatie en toegangen inbegrepen
Storten op 734-0041286-70 van VVF-Brussel
Voornaam:
Naam:
Straat + nr:
Postcode + gemeente:
E-mail adres:
Neemt deel aan de beginnerscursus
Voldoende gefrankeerd en voor 24 september terug
te zenden aan:
VVF-Brussel vzw, Moorsledestr 19/2, 1020 Brussel
Inschrijven per E-mail kan op:
info@vvf-brussel.be

Derde dag: zaterdag 18/10/2008

IK ZOEK VERDER

Vijfde dag: zaterdag 15/11/2008

IK DOCUMENTEER MIJ

Plaats: Stadsarchief Brussel
Huidevettersstr. 65—1000 Brussel

Plaats: Nationaal Centrum Merksem
Van Heybeeckstraat 3—2170 Merksem

Hoe kunnen we volkstellingen en bevolkingsregisters
gebruiken.
Mode d’emploi des recensements et des registres de
la population.

Bezoek documentatiecentrum

Wat is er nog te vinden in het archief!
Que trouver en plus dans les archives!

Elke deelnemer ontvangt ter plaatse een lijst van
wat in het documentatiecentrum te vinden is voor
zijn naam.
Chaque participant reçoit une liste de tout ce qu’il
peut trouver sur place concernant son patronyme.

Vierde dag: zaterdag 25/10/2008

Zesde dag: zaterdag 22/11/2008

IK ZOEK VERWANTEN OP

IK STA NIET ALLEEN

Plaats: Nekkersdal
E. Bockstaellaan 107—1020 Laken

Plaats: Rijskarchief Anderlecht
Demetskaai 7—1070 Anderlecht

Themanamiddag

GENEALOGIE VIA PC & INTERNET
Leren zoeken op het internet
Welke programma’s en forums bestaan er die
ons kunnen helpen bij onze opzoekingen.
Vrij bezoek aan de stands

2de Brusselse Genealogische dag
Genealogie begint bij u thuis
La généalogie débute dans votre salon
Wat vinden we in het Rijksarchief te Anderlecht
en hoe zoeken in de microfilms
Que trouve-t-on dans les Archives de l’Etat à Anderlecht et comment chercher dans les microfilms?

VVF-Brussel vzw
Klim in je stamboom

Généalogie pour tous
Initiation également destinée à nos
amis francophones bilingues
Sur base de vos documents
personnels
Premiers pas avec de nombreux
exemples en français
Lexique néerlandais-français des
mots-clés

