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Over

Deze 
nieuwsbrief is 
samengesteld 
door de Sectie Genealogie 
van het Koninklijk 
LGOG.
Meer weten over de Sectie 
Genealogie? Kijk dan op 
onze site.

Volg ons ook op 
twitter!

NIEUWSBRIEF

Kalender
12 november 2022 
ALV Sectie Genealogie, 
Roermond
12 november 2022 
Lezing  “Het verbinden van 
DNA aan diepgewortelde 
stambomen”,  Roermond
12 november 2022 
Uitreiking Edmond 
Delhougne Penning,  
Roermond
19 november 2022 
HCC!genealogiedag, 
Eindhoven

Bijdragen van Bert van 
Laer, Alphons Rikken, Ton 
van den Berg en Fred 
Baltus

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022

Op zaterdag 12 november 2022 houdt de Sectie Genealogie van het 
Koninklijk LGOG haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hiervoor 
zijn alle leden van de Sectie Genealogie uitgenodigd. 
Tegelijkertijd houdt NGV Zuid-Limburg ook hun ALV, natuurlijk in aparte 
ruimten. 
De ALV en het vervolgprogramma wordt gehouden in het voormalig 
Kartuizerklooster aan de Swalmerstraat 100, 6041 CZ te 
Roermond.
De tachtigjarige oorlog was een roerige tijd voor Limburg en Roermond 
ontkwam daar ook niet aan. In 1572, bij de belegering door Willem van 
Oranje, werden o.a. 12 kartuizermonniken en -lekenbroeders vermoord. In 
de Caroluskerk van het Kartuizerklooster vond kortgeleden de herdenking 
plaatst van “450 jaar Martelaren van  Roermond”. 
Het bisdom heeft toestemming gegeven om binnenkort een DNA 
onderzoek te starten met relieken die in de kapel aanwezig zijn en huidig 
levende, verre familieleden. In de hieronder aangekondigde lezing van prof 
Larmuseau wordt daarop ingegaan.

PROGRAMMA
12:30 uur Ontvangst met koffie en vlaai voor de leden van SG-

LGOG en NGV-ZL
13:00 uur Aanvang algemene ledenvergadering in de Refter

14:00 uur Inloop voor de lezing van prof. Maarten Larmuseau

14:30 uur Lezing ”Het verbinden van DNA aan diepgewortelde 
stambomen ” door prof. Maarten Larmuseau.

15:30 uur Inloop in de kapel, met koffie in de refter, voor de 
uitreiking van de Edmond Delhougne Penning

16:30 uur Receptie, felicitaties en gezellig samenzijn

https://lgog.nl/themas/genealogie
https://twitter.com/sglgog
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AGENDA ALV 2022

Alle leden van de Sectie Genealogie worden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering van de Sectie Genealogie van het Koninklijk LGOG op zaterdag 12 november 2022 
in het Kartuizerklooster aan de Swalmerstraat 100, 6041 CZ te Roermond

13:00 uur: Aanvang van de ALV 2022.

1. Opening door de voorzitter de heer Bert van Laer.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 23 

oktober 2021, zie verder in deze nieuwsbrief.
4. Secretarieel verslag over 2021 door de secretaris de 

heer Fred Baltus.
5. Redactioneel verslag LTG 2021 door de hoofd- en 

eindredacteur de heer Jan Hanssen.
6. Financieel verslag over 2021 door de penningmeester 

de heer Kees Hessels.
7. Begroting 2023.
8. Verslag van de kascontrolecommissie over 2021.
9. Contributie. Voorgesteld om deze te handhaven 

op € 25,- voor LGOG-leden en € 30,- voor 
abonnees.

10. Benoeming kascontrolecommissie.
11. Verkiezing bestuursleden:

• Bestuursperiode van de voorzitter Bert van Laer is in 2021 verlengd. Voorgesteld wordt 
deze  periode verder te verlengen tot de ALV in 2023.

• Vicevoorzitter Arno Coopmans treedt af en is niet herkiesbaar; vacature.
• Aftredend is de secretaris Fred Baltus en is herkiesbaar. 
• Aftredend is de penningmeester Kees Hessels en is herkiesbaar.

Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld worden bij de secretaris tot uiterlijk 10 dagen 
voor de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.

12. Activiteiten seizoen 2022 en 2023:
• Ledenactiviteiten samen met de Kringen, NGV-ZL en Familiekunde Vlaanderen afd. 

Limburg.
• Genealogiedag Limburg op zaterdag 7 of 14 oktober 2023 te Maastricht.

13. Rondvraag
14. Sluiting
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van de Sectie Genealogie van het Koninklijk 
LGOG gehouden op zaterdag 23 oktober 2021 
in Café Salden te Limbricht:

1. Opening door de voorzitter.  
De voorzitter opent de vergadering om 
13:40 uur. Dit na de COVID QR-code 
check. 
De jaren 2020/2021 waren bewogen jaren 
door de coronacrisis. Hierdoor waren er 
geen fysieke activiteiten mogelijk. Het 
LGOG heeft extra aandacht besteed aan 
internet-informatie en -activiteiten voor de 
leden o.a. met leerzame lezingen met de 
LGOG-podcast. Bij elkaar ca. 30 
afleveringen. Verder ontvingen wij gelukkig 
behoorlijk veel kopij voor het LTG. Hier 
komt de hoofdredacteur later op terug. 
 
Vandaag is onze eerste activiteit, de ALV 
met een terugblik op 2019/2020 en een 
lezing met rondleiding samen met NGV-
ZL over het Salvius Kerkje. 
 
In 2019 en 2020 zijn ook enkele dierbaren 
ons ontvallen, namelijk:
‣ Op 1 november 2019 is de 

penningmeester van het HB, René 
Imkamp plotseling overleden. Voor 
onze sectie was René bij de ALV van 
2018 lid van de kascontrolecommissie.

‣ Op 15 augustus 2020 is voormalig 
bestuurslid van de FV provincie 
Limburg en hoofdredacteur van de 
Roode Leeuw Mathieu Kunnen 
overleden. Mathieu heeft op het gebied 
van de Belgisch-Limburgse genealogie 
ontzettend veel werk verzet en heeft 
veel aandacht gegeven aan de 
samenwerking met onze sectie.

‣ Op 8 februari 2021 is onze oud-
voorzitter Riet Palmen overleden. Riet 
was 10 jaar onze voorzitter en heeft 

zich met veel passie en energie ingezet 
voor de Limburgse genealogie en voor 
de belangen van onze Sectie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‣ Op 8 september 2021 is de voorzitter 
van de FV provincie Limburg, Lambert 
Joosten, overleden. Lambert was, samen 
met de eerder overleden Mathieu 
Kunnen de drijvende kracht achter veel 
Genealogische Contactdagen in 
Belgisch Limburg. Ook organiseerde 
hij, ook voor onze sectie, gezamenlijke 
lezingen over genealogische 
onderwerpen.

Na het memoreren van het bovenstaande 
hebben de aanwezigen, 14 in totaal, een minuut 
stilte gehouden om de dierbaren te herdenken. 
 
De voorzitter deelt verder mee, dat bij 
gelegenheid van Koningsdag 2021, op 26 april 
2021, ons voormalig bestuurslid Ans van 
Wegberg-Veugen benoemd werd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Dit was een zeer 
verdiende onderscheiding voor het vele werk 
dat door Ans verzet werd in de afgelopen 40 
jaren voor onze sectie, het HB, de Kring Weert 

NOTULEN ALV 2021
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van het LGOG en de Stichting Aldenborgh. 
Van harte gefeliciteerd en dank voor alles.

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Berichten van verhindering van de 
bestuursleden Kees Hessels, René 
Vroomen, Liesbeth Dirks-Jessen en 
redacteur Ruud Straatmans, leden 
kascontrolecommissie Henk Boersma en 
Stefan Vrancken en het lid Frank Bouts.  
 
Het LTG 2021-3 heeft de leden van de 
Sectie Genealogie niet bereikt. Na 
onderzoek bleek dat het LTG per abuis 
naar de leden  van de Sectie Archeologie 
was verzonden. Het LTG 2021-3 is daarom 
op de site van het LGOG geplaatst en 
alsnog hebben de leden van de sectie het 
blad later dan normaal ontvangen.

3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 17 
mei 2019.  
Het secretarieel verslag is verschenen in de 
jaarboeken van het LGOG over de jaren 
2019 en 2020. De secretaris licht hier een 
aantal punten uit. Verder waren er geen op- 
of aanmerkingen.

4. Secretarieel verslag over 2019 en 2020 door de 
secretaris de heer Fred Baltus. 
Dit verslag wordt door de secretaris 
voorgelezen. Het verslag van de secretaris 
betreffende de Sectie Genealogie is in het 
Jaarboek 2018 opgenomen. Het verslag 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 

5. Redactioneel verslag LTG 2019 en 2020 door de 
hoofd- en eindredacteur de heer Jan Hanssen.  
Jan Hanssen bedankt Funs Patelski voor 
zijn grote toewijding m.b.t. het LTG. In 
2019 waren er in totaal 148 pagina’s met 
hele mooie artikelen. Verder prijst hij ook 
Bert van Laer met zijn functie als secretaris 
van het LTG. Verder komen er nog een 
aantal kengetallen aan bod, zoals dat tussen  

2000 en 2009 er gemiddeld 15 auteurs 
waren. In de eerste 10 jaar van deze eeuw 
waren het merendeel artikelen uit Zuid-
Limburg en in 2020 had Noord- en 
Midden-Limburg de overhand. Verder gaf 
de hoofdredacteur aan dat sommige 
artikelen nog behoorlijk bewerkt moeten 
worden, voordat ze in het LTG met een 
uniforme stijl geplaatst konden worden. 
 

In 2019 hebben 14 auteurs een bedrage 
geleverd en in 2020 13 auteurs. Verder geeft 
de hoofdredacteur aan dat de redactie heel 
graag kleine artikelen wil hebben van zo’n 
2-3 pagina’s. In het jubileumjaar 2022 zal er 
een jubileumnummer verschijnen, hiervoor 
wordt input gevraagd aan alle leden van de 
sectie. Andere punten van aandacht: 

‣ LTG voor alle leden van het LGOG 
‣ Meer themanummers
‣ Artikelen over migratie/demografie

6. Financieel verslag over 2019 en 2020, opgemaakt 
door de penningmeester de heer Kees Hessels. 
 
Bij afwezigheid van de penningsmeester 
licht de voorzitter het financieel verslag 
toe. De laatste twee jaar is er een klein 
tekort te zien. De vermogenspositie is 
goed. 
De heer Funs Patelski stelt nog een vraag 
over de inkomsten uit advertenties en 
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donaties in 2020. Hij vraagt om een nadere 
detaillering. De voorzitter geeft aan dat 
deze bekend is, maar nu niet paraat. Verder 
geeft de heer Funs Patelski te kennen dat 
hij wil toetreden tot de   
kascontrolecommissie.

 

7. Begroting 2022 
De begroting voor 2022 laat een klein 
tekort zien. Dit kan kleiner worden door 
meer losse verkoop van het LTG, meer 
abonnementen LTG en ledenwerving.  
Aan het eind van dit punt werden de 
financiële stukken ingenomen. 

8. Verslag van de kascontrolecommissie, 2018, 2019 
en 2020. 
De leden van de kascontrolecommissie de 
heren Boersma en Vrancken waren helaas 
verhinderd. In hun plaats leest de heer 
Schoffelen het verslag van de 
kascontrolecommissie voor. Het bestuur 
wordt decharge verleend. De voorzitter 
bedankt de kascontrolecommissie en de 
heer Schoffelen voor het voorlezen van het 
verslag. 

9. Contributie 
De voorzitter stelt voor om deze te 
handhaven op € 25,- voor LGOG-leden en 
€ 30,- voor abonnees. De vergadering is het 
hiermee eens. 

10. Benoeming kascontrolecommissie. 
De heer Vrancken heeft aangegeven dat hij 
zich nog een keer kandidaat wil stellen voor 
de kascontrolecommissie. Verder heeft de 
heer Patelski al aangegeven dat hij zich ook 
daarvoor beschikbaar stelt.  De benoeming 
wordt per acclamatie aangenomen. 

11. Verkiezing bestuursleden. 

• Bestuursperiode van de voorzitter 
Bert van Laer is in 2018 verlengd. 
Voorgesteld wordt om deze periode 
verder te verlengen tot de ALV in 
2022.

• Aftredend is bestuurslid Liesbeth 
Dirks-Jessen en de voorzitter van de 
commissie Heraldiek en Banistiek 
René Vroomen. Beide bestuursleden 
stellen zich herkiesbaar. Voorgesteld 
wordt om beiden te herbenoemen. 

• Met het beëindigen van de functie 
hoofd- en eindredacteur door Funs 
Patelski kwam ook de plaats in het 
bestuur vacant. Voorgesteld wordt 
om de opvolger, Jan Hanssen, te 
benoemen tot bestuurslid.

Daar er geen tegenkandidaten zijn 
gesteld, werden Liesbeth Dirks-Jessen 
en René Vroomen herbenoemd en Jan 
Hanssen benoemd per acclamatie. De 
voorzitter feliciteert iedereen en wenst 
hen succes.
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12. Activiteiten seizoen 2021-2022 (o.a. de 
Genealogiedag Limburg op zaterdag 9 april 2022 
te Maastricht). 
De voorzitter geeft aan dat de 
voorbereidingscommissie binnenkort haar 
werkzaamheden gaat starten. Hiervoor is 
een draaiboek beschikbaar. Verder worden 
standhouders en heemkundeverenigingen 
uitgenodigd. Ook zullen lezingen 
plaatsvinden en wordt de Edmond 
Delhougne Penning uitgereikt. 

13. Rondvraag. 
De heer Wolters geeft aan dat Stefan 
Vrancken ook genealogische verhalen 
publiceert op LinkedIn. Misschien is Stefan 

ook wel te porren voor het LTG. 
 
De heer Hanssen geeft aan dat de 
Heemkundevereniging van Tegelen 
gevraagd heeft voor een artikel. Dit artikel 
zou via hun site kunnen worden 
aangeboden. Ook zouden wij op de pagina’s 
van de sectie een verwijzing naar de 
heemkundevereniging kunnen opnemen. 

14. Sluiting.  
Om 15:42 sluit de voorzitter de vergadering. 
Verder is iedereen welkom bij de lezing 
door de heer Guus Janssen en een 
rondleiding in het Salviuskerkje.

LEZING PROF. DR. MAARTEN LARMUSEAU 

Het verbinden van DNA aan 
diepgewortelde stambomen 

Commerciële DNA-testen blijken volgens 
advertenties, reclamespots en veel bekeken tv-
programma’s onmisbaar te zijn geworden bij elk 
genealogisch onderzoek. Deze populaire testen 
richten zich hoofdzakelijk op het autosomale 
DNA, dat erg efficiënt is in het wereldwijd 
opsporen van biologische verwanten. Nochtans 
slagen autosomale DNA-kits slechts hierin voor 
verwantschappen binnen een beperkte 
tijdsdimensie. 

In zijn bevlogen stijl vertelt prof. dr. Maarten 
Larmuseau (KU Leuven & UAntwerpen) hoe dit 
komt en hoe genetische genealogie er alsnog in 
kan slagen om vele eeuwen te overbruggen. Zo 
laat hij iedereen meeproeven van recente 
inzichten dankzij archeologisch onderzoek, 
archiefvondsten, uitgebreide voormoeder- en 
voorvaderlijnen en nieuwe DNA-analyse-
methodes. 

Tot slot zal hij zich ook richten tot het 
reliekschrijn van Dionysius de Kartuizer dat 
aanwezig is in de Caroluskapel in Roermond en 

dat 
binnenkort geopend zal worden voor 
wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om de 
identificatie van de inhoud te bevestigen door 
het combineren van de meest geavanceerde 
genetische technieken en diepgewortelde 
stambomen, in nauwe samenwerking met de 
Stichting Edmond Delhougne.
Prof. Larmuseau heeft onlangs de jaarprijs voor 
wetenschapscommunicatie bij de Koninklijke 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen en 
Kunsten ontvangen.
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EDMOND DELHOUGNE PENNING

Hij ontving deze prijs voor zijn 
burgerwetenschapsproject MamaMito, dat tot 
doel had om zo veel mogelijk Vlamingen hun 
moederlijke stamlijn te laten opstellen en zo ook 
kennis te laten maken met de eigen 
‘voormoeders’ en het mitochondriaal DNA. Er 
was bijzondere waardering omdat de aanpak 
deelnemers ook expliciet het onderzoeksproces 
liet ervaren.

Er bestaat nog de mogelijkheid om te stemmen 
voor de publieksprijs onder alle 12 laureaten, 
georganiseerd door EOS magazine. Als er 
mensen zijn die op Maarten Larmuseau willen 
stemmen voor de publieksprijs, dan kan dat via 
de link publieksfavoriet.

Op 12 november 2022 om 15:30 uur wordt in de 
Caroluskapel aan de Swalmerstraat 100 te 
Roermond voor de 3e keer de Edmond 
Delhougne penning uitgereikt. Deze 
onderscheiding kan gezien worden als 
voortzetting van de in 1998 ingestelde 
Limburgse Genealogische Prijs. 

De jury van de Edmond Delhougne Penning 
heeft onlangs besloten de derde Edmond 
Delhougne Penning in 2022, vanwege diens grote 
verdienste voor de genealogie en 
streekgeschiedenis, toe te kennen aan de heer 
Martin Pfeifer 

De officiële uitreiking van de penning zal 
geschieden door de heer G.J.W. (Geert) 
Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en 
Erfgoed van de provincie Limburg (NL).

De Edmond Delhougne Penning is bestemd 
voor een persoon die een bijzondere bijdrage 
heeft geleverd aan de ontwikkeling en de 
promotie van de genealogie en 
streekgeschiedenis binnen het gebied van de 
Nederlandse en Belgische provincie Limburg. 

Eerder is de Edmond Delhougne Penning in 
2016 uitgereikt aan Funs Patelski uit Klimmen 
(NL) en in 2019 aan Piet Severijns uit Tongeren 
(B).

De penning, ontworpen door kunstenares Tanja 
Webbers uit Heythuysen (NL), is in brons 
uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond 
Delhougne met als omschrift: “Edmond 
Delhougne Penning”. 

Aan de penning zijn een oorkonde 
en een bedrag van € 500,00 verbonden. 
Penning, oorkonde en geldbedrag worden 
beschikbaar gesteld door Stichting Edmond 
Delhougne, Instituut voor Genealogie en 
Streekgeschiedenis te Roermond, door 
genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 
1957 opgericht.

Aan de toekenning van de penning is een jury 
verbonden, die is samengesteld uit deskundigen 
op het gebied van genealogie en/of geschiedenis 
uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury 
staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. 
(Guus) Janssen uit Sittard.

Voor nadere informatie : mr. A.J.A. Rikken, 
secretaris Edmond Delhougne Penning, 
rikken@delhougne.nl
Stichting Edmond Delhougne 

mailto:rikken@delhougne.nl
https://stichtingedmonddelhougne.nl/penning/edmond-delhougne-penning.html
https://www.eoswetenschap.eu/publieksfavoriet2022


SECTIE GENEALOGIE LGOG JAARGANG 11 NUMMER 2 2021

PAGINA 8

MARTIN PFEIFER
Martin Pfeifer, wonende in Sittard, is te 
kenmerken als een facilitator die graag anderen 
helpt om hun onderzoek van goed naar beter, 
efficiënter en completer te brengen. Hij is een 
digitale voorhoedespeler, al tientallen jaren bezig 
met het massaal laten scannen en digitaliseren 
van analoge bronnen. In de combinatie van deze 
gegevens genereert hij meerwaarde, altijd ieder 
feit tot de bron herleidbaar makend. Op deze 
wijze worden genealogen en wetenschappers 
geholpen met hun onderzoek. Zeker nu sinds 
kort ook de historie van de familie gekoppeld 
kan worden aan de locatie van de plek waar men 
eigendom had, woonde en/of werkte, naar 
school ging of begraven werd.  

Door zijn baanbrekende werk in het Limburgs 
Genealogisch Archief, Stichting Maaskèntj en 
het Limburgs Genealogisch en 
Geschiedkundig Informatiecentrum en als 
vrijwilliger bij het Euregionaal Historisch 
Centrum Sittard-Geleen (nu Archief De 
Domijnen), worden de vragen: 'wie was wie' en 
'wat was waar' via de website AEZEL.EU nu 
meer en meer omgevormd tot: 'wie was waar 
wanneer en waarom'.  

De heer Pfeifer was een van de eerste pioniers 
en vrijwilligers van het AEZEL-project (Archief 
voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse 
Eigendommen en Leefgemeenschappen).  Wat 
ooit begon in Sittard, is nu met de inzet van 200 
vrijwilligers bijna Limburgdekkend uitgerold en 
uitgegroeid tot een door de provincie erkend 
knooppunt voor genealogische en kadastrale 
informatie. Het betreft een landelijk 

voorbeeldproject. 
Elke paar maanden komen er nieuwe gegevens of 
gehele onderzoekslagen bij. In de komende tijd 
zal in AEZEL bijvoorbeeld o.a. een statistieklaag 
en een tijdlijn per voormalige kadastrale 
gemeente worden gerealiseerd. 

Dit pioniers- en monnikenwerk is niet alleen de 
verdienste van de heer Pfeifer, maar hij is de 
initiator, uitvinder en drijvende kracht geweest 
vanaf den beginne, draagt zijn kennis in de 
gehele euregio uit en heeft beoefening van het 
genealogie-onderzoek naar een hoger plan 
gebracht.  

Hieronder een aantal links om soldaten te zoeken die in het Franse leger 
hebben gediend.

•  Militairen zoeken in het leger (en bij Napoleon) 
• Nederlandse militairen in het leger van Napoleon
• Soldaten van Napoleon

ZOEKEN NAAR SOLDATEN IN NAPOLEON'S LEGER

https://www.yory.nl/militairen-leger-van-napoleon/
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=tbl
https://johnve.home.xs4all.nl/Napoleon/Index.html
http://www.aezel.eu
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HEINSBERGER LISTE

Heel veel genealogen, met voorouders in deze 
regio, hebben de afgelopen jaren veelvuldig 
gebruik gemaakt van de Heinsberger Liste.  Het 
was een eenvoudig middel om met de 
genealogen aan de andere kant van de grens te 
communiceren en gegevens uit te wisselen. Deze 
Liste, maar ook de andere bestaan nog steeds. 
Wel veranderd is de omgeving, waarin een en 

ander nu draait. De Mailinglisten zijn te 
bereiken via compgen.de. Ga je naar de site dan 
zie je boven het menu-item Kommunizieren 
staan. Op die pagina wordt bij het eerste item 
verwezen naar de Mailinglisten en bij het derde 
naar Discourse, het nieuwe 
communicatieplatform. Klik je daarop dan kom 
je hier terecht!

Is dit de eerste keer, dan klik je op Registrieren 
linksboven, ben je bekend klik dan op 
Aanmelden rechtsboven. De vroegere 
mailinglijsten heten hier Kategorien of 
categorieën. Bij een aantal van de Kategorien 
kan je gewoon kijken, bij andere moet je je 
aanmelden. Verder zijn er ook Kategorien, 
waarbij je lid moet zijn van een vereniging. Zo 
ben ik lid van de Heinsberger Liste. Ik kan een 
vraag stellen via de website, maar ook via mijn 
mailprogramma. Ik moet hier wel het e-mail 
adres opgeven, waarmee  ik mij heb aangemeld. 
Zo kan ik een mail sturen naar heinsberg-
l@genealogy.net met mijn vraag. Het liefst 
natuurlijk in het Duits. Een andere Mailingliste 
die ik vaker gebruik is de Ruhrgebiet-Liste. Zo is 
er voor elke regio wel een lijst te vinden, maar 
ook voor andere genealogische onderwerpen.  

Op deze pagina, staat een uitleg in het Duits.

mailto:heinsberg-l@genealogy.net
mailto:heinsberg-l@genealogy.net
http://wiki-de.genealogy.net/Discourse_H%C3%A4ufig_gestellte_Fragen_und_Antworten_(FAQ)
https://compgen.de
https://discourse.genealogy.net/
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Hulp bij  Genealogie
De Sectie Genealogie heeft behalve op 
Facebook ook op groups.io een 
discussiegroep. Doel is om elkaar te helpen 
met genealogische vragen. Neem gerust 
eens een digitaal kijkje!

HCC!GENEALOGIEDAG IN RHC-E

Interesse in het derde Limburgs 
Kwartierstatenboek? Dit is nog te 
verkrijgen via het bureau LGOG. Kijk voor 
de inhoud en meer informatie op de site.

Op zaterdag 19 november organiseert HCC!
genealogie voor de 15e keer de HCC!
genealogiedag. Deze keer in samenwerking met 
het RHCe in Eindhoven. Voor het archief een 
Open Dag waar een genealogische markt 
gecreëerd wordt en de softwaremakers van de 
bekendste genealogische programma’s aanwezig 
zijn.Verder is er een helpdesk aanwezig die 
bemand zal worden door medewerkers van het 
archief en regionale verenigingen.

Deelnemers aan deze genealogische dag zijn o.a.:

• HCC!genealogie met demo's van 
WieWasWie ,Open Archieven, Ancestor Tree 
Manager, HuMo-gen en Plaatsengids.nl.

• Regionale verenigingen zoals HCC!zuidoost-
brabant en NGV-Kempen en Peelland.

• De leveranciers van genealogische 
computerprogramma’s Aldfaer, Brother's 
Keeper, GensDataPro, PRO-GEN, voor de 
Apple Reunion en de vertegenwoordigers van  
 

de 
internationaal georiënteerde 
websites FamilySearch, Geneanet en 
MyHeritage.

• DNAgezocht.
• GEM Magazine.
• Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
• Nederlands College Heraldiek.
• PRO-GEN Gebruikersgroep.

Meer informatie op HCC!genealogie en RGC-e

https://genealogie.hcc.nl/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=2195&Itemid=692&year=2022&month=11&day=19&title=hcc-genealogiedag-in-rhce-eindhoven&uid=73e3666883f91f35c85e4c55891513f5
https://www.rhc-eindhoven.nl/rhce/nieuws/256-genealogiedag-19-november
https://www.facebook.com/groups/sglgog
https://groups.io/g/genealogielimburg
https://lgog.nl/themas/genealogie/3e-limburgs-kwartierstatenboek
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