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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
14 mei 2016 
Genealogie dag, 
Erfgoedcluster, Weert 

21 mei 2016 
Genealogische markt, 
Venray 

21 mei 2016 
ALV Sectie Genealogie, 
Venray 

21 mei 2016 
Presentatie & Demonstratie 
WieWasWie 

Foto penning: Mw. 
Oostwegel - van Uden. 
Foto Weert: Erfgoedcluster 
Weert. 
Overige Foto’s: Fred Baltus

Bijdragen van Arno 
Coopmans en Fred Baltus

GENEALOGIEDAG MAASTRICHT

Op 12 maart jongstleden vond in 
Maastricht de 11e Genealogiedag Limburg 
plaats. Deze dag werd door zo’n 450 
mensen bezocht.
Een van de hoogtepunten van het 
ochtendprogramma was de uitreiking van 
de “Edmond Delhougne Penning” door 
Gedeputeerde Ger Koopmans aan Funs 
Patelski. Daarmee werd uitdrukking 
gegeven aan de erkenning van en 
waardering voor de heer Funs Patelski op genealogisch gebied in 
Limburg. In de komende uitgave van het Limburgs Tijdschrift voor 
Genealogie zal uitgebreid aandacht hieraan besteed worden.

http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
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JAARVERGADERING

Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering

op zaterdag 21 mei 2016 
In het Gemeentehuis te Venray 

Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray. (0478 523333)

De ALV is alleen toegankelijk voor leden, daarna zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Programma:
10:00 uur Genealogische Markt in het Gemeentearchief te Venray.
13:00 uur Ontvangst in het personeelsrestaurant.
13:30 uur Aanvang jaarvergadering.
14:30 uur Pauze en ontvangst overige belangstellenden.
15:00 uur Presentatie WieWasWie door Fred Baltus uit Sittard.
16:15 uur Afsluiting van de Genealogische Markt en jaarvergadering.

Agenda voor de jaarvergadering:
1. Opening door de voorzitter dhr. Bert van Laer.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 9 mei 2015 (zie Nieuwsbrief en convocaat).
4. Secretarieel verslag over 2015 door secretaris de heer Fred Baltus.
5. Financieel verslag over 2015 door penningmeester de heer Kees Hessels en begroting 2016.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Redactioneel verslag LTG over 2015 door hoofd- en eindredacteur de heer Funs Patelski.
8. Verkiezing bestuursleden:

a. Liesbeth Dirks-Jessen aftredend na 1e periode van 4 jaar, stelt zich herkiesbaar.
b. Thieu Wieërs: (na pauzejaar herbenoembaar als bestuurslid), verkiesbaar.
c. Benoeming, respectievelijk herbevestiging van de benoeming (qualitate qua) van de heer Funs 
Patelski (hoofd- en eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie) en de heer 
René Vroomen (Voorzitter van de Commissie Heraldiek en Banistiek LGOG). 
 
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gesteld bij de secretaris worden tot uiterlijk 10 dagen voor 
de vergadering ondersteund met 10 handtekeningen van leden van de sectie.

9.    Contributie: Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2017 ongewijzigd te houden. 
10.   Benoeming kascontrolecommissie.
11.    Activiteiten seizoen 2016-2017.
12.   Rondvraag.
12.   Sluiting.

Lid worden van de sectie of een abonnement
nemen op het tijdschrift? Kijk op http://
www.lgog.nl/SGLidmaatschap.htm

http://www.lgog.nl/SGLidmaatschap.htm
http://www.lgog.nl/SGLidmaatschap.htm
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Wanneer: 21 mei 2016 om 15:00 uur

Waar: Gemeentehuis te Venray, 
Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray

Toegang: Gratis voor leden en 
belangstellenden.

PRESENTATIE WIEWASWIE

Na de algemene ledenvergadering, op 21 mei, geeft 
Fred Baltus een presentatie over WieWasWie. Hij 
gaat kort in op wat algemene zaken, zoals het 
ontstaan van WieWasWie, maar ook de toekomst 
van WieWasWie. Andere digitale genealogische 
databanken worden ook besproken, waaronder 
OpenData. Aan de hand van een demonstratie wordt 
getoond hoe je eenvoudig kunt zoeken naar je 
voorouders in WieWasWie.

Andere sites met toegang tot genealogische 
databanken zijn o.a. archieven.net, arch.be, 
openarch.nl en compen.de

GENEALOGISCHE MARKT VENRAY

Voorafgaand aan de jaarvergadering is er in het 
Gemeentearchief van Venray een genealogische 
markt. 

Hieraan werkt het gemeentearchief Venray mee 
alsook diverse lokale genealogen die hun 
bestanden en hun onderzoek naar de personen en 
families uit Venray en omgeving zullen tonen. 

De bibliotheek van het gemeentearchief is ook 
open en raadpleegbaar met veel genealogische en 
historische publicaties. Natuurlijk is hulp en 
advies bij het zoeken naar genealogische 
informatie ook aanwezig.

Bij het opmaken van de nieuwsbrief  was nog niet 
alle info voorhanden. Meer op de website of 
Facebook.

Wanneer: 21 mei 2016 om 10:00 uur

Waar: Gemeentehuis te Venray, 
Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray

Toegang: Gratis voor leden en 
belangstellenden.

http://archieven.net
http://arch.be
http://openarch.nl
http://compen.de
http://lgog.nl/genealogie.htm
https://www.facebook.com/SectieGenealogie/
http://archieven.net
http://arch.be
http://openarch.nl
http://compen.de
http://lgog.nl/genealogie.htm
https://www.facebook.com/SectieGenealogie/
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GENEALOGISCHE DAG WEERT

Op zaterdag 14 mei 2016 organiseert het 
Erfgoedcluster Weert een Genealogische dag. 
De activiteit wordt mogelijke gemaakt door de 
nauwe samenwerking met de sectie Genealogie 
van het LGOG (Koninklijk Limburgs Geschied- 
en Oudheidkundig Genootschap), de Kring 
Weert van het LGOG, Stichting De Aldenborgh 
Weert en de Heemkundevereniging Nederweert.  
De Genealogische dag biedt de bezoekers de 
kans om met hulp van deskundige vrijwilligers 
meer te weten te komen over hun voorouders. 
Het onderzoek is gratis. Belangstellenden 
kunnen van 10.00 uur tot 16.00 uur terecht in de 
studiezaal van het Erfgoedcluster aan de 
Beekstraat 54 in Weert (het voormalige 
gemeentehuis). 
De Genealogische dag in 2015 is door circa 225 
belangstellenden bezocht.

Beschikbare informatie 
U kunt gegevens opvragen en inzien tot vijf 
generaties terug. Uw voorouders moeten 
ingeschreven hebben gestaan in een gebied dat 
begrensd wordt door de  gemeenten Budel, 
Maarheeze, Kinrooi(B) Maaseik (B), 
Nederweert,  Roermond, Roggel, Someren en 
Weert.  
Digitaal zijn de gegevens beschikbaar uit de 
burgerlijke stand  die teruggaat tot 1796, en de 
Doop- Trouw en Begrafenisregisters die zelfs tot 
1550 teruggaan. Verder zijn de kadastrale 
kaarten digitaal in te zien. Alle percelen, 
gebouwen en andere objecten op de kaart 
worden in een database opgenomen. Deze 
gegevens worden aan de percelen gekoppeld 
en er zijn bijvoorbeeld genealogische 
gegevens aan toegevoegd. Hierdoor ontstaat 
een geografisch overzicht van alle percelen 
en hun eigenaar met alle bijbehorende 
informatie door de tijd heen.  
Zo mogelijk kunt u een uitdraai van de 

digitaal beschikbare gegevens meenemen.

Handig om mee te nemen 
Om de belangstellenden goed van dienst te zijn, 
is het raadzaam om zoveel mogelijk 
persoonsgegevens van uw ouders of grootouders 
mee te nemen. Denk daarbij aan de volledige 
voornamen en achternaam, de geboortedate en 
huwelijksdata. Een trouwboekje bevat al deze 
gegevens. Aan de hand hiervan kan het 
onderzoek naar uw eigen familie van start gaan.
Sommige persoonsgegevens zijn wettelijk (nog) 
niet openbaar. Dat zijn:  
akten van geboorten jonger dan 100 jaar, akten 
van huwelijk jonger dan 75 jaar en de akten van 
overlijden jonger dan 50 jaar. 

Gratis 
Aan het onderzoek en de uitdraai tijdens deze 
Genealogische dag zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie over deze activiteit vindt u op 
de website www.erfgoedhuisweert.nl

Wanneer: 14 mei 2016 om 10:00 uur

Waar: Studiezaal van het 
Erfgoedcluster te Weert, Beekstraat 54 
Weert.

Genealogische markt 2015.
Foto Erfgoedcluster Weert

http://www.erfgoedhuisweert.nl
http://www.erfgoedhuisweert.nl
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Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische 
verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 
maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch 
onderzoek’ onderschreven. Het Centraal Bureau 
voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van 
het ‘Voorzittersoverleg’. De ‘Zeven pijlers’ 
vormen samen een ‘code of practice’ van het 
genealogisch onderzoek:

1. Bereid je genealogisch onderzoek goed voor.
2. Ga kritisch om met je bronnen van informatie.
3. Verantwoord de bron van je informatie.
4. Bouw een solide bewijsvoering op.
5. Respecteer privacy en persoonlijke levenssfeer.
6. Respecteer het auteursrecht.
7. Deel het resultaat van je genealogisch 
onderzoek.

De deelnemers aan het Voorzittersoverleg zullen 
het gebruik van de ‘Zeven pijlers’ als code of 
practice promoten in het kader van de 
bevordering van de kwaliteit van het 
genealogisch onderzoek. 

Toelichting

Bij het 
Voorzittersoverleg 
bestond de behoefte een 
gezamenlijk instrument te hebben om 
daarmee de kwaliteit van het genealogisch 
onderzoek in Nederland te kunnen bevorderen 
en genealogische onderzoekers een houvast te 
geven door te formuleren wat de goede 
gebruiken zijn.

In de ‘zeven pijlers’ zien we de onderdelen terug 
van het genealogisch onderzoeksproces, van 
voorbereiding tot en met het uitdragen van de 
resultaten. Belangrijk daarbij is op een 
verantwoorde manier om te gaan met informatie, 
inclusief het respecteren van de persoonlijke 
levenssfeer en het recht doen aan het werk van 
collega-onderzoekers.

Het Centraal Bureau voor Genealogie zal de 
‘zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ 
ondermeer via zijn publicaties uitdragen.  
In deze nieuwsbrief komen de pijlers ook 
aanbod. 

Wil je weten waar in Brabant gedurende de 
afgelopen eeuwen de meeste kinderen werden 
geboren? Hoe ver uit elkaar de geboorteplaatsen 
van Brabantse huwelijkspaartjes lagen? Of welke 
regio de meeste criminelen heeft voortgebracht? 
Die vragen kun je niet beantwoorden door te 
zoeken in de stamboomdatabase van het 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC). Maar nu is er open data, zodat je zelf 
aan de slag kunt met deze historische 
persoonsgegevens!

Wat zit er in deze dataset?
De dataset bevat meer dan 15 miljoen 
persoonsvermeldingen - de grootste collectie 
stamboomgegevens in Brabant - en beslaat een 
periode van ruim vier eeuwen. Het gaat kortweg 
om dezelfde indexen en afbeeldingen die ook via 
de zoekmachine op onze eigen website 
toegankelijk zijn:

• Doop-, trouw- en begraafboeken (deels met 
afbeeldingen)

• Burgerlijke stand geboorte-, huwelijks-, 
overlijdensregisters (deels met afbeeldingen)

• Bevolkingsregister (alleen Noordoost-Brabant, 
met afbeeldingen)

• Memories van successie (zonder afbeeldingen)
• Militieregisters (alleen Noordoost-Brabant, 

met afbeeldingen)
• Gevangenisregisters (met afbeeldingen)

Meer informatie kunt u lezen via : 
http://www.bhic.nl/open-data
Bron: Persbericht BHIC, 5 april 2016

OPEN DATA

ZEVEN PIJLERS VAN HET GENEALOGISCH ONDERZOEK

http://www.bhic.nl/open-data
http://www.bhic.nl/open-data


SECTIE GENEALOGIE LGOG JAARGANG 6 NUMMER 1 2016

PAGINA �6

NIEUWE WEBSITE VAN ROOYNET, VENRAY EN OMGEVING

Heden, verleden en toekomst 
van Venray komen nu samen 
op één scherm.In een 
bomvolle raadszaal van de 
gemeente Venray werd op 

vrijdag 18 maart 2016 de nieuwe website van 
RooyNet gelanceerd.

Op RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, 
films, geluiden en documenten. Deze zijn door 
de deelnemende organisaties verzameld, 
gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk 
gemaakt voor een groot publiek.

U kunt informatie vinden/zoeken over : 
Aktiviteiten; Deelnemers; Doe mee, Nieuws; 
Opgelost; Rooynet; Sponsors; Thema’s; Zoeken 
en Help.

Kijk verder op : RooyNet

Via RooyNet is ook het digitaal archief van Peel 
en Maas toegankelijk. Dit weekblad verschijnt 
sinds 1880 in Venray. De oorspronkelijke naam 
van dit nieuws- en advertentieblad luidde "de 
Venrayse Courant". In 1881 werd de naam 
gewijzigd in Maas en Peel. Na overname in 1887 
door de familie van den Munckhof kreeg het 
blad de naam die het thans nog draagt: Peel en 
Maas.

Op de website vindt u de jaargangen van Peel en 
Maas vanaf 1880 met uitzondering van de jaren 
1881-1887, 1892, 1894, 1913 en 1915. Het weekblad 
wordt tot op de dag van vandaag uitgegeven 
door van den Munckhof. 

Kijk verder op : Peel en Maas

Bent je op zoek naar genealogische gegevens ga 
dan naar de site van het gemeentearchief in 
Venray. Daar vindt je meer dan 600.000 
persoonsvermeldingen.

http://rooynet.nl/
http://peelenmaas.rooynet.nl
http://rooynet.nl/
http://peelenmaas.rooynet.nl

