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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
6 & 13 oktober 2017 13:30 
Vroedvrouwen, vondelingen 
en anti-vaxxers  (RHCL)
7 oktober 2017 10:00 
HCC!genealogiedag, 
Rotterdam
18 oktober 2017 19:30  
GensDataPro (NGV), 
Schinveld
24 oktober 2017 19:30 
Privacy & Auteursrecht bij 
Publicaties (NGV), Sittard
5 november 2017 10:00  
Genealogische 
Ontmoetingsdag (B)
29 november 2017 19:30 
GensDataPro (NGV)

Bijdragen van Rob van 
Drie, Arno Coopmans en 
Fred Baltus  
Foto’s : Fred Baltus, Arno 
Coopmans

GENEALOGISCH ONDERZOEK
PIJLER 3: VERANTWOORD DE BRON VAN JE INFORMATIE

Het voorzittersoverleg van genealogische verenigingen 
onderschreef op 21 maart 2015 de zeven pijlers van het 
genealogisch onderzoek. De verenigingen dragen de zeven 
pijlers uit als code of practice om zo de kwaliteit van het 
genealogisch onderzoek te bevorderen. In dit tijdschrift worden 
ze één voor één besproken en toegelicht. Deze keer pijler 3: 
‘Verantwoord de bron van je informatie’.

Rob van Drie

Voor jezelf en voor je collega-onderzoeker
Tijdens het onderzoek verzamel je als genealoog informatie over de 
personen en families waar je onderzoek naar doet en dat leg je vast 
in je administratie. Dat kan op papier zijn, maar ook in een 
desktopprogramma of webservice die je gebruikt. Welke 
registratievorm je ook hanteert, het is belangrijk om van elk stukje 
informatie dat je erin verwerkt precies vast te leggen wat de 
herkomst is. 
In de eerste plaats kan je zo later nog zien waar je een bepaald 
gegeven vandaan hebt, in welk boek of in welk archief je het 
gevonden hebt, op welke website. Je kunt het zo nodig weer 
opzoeken om te controleren of je de informatie juist hebt 
geïnterpreteerd. Heb je de datum correct overgenomen, de 
familierelaties goed ontrafeld?

In de tweede plaats geef je, wanneer je de resultaten van je 
onderzoek deelt met anderen, je collega-onderzoekers de 
gelegenheid om de kwaliteit ervan te beoordelen en je aannames en 

https://www.rhcl.nl/nl/info/maand-vd-geschiedenis-bij-het-rhcl/vroedvrouwen-vondelingen-en-anti-vaxxers-1/
https://www.rhcl.nl/nl/info/maand-vd-geschiedenis-bij-het-rhcl/vroedvrouwen-vondelingen-en-anti-vaxxers-1/
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2017/10/07/1398/-/hcc-genealogiedag-in-stadsarchief-rotterdam.html
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListIntros&site=LBZ&frams=n&cfilter=AFD
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListIntros&site=LBZ&frams=n&cfilter=AFD
http://www.familiekunde-limburg.be
http://www.familiekunde-limburg.be
https://www.rhcl.nl/nl/info/maand-vd-geschiedenis-bij-het-rhcl/vroedvrouwen-vondelingen-en-anti-vaxxers-1/
https://www.rhcl.nl/nl/info/maand-vd-geschiedenis-bij-het-rhcl/vroedvrouwen-vondelingen-en-anti-vaxxers-1/
https://genealogie.hcc.nl/agenda/icalrepeat.detail/2017/10/07/1398/-/hcc-genealogiedag-in-stadsarchief-rotterdam.html
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListIntros&site=LBZ&frams=n&cfilter=AFD
http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?action=ListIntros&site=LBZ&frams=n&cfilter=AFD
http://www.familiekunde-limburg.be
http://www.familiekunde-limburg.be
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
http://genealogie.lgog.nl
https://twitter.com/sglgog
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conclusies te controleren aan de hand van je 
bronvermeldingen. 

Verwijs naar wat je zelf gezien hebt
Belangrijkste uitgangspunt bij het vastleggen 
van de herkomst van je informatie is: ‘verwijs 
naar wat je zelf gezien hebt’, dat is je bron. 
Komt de geboortedatum van een voorouder 
uit een gepubliceerde genealogie dan is dat 
de bron, en niet de geboorteakte of 
doopinschrijving die de auteur gezien heeft. 
Je noteert het boek als bron en weet dan 
dat je dit gegeven nog eens moet 
controleren aan de oorspronkelijke bron, 
de akte zelf. Zo voorkom je dat je bij 
publicatie van je onderzoek een eventuele 
fout herhaalt. Dergelijke repeterende 
fouten komen we regelmatig tegen in 
publicaties en op internet.

Neem je de gegevens van een huwelijksakte over 
uit een online bronbewerking als WieWasWie, 
Alle Friezen of de website van een 
archiefinstelling, dan is dat je bron, en niet de 
originele akte waar de website naar verwijst (met 
een ‘vlaggetje’ in je administratie zodat je weet 
dat je de originele bron nog moet bekijken).     

Verantwoording van gegevens uit eerder 
onderzoek
Gepubliceerde resultaten van onderzoek zijn er 
in twee hoofdvormen, in druk en op internet. Bij 
de verantwoording ervan is het handig om een 
vast systematiek aan te houden. Genealogisch 
onderzoek is een historische discipline. Daarom 
kunnen we de bronverantwoording goed aan 
laten sluiten bij wat onder historici gebruikelijk 
is. 

Voor een boek of tijdschriftartikel ziet een 
volledige verantwoording er dan bijvoorbeeld als 
volgt uit. De eerste keer dat je gegevens uit een 
boek overneemt vermeld je auteur, titel, plaats 
en jaar van uitgave en vervolgens de bladzijde(n) 
waarop de informatie voorkomt, bijvoorbeeld: 
Bert Hogervorst, Van Warmerdam en 
Warmerdam uit de Bollenstreek 
(Noordwijkerhout 2014) 18-19. Bij meervoudig 
gebruik van een bron kan de verwijzing korter: 
Hogervorst, Van Warmerdam en Warmerdam, 
324-328. 

Bij 
overname uit een tijdschrift vermeld 
je auteur, titel artikel, titel tijdschrift, jaargang, 
jaar, de bladzijdenummers van begin en eind, en 
de bladzijde(n) waar de informatie gevonden is, 
bijvoorbeeld: Tiny Hofman, ‘Een “Waalse” 
voorvader: Adriaen le Maitre (circa 1619-1698), 
Gens Nostra 71 (2016) 40-50, ald. 45.

Bij een verantwoording op basis van een website 
is het van belang aan te geven wat de 
publicatiedatum van de gegevens is (als deze 
tenminste wordt gegeven) en de datum waarop je 
de site raadpleegde. Internet is een vluchtig 
medium en de inhoud van een site kan na 
raadpleging gewijzigd zijn. Bijvoorbeeld: 
Stichting Familiearchief De Clercq, internet 
(www.familiedeclercq.nl) ‘Genealogie’, Xa Pieter 
de Clercq (1700-1757), geraadpleegd 5 februari 
2016. 

Verantwoording van informatie uit 
archiefbronnen
Bij verantwoording van archiefbronnen werk je 
van algemeen naar bijzonder: 
archiefbewaarplaats, volgnummer van archief of 
collectie, naam archief of collectie, volgnummer 
in de inventaris, korte beschrijving, vindplaats 
binnen het archiefstuk (folionummer, 
paginanummer of aktenummer). 
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Bijvoorbeeld: 
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, W017, 
Stadsgerecht Woerden, inv.nr. 128, Resolutieboek 
1710-1721, folio 55.  
 
Archieven geven soms een citeerinstructie die 
kan helpen bij het maken van een goede 
bronverantwoording.
Wanneer niet de originele bron is bekeken, op 
de originele informatiedrager, maar een 
beeldkopie (fotokopie, microfilm, scan), dan 
verwijs je daarnaar.

Bijvoorbeeld: 
Centraal Bureau voor Genealogie, Bevolkingsregister 
Barwoutswaarder 1882-1919 (microfiche), deel 1, blad 
45 (fiche 12).

Dezelfde bron online: 
Familysearch, internet (www.familysearch.org), 
Bevolkingsregister Barwoutswaarder 1882-1919 
(scan), deel 1, blad 45 (scan 50 van 435), geraadpleegd 7 
februari 2016.  
Is niet de originele bron bekeken, maar een 
afgeleide of bewerking daarvan (database, index, 
transcriptie) dan wordt die beschreven.

Bijvoorbeeld: 
A. van der Tuijn, Monsterrollen van de weerbare 
mannen in de Hollandse dorpen 1652-1653, 

Eikenduinen en Half Loosduinen, Hollandse 
Genealogische Databank (www.hogenda.nl), 
geraadpleegd 15 februari 2016.

Kort samengevat
De hier boven gegeven voorbeelden zijn slechts 
enkele van de vele mogelijke vormen van 
bronnen waaraan historische persoonsgegevens 
ontleend kunnen zijn en de bijpassende 
bronverantwoording. Belangrijkste vuistregel 
daarbij is dus: ‘verwijs naar wat je zelf gezien 
hebt’.   

Volgende keer pijler 4: ‘Bouw een solide 
bewijsvoering op’

Meer informatie over de kritische 
genealogische methode en het genealogisch 
onderzoeksproces is te lezen in Rob van Drie, 
Verborgen verleden; Het stamboomboek 
[Zwolle 2014] 22-23 en 76-84.

Rob van Drie is hoofd van de sectie expertise 
en plaatsvervangend directeur van het CBG 
Centrum voor familiegeschiedenis. 

SOCIAL MEDIA

De Sectie genealogie is ook aanwezig op Social 
Media. Zo is er een twitteraccount, @SGLGOG, 
dat meer dan 200 volgers heeft. De sectie is ook 
actief op Facebook, met ondermeer een “vaste” 
pagina (247 volgers) en een pagina (120 leden) 
waar leden en niet-leden onderling vragen 
kunnen stellen. Bij deze laatste pagina kan men 
aangeven dat men lid wil worden.

https://twitter.com/sglgog
https://www.facebook.com/SectieGenealogie/
https://www.facebook.com/SectieGenealogie/
https://www.facebook.com/groups/sglgog
https://twitter.com/sglgog
https://www.facebook.com/SectieGenealogie/
https://www.facebook.com/SectieGenealogie/
https://www.facebook.com/groups/sglgog
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HCC!GENEALOGIEDAG

Op zaterdag 7 oktober wordt de HCC!
genealogiedag gehouden op de 2e verdieping van 
Stadsarchief Rotterdam. Daar wordt een 
genealogische markt gecreëerd waar de 
softwaremakers van de bekendste genealogische 
programma’s aanwezig zullen zijn.Verder is er 
een Helpdesk aanwezig die bemand zal worden 
door medewerkers van het archief en regionale 
verenigingen. Ook worden er door het archief 
lezingen en rondleidingen gegeven.

Deelnemers 
Deelnemers aan deze genealogische dag zijn o.a:
HCC!genealogie met demo's WieWasWie ,Open 
Archieven, Geneaal en HuMo-gen. HCC!zuid-
holland en de NGV-Rotterdam.

De leveranciers van genealogische 
computerprogramma’s: Aldfaer, Brother's 
Keeper, GensDataPro, PRO-GEN, voor de 
Apple Reunion en de internationaal 
georiënteerde websites Geneanet, MyHeritage 
en FamilySearch.

Daarnaast doen ook mee het CBG , 
DNAgezocht, Genealogisch Erfgoed Magazine, 
Indische Genealogische Vereniging, Nederlandse 
Kring voor Joodse Genealogie, Ons 
Voorgeslacht, Plaatsengids, Pro-book, PRO-
GEN Gebruikersgroep en de Stichting 
Surinaamse Genealogie

Programma 
Een dag lang op zoek naar uzelf, uw ouders, uw 
voorouders. Een rijke en afwisselende dag met 
informatiemarkt, alles over genealogische 
computerprogramma's, presentaties, lezingen, 
rondleidingen, een adviespunt archiefstukken en 
een Helpdesk voor stamboomonderzoekers. Een 
uitgelezen kans om antwoord te vinden op alle 
vragen over stamboomonderzoek.Gedurende de 
dag worden er rondleidingen en presentaties 
verzorgd.  (flyer)

Lezingen 
Er worden op de Landelijke Geneaologiedag ’s 
ochtend en ’s middags twee lezingen  gegeven. 
Een door stadshistoricus Arie van der Schoor. 
Hij  gaat het hebben over de pech van de Pools-

Rotterdamse Abraham Tuschinski. Deze migrant 
stichtte in Rotterdam zijn bioscoop-imperium. 

Bij het bombardement van 14 mei 1940, op zijn 
verjaardag, verloor Tuschinski al zijn 
Rotterdamse theaters. Zijn enige Amsterdamse 
theater staat er nu nog steeds. Abraham 
Tuschinski kwam om in  Auschwitz op 17 
september 1942. De geschiedenis van Tuschinski 
staat voor die van de vele migranten die voor de 
Tweede Wereldoorlog uit Oost-Europa vluchtten 
en via Rotterdam naar Amerika wilden, maar 
soms in de havenstad bleven hangen.

Projectmanager publieksbereik van het archief 
René Spork gaat het hebben over het geluk van 
het Stadsarchief. Het reilen en zeilen van het 
Stadsarchief is geen bezigheidstherapie voor de 
zittende medewerkers maar dient een hoger 
doel: zorgen dat de archieven en collecties 
optimaal worden benut door een zo groot 
mogelijk publiek. Daarin slagen bepaalt ‘het 
geluk’ van het Stadsarchief. Rene Spork laat zien 
wat daar allemaal bij komt kijken. ‘Geluk’ is het 
thema van de Maand van de Geschiedenis 2017. 

Zaterdag 7 oktober, 10:00 - 16:00
Stadsarchief Rotterdam
Hofdijk 651 
Rotterdam

https://genealogie.hcc.nl/images/pdf/Flyer-Rotterdam-2017.pdf
https://genealogie.hcc.nl/images/pdf/Flyer-Rotterdam-2017.pdf
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HELP DE 19E-EEUWSE MAASTRICHTENAREN OP WIEWASWIE

Het Regionaal Historisch Centrum Limburg 
(RHCL) zette een nieuwe serie 
bevolkingsregisters uit Maastricht op 
VeleHanden. Vrijwilligers kunnen deze via 
internet helpen ontsluiten.

Eerder succes 
Het RHCL koos in 2014 voor digitalisering en 
ontsluiting van de bevolkingsregisters uit de 
periode 1890-1920, in het kader van een 
gezamenlijk project met het CBG, Stadsarchief 
Rotterdam en Stadsarchief Breda: WieWasWie-
bevolkingsregisters. In nog geen vier maanden 
werden deze registers door de vrijwilligers 
dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Inmiddels 
kunnen de 127 registers online geraadpleegd 
worden via WieWasWie!

In navolging van dit succes, kiest het RHCL er 
nu voor om de registers uit de periodes 
1860-1880 en 1880-1890 te ontsluiten via het 
WieWasWie-bevolkingsregistersproject. 
Ditmaal gaat het om 89 registers zo’n 7 meter 
aan archiefmateriaal, en welgeteld 18.551 scans.

WieWasWie-bevolkingsregisters op 
VeleHanden 
Via VeleHanden voeren vrijwilligers de gegevens 
uit de bevolkingsregisters in. Bijzonder aan het 
project is dat het RHCL er niet alleen voor 
staat. In tegenstelling tot andere ‘crowdsourcing’ 
projecten op het VeleHanden platform, stapte 
het RHCL samen met Stadsarchief Breda en 
Stadsarchief Rotterdam in 2014 in het 
WieWasWie-project. De ontsloten 
bevolkingsregisters zijn straks allemaal 
beschikbaar via WieWasWie.

Helpen 
Wil je meedoen? Graag, want vele handen 
maken licht werk! Maak een account aan te 
maken op het VeleHanden.nl. Het is gratis en 
bovendien spaar je voor leuke beloningen, zoals 
rondleidingen, boeken en een gratis WieWasWie 
jaarabonnement! 
Bron: WieWasWie blog

WEBSITE GEMEENTEARCHIEF VENRAY

Met ingang van 2 augustus 2017 is de website 
van het gemeentearchief Venray niet meer 
bereikbaar. Alle informatie die op de website 
te vinden was is opgenomen in de 
erfgoedwebsite RooyNet.

Hier kunt u voortaan terecht voor uw 
genealogisch onderzoek (onderdeel Personen) 
en voor het raadplegen van het 
archievenoverzicht en de bibliotheek van het 
gemeentearchief .
Het totaal bestand bevat gegevens over 
705.876 personen.
Met de online beeldbank, het krantenarchief 
Peel en Maas en de genealogische bronnen is 
RooyNet nu meer dan ooit het Geheugen van 
Venray.

http://www.gemeentearchiefvenray.nl
https://rooynet.nl
http://wiewaswieblog.nl/2016/06/help-de-19e-eeuwse-maastrichtenaren-op-wiewaswie/
http://wiewaswieblog.nl/2016/06/help-de-19e-eeuwse-maastrichtenaren-op-wiewaswie/
http://www.gemeentearchiefvenray.nl
https://rooynet.nl
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RECONSTRUCTIE VAN GEZINNEN IN BLERICK (1575 - 1819)

Op woensdag 20 
september 2017 om 19.30 
uur presenteerde 
Heemkundekring 
“Blariacum” de DVD met 
gegevens van “Gezinnen 
Blerick 1575 – 1819” in het 
Activiteitencentrum 
“Zalserhaof” in Hout 
Blerick. Er waren meer 
dan 50 belangstellenden 
aanwezig.

Deze nieuwe 
“gezinsklapper” DVD,  is 

een herziene, verbeterde en 
aangevulde uitgave; met  plus minus 5500 
veranderingen. De gegevens komen uit de 
verscheidene doop-, trouw- en begraafregisters.

De doop-, trouw- en begraafregisters gaan in 
Blerick terug tot het jaar 1575, wat uitzonderlijk 
vroeg is. Ze zijn jammer genoeg niet helemaal 
compleet. 

In 1800 ging het Noord-Limburgse Blerick, 
samen met de dorpen Baarlo en Bree, op in de 
gemeente Maasbree. De invoering van de 
burgerlijke stand in de nieuwgevormde gemeente 
Maasbree is niet vlekkeloos verlopen. Zo werden 
er nogal wat kinderen wel gedoopt, maar niet bij 
de burgerlijke stand aangegeven. Controle van de 
gegevens van Doop-,Trouw- en Begraafregisters 
en burgerlijke stand over en weer, ook. op datum 
en spelling was en is daarom zonder meer 
noodzakelijk.

Genealoog Chrit Klerken ( ook lid van de Sectie 
Genealogie) is zich bezig blijven houden met de 

Blerickse gezinnen en publiceerde hierover in 
het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie. 
Daarbij heeft hij geraadpleegd: de doop-, trouw- 
en begraafregisters van Blerick en van andere 
parochies; verder het Schepenbankarchief 
Blerick en de burgerlijke stand van diverse 
omliggende gemeenten. 

Deze DVD is een herziene, verbeterde en 
uitgave van de doop-, trouw- en begraafregisters 
van Blerick met vele correcties, aanvullingen en 
vooral verwijzingen. Deze mutaties zijn door 
vier leden van de Heemkundekring Blariacum 
ingebracht in een nieuw bestand.

De DVD 
“Gezinnen in 
Blerick 1575 – 
1819” kan vanaf 
21 september 
2017 besteld 
worden.
De kosten voor 
het bestellen 
van de DVD 
( 12,50 Euro 
plus de 

verzendkosten 
van 3,95 Euro ) totaal 16,45 Euro.
Bestellingen kunnen geplaatst worden via het E-
mailadres : 
penningmeester@heemkundekringblariacum.nl

Lees hier meer. 

LTG

Lid van het LGOG? Dan kan je voor slechts €25,- 
per jaar lid worden van de sectie en daarvoor elke 
jaar 4 prachtige tijdschriften ontvangen. 
Aanmelden via info@lgog.nl

mailto:penningmeester@heemkundekringblariacum.nl
http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=3546
mailto:info@lgog.nl
mailto:info@lgog.nl
mailto:penningmeester@heemkundekringblariacum.nl
http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=3546
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Oktober is de Maand van de Geschiedenis, hét 
grootste historische evenement van Nederland. 
Aan de hand van het thema 'Geluk' vind je door 
het hele land lezingen, debatten, colleges, films, 
rondleidingen, tentoonstellingen, fietstochten, 
proeverijen en nog veel meer.

Vroedvrouwen, vondelingen en anti-vaxxers zijn 
verbonden door moederzielen, hun geluk en 
ongeluk. Wat brengt een moederziel er 
bijvoorbeeld toe een kindje te vondeling te 
leggen, moederziels alleen? Welk lief en leed 
deelde het doorgangshuis met moeders en hun 
baby’s? En waarom lieten mensen in godsnaam 
hun kinderen niet vaccineren?

Eerste lezing op vrijdag 6 oktober 2017 
In deze lezingencyclus presenteren Régis de la 
Haye, Truus Wanrooij-Roks, Constance van der 
Putten en Willibrord Rutten hun verhaal. Zo 
vertelt Willibrord Rutten hoe men in de Franse 
tijd korte metten maakte met 
vaccinatieweigeraars. Régis en Truus vertellen 

over de 600 kinderen die tussen 1804 en 1830 te 
vondeling gelegd werden in Maastricht, en 
Constance van der Putten deelt de goede en 
slechte tijden van het doorgangshuis.

Programma 
13.30  Inloop met koffie en vlaai
14.00  Start - korte introductie door Barbara 
Beckers
14.05  'Vondelingen: voor het ongeluk geboren' 
door Régis de la Haye en Truus Wanrooy-Roks
14.30  Vragenronde
15.00  Pauze
15.15  'De geschiedenis van het doorgangshuis' 
door Constance van der Putten
15.45  'Wij brengen U geluk! Vaccinatiedwang in 
Nederland 19e-20e eeuw' door Willibrord 
Rutten
16.15  Vragenronde
17.00 - 18.00 Borrel 

Let op: Deze lezingenmiddag vindt twee keer 
plaats! Ben je verhinderd op 6 oktober dan is er 
op 13 oktober 2017 een herkansing. In plaats van 
Constance van der Putten zal dan Marianne 
Nieuwenhuijzen spreken over 'Vroedvrouwen en 
opleiden door de eeuwen heen'. 
Praktische informatie
Datum en tijd: vrijdag 6 oktober, 13:30 - 18:00 
uur
Locatie: Regionaal Historisch Centrum 
Limburg, Sint Pieterstraat 7, Maastricht
Toegang: gratis,  Aanmelden: t/m 1 oktober 2017  
via e-mail: smeets@rhcl.nl

Lees hier meer.

VROEDVROUWEN, VONDELINGEN EN ANTI-VAXXERS 

LTG

Geen lid van het LGOG? Dan kan je voor slechts 
€30,- per jaar een abonnement krijgen op het 
LTG. Nog beter is natuurlijk lid worden van het 
Koninklijk LGOG en de Sectie Genealogie.  
Aanmelden via info@lgog.nl of via 043-3212586.

mailto:info@lgog.nl
mailto:info@lgog.nl
mailto:smeets@rhcl.nl
https://www.rhcl.nl/nl/info/maand-vd-geschiedenis-bij-het-rhcl/vroedvrouwen-vondelingen-en-anti-vaxxers-1/
mailto:smeets@rhcl.nl
https://www.rhcl.nl/nl/info/maand-vd-geschiedenis-bij-het-rhcl/vroedvrouwen-vondelingen-en-anti-vaxxers-1/
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De Sectie Genealogie 
van het LGOG ruimt 
op! 

De jaargangen t/m 
2011 van het 
Limburgs Tijdschrift 
voor Genealogie 
zijn thans 
verkrijgbaar voor 
€10,- voor een 
volledige jaargang.

De jaargangen vanaf 2012 zijn nog verkrijgbaar 
voor de gebruikelijke prijs van €25,-.
Losse nummers kosten €7,50. Alle prijzen zijn 
exclusief eventuele verzendkosten.

Bestellen kan via het sturen van een e-mail naar 
info@lgog.nl.
U kunt ook bellen naar  : 043-321 25 86
(maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00 
uur.)

15E GENEALOGISCHE ONTMOETINGSDAG LIMBURG (B)

Op zondag 5 november 2017 heeft Kon. Ver. 
Familiekunde Vlaanderen - Prov. Limburg vzw 
i.s.m. Heemkundekring Achel en de Basisschool 
Achel een genealogische ontmoetingsdag. Deze 
dag vindt plaats van 10:00to 17:00 uur in de 
Michielshof, Michielsplein 3, 3950 Achel.

Op deze dag vindt men de volgende infostanden:
• Sectie Genealogie van jet Koninklijk LGOG
• Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede 

Stede" Hamont,
• Geschied- en Heemkundige Kring St.-

Huibrechts-Lille,
• Heemkundige Kring Neerpelt,
• Heemkundige Kring Hechtel-Eksel,
• Heraldische ontwerpen en wapenbrieven,
• Erfgoed Lommel Werkgroep Familiekunde,
• PRO-GENgebruikersgroep Limburg,
• Heemkundekring "Baronie van Cranendonck" 

Budel (NL)

• Heemkundekring "Weerderheem" 
Valkenswaard (NL),

• Antiquariaat Heraldiek (NL),
• Wapenschilddeskundige, computerbestanden 

met gegevens over uw voorouders
en de stambomen van de leerlingen Basisschool 
Achel.

Gratis toegang - ruime parking op het 
Michielsplein achter de kerk.

Vergeet ook niet het Achels familiecafé (stand 18 
in de zaal): de ideale plaats om andere 
genealogen te ontmoeten of te leren kennen!!
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