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Wegens onvoorziene omstandigheden kon onze docent I. Gilisen niet
aanwezig zijn.
Een alternatief programma werd opgesteld met volgende onderwerpen:
1. Inleveren van de bijdragen voor onze CD-ROM
“Genealogie uit Limburg – 2006”
-

Achternamen uit parochieregisters
Bidprentjes en doodsbrieven
Limburgse kwartierstaten (gebruik het
Limburgse geslachten (gebruik het
PR&BS-bestanden
Volkstellingen
VVF-indexen

model)
model)

Deze projecten werden nogmaals overlopen.
2. a. Hernieuwing ledenabonnementen 2006
Voor € 10,00 p.p. ontvingen ruim 50 leden een toegangsbadge
voor de 5 vormingsavonden in 2006 om in de lineyard te steken
(vorig jaar ontvangen). Wij verzoeken deze lineyard volgend
jaar tijdens de vormingsavonden te dragen als identificatie.
Volgende vormingsavond
donderdag 26 januari 2006
om 19.30 uur
SYNTRA Genk
Kerkstraat 1, 3600 Genk
(Winterslag)
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Wij heten ook enkele nieuwe personen welkom als lid van onze
vereniging:
- Ernest François uit Herk-de-Stad (wordt lid)
- Joseph (Louis) Pijkels uit Genk
- Clement Vandersmissen
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De leden die een bijdrage leveren voor de CD-ROM “Genealogie uit
Limburg – 2006”, ontvangen deze gratis tijdens de vormingsavond
van 26 januari 2006.
Voor de aankoop van deze cd-rom gelden trouwens de volgende
tarieven:
Lid 2006 + deed
inzending voor CD2006

GRATIS

Afhalen op een
vormingsavond in 2006

Lid 2006 zonder inzending
voor CD2006

5,00 EUR

Afhalen

Lid 2006 met of zonder
inzending voor CD2006

1 extra exemplaar CD2006
aan 5,00 EUR

Afhalen

Geen lid + deed inzending
voor CD2006

10,00 EUR
12,50 EUR

Afhalen
Per post

Geen lid (geen inzending)
Kocht ook de CD2005…

20,00 EUR
15,00 EUR

Per post of afhalen
Per post of afhalen

Promotie op beurzen

15,00 EUR

Meenemen

b.Vormingsavonden in 2006
De vormingsavonden gaan door in het SYNTRA GENK op donderdag
26 januari 2006
23 maart 2006
18 mei 2006 (*)
28 september 2006
23 november 2006
(*) afwijkend van het principe van de 4e donderdag van de oneven maanden.
Hebt u onderwerpen of thema’s die u wilt behandeld zien tijdens onze
vormingsavonden te Genk, laat het ons gerust weten, wij passen onze
lessen aan.
3. Bevraging websites onder onze leden (t.b.v. CD-ROM
"Genealogie uit Limburg - 2006")
Leden die een eigen genealogische website hebben, worden
verzocht deze mee te delen zodat we de website kunnen
publiceren op onze cd-rom. Ook verbeteringen zijn welkom.

Bezoek de
PRO-GENgebruikersgroep
LIMBURG op het web
www.pro-gen.be
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Romain Berings - http://users.skynet.be/fa055575/
André Bosmans - http://home.tiscali.be/be054794/42/
Jean Buysmans - http://users.telenet.be/buysmans.jean/
Jean-Pierre Ferson - http://users.skynet.be/ferson/
Ivo Gilisen - http://users.telenet.be/ivo.gilisen
Jaak Heeren - http://users.telenet.be/jaak.heeren/
Marie-Louise Jacobs – http://home.tiscali.be/be054794/42/ en
http://users.tijd.com/~tdn19825/
Bob Joosten - http://users.skynet.be/bob.joosten/
Luc Klaps - http://www.pro-gen.be
Mathieu Kraewinkels - http://users.skynet.be/kraewinkels
Jean-Pierre Neven - http://users.skynet.be/jneven/
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Louis Schepers - http://users.skynet.be/louisschepers/
Jaak Simons - http://users.telenet.be/jaak.simons/
Geert Vandervoort - http://home.scarlet.be/~gv910496/
Jozef Van de Ven - http://www.vandevenjos.be

Vormingsavond
24 november 2005
53 aanwezigen

4. De CD-ROM "Bidprentjes NGV-Zuid-Limburg" (presentatie
Luc Klaps)
- verdeling aan de leden die deze CD-ROM hebben besteld
- installatie en demonstratie
Meer informatie over deze cd-rom vindt u op
http://zuidlimburg.ngv.nl/
Op http://www.foxitsoftware.com/ vindt u Free PDF Reader, een alternatief
programma voor het gebruik van de alomgekende Acrobat Reader van
Adobe, http://www.adobe.com/products/main.html.
Het maken in PRO-GEN van een kwartierstaatwaaier (PDF-document), gebeurt vele
malen sneller met Free PDF Reader.
Wim Brinkhaus waarschuwt ons echter wel dat het gebruik van de Bidprentjes CD van
NGV-Zuid-Limburg, voor wie ze kocht, niet werkt met deze PDF-reader.

5. “Documentenbeheer en PRO-GEN” (presentatie door ons
lid Guido Desutter)
•

Hoe en waar wordt een verzameling documenten (akten,
scans van bidprentjes, foto's, brieven, geschreven of
gedrukte memorabilia, familiale rubrieken,...)
bijeengebracht en opgeborgen?

•

Hoe link ik deze verzameling gegevens voor gebruik in
PRO-GEN?
Op http://users.telenet.be/luc.klaps/20051124.htm is hieromtrent een
bestand te downloaden. Het paswoord is “Guido” (zonder quotes,
opgelet wel met hoofdletter).

PAUZE, met gratis consumptie voor de vernieuwde abonnees
6. Rondetafelgesprek over alles en nog wat, door en voor de
leden van onze vereniging (moderator Jean-Pierre Neven)
Onderwerpen voor onze
vormingsavonden
Hebt u onderwerpen of
thema’s die u wilt
behandeld zien tijdens onze
samenkomsten te Genk,
laat het ons gerust weten,
wij passen onze lessen
aan.
ivo.gilisen@pro-gen.be
bob.joosten@pro-gen.be
luc.klaps@pro-gen.be
jaak.simons@pro-gen.be
jmg.vliegen@pro-gen.be
jp.neven@pro-gen.be
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Dit is eigenlijk een rondvraag onder de leden om te weten wat er
leeft in onze gebruikersgroep en wat men in feite verwacht.
1.

voor een kwart van de aanwezige leden blijkt de inhoud van de vormingsavond
iets te moeilijk en gaat de les eigenlijk wat te snel (vraag om hiermee in de
toekomst rekening te houden)
2. hoe importeer ik bijv. een Access-database of eventueel een andere database in
PRO-GEN (voorstel tot onderwerp)
3. lezing rond heraldiek (voorstel tot onderwerp met externe spreker)
4. er blijkt behoefte aan een basiscursus PRO-GEN
5. voorstel tot peterschap van een nieuw lid als eerstelijnshulp
6. inventarisatie van “wie is waar mee bezig?” (parochieregisters, burgerlijke
stand,…)
7. welke leden hebben een nieuwe bewerking van parochieregister of burgerlijke
stand?
8. inventarisatie van “wie zoekt welke families?”
9. wie heeft wat ter beschikking… men denkt aan een inventaris van boeken,
interessante weblinks… allemaal in een PRO-GEN-database.
10. voorstel tot publicatie van een lijst van heemkundige publicaties op onze cd-rom
11. de vormingsavonden van de PRO-GENgebruikersgroep moeten toch hoofdzakelijk
“PRO-GEN” blijven
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