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In dit nummer

Locatie en vergaderdatums

Locatie en
datums

1

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking (zie plannetje).

16 jaar

1

Back to basics

2

De vergaderingen voor 2009 zijn als volgt gepland:
• Donderdag 22 januari 2009
• Donderdag 26 maart 2009
• Donderdag 28 mei 2009
• Donderdag 24 september 2009
• Donderdag 26 november 2009
Telkens van 19u30 tot 22u00.
Vorige vergadering:
22 januari 2009
81 aanwezigen
Volgende vergadering:
Donderdag
28 mei 2009
om 19.30 u
STADHUIS Genk
Dieplaan 2
3600 Genk

16 jaar
Op 27 maart 2009 bestaan wij 16 jaar.
Tijdens deze 16 jaar werden er door Ivo minimum 80 lessen gegeven over
PRO-GEN. Hij heeft dus minimun 160 uur gepraat en onderwezen over het
programma. Dat komt overeenkomt met 20 volle werkdagen zonder enige
onderbreking. Daar bovenop heeft hij een niet te schatten veelvoud van
voornoemde tijd besteed aan de voorbereiding van de samenkomsten en de
cd/dvd. Hij heeft minimum 5.000 km gereden om deze PRO-GEN
bijeenkomsten in Limburg te leiden. Hij heeft …. Cijfers om even bij stil te
staan.
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Back to basics
1

Algemeen. Bij situaties zoals bv. Wijzigen
gegevens personen / Relatieschema /
Documentatie / PRO-GEN bestand kiezen, zijn
er telkens specifieke toetsen mogelijk. Waar
vind ik een beknopt lijstje van de voornaamste
mogelijkheden die op dat ogenblik beschikbaar
zijn?

Onderaan het venster/menu/lijst.

2

Algemeen. Ik heb een pak eigen bestanden.
Hoe kan ik die alfabetisch ordenen in de lijst
“PRO-GEN bestand kiezen”?

PRO-GEN bestand kiezen … Tab of Shift-Tab

3

Back-up & restore. Help! Mijn computer is
gecrasht en mijn computerboer heeft format c:
moeten doen. Ik ben mijn PG30 nu helemaal
kwijt. Hoe krijg ik PG3.0b en mijn bestanden
zo snel mogelijk terug?

1.Install PG3.0b opnieuw (bvb. vanaf onze dvd
Genealogie uit Limburg 2009)
2.PRO-GEN hulpprogramma's … Backup /
Restore … Restore al uw back-ups (.LZH)
opnieuw.

4

Bidprentjes. Onder het veld geslacht, staat een
veld Leeftijd. Dit blijft blanco. Moet ik die
leeftijd steeds zelf uitrekenen en zelf intikken?

Ja, tenzij … je het veld laat vullen door ons
programma BIDP-LFT uit Extra software voor
PRO-GEN op onze dvd Genealogie uit Limburg
2009.

5

Export. Kan ik uit een groot PG-bestand een
GEDCOM maken die uitsluitend de voorouders
van iemand bevat en dat met alleen hun
elementaire gegevens? Ik wil niet “alles”
geven!

Ja.
1.seLecteer … Gerelateerde personen....
voorouders … PRO-GEN hulpprogramma's …
Export … GEDCOM export
2. Selecteren persoonsgegevens … DEL alle
verbindingen die je niet wens te geven … F1 ….
Doe hetzelfde voor Selecteren relatiegegevens …
Verder …

6

Functietoetsen. Onder de functietoetsen kan je
teksten opslaan. Waar kan ik snel het
totaaloverzicht lezen van alle teksten onder alle
48 functietoetsen?

Documentatie … PRO-GEN.KEY

7

Export. Kan ik vanuit een ander PROGENbestand rechtstreeks personen sturen naar
mijn PG-bestand?

Ja.
1.Beide bestanden moeten beschikbaar zijn in uw
PG30
2.Activeer/kies “het andere” bestand
3.Selecteer de gewenste personen
3. PRO-GEN hulpprogramma's … Export … PROGEN export … Vul de naam van uw bestand in ….

═══Tab,Shift-Tab,F1,PgDn,PgUp,↓,↑,Enter,Esc.══╝
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8

Installatie. Ik wil het venster waarin PG3.0b
draait kleiner. Slepen aan het vensterkader
werkt niet. Hoe moet het dan wel?

Instellingen wijzigen … Venstergrootte aanpassen
… tik getal

9

Invoer. Als bij een vensterveld, zoals Beroep,
op het einde van de regel “>>” staat, dan zie je
maar een deel van de tekst. Hoe maak je de
hele tekst zichtbaar zonder dat aan de andere
zijde “<<” verschijnt?

Ctrl-Enter

10 Invoer. Een kind wordt in 1810 geboren onder
de naam Ramakers. Zijn vader werd echter
gedoopt onder de naam Raymaeckers. Hoe
voer ik deze personen in elk met de specifieke
schrijfwijze van hun achternamen?

1.In Relatieschema … Insert …
2.Voer 1 persoon in, het maakt niet uit welke. Geef
hem zijn gewenste achternaam.
3.Insert … Voer de tweede persoon in … wijzig de
voorgestelde naam in de naam die jij wenst.

11 Invoer. Hoe kan ik zien dat alle achternamen
ingetypt werden met hoofd- en kleine letters
zoals het hoort, dus als Gilisen en NIET als
GILISEN?

Wijzigen gegevens personen … o(pties) …
Weergave-opties … Achternaam in
HOOFDLETTERS afdrukken : NEE … overloop
visueel uw Totaallijst met PgDwn/Up.

12 Invoer. Hoe voeg je het snelst aan een
ouderpaar een kind toe?

In Relatieschema … Insert … Kind invoeren of
Kind kiezen uit lijst.

13 Invoer. Hoe voer ik snel “moeilijke” tekens in
zoals β ½ æ

Ctrl-A

14 Invoer. Hoe wis je het snelst een heel
vensterveld dat bvb. de volgende lange tekst
Beroep bevat: “landbouwer, eigenaar,
molenaar, burgemeester van Herten van 30-031845 tot 19-06-1880”

Cursor aan het begin ….. Ctrl-End

15 Invoer. Ik druk tijdens het invoeren op een
verkeerde toets en plots staan vele velden niet
meer op mijn scherm, o.a. de vakken adres en
crematie zijn helemaal verdwenen. Wat is hier
aan de hand?

Shft-F1

16 Invoer. Ik heb geen scheidingsdatum. Hoe
vertel ik PG dat deze personen toch gescheiden
zijn?

Tik een uitroepteken (!) in het veld
scheidingsdatum. Later drukt PG in zijn
tekstuitvoer het woordje “Gescheiden” zonder
nadere gegevens.

17 Invoer. Sommigen onder ons werken met
invulbladen die bovenaan gemerkt zijn met
“═════╡PG30-1╞════” , anderen met
invulbladen die gemerkt zijn met
“═════╡PG30-2╞════”. Wat is het
verschil?

PG30-2 heeft de volgende velden meer:
Geboorte Getuigen en Overlijden Getuigen.
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18 Invoer. Waarom tik je in Beroep “landbouwer”
(met kleine letter) en niet “Landbouwer” (met
hoofdletter)?

PG30 zet de eerste letter van beroep automatisch
om in een hoofdletter wanneer dat in een
tekstuitvoer nodig mocht zijn.

19 Invoer. Welke “onzichtbare” maar toch handige
functie treedt in werking als je na het intikken
van een tekst in een vensterveld op ENTER
drukt?

De regels die zijn afgesloten met de <Enter>-toets,
worden bewaard in een onzichtbare buffer. Met de
toetscombinaties <Ctrl+Pijlomhoog> en
<Ctrl+Pijlomlaag> kunnen de regels dan weer uit
de tijdelijke buffer worden opgevraagd.
U kunt dit bijv. gebruiken indien u meerdere keren
dezelfde tekst moet intypen.

20 Invoer. Een van de volgende manieren om
datums in te voeren is fout. Welke?
26-03-2009 of 26-3-2009 of 26.03.2009 of
26.3.2009 of 26 03 2009 of 26 3 2009 of
26032009 of 2632009 of 26/3/2009 of
26/03/2009

Geval 8 van de 10 is niet correct.

Ivo
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