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In dit nummer
Datums
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DNA-project
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•
•
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•

Donderdag 04 februari 2010 (afwijkende datum = 1 week later)
Donderdag 25 maart 2010 (afgelast)
Maandag 12 april 2010 (om 19.00u - ter vervanging van afgelaste
samenkomst van 25-03-2010)
Donderdag 20 mei 2010 (afwijkende datum = 1 week eerder)
Donderdag 23 september 2010
Donderdag 25 november 2010

Op donderdag, telkens van 19u30 tot 22u00.
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking.

Vorige vergadering:
4 februari 2010
71 aanwezigen
Volgende
vergadering:
Donderdag
20 mei 2010
om 19.30 u
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk
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Genk, maandag 12 april 2010

Het DNA-project voor Familiekunde
Vlaanderen
DNA-onderzoek, een moderne variant van genealogie

Voordracht door dhr. Marc Van den Cloot, nationaal
ondervoorzitter VVF, initiatiefnemer en leider van het
DNA-project voor Familiekunde Vlaanderen, op maandag
12 april 2010 om 19.00 uur in het stadhuis van Genk,
zaal 4 (Stadsplein 1, 3600 Genk). Hij zal het belang van
DNA voor genealogen schetsen, uiteenzetten wat het
projectdoel is en de eerste actuele resultaten voorleggen.

Het DNA-project voor Familiekunde Vlaanderen heeft zich aanvankelijk toegelegd op
de streek van het oud-hertogdom Brabant. Het DNA-project oud-hertogdom Brabant
2009 is bijna volledig afgelopen.

Het tweede deel omvat de rest van België (waaronder Limburg), Frans-Vlaanderen
en het Groothertogdom Luxemburg. Voor de provincie Limburg waren er eind maart
nog 54 plaatsen voor deelname aan dit project vrij. Het is de woonplaats van uw
oudste mannelijke voorouders die hier van belang is en en de afstamming moet
minstens tot vóór 1800 kunnen teruggaan om aan het project te kunnen deelnemen.

Nadat de inschrijvingen voor de provincie Limburg zijn afgesloten worden de
staalafnamedagen en -plaatsen vastgelegd. Het project richt zich vooralsnog eerst op
mannen (Y-chromosomen). Aan de hand van het onderzoek wordt bepaald tot welke
oude migratiegroep de diverse deelnemers behoren. Voor deelnemers die afstammen
uit Belgisch-Limburg is er een verminderde prijs van 80 euro om aan het project te
kunnen deelnemen (kosten voor DNA-analyse); de normale prijs bedraagt 150 euro.
Wie afstamt uit Nederlands-Limburg of uit een andere niet bij het project betrokken
regio, kan buiten reeks deelnemen aan de niet-gesubsidieerde prijs van 120 euro. Op
12 april 2010 kunnen er reeds staalafnames gebeuren van deelnemers wiens dossier
op dat ogenblik volledig in orde is en die van de projectleider een uitnodigingsbrief
ontvingen (contact: Marcus Van den Cloot via marc.vandencloot@telenet.be).
De voordracht over het DNA-onderzoek en dit project, een moderne variant van
genealogisch onderzoek, kan elke genealoog boeien. De lezing is dan ook interessant
voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het project.
Ivo

