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Vrijdag (!) 23 januari 2015 - Nieuwjaarsreceptie voor lid+partner.
Donderdag 26 maart 2015 - Verdeling dvd2015 – 17e editie.
Donderdag 28 mei 2015
Donderdag 24 september 2015
Donderdag 26 november 2015

Telkens van 19u30 tot 22u00.

Martien
Mondelaers:
secundaire
bronnen

3

Bezoeken

4

STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking.

Vorige vergadering:
23 januari 2015
Nieuwjaarsreceptie
60 aanwezigen
Volgende
samenkomst:
28 mei 2015
om 19u30
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Op 27 maart 2015 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 22 jaar.

Pagina 2
Genk, donderdag 26 maart 2015

DVD 2015


Tijdens onze samenkomst te Genk op donderdag
26 maart 2015 verdelen wij onze dvd “Genealogie
uit Limburg versie 2015” onder onze leden.
Medewerkers aan versie 2015 krijgen naar
jaarlijkse gewoonte de dvd gratis.



Ten opzichte van dvd 2014 kwamen er bijna
159.000 nieuwe personen bij in onze rubriek
PR&BS.



Dvd 2015 bevat 11 nooit eerder gepubliceerde
bestanden en 40 ernstige updates van diverse
gemeenten.



Uit haast elke Limburgse gemeente vinden wij
gestructureerde gegevens terug in onze rubriek
PR&BS. Dit item telt nu meer dan 2,1 miljoen
personen uit systematisch onderzochte Limburgse
parochieregisters en burgerlijke standen. Het
eerste kaartje geeft de huidige situatie weer.



De afdeling “Aan Limburg grenzende gemeenten”
kende een gevoelige uitbreiding van vooral Luikse
en Brabantse gemeenten.



Ook de andere rubrieken van onze dvd kenden een
stijging. Er kwamen o.a. 158.000 (!) bidprentjes
bij; die teller staat op 1.534.000 stuks.



Dit jaar werd onze dvd 2015 toegankelijk voor Mac-gebruikers.
Zij krijgen een eigen menu “index.htm” dat je in de root van de dvd kunt
aanklikken. Het menu is ook prima bruikbaar voor Windowsgebruikers.



De prijs voor onze dvd 2015 is onveranderd gebleven, nl. 25 euro.
Een peulschil wanneer ik op het internet prijzen zie circuleren van 100 tot
150 euro per dvd. Het betreft dan dvd’s die ook een zeer groot aantal
gelezen PR&BS-akten bevatten, bv. 720.000 stuks.



Verder werd het inlegblad uitgebreid met een geïllustreerde rubriek “Hoe
zoeken op de dvd?”
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Een beetje laat ontdekte ik hoe je de irritante onderstaande Windowsmelding kunt uitschakelen.

Ik stuurde alle leden reeds een mail maar ik wil voor de volledigheid de
procedure hier nogmaals herhalen.





Ga in I.E. naar Extra >
Internet-opties >
tabblad Geavanceerd >
bij instellingen, onder het kopje beveiliging, zet een vinkje bij
"Actieve inhoud mag worden uitgevoerd in bestanden op mijn
computer".
 Start Internet Explorer opnieuw

Demo vtx
Ivo programmeerde een nieuw programmaatje: sel-r2vn.vtx.
Lees als : “SELecteer in Relaties gezinnen op basis van 2 VoorNamen van hun kinderen.

Zoals gewoonlijk kunnen geïnteresseerde leden het programmaatje bij Ivo bekomen door een aanvraag
via ivo.gilisen@pro-gen.be

Voordracht door Martien Mondelaers
Hij komt spreken over “Andere bronnen dan de klassiekers (parochieregisters en burgerlijke stand)”.
Martien is een specialist, aangezien hij veel tijd besteedt aan de bevolking van Schaffen. Een woordje
uitleg.
ALLES van Schaffen ging op 18 augustus 1914 in de vlammen op. De Pruisen hebben daar toen lelijk
huisgehouden. Schaffen is één van de “martelarensteden” uit WOI, er vielen 23 burgerslachtoffers.
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De dubbels van de BS lagen te Leuven, maar ook daar sloeg de verschrikking toe. Op 29 augustus 1914
staken de Pruisen Leuven in brand en het centrum werd in as gelegd. In die brand gingen ook de dubbels
verloren! In 12 dagen tijd ging ALLES van Schaffen verloren.
Voor zijn genealogische speurtochten te Schaffen is Martien dus uitsluitend aangewezen op secundaire
bronnen. Hij kent als geen ander elk achterhoekje van de genealogie. Daar komt hij over spreken.

Op stap met de PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG
Er zijn dit voorjaar twee gratis uitstappen. Inschrijven is verplicht bij luc.klaps@pro-gen.be.


Naar de retrospectieve “150 jaar Emiel Van Doren”. Hij was dé landschapsschilder van de
Genkse School. Afspraak op woensdag 29 april 2015 aan het bezoekersonthaal van C-mine te
Genk om 14u45. Met gratis gids.



Naar het project “Kuringen in 14/18”. Afspraak op woensdag 20 mei 2015 om 14u te Kuringen
aan de kerk. Onze gids is ons lid Kris Leenaers, ook mede-initiatiefnemer van het project.

Ivo

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw

http://www.pro-gen.be
Maatschappelijke zetel:
Emiel Van Dorenlaan 44
3600 GENK
België
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956
E-mail:
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter)
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd)
joseph.ory@pro-gen.be (lid)
jaak.simons@pro-gen.be (lid)
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)

Bezoek ons op het web

http://www.pro-gen.be

