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Nieuwsbrief
Datums vergaderingen 2016 en locatie

In dit nummer
Datums vergadering

1

Fotoreportage
nieuwjaarsreceptie

2

Nieuwjaarstoespraak

3

Vrijdag (!) 22 (!) januari 2016 = Nieuwjaarsreceptie = 1 week vervroegd
Donderdag 24 maart = DVD
Donderdag 26 mei 2016
Donderdag 22 september 2016
Donderdag 24 november 2016
Telkens van 19u30 tot 22u00.
STADHUIS van GENK, ZAAL 4.
Vlakbij is er ruime parking.

Vorige vergadering
24 september 2015
33 aanwezigen
Volgende samenkomst
donderdag 24 maart 2016
om 19u30
STADHUIS Genk
Stadsplein 1
3600 Genk

Op 27 maart 2016 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 23 jaar.
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Fotoreportage nieuwjaarsreceptie 2016
Foto’s door Maurice Kuyckx uit Tongeren

22 januari 2016
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Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter
In zijn nieuwjaarstoespraak wenste voorzitter
Ivo de 45 aanwezigen een gelukkig en gezond
2016. Hij dankte het team van Luc dat elk jaar
voor ons zo’n prachtige nieuwjaarsreceptie
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw
verzorgt.
http://www.pro-gen.be
Ivo had het vervolgens over onze jaarlijkse dvd
met daarin het item Parochieregisters &
Maatschappelijke zetel:
Burgerlijke stand als parel aan onze kroon, de
Emiel Van Dorenlaan 44
3600 GENK
immense hoeveelheid arbeid die wij er samen
België
hebben ingestopt en die wij spontaan delen met
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956
de genealogische gemeenschap. Hij dankte
iedereen voor de geleverde, geduldige en noeste
E-mail:
arbeid in de loop van de bijna 23 jaar dat de
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)
bob.joosten@pro-gen.be (ondervoorzitter)
vereniging bestaat.
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester)
Aan de hand van een kaartje liet hij zien dat
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd)
voor de dvd2016 nog slechts enkele Limburgse
joseph.ory@pro-gen.be (lid)
gemeenten ontbreken in ons genealogische
jaak.simons@pro-gen.be (lid)
geheel. Hij riep dan ook op om met vereende
krachten de laatste witte vlekken in Limburg op
dvd@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse dvd)
ste
te vullen vóór de 20 uitgave van onze dvd, dus
nog 2 dvd’s te gaan.
Tot slot stelde hij een nieuw project voor, via
Bezoek ons op het web
onze dvd of op een andere wijze alle fotootjes
http://www.pro-gen.be
van FamilySearch toegankelijk maken zodat
elke Limburgse genealoog alles meteen in één
instrument ter beschikking heeft.
Daarop aansluitend nodigde Ivo iedereen uit op
onze samenkomst van maart waar twee
fantastische projecten zullen toegelicht worden rond de gepubliceerde fotootjes van FamilySearch.
Ivo

