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zaterdag 16 januari 2021 = Nieuwjaarsreceptie voor leden…
afgelast
donderdag 25 maart 2021 = USB2021 … afgelast … alle
verzendingen zullen per post gebeuren.
donderdag 27 mei 2021
donderdag 23 september 2021
donderdag 25 november 2021
De gewone samenkomsten:
telkens van 19u30 tot 22u00.
Stadhuis van Genk, Zaal 4.
Vlakbij is er ruime parking (= de rode pijl)

4

Vorige vergadering
16 januari 2021
0 aanwezigen … afgelast
Volgende samenkomst
donderdag 27 mei 2021
(als corona het toelaat)
Stadhuis Genk
Stadsplein 1, 3600 Genk

Op 27 maart 2021 bestaat de
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG
28 jaar.
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Woord van de voorzitter
Beste leden, sympathisanten
Ondanks de moeilijke omstandigheden wegens de
coronapandemie, zijn wij er toch in geslaagd om jullie
opnieuw een mooie USB-stick “Genealogie uit Limburg
– 2021” aan te kunnen bieden. Wij danken onze leden
en inzenders hartelijk voor hun bijdrage want zonder
hen was ook de uitgave USB2021 onmogelijk. Helaas
kan de jaarlijkse voorstelling van onze USB2021, die gepland was op donderdag 25 maart 2021, niet
plaatsvinden (omdat bijeenkomsten van deze aard door de overheid nog niet zijn toegelaten). Net
zoals vorig jaar, zullen alle verzendingen dus per post gebeuren omdat niemand zijn USB-stick
persoonlijk kan komen afhalen. Alvast veel genealogisch opzoekingsplezier.
Deze Nieuwsbrief is bedoeld voor de afgelaste vergadering van 25 maart 2021 a.s., vandaar de
gebruikte datum. De Nieuwsbrief werd echter geschreven en verzonden op 22 februari 2021 zodat
onze leden tijdig op de hoogte werden gebracht.

1.

Lidgeld 2021
Onze leden 2020 moeten voor het werkjaar 2021 geen lidgeld betalen. Wij zijn van mening dat het
een gepaste oplossing is in deze moeilijke omstandigheden waarmee wij als verenging ook worden
geconfronteerd met de nog steeds vigerende coronamaatregelen, en hierdoor weinig of geen lezingen
rond PRO-GEN kunnen worden geven. Momenteel telt onze vereniging 109 leden, waaronder 3
nieuwe leden 2021.

2.

USB2021 - Inhoud
a) Parochieregisters & Burgerlijke Stand
Nu meer dan 4 miljoen Limburgers rechtstreeks uit de bijna 400 bewerkte parochieregisters
en de burgerlijke stand of weer +534.164 personen meer t.o.v. vorige uitgave 2020.
Nieuw hoofdstuk: alle huwelijken uit de Burgerlijke Stand van Belgisch-Limburg.

b) Limburgse geslachten
184 Limburgse geslachten

c) Limburgse kwartierstaten
470 Limburgse kwartierstaten

d) Gedachtenisprentjes en doodsbrieven
Bijna twee miljoen personen
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USB2021 – Verzendingen
Net als vorig jaar, zullen ook dit jaar alle verzendingen van de USB-sticks (samen met de
lidkaart 2021) per post gebeuren aangezien er geen samenkomst is te Genk op 25 maart a.s.
en dus niemand zijn USB-stick persoonlijk kan komen afhalen.
a. Gratis USB-stick
Onze leden en sympathisanten die omwille van hun bijdragen en inzendingen gratis recht
hebben op de USB2021 zijn hierna opgesomd. Wij verzenden op de wijze niet minder dan 52
USB-sticks.
•
Baldewijns Ria
•
Berings Romain
•
Bittremieux Christian
en Geschied- en Heemkundige
Kring van Kinrooi) (2)
•
Brans Roger
•
Brinkhaus Wim
•
Buysmans Jean
•
Claesen Guy
•
Croes Robert
•
Geelen-Heijmans Lies
•
Geelen L.M.M. (Ber)
•
Gilisen Ivo
•
Heeren Jaak en
Geschiedkundige Kring Alken (2)
•
Jaeken Rik
•
Joosten Boudewijn
•
Jouck Urbain
•
Klaps Luc
•
Kraewinkels Mathieu
•
Maasen Willy
•
Maenen Jean
•
Moelans Louis
•
Muutjens Jean
•
Ory Joseph
•
Roosen Roger

•
Roost Peter en De Vree
Marie-Therese
•
Schalenborgh Tony
•
Schepers Emiel
•
Schepers Louis
•
Scholte in't Hoff Dinant
•
Theunissen Bertho
•
Vanaudenaerde Jan en
Bollingh Claire
•
Verbist Louis
•
Vliegen Sjef
•
Westhovens Lutgarde
•
Winters Albert
•
Deben Leo
•
Delodder Gaetane
•
Douha Pierrot
•
Ernots Jeanno
•
FV-Land van Waas via
Chalmet Luc
•
Houbrechts Serge
•
Philippe Marc en groep
Huwelijken Limburg (2)
•
Plees Christiane
•
Stevens Theo
•
Swinnen Herman
•
Vande Ven Jozef

Mocht een lid denken recht te hebben op een USB-stick 2021 en niet voorkomen in deze lijst,
laat het dan zo spoedig mogelijk aan de gegevensverwerker weten, t.t.z. Ivo.Gilisen@progen.be of Joosten.Bob@pro-gen.be.
b. Betalende USB-stick
De leden die geen recht hebben op een gratis USB2021 maar er wel één wensen te kopen, of
leden die een bijkomende USB-stick wensen te verwerven, kunnen deze nu reeds vooraf
bestellen via het bestelformulier op hierna volgende webpagina:
https://pggglimburg.wufoo.com/forms/usb2021/
De USB2021 kan enkel via dit bestelformulier worden besteld.
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De prijs bedraagt nog steeds 29,95 EUR, inclusief verzendkosten.
IBAN: BE59 4544 1323 5126
PRO-GEN GG LIMBURG
Emiel Van Dorenlaan 44, 3600 GENK
Vermelding: USB2021 LID
De USB-stick zal, na betaling, zo snel mogelijk verstuurd worden per post, samen met de
lidkaart 2021.
PS. De USB-sticks zijn op 18 februari 2021 vertrokken vanuit Huizhou-Huiyang (China), verder naar FoshanChancheng en bevinden zich momenteel te Chek Lap Kok. Van hieruit gaan ze naar Londen en daarna naar
eindbestemming Genk. Onze producent Flashbay Ltd heeft beloofd dat ze virusvrij zijn.

Ivo Gilisen en Luc Klaps

PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw

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

Bezoek ons op het web

http://www.pro-gen.be

