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VOORWOORD

Het ledenaantal van FV heeft zich na een lange periode van daling stilaan gestabiliseerd. FV
Kempen daarentegen vertoonde echter voor het tweede jaar op rij een stijging van haar
ledenaantal en dit ondanks de migratie van enkele leden naar een andere afdeling ingevolge
de vrije keuze ter zake. Dat resultaat is zonder twijfel te danken is aan de goede kwaliteit van
onze cursussen en de grote inzet van onze lesgevers. In vergelijking met andere afdelingen
halen wij ook een relatief groter aantal nieuwe leden uit onze lessenreeksen. Het is immers
een gouden waarheid: goede werking loont uiteindelijk altijd.
Ik dank dan ook van ganser harte al onze bestuursleden en medewerkers die dat
bewerkstelligen en onze leden die ons trouw blijven. Dat stemt ons hoopvol voor 2016,
ondanks de vooral financiële druk die door de besparingen en het overheidsbeleid inzake
erfgoed op de culturele verenigingen weegt.
Dit succes mag ons echter niet verblinden. Onze bestuursleden en vrijwilligers worden elk
jaar een jaartje ouder en dus moeten we nieuwe mensen aantrekken om de continuïteit te
verzekeren. De overheid verwacht overigens ook van ons dat we inzetten op verjonging,
vervrouwelijking en diversiteit. Voorwaar geen gemakkelijke opgave, maar niettemin ook
onvermijdelijk. Daarom lanceren we nogmaals een oproep aan onze leden om hun licht niet
onder de korenmaat te zetten en zich mee te engageren voor onze boeiende hobby in een goed
geoliede Kempense afdeling.
Met uw aller steun en enthousiasme maken wij van 2016 opnieuw een succesjaar.

Marc Van den Cloot
voorzitter
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FAMILIEKUNDE VLAANDEREN
REGIO KEMPEN VZW
Ondernemersnummer 0877340650
Rekeningnummer BE37 8802 1795 7128
Zetel: Thierry de Renesselaan 1, 2390 Malle
Secretariaat p/a Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1, 2300 Turnhout
Tel 014/41.89.86
E-mail : theopeeters1@telenet.be
Website: http://www.fv-kempen.be

HET BESTUUR
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden:

Effectieve leden:

Marc Van den Cloot, Frederik Peltzerstraat 21, 2500 Lier
marc.vandencloot@telenet.be – 03/312.26.54
Frans Renaerts, Sint-Jozefslaan 78, 2400 Mol
frans.renaerts@busmail.net – 014/81.48.27
Theo Peeters, Stwg op Zevendonk 38/1, 2300 Turnhout
theopeeters1@telenet.be – 014/41.89.86
Victor Bertels, Thierry de Renesselaan 1, 2390 Oostmalle
victor.bertels1@telenet.be – 03/312.29.89
Mariette Backs, Wandelweg 4, 2980 Halle-Zoersel
mariette_backs@hotmail.com – 03/383.26.16
Gerard Keysers, Berkenlaan 8, 2275 Lille (Poederlee)
gerardus.keysers@telenet.be – 014/88.22.84
Paul Desseyn, Druivenlaan 1, 2390 Westmalle
paul.desseyn@telenet.be 03/312.14.07
Dago Peeters, Burg. Bossaertlaan 10, 2350 Vosselaar
dago.peeters@skynet.be – 014/55.61.00
Andre Sannen, Achterbos 208, 2400 Mol
andre.sannen@scarlet.be – 014/31.93.26
Herman Van de Leur, Schorvoortstraat 117, 2300 Turnhout
hevdl@skynet.be - 014/41.67.46
Andre Van Steenbergen, Pastorijstraat 19, 2275 Wechelderzande
avsteenb@telenet.be – 03/383.38.69
Hugo Broen, Wijngaardstraat 34, 2390 Westmalle
Hugo.broen@telenet.be
Gerald Biesemans, Wandelweg 4,2980 Halle-Zoersel
Gerald_biesemans@skynet.be
Ludovicus Proost, Brusselsestraat 141, 3000 Leuven
Ludovicus.proost@gmail.com
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Erevoorzitter:
Erebestuurslid:
Ereleden:

Eugeen Van Autenboer (†)
Florent Bosch (†)
Elisa Nijs (†)
Jos Van Breen (†)

Specifieke taken van de bestuursleden FV-Kempen en medewerkers
Marc Van den Cloot

Frans Renaerts

Theo Peeters

Victor Bertels

Mariette Backs

Paul Desseyn
Gerard Keysers

Dago Peeters

Voorzitter FV-Kempen vzw
Voorzitter Familiekunde Vlaanderen vzw
Initiatiefnemer en projectleider van de DNA-projecten
Begeleider genealogische vormingsdagen
Lesgever: Archieven, Computer en DNA
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Ondervoorzitter FV-Kempen vzw
Boekbinder van onze bibliotheekaanwinsten
Lesgever: Maken familiegeschiedenis en het inbinden ervan
Medewerker genealogische vormingsdagen.
Secretaris FV-Kempen vzw
Medewerker genealogische vormingsdagen
Lid Algemene Vergadering Familiekunde Vlaanderen vzw
Penningmeester FV-Kempen
Verantwoordelijk voor de boekhouding en financiën.
Bestuurder Familiekunde Vlaanderen vzw
Hoofdredacteur Kempische Genealoog
Verantwoordelijke uitgever van de Kempische Genealoog
Beheerder van onze bibliotheek
Verantwoordelijk voor de aan- en verkoop van boeken, uitgaven
Organisator van onze cursussen genealogie
Lesgever: De Parochieregisters en De Burgerlijke Stand
Medewerker genealogische vormingsdagen
Verantwoordelijk voor de bewerkingen van PR en BS
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker aan genealogische dagen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Medewerkster bij het bewerken en inscannen van PR en BS
Medewerkster bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerkster genealogische vormingsdagen
Medewerkster aan genealogische dagen
Verantwoordelijke voor het inscannen van bidprentjes en
rouwbrieven
Vrijwillige medewerkster in het RA Antwerpen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Afgevaardigde FV-Kempen in Curama (Culturele Raad Malle)
Bestuurder FV-Kempen vzw
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker ingeven bidprentjes en rouwbrieven.
Bestuurder FV-Kempen vzw
Beheerder van onze website.
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André Sannen

Herman Van de Leur

André Van Steenbergen

Bestuurder FV-Kempen vzw
Lid Algemene vergadering Familiekunde Vlaanderen vzw
Verantwoordelijke voor de verzameling bidprentjes en
rouwbrieven
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker aan genealogische dagen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Verantwoordelijk voor de verzameling rouwberichten uit de
kranten Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en Het
Nieuwsblad
Medewerker genealogische vormingsdagen
Bestuurder FV-Kempen vzw
Bestuurder Familiekunde Vlaanderen vzw
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Lesgever: Schepenregisters en andere bronnen
Medewerker genealogische vormingsdagen
Medewerker aan genealogische dagen

Medewerkers
Hugo Broen
Gerald Biesemans
Maria Debie
Marcel Van de Berg
Alfons Van den Kieboom
Leo Van Herwegen
Bert Verbeke
Rita De Laet

Lesgever: Beginselen van Oud Schrift
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Fotograaf bij bijzondere gelegenheden
Medewerkster bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Lesgever: Beginselen van Oud Schrift
Medewerker bewerken Cijns- en Leenboeken
Medewerkster digitaliseren van onze PR in Haza-Data

Vertegenwoordiging van onze afdeling in andere organen van FV
Familiekunde Vlaanderen vzw (vanaf 1 oktober 2011, na de fusie VVF en VCGH)
- Voorzitter: Marc Van den Cloot
- Leden Raad van Bestuur: André Van Steenbergen en Victor Bertels.
- Effectieve leden: Victor Bertels, Marc Van den Cloot, André Van Steenbergen,
André Sannen en Theo Peeters.

Bestuursvergaderingen
Jaarlijkse Algemene Vergadering en Algemene Ledenvergadering op zaterdag
6 februari 2015 om 15.25 uur in kasteel de Renesse te Malle.
Normaal houdt FV-Kempen zijn Algemene Vergadering buiten zijn zetel Oostmalle om op
die wijze de andere regio’s dichter bij onze activiteiten te betrekken.
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Uitzonderlijk hielden wij de Algemene vergadering in ons documentatiecentrum omdat de
culturele uitstap die wij verbinden aan de Algemene Vergadering ( Bezoek aan het
Lindenpaviljoen te Zoersel ) slechts enkele kilometers van het kasteel de Renesse ligt.
Er waren in totaal 11 bestuursleden en 1 effectief lid aanwezigen op deze A.V.
Bestuursvergaderingen in 2015 (in chronologische volgorde)
06/02/2015
06/02/2015
06/02/2015

Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle.(11 aanw.)
Jaarlijkse Algemene ledenvergadering te Oostmalle.(12 aanw.)
Jaarlijkse Algemene ledenvergadering met toetredende leden te
Oostmalle. (12 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle.(8 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle. (8 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle (10 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle (9 aanw.)
Raad van bestuur FV-Kempen in het kasteel van Oostmalle.(8 aanw.)

21/04/2015
09/06/2015
01/09/2015
03/11/2015
22/12/2015

FINANCIEEL WERKJAAR
Financieel verslag over het jaar 2015 zie bijlage 1.
Balans einde 2015 zie bijlage 2.
Begroting 2016 zie bijlage 3.

LEDENAANTAL van FV-Kempen vzw:
Einde

1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

112 leden
167
243
254
263
279
279
279
251
241
239
221
222
216
227
214
223
225
228

Ons ledenaantal is licht gestegen en daarmee gaan wij dit jaar in tegen de tendens die bijna
overal wordt waargenomen. Mogelijk is het inrichten van cursussen genealogie hieraan niet
vreemd.
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ACTIVITEITEN VAN HET JAAR 2015
Activiteiten in ons vormingslokaal
Genealogische vormingsdagen
De vaste activiteiten van onze vereniging gaan door in het kasteel de Renesse te
Oostmalle waar we een ruimte huren van Domein de Renesse vzw.
Daar hebben we een lokaal ter beschikking gekregen waar we terecht kunnen met onze
uitgebreide bibliotheek. Onze bezoekers kunnen we ontvangen en bijstaan in een ruime
zaal waarvan een gedeelte gerenoveerd werd
en een ander gedeelte nog het aloude
uitzicht draagt.
Onze vormingsdagen gaan hier elke eerste
woensdag van de maand door van 15.00 tot
22.00 uur, met uitzondering in de maanden
juli en augustus.
Ze gaan door, onder de leiding van onze
voorzitter, die bijgestaan wordt door al de
bestuursleden. Allen staan ter beschikking
met raad en daad van onze leden en ook niet
leden in hun opzoekingen.
Aangezien het aantal boeken in ons documentatiecentrum steeds maar toenam en het
gewicht mogelijk voor problemen ging zorgen in de toekomst werd in december 2015 een
herschikking van de bibliotheekkasten doorgevoerd, waardoor alles meer overzichtelijk
werd.

Aantal bezoekers aan onze genealogische dagen in 2015:
7 januari
4 februari
4 maart
1 april
6 mei
3 juni
2 september
7 oktober
4 november
2 december
Totaal

15 bezoekers
25
16
22
19
19
22
17
23
20
198 bezoekers
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Ter vergelijking: in 2003 waren er 134 bezoekers, in 2004 139, in 2005 141, in 2006 155, in
2007 159, in 2008 134, in 2009 163, in 2010 180, in 2011 188, in 2012 189, in 2013 200, en
in 2014 175 bezoekers.
Onze inspanningen die we permanent doen tijdens onze genealogische vormingsdagen, het
verzorgen van onze Kempische Genealoog, het verzorgen van onze website en vooral het
uitbreiden van onze bibliotheek komt dus werkelijk ten goede van onze leden.

Voordrachten en varia
Dit jaar hebben er 3 voordrachten plaats gehad.
Op 2 september 2015 was er een voordracht door Stefaan Crick met als onderwerp “Obiits”.
Hij gaf een duidelijk beeld van de oorsprong van dit gebruik. Meestal werd de (notabele)
overledene begraven in een hoofdkerk en werden er obiits gehangen in de eigenlijke
parochiekerk van de overledene en/of in de huiskapel van de overledene. Na het verbod van
Jozef II om geen begravingen meer te doen in de kerk zelf, werd het gebruik van Obiits meer
algemeen.
De voordracht werd door 21 geïnteresseerde aanwezigen bijgewoond en de spreker ging
uitgebreid in op de gestelde vragen.
Op 7 oktober 2015 gaf Karel Govaerts uit Merksplas een uiteenzetting over de
Landloperskolonie van Wortel en Merksplas. Vooreerst schetste hij het tot stand komen van
de wetgeving op de landloperij. De lezing werd geanimeerd door de vele pittige verhalen die
verteld werden. 26 personen woonden de lezing bij.
Op 4 november 2015 kwamen Frans Van Gils en Herman Janssens een lezing geven over de
dodendraad die vanaf 1915 de grens tussen het bezette België en Nederland moest
beveiligen. Na een algemeen overzicht werd meer ingegaan over de plaatselijke toestand in
de Noorderkempen tot Lommel. 17 personen woonden de geanimeerde voordracht bij.

Activiteiten buiten onze gewone activiteiten
Deelname aan organisaties van derden.
Op 1 maart 2015 namen wij met 6 bestuursleden deel aan een genealogische dag in OnzeLieve-Vrouw-Olen die door HK De Linde was ingericht ter gelegenheid van hun 50jarig
bestaan.
Op 14 en 15 maart 2015 namen wij deel aan het Nationaal Congres van FV in het Felixarchief
te Antwerpen.
Twee dagen lang bemanden wij er een stand van FV-Regio Kempen. In de opbouw van het
congres waren ook meerdere bestuursleden aanwezig en onze afdeling leverde ook een
spreker (Andre Van Steenbergen). Victor Bertels was 2 dagen lang de aankondiger van dienst.
Op erfgoeddag hadden wij in het stadsarchief van Turnhout een stand waar wij met 4
bestuursleden de bezoekers bijstonden bij hun opzoekingen.
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Op 29 november 2015 richtte HK Scilla te Schilde een tweejaarlijkse genealogische dag in.
Onze vereniging bemande met 5 bestuursleden een stand die fel gesmaakt werd door de
bezoekers.

Organisatie van een Cursus Genealogie.
Wij gingen in 2013 een samenwerkingsverband aan met vzw Stroom in Turnhout, die in de
Warande te Turnhout vele vormingscursussen inricht onder de naam Dinamo-projecten. Om
hun werking in de brede regio bekend te maken geven zij tweemaal per jaar een
vormingsbrochure uit waarin al de cursussen worden beschreven. Zij zorgden voor de
materiële ondersteuning en de inschrijvingen terwijl wij de inhoudelijke kant verzorgden. In
het najaar 2015 werd op 6 voormiddagen een cursus familiekunde gegeven aan 16 cursisten.
De lesdagen waren 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 9 november, 16 november en 23
november 2015. De opkomst lag telkens tussen 14 en 16 personen. Op 9 december 2015 werd
met 10 cursisten een avondbezoek gebracht aan het nationaal documentatiecentrum van FV te
Merksem.

Medewerking van bestuursleden FV-Kempen aan Rijks- en Stadsarchieven op
vrijwillige basis, Mariette Backs, Frans Renaerts en André Sannen.

Projecten uitgevoerd in 2015
Het DNA-Beneluxproject
De in onze afdeling FV-Kempen geboren DNA-projecten van FV blijven successen boeken
die kunnen rekenen op internationale belangstelling. Door het uitbreiden van het
werkingsgebied tot de hele Benelux en de grensregio’s in Frankrijk, Duitsland en Engeland
komen er steeds meer internationale deelnemers. Om daarop in te spelen maken we de
toegang tot onze website www.dna-benelux.eu en de belangrijkste informatie daarop
geleidelijk viertalig. De deelnemers van het Nederlandse project ‘Zonen van Adam’ maken nu
ook de overstap naar ons Benelux-project en worden na de diepere analyse in Leuven van
hun Leidens staal in onze databank opgenomen. Onze medewerking aan het onderzoek naar
de middeleeuwse Vlaamse migraties naar Wales zorgt weldra voor een doorbraak na de
vergelijking van hun DNA-resultaten met de onze. Het project over de Belgische en
Nederlandse afstammelingen van de Engelse adellijke familie Percy is in volle voorbereiding:
het vereist eerst een grondige analyse van alle genealogische resultaten. Hopelijk kunnen we
in 2016 een aantal doelgerichte DNA-stalen afnemen. Na het Romeinenproject en het CORproject verlenen wij nu ook onze medewerking aan het nieuwe Leuvense project “De GENiale Stamboom”.

Uitbreiding van ons documentatiecentrum (gesubsidieerd door FV vzw).
Aankoop en schenkingen van vele nieuwe boekeenheden en digitale bestanden hebben onze
bibliotheek verrijkt. Onze verzameling is aangevuld met duizenden rouwbrieven, bidprentjes
en overlijdensberichten uit kranten.
Victor Bertels is momenteel bezig aan het inventariseren en het bewerken van in- en
uitgaande borgbrieven van de Stad Turnhout.
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In bijlage 4 vind je een overzicht van wat er in onze bibliotheek in de loop van 2015 allemaal
is bijgekomen. De totale inventaris vind je op onze website http://www.fv-kempen.be.
Dank zij het harde werk van Vic Bertels is ons “klein” regionaal documentatiecentrum weer
aangegroeid met vele eenheden zodat we nu over meer dan 1.300 boekbanden (zonder
tijdschriften) beschikken die onze leden helpen bij het verwezenlijken van hun droom: een
familiegeschiedenis maken. Deze verzameling komt tot stand dank zij onze bestuursleden en
zeker ook dank zij onze leden die hun bijdrage doen onder de vorm van schenkingen die we
hierna zullen vernoemen en waarvoor we hen ten zeerste danken.
In ons archiefmateriaal beschikken wij ook over een grote verzameling rouwbrieven,
bidprentjes en overlijdensberichten uit de kranten Het Nieuwsblad, GvA en HLN die door
André Sannen, Gerard Keysers en Herman Van de Leur worden geklasseerd en op
computer ingegeven, dit sedert 2011 aangevuld met gescande rouwbrieven en bidprentjes
door Mariette Backs.
Totaal aantal verwerkte en te raadplegen documenten einde 2015:
2013
Rouwbrieven:
Bidprentjes
Overlijdensberichten uit de kranten
Gescande rouwbrieven en bidprentjes

21.285
34.599
108.811
86.974

2014

2015

40.011 (*)
40.011
40.011 (*)
46.932
118.054 (**) 121.073(***)
114.676
143.903

(*) vanaf 2014 betreft het verwerkte relaties van de overledenen.
(**) vanaf 2015 worden de overlijdensberichten uit de kranten digitaal verwerkt.
(***) 5.918 overlijdensberichten werden in TIFF gescand. Geleidelijk zullen ook de
voorgaande berichten gescand worden.

Schenkingen aan onze bibliotheek
Onze oproep tot het schenken van allerhande nuttige archiefstukken werd dit jaar weer zeer
veelvuldig beantwoord.
Wij danken ten zeerste onze schenkers die in de loop van 2015 hebben bijgedragen tot de
uitbreiding van ons archief.
In bijlage 5 hebben wij onze schenkers in een lijst opgenomen met daarbij de geschonken
stukken.

Onze webstek: http://fv-kempen.familiekunde-vlaanderen.be
In 2015 kreeg, door toedoen van onze webmaster Dago Peeters, onze website 7 keer een
update. Zo kunnen de bezoekers steeds genieten van bijgewerkte informatie, zoals de laatste
versie van de Kempische Genealoog, uitnodigingen voor onze cursussen en spreekavonden
met interessante onderwerpen. Ook kan men de volledige inventaris van de in onze
bibliotheek aanwezige documenten, naslagwerken en digitale bestanden terugvinden.
Momenteel zijn er 59 documenten online raadpleegbaar op onze site, gaande van de uitgiften
van de Kempische Genealoog tot een overzicht van onze inventaris
Onze site kan teruggevonden worden via onze 2 adressen op het internet: www.fv-kempen.be
en www.fv-kempen.familiekunde-vlaanderen.be.

11

In 2015 werd onze site gehonoreerd met 2.817 bezoeken. Dit is een stijging van meer dan
57% tegenover 2014. Bijna 82% van deze bezoekers zijn “vaste klanten” en bezoeken onze
site regelmatig.
In 2015 werd er 7.057 keer een pagina van onze vereniging op een computerscherm
tevoorschijn getoverd. Net zoals de voorbije jaren zijn de meest gefrequenteerde pagina’s de
rubrieken “publicaties”, waarop onze Kempische Genealoog terug te vinden is en de rubriek
“Studiezaal”, waarop de in onze bibliotheek aanwezige verzameling terug te vinden is. De
derde pagina, die waarnaar men het meest op zoek gaat op onze site, is onze agenda. Deze
pagina verwijst naar de activiteiten die in de nabije toekomst georganiseerd zullen worden.
Ongeveer de helft van alle bezoeken in 2014 gebeurde vanuit België en 7% van de bezoeken
kwam vanuit een geïnteresseerde uit Nederland.
Hieronder vindt u de top 10 van de gemeenten van waaruit de websitebezoeken vanuit België
geïnitieerd werden:
1. Antwerpen
2. Turnhout
3. Geel
4. Mechelen
5. Brussel
6. Gent
7. Lommel
8. Zoersel
9. Brecht
10. Beerse
Bij de browsers is Google Chrome marktleider als bezoeker van onze website 53% van de
bezoeken, gevolgd door Internet Explorer (21%), Firefox (10%) en Safari (6%).
Een kleine 67% van onze gebruikers werkt met Windows en iets meer dan 25% gebruikt een
OS dat door Apple op de markt gebracht werd. Andere systemen zijn Linux en Android.
Een kleine 7% van onze websitegebruikers surft mobiel, waarbij de Apple-producten iPad en
iPhone het merendeel van het aandeel (62%) voor haar rekening neemt.
In de zoektocht naar onze stambomen en familiegeschiedenis hebben wij de gewoonte om te
zoeken en te snuisteren in duffe archieven en op zoek te gaan naar het bewijs op papier. Meer
en meer, echter, worden wij geconfronteerd met de immer vorderende technologie, die steeds
meer plaats inneemt in ons leven. Zo ook beïnvloedt deze evolutie onze manier van zoeken en
het opslaan van gegevens en wordt de vraag naar het online zetten van alle gegevens alsmaar
sterker. Het zal in de toekomst een uitdaging worden om vanuit FV-Kempen en de genealogie
deze veranderende omgeving een mooie plaats te geven in onze werking om onze leden en
bezoekers maximaal te kunnen ondersteunen in hun zoektocht.
Onze website zal in ieder geval ook in 2016 up-to-date blijven en de gegevens blijven
bevatten, die we heden ook reeds aanbieden aan onze leden en bezoekers. Blijf dus onze
website bezoeken, maar vergeet niet: in uw zoektocht kunnen hier en daar ook persoonlijke
handen helpen. Die kan u terugvinden tijdens onze maandelijkse genealogische dagen in
Malle.
Net zoals op onze website bent u ook daar steeds welkom!
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De Kempische Genealoog.
Onze Kempische Genealoog, afgekort KG, blijft het orgaan waarmee we onze Kempense
leden het best kunnen bereiken.
Dank zij onze hoofdredacteur Vic Bertels hebben we in 2015 opnieuw heel wat kunnen
opsteken van de interessante artikelen. Vooral de artikelen over soldaten van W.O. I, ons
toegeleverd door Maria Debie, zijn fel gesmaakt.
Maar het is echter nog steeds moeilijk om aan artikelen te komen. Daarom vragen wij aan
onze bestuursleden en ook gewone leden ons artikelen te bezorgen die interessant en leerrijk
kunnen zijn voor onze leden.
Het zou voor onze hoofdredacteur een grote zorg minder zijn.
Het is ook hij die zorgt voor de fysieke verwezenlijking en het versturen per post naar onze
leden.
De planning voor het verschijnen zijn de volgende:
Verschijning tussen 15 - 31 maart
kopij binnen vóór 1 maart
15 - 30 juni
kopij binnen vóór 1 juni
15 - 30 september
kopij binnen vóór 1 september
15 - 31 december
kopij binnen vóór 1 december

Projecten voorzien voor 2016
- Buiten de klassieke vormingsdagen in ons centrum te Oostmalle zullen er in de loop van
het jaar opnieuw ten minste drie voordrachten gebracht worden ter ondersteuning van
het opzoekingswerk van onze leden.
Op dit ogenblik zijn de juiste data en onderwerpen nog in een onderhandelingsfase.
- Dit jaar zullen we opnieuw via onze webstek en e-mail nog meer en sneller
nieuwsberichten naar onze leden overbrengen.
- Deelname aan het Dinamo-project te Turnhout.
Dinamo is een culturele organisatie te Turnhout die gesteund wordt door het ministerie van
Arbeid en Tewerkstelling, de stad Turnhout en de provincie Antwerpen. Zij organiseert
cursussen in het kader van Educatie, Cultuur en Vrijwilligerswerking.
Dit project blijkt een schot in de roos te zijn. Het aantal inschrijvingen dat beoogd werd, is
onmiddellijk overschreden. Dinamo vindt dit een enorm succes, in die mate dat ze
voorstellen om in het najaar van 2016 deze cursus opnieuw te programmeren. Toch zijn we
nog op zoek naar andere partners om in het zuiden van het arrondissement Turnhout ook een
lessenreeks genealogie te organiseren.

Theo Peeters
secretaris

Marc Van den Cloot
voorzitter

Geel, 30 januari 2016
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Bijlage 4: Aanwinsten bibliotheek 2015
Algemeen:
A 319

Jaarboek H.K. Norbert de Vrijter Vosselaar 2015

Familiegeschiedenis:
F 125
Kroniek van de familie Van Hou(d)t-5 familietakken
F 126
Karel Isidoor Le Bon (Floris Prims)
F 127
Ghijsbrecht Ghijsbrechts – Vervlaes – Van der Flaes (I.Lenaerts)
F 128
Genealogie van het geslacht Van Olmen –Baarle-Hertog-Nassau
Parochieregisters en Burgerlijke Stand:
BS 138
Vosselaar G-H-O 1796-1802 (H. Nijs)
BS 139
Meerhout –gezinnen 1797-1815
BS 140
Kerkhof Mol-Rauw deel 1 (Fr Renaerts)
BS 141
Kerkhof Mol-Rauw deel 2 (Fr Renaerts)
PR 305
Oostmalle 1801-1823 (J.Van Breen)
PR 306
Brecht overlijden 1751-1771 (Bulens)
PR 307
Brecht huwelijken 1620-1664
PR 308
Wuustwezel dopen 1608-1670 (R. Vissers)
PR 309
Wuustwezel dopen 1670-1745 (R. Vissers)
PR 310
Loenhout huwelijken 1602-1686 (A Weyns)
PR 311
Brecht DO:1596-1599 1611-1823 HU:1611-1623
Juxschot DO/ 1653-1669 OV: 1654-1668
PR 312
Meerhout –gezinnen 1679-1815 deel A-J
PR 313
Meerhout – gezinnen 1679-1815 deel K-Z
Tijdschriften:
FV-kroniek van het Land van Waas jaargang 2015
De Rode Leeuw, FV Limburg, jaargang 2015
De Mechelse Genealoog, FV Regio Mechelen, jaargang 2015
De Kempische Genealoog, FV Regio Kempen, jaargang 2015
Genealogisch tijdschrift Noord-West Brabant (NGV) jaargang 2015
Kempen en Peelland (NGV) jaargang 2015
Overlijdensberichten:
B44A
GvA - jan/jun 2014
B44B
GvA – jul/dec 2014
B45
Nieuwsblad – jan/dec 2014
Gegevens op CD:
CD 48 Parochieregisters en Franse Tijd Meerhout G-H-Gezinnen
(L. Hannes/W.Vermeulen)

Oostmalle, 5 januari 2016
Victor Bertels
Penningmeester
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Bijlage 5: Schenkingen
Ook dit jaar werden we verrast met grote hoeveelheid ontvangen bidprentjes en rouwbrieven.
De opslag van al dit materiaal werd een klein probleem. Mariette Backs zorgde voor het
scannnen en André Sannen verwerkte alles in het excel bestand.
Er waren ook enkele verzamelaars van bidprentjes die hun verzameling ter beschikking
stelden om die in ons bestand te scannen. Materieel bleven ze in hun bezit.
De schenkers van bidprentjes en of rouwbrieven waren:
J. Van Nooten Pulderbos, Vic Haepers Mol, Gerard Keysers Poederlee, AlfonsVan Bael
Kasterlee, Rita de Laet Pulderbos, Wouter Caluwe Westmalle, Els Schoepen Zoersel, Vic
Druyts Oostmalle, Herman van de Leur Turnhout,
Leo Mertens-Gevaert Wuustwezel, Frank Geudens Poederlee, Veerle Olieslagers Oostmalle,
Domien Poorters Zoersel, Margaretha Ooms Oostmalle,
Constant van Looveren Poederlee, Theo Veraghtert Oostmalle, Lieve Gilis Beerse,
Heemkring De Vlierbes Beerse, Fons Bosch Kasterlee, Frans Pauwels,
José Hendrix Turnhout, Frans Simons-Mortelmans Hoogstraten, Geert Jacobs Turnhout,
Lisette Soffers Oud-Turnhout, Charel De Vocht-Huybs Arendonk
Het archief van Mol bezorgde ons 5 kaften met krantenknipsels over 100-jarigen, gespreid
over het Vlaamse land.
De Heemkring “De Vlierbes” uit Beerse bezorgde ons 4 dozen met rouwbrieven
Ingrid Lenaerts schonk ons het familieboek van de families: Ghijsbrecht, Ghijsbrechts,
Vervlaes, Van der Flaes
Van de Heemkring Norbert de Vrijter van Vosselaar kregen we hun jaarboek 2015 en Theo
Peeters kon de geschiedenis van Karel Theodoor Le Bon op de kop tikken, geschreven door
de bekende geschiedkundige Floris Prims.

Oostmalle 5 januari 2016
Victor Bertels
Penningmeester
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BIJLAGE 6 : INVENTERIS FV REGIO KEMPEN 31/12/2015
BROCHURES
Aantal
naam
eenheidsprijs
8
DNA BRABANT
30
4
ABC GENEALOGIE
20
8
DNA BELGIE
25
7
ROL STAMREEKS
6
90
OVL/UITV TURNHOUT
PM
6
CD NUTTIGE GEGEVENS
3
6
CD KEMP. KWARTIERST
8
2
CD VL STAM
15
1
USB 50 jaar Vl stam
50
5
KEMP KWST BOEK
12
8
KWARTIERST BOEK
7
9
TESTAMENT TURNH BEG
3
6
IK KLIM IN MIJN STBM
6,5
8
INFO MAP
2
10
OUD SCHRIFT
6
10
KWST 64
0,5
10
OUDE CIJNZEN EN MNT
3
10
OUD LANDMATEN
4,5
4
SPEUREN NAAR JE VOOR
7
6
LATIJN-NEDERLANDS
4
9
OUDE WOORDEN UITDR
4,5
13
REPUBLIKEINSE KALENDER
3
De vermelde prijzen zijn verkoopprijzen
BUREELMATERIALEN
1 PC + scherm+toetsenbord “Packard Bell”
1 PC Asus +scherm Samsung+toetsenbord
1 Laptop Acer “Travelmate 2410”
1 Laptop Acer
1 Laptop Acer klein formaat met scherm
1 kopieermachine Xerox
1 Printer HP 2355
1 Printer Scanner hp 6600 office jet
1 scan jet 3300
2 snijmachines
3 externe harde schijven
1 digitale camera Nikon D40 + toebehoren
1 stel belichting voor fotografie + tafel
1 beletteringstoestel
1 leestoestel microfilm
1 staanlamp
1 “pick up” kar
3 metalen kasten
1 kabelbox + diverse verlengkabels
2 opstaptrapjes
16

totaal €
240
80
200
42
PM
18
48
30
50
60
56
27
39
16
60
5
30
45,50
28
24
40,50
39

1 stel tentoonstellingspanelen
diverse vlaggen en spandoeken
5 bibliotheekrekken totaal 9,6 m lengte, 2,2m hoog
BIBLIOTHEEK
Ongeveer 1200 boekdelen en/of mappen
jaargangen van diverse tijdschriften
archiefdozen met genealogische gegevens,
cd’s met genealogische gegevens
bidprentjes en rouwbrieven

Oostmalle 5 januari 2016
Victor Bertels
Penningmeester
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