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Een initiatiecursus van 5 sessies in het dienstencentrum De Zonnebloem
Zuidstraat 67, Veurne
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Hoe begin ik eraan?
Welke informatie is belangrijk? Waar moet ik eerst zoeken? Ordenen van
gegevens. Basisregels voor genealogieën, kwartierstaten, wapenschilden.
Wat kan je van thuis uit opzoeken via internet?
Burgerlijke Stand registers
Praktische aangelegenheden, toegankelijkheid van archieven,
privacywetgeving, bevolkingsregisters.
Parochieregisters
Verschilpunten met de burgerlijke stand, veel gebruikte afkortingen,
inleiding tot Latijns schrift.
De vele andere bronnen
Staten van Goed, wezerijakten, notariaat, legerarchief, poortersboeken,
cartografie, rechtspraak, …
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Deelname in de kosten: € 35 (€ 50 voor koppels, € 25 voor studenten)
(€ 5 korting voor leden van Familiekunde afdeling Westkust)
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Op woensdag 9,16,23,30 november, 7 december 2022
ofwel om 9u (tot 11u)
ofwel om 19u30 (tot 21u30)
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Inlichtingen
058 31 16 57
mderudder@gmail.com
Inschrijven door betaling op BE37 9796 2228 6428 (FV Westkust)
Met vermelding van uw keuze: woensdagvoormiddag of woensdagavond
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