www.familiekunde-westkust.be

Hoe begin ik
aan mijn stamboom?
een initiatiecursus van 5 online sessies
januari/februari 2021
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

ver. uitg.: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33 8670 Koksijde

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, …

Wanneer ?
op donderdag 21, 28 jan, 4, 11, 18 feb 2021 om 19u30
ofwel op vrijdag 22, 29 jan, 5, 12, 19 feb 2021 om 10u
Deelname in de kosten: € 35 (€ 25 studenten)
(voor leden van Familiekunde Westkust: € 25, studenten € 20)
(inclusief de publicatie: Speuren naar je voorouders)
meer info: Marc Derudder

058 31 16 57 mderudder@gmail.com

Inschrijven door mail naar mderudder@gmail.com én betaling op BE37 9796 2228 6428 (FV Westkust) met
vermelding: donderdagavond of vrijdagvoormiddag
met de gewaardeerde steun van
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