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EDITORIAAL
Het geeft een goed gevoel wanneer je als bestuur ervaart dat de inspanningen die geleverd
worden in de vereniging, ook door de leden en anderen gewaardeerd worden.
De initiatiecursus familiekunde, die doorging in Turnhout in oktober/november kende een
opvallend succes. Eén en dertig cursisten schreven zich in en volgden met interesse de lessen.
Dit geeft nogmaals aan dat familiekunde als hobby voor heel wat mensen een interessante
bezigheid blijft, dit ondanks het feit dat het heel wat tijd vraagt om degelijke opzoekingen te
doen.
DE vraag blijft echter, wat gebeurt er met alle gegevens die door de verschillende individuen
verzameld worden? Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat heel wat familievorsers
halsstarrig op hun gegevens blijven zitten en niet bereid zijn om ze te delen met anderen.
Nochtans kan uitwisseling van gegevens dikwijls heel wat tijd en inspanningen besparen.
Wij hebben in het verleden ook al enkele keren vastgesteld dat bij het overlijden van een
persoon die jarenlang gegevens verzameld heeft, alles verloren gaat, weg gedaan wordt of, in
het beste geval, door één of ander familielid meegenomen wordt om het dan op zijn of haar
zolder te zetten. Het gaat immers dikwijls om heel wat papier en paperassen waar
erfgenamen geen zicht op hebben. Voor hen is het dan alleen maar opruimen.
VVF-Kempen wil daarom een initiatief nemen om toch enkele substantiële gegevens te
verzamelen en zo te bewaren voor het nageslacht. Elders in dit blad vinden jullie een oproep
om je kwartierstaat – 6 generaties – aan ons door te spelen. Met deze gegevens zullen wij dan
een boek samenstellen zodat de gegevens minstens bewaard blijven en zeker ook verspreid
worden en ten dienste staan van anderen die er misschien aanknopingspunten in kunnen
vinden.
Op vraag van het nationaal bestuur hebben alle afdelingen een doorlichting gedaan van hun
activiteiten, tijdsbesteding en gegevens die zij beschikbaar hebben. Dit leverde voor onze
vereniging toch wel enkele verrassende resultaten op. Onze bibliotheek beschikt over
ongeveer 1.000 boekdelen, zonder de tijdschriften en de privé schenkingen. Wij hebben in
totaal 15 mensen die actief bezig zijn in VVF-Kempen, deze 15 personen hebben in 2010 in
totaal ongeveer 10.000 uren gepresteerd aan familiekunde, omgerekend is dit 1.250 dagen van
8 uren. Een prestatie om U tegen te zeggen. Het geeft ook aan dat onze vereniging volop
leeft.
2010 loop op zijn laatste benen en het bestuur van VVF-Kempen wenst al diegenen die het
afgelopen jaar meegewerkt hebben, lessen gevolgd hebben, aanwezig waren op onze
voordrachten of op één of ander manier bijgedragen hebben aan familiekunde, van harte te
danken
Wij wensen u en degenen die u lief zijn een goede gezondheid, intense familierelaties, en veel
succes bij uw opzoekingen.

Vic Bertels
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KWARTIERSTATENBOEK
Een aantal jaren geleden verschenen al twee boeken met Kempische kwartierstaten. Deze
werden opgemaakt door de heer J. Mariën uit Retie en bevatten voornamelijk de
kwartierstaten van bekende Kempenaars en heel wat priesters en kloosterlingen.
Naar aanleiding van het project DNA-onderzoek hebben wij vastgesteld dat een aantal van
onze leden een stamreeks opgezonden hebben, aansluitend aan hun DNA staal.
Wij hebben gemeend dat het verzamelen van kwartierstaten, opgemaakt door onze leden, een
goede aanleiding zou kunnen zijn om opnieuw een Kempisch kwartierstatenboek samen te
stellen, en daarvoor willen wij uw medewerking vragen.
Een kwartierstaat is voor elke genealoog interessant, niet alleen om aansluiting te vinden bij
zijn of haar eigen gegevens, maar ook vanwege de geografische afkomst die in een tabel
zichtbaar wordt.
De tabel bestaat uit 5 generaties met uitgebreide gegevens, de 6de generatie geeft alleen de
naam van de ouders, samen kom je op 63 personen. De gegevens dienen zo compleet
mogelijk te zijn – naam,voornamen, geboorte/doopdatum+plaats, huwelijksdatum+plaats,
overlijdensdatum+plaats en eventueel het beroep. (zie voorbeeld hierna : de kwartierstaat
van Ivo Tiebos)
De opsteller bepaalt zelf de probant (nummer 1) van de kwartierstaat, dit kan uzelf en/of uw
echtgenote, uw kind, uw vader en/of uw moeder of zelfs uw grootvader en/of uw grootmoeder
zijn. Indien er nog levende personen voorkomen, dient u wel zeker te zijn dat zij geen
bezwaar hebben om in het kwartierstatenboek genoemd te worden, dit i.v.m. de wet op de
privacy.
Wij geven er de voorkeur aan om geen levende persoon als probant te nemen
Hoe kan je uw kwartierstaat aan ons bezorgen?
1 Op papier:
U typt de kwartierstaat en nummert de personen. Nummer 1 is de probant, 2 en 3 zijn vader
en moeder, van 2 is de vader nummer 4 en de moeder nummer 5, van 3 is de vader nummer 6
en de moeder nummer 7 enz. tot 63
2 Digitale vorm:
Hebt u uw gegevens in een genealogisch programma staan, dan kan u een digitale uitdraai
opsturen.
3 GEDCOM-bestand:
U maakt een GEDCOM uit uw genealogisch programma – hoe die moet gemaakt worden
staat in de gebruiksaanwijzing van uw programma -. Daarna stuurt u het per e-mail door.
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Alle gegevens worden liefst per e-mail doorgestuurd naar: victor.bertels1@telenet.be
Een blanco kwartierstaat, die je dan zelf kan invullen, (zie voorbeeld Ivo Tiebos) kan op
eenvoudige vraag bekomen op bovenstaand e-mail adres.
Vóór publicatie krijgt iedere inzender een afschrift van zijn/haar inzending ter beoordeling.
Indien u akkoord gaat om mee te werken kan u zich inschrijven als afnemer van het
Kwartierstatenboek. De inzenders van een kwartierstaat zullen aan gunstvoorwaarden kunnen
inschrijven op het kwartierstatenboek dat zal uitgegeven worden.
De doelstelling van VVF-Kempen is zo dicht mogelijk bij de leden te staan. Met uw
inzending bieden wij de mogelijkheid uw gegevens te delen met andere leden.
Wij streven naar een afsluitdatum van 30 april 2011
Victor Bertels

KWARTIERSTAAT IVO TIEBOS
De familie Tiebos is actueel vooral gevestigd in Antwerpen en directe omgeving met als
uitschieters Beveren, Oevel-Westerlo en Koningshooikt. De oorspronkelijke voorouders zijn
afkomstig uit Nederland De oudste gekende voorouders vonden wij in de protestantse
doopregisters van de Kessel, nu deelgemeente van Lith, in de provincie Noord-Brabant.
Antonius Tibot werd geboren in Kessel (Nl) op 11 november 1742 en is waarschijnlijk als
huursoldaat naar onze regio gekomen en vermoedelijk rond 1769 in Wuustwezel gehuwd met
Maria Verheyden, daar zijn immers zijn kinderen gedoopt. Zijn ouders waren Joseph Tibot en
Pieternel Mielikhuijsen. Van Wuustwezel heeft de naam zich dan verspreidt over Kalmthout,
Ekeren en Kapellen naar Antwerpen. De naam, oorspronkelijk Tibot, is in de gemeente
Kalmthout in het begin van de 19de eeuw veranderd in Tiebos.
Mijn vader, Franciscus Maria Ludovicus Tiebos was enige zoon, zijn nageslacht telt tot nu 42
rechtstreekse nakomelingen die de naam Tiebos dragen en bijkomend nog 4 geadopteerde
kleinkinderen die ook Tiebos heten. Hij studeerde handels en consulaire wetenschappen, en
zijn vader was stouwer in de haven van Antwerpen. De andere voorouders waren arbeiders
en dagloners.
Onderstaande kwartierstaat is natuurlijk niet volledig en daarom vraag ik aan lezers, die
bijkomende inlichtingen hebben, ze over te maken aan Ivo Tiebos, Sint Michielsstraat 11,
Oevel-Westerlo, telefoon 014/225970 of door te mailen naar ivo.tiebos@skynet.be
Alle inlichtingen, ook van oudere generaties zijn welkom. Ik dank alvast iedereen die mij
bijkomende inlichtingen kan bezorgen.
Ivo Tiebos.
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X Kapellen 30.04.1856

4
X Wuustwezel 29.04.1863

Ludovicus Tiebos
Anna Theresia Staepels

°Kapellen 04.10.1863
+ Antwerpen 20.05.1935

° Wuustwezel 07.01.1865
+ Antwerpen 27.01.1931
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X Antwerpen 30.07.1896
xWuust
07.10.
1807
xGr Zun.
14.12
1795
Xzundert
10.05
1802
x

x

x

23
24
25
26

X rond 1868

Joannes Eduardus
Covent
° Berchem 05.11.1878
+ Antwerpen 29.06.1957
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2

3

Franciscus Maria Ludovicus Tiebos
° Antwerpen 17.03.1901
+ Antwerpen 26.10.1968

Maria Emilia Theresia Covent
° Antwerpen 01.04.1902
+ Antwerpen 22.06.1968
° Antwerpen 28.4.1856
+ Antwerpen 19.10.1893

X Wuust
15.10
1814

22

Petrus Joannes Staepels
°Wuustwezel 21.1.1806
+ Wuustwezel 1.9.1873
Anna Cornelia Van Staeyen
° Wuustwezel 10.3.1808
+ Wuustwezel 11.2.1886
Joannes Corn. Snepvangers
° Gr Zundert 26.7.1799
+ Zundert 28.9.1852
Johanna van der Sanden
° Zundert 25.01.1803
+ Zundert 09.03.1875
Petrus Joannes Covent
° Berchem 08.02.1808
+
Maria Theresia Peeters
° Berchem 08.01.1807
+
Petrus Hellemans
° Berchem 14.01.1812
+

x

x

x
XAntw
r1823

27
28
29
30
31

X Antwerpen 12.10.1897

X Antwerpen 28.10.1924

Ivo Renaat Karel Tiebos
° Antwerpen 28-01-1932
X Brasschaat 3.1.1958 Annie Thérèse Georgette Gilberte de Brauwere
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Joannes Franciscus Christiaen
° Oostvleteren 15.10.1819
+Polinckhove 23.02.1868
Cecilia Josepha Duhamel
° Belle (Fr) 25.01.1825
+
Franciscus Josephus Klasen
° Antwerpen 9.12.1827
+ voor 1877
Joanna Maria Janssens
° Antwerpen 01.06.1825
+ voor 1877

x

Joanna Maria Franc. De Wachter
° rond 18220

X rond
1801

21

Maria Ludvica Klasen

Joanna Cath. Coppens
° Oorderen 5.9.1802
+

20

Eduardus Bernardus
Leopoldus Christiaen
°Polinckhove 2.7.1852
+ Anterpen 30.6.1890

Henricus Tiebos (Tibot)
°Kalmthout 29.8.1800
+ Kapellen 18.4.1870

19

° Berchem 05.05.1845
+

Maria Constantia
Angelina Hellemans

+

° Berchem rond 1843

Joannes Franciscus
Covent

° Gr.Zundert 12.08.1835
+Wuustwezel 4.12.1921

X

18

Anna Maria Snepvangers

X rond
1800

17

Joanna Van Wesenbeeck
° Kalmthout r 1801

xKalmth.
22.09
1798

16

Joannes Josephus
Staepels
° Wuustwezel 13.1.1838
+Wuustwezel 25.9.1888

Maria Elisabeth
Van Wesenbeeck
° Kalmthout 25.06.1832
+ na 30.7.1896

° Ekeren 15.05.1829
+ voor 30.7.1896

Petrus Tiebos

Maria Theresia Verhuyck

Balthzar Janssens

Maria Catharina Vergouwen

Willem van der Sanden

Joanna Joannis van der Weijden

Cornelius Joris Snepvangers

Dymphna Peeters

Cornelius Van Staeyen

Anna Theresia Rommens

Joannes Gummarus Staepels

Maria Catharina Janssens

Martinus Van Wesenbeeck

Anna Cornelis Bogaerts

Martinus Coppens

Joanna Appolina Mous

Joannes Franciscus Tibo(t)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

X Kapellen
06.04.1826
ongehuwd
X Wuustwezel
17.06.1835
Zundert
16.05.1822
X?
rond 1841
X?
rond 1843
X?
rond 1850
X Antwerpen
25.02.1851

8
9
10
11
12
13
14
15

X Antwerpen 18.09.1877

Maria Theresia Clementina
Christiaen
° Antwerpen 06.01.1880
+Antwerpen 26/05/1964
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UITNODIGING AAN ALLE LEDEN OP DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VVF-AFDELING KEMPEN vzw.

PLAATS:

Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

DATUM:

zaterdag 22 januari 2011 om 15 uur

AGENDA:

1. Ondertekenen van de aanwezigheidslijst
2. Vaststellen van de geldigheid van de vergadering
3. Ontslagen en benoemingen
4. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering
van 27 januari 2010
5. Goedkeuring van het financieel verslag en balans 2010
6. Goedkeuring van de begroting 2011
7. Goedkeuring van het jaarverslag 2010
8. Verlening van kwijting aan de bestuurders
9. Vaststelling van het ledenregister
10. Bespreking activiteiten 2011

Aansluitend aan deze algemene vergadering nodigen wij U uit op een
rondleiding met gids in de prachtige Sint-Catharinakerk van Hoogstraten.

GRAFSTENEN IN DE KERK VAN DESSEL
(Dit artikel werd overgenomen uit het archief van Elisa Nijs, in ons bezit, en is van de hand
van J. Goots. Het is verschenen in het Parochieblad van Dessel in 1946 onder de titel
“Gesprek met een snuffelaar”.)
Elisa Nijs overleed op 7 december ll. in Dessel.
In heel wat overlijdensakten wordt er melding gemaakt of de overledene begraven werd op
het kerkhof of binnen de kerk. In het artikel “Le Patrimoine de Saint Adélard ou les
possessions de l’Abbaye de Corbie en Belgique” geschreven door A. Reydams en
gepubliceerd in het geschied- en oudheidkundig tijdschrift Taxandria in 1913, leest men :
“Men zag deze grafsteen in de kerk van Dessel.”
Hier ligt begraeven, mr Augustijn van Goirle, priester in synder tijt meyer van
Gompel sterft 1537 den 23ste dagh in julio
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De 25ste april 1943 namen we de tekst op van de grafschriften binnen de kerk, en wel als
volgt:
-Voor het hoogaltaar:
Orate ut propitius/ sit judex Jezus /
Christiano Wuydts/ S.T.B.T. prothonotario /
apostolico, qui / existens pastor / Desschellensis /
Decanus districtus / Ghelensis /
ac afficialis Buscoduensis* / gravius judicium /
(* ’s Hertogenbosch)
sumpsit / obiit 18 7bris a° 1722
-Op het koor twee stenen waarvan de tekst onleesbaar is
-In de kruisbeuk Zuiderzijde vier grafstenen, waarvan de tekst van twee stenen onleesbaar is,
en van de andere twee als volgt:
-Dom/ sepulture / van / Antonius Blox / stirf 13 9ber 1708 / Maria Goris /
syn huysvr stirf / 16 janry 1733 / ende / Fredericus Blox / hunnen sone/
stirf 7 9ber 1743
-Hier ligt begraven / den eersaeme Willem / Belien die sterf den /
20 december 1650 (of 1660?) / ende ….. Hendrica / zijn huysvrouwe ende/
Willem Belien ….. / sterf den 20 october 1670
In de kruisbeuk noorderzijde zes stenen, drie onleesbaar, de andere drie als volgt
-Dom/ sepulture/ van den eersaemen / Joannes Raymaekers / sterft den / ende /
Catharina Van den Veken / syne huysvrouwe / sterft den 3 january / 1723 ende /
RIP.
-Dom / hier leyt begraeven / Sr Peeter Smits sterft den / 18 junius 1725 / ende jouff /
Willemina Molegraef / sterft den / ende syne kinderen / bidt voor de zielen.
-Dom / sepulture / van de eersame / Henricus Moelans / sterft den 23 mei 1720 /
ende van / Catharina Huyghen / syne huysvrouwe / sterft den / Bidt voor de silen.
Bij de afbraak van de kerk in 1948 vond men op het koor onder de vloer een grafzerk, die als
randschrift volgende tekst draagt:
-oosterzijde: Vena Dus
-zuiderzijde: Laurentius Belyen Pastor in Dessel
-westerzijde: Hic (est obi) tus
-noorderzijde: 7 juny A° 1601 Requiescat in Pace
Als steunstenen onder het hoogzaal vondt men dan ook twee stukken stenen, die samen een
grafzerk vormden; volgens het wapen midden in en volgens de tekst ontbreekt er een klein
gedeelte van. De randtekst luidt :
-oosterzijde: Hier ligt begrave
-zuiderzijde: ……. Lambrecht va(n) Goi orle in synen tyt Meyer van
-westerzijde: Gompel hy sterft
-noorderzijde: int jaer ons heeren MV ende XXX dach Octobris
-in het midden, niet in randtekst:
ende Aelken van / Rijhove zijn huys / frouwe die stirf / int jaes ons Heere / MV ende
Deze grafstenen werden van plaats veranderd in 1863, bij het gedeeltelijk hervloeren van de
kerk. Zoals trouwens ook bij de vernieuwing van de kerk in 1948 gebeurde. In het
gemeentearchief vonden we de tekst van grafschriften van Dessel. Het dokument is niet
gedateerd, doch bevond zich tussen een bundel briefwisseling van 1853. We lichten hieruit
wat volgt:
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-Voor het hoogaltaar bevindt zich de grafsteen van Chr Wuydts. Aan de linkerkant van het
altaar het graf van Laurentius Belijen. Op de choor onder den predikstoel bevindt zich
hetvolgende grafschrift:
-D.O.M. Veis Dnus Lambertus Vossius in Diocesi Sylvaducensi archi-presbyter, et
pastor Desseli obeiit in Dno 13 octobris anno 1664. Requiescat in pace
-Voor het Lieve Vrouw altaar:
-Joannes Rayemakers en C. Van der Veken
-Zonder plaatsbepaling nog de teksten van de zerken van:
-Peeter Smits, Henricus Moelans en twee volgende teksten, (waarschijnlijk voor het
O.L.Vr. altaar):
Sepultura Domini Joannis Henrici, presbyter qui obiit decima septembri anno 1668
Requiescat in pace.
-Beneden aan de ingangstrap van de doopkapel bevond zich in 1943 een grafzerk, waarvan de
tekst bijna niet meer te lezen was. Hier volgt deze tekst, aangevuld tussen haakjes, de
woorden zoals ze voorkomen op een dokument uit het gemeentearchief:
-(sepultura) / REV (. Adm. Di Rumoldi Van) / LEMBERG (en .... (natus?)
Moerseke)/ (juxta teneramundam) PRO (thonotarius apostlici,) / QUI CUM (annis 10
scolarum)/ RECTOR (… obeiit deservitor) / HUIUS PAROCHI (alis ecclesia 4 octo.)
/ 1724. AETA (lis vivo sua circiter) 55 / R.I.P
Aan het Salvator altaar ligt de steen van Antonius Blox, hoger vernoemd en ook
Hier ligt begraven den eersamen Willem Beliën die sterft den 20 junius ano 1650 ende
Mar(?) Hendrick syn huysvrouwe van Willem Belien die sterft den 20 october 1625.
Bidt voor de zielen.
Buiten de kerk, oostzijde tegen het koor bevinden zich de grafzerken van pastoors Peinen en
Huybreghs, en de pastoor Geudens met inlichtingen hoger gegeven.
Aan de noordzijde van buiten tegen de zijbeuk bevond zich een kruis van blauwe hardsteen
met volgende tekst : D.O.M begraafplaats van den Eerw. Heer Petrus Ooms, onderpastoor
van Dessel oudt 39 jaeren sterft den 5 7ber 1747. Bidt voor de ziele.

MEDEDELINGEN EN KORT NIEUWS
VVF-Nationaal
Op 23 oktober werd in Dendermonde een informatiedag georganiseerd waarop alle VVFafdelingen met hun voorzitter, secretaris en penningmeester uitgenodigd waren.
In verschillende werkvergaderingen werd de werking, financiële toestand en erkenning door
de
overheid
uitvoerig
besproken.
Het dagelijks bestuur van Familiekunde Vlaanderen zal op basis van deze besprekingen het
ministerie van cultuur trachten te overtuigen van de belangrijke positie die VVF inneemt in de
totale context van “bescherming en bewaring van erfgoed” en dit vooral in het licht van het
bekomen van noodzakelijke toelagen om de werking van onze vereniging te vrijwaren.

Voordrachten
De voorbije drie maanden werden door VVF-Kempen drie voordrachten georganiseerd.
Marcel Janssen onderhield ons over “De evolutie van het hertogdom Brabant, Vlaanderen en
het
Prinsbisdom
Luik
naar
de
huidige
landsgrenzen
van
België”

9

25 toehoorders hoorden een interessante uiteenzetting met een overvloed aan landkaarten, die
een overzicht gaven van voor de middeleeuwen tot 1830
Mieke Heylen, gespecialiseerd in het genealogisch programma HZ-21 gaf voor 24
toehoorders een overzicht hoe dit programma in elkaar zit, hoe kan overgeschakeld worden
van HZ7.2 naar het nieuwe programma en wat de uitvoermogelijkheden zijn. Alhoewel dit
programma zeker niet het eenvoudigste is in zijn soort, noemde zij het de “Rolls Royce” van
de Genealogische programma’s. Voor meer informatie: www.hazadata.com
Marc Gabriels, onze DNA-webmaster, en Tjitte Van den Beemt onderhielden toehoorders
over hoe we onze weg kunnen vinden in de Nederlandse archieven. Door de barre
weersomstandigheden was de opkomst eerder mager. Het valt op dat internet in Nederland
een veel grotere rol speelt bij genealogisch onderzoek dan in Vlaanderen. Enkele interessante
links in Nederland:
www.geneaknowhow.net,
www.stamboom.nl,
www.meertens.knaw.nl,
www.archiefnet.nl
www.archieven.nl

Een boeiende uiteenzetting die voor de toehoorders zeker een beter inzicht gaf om in
Nederland te zoeken.

werkgroep Renesse Archief

Cursus Familiekunde Turnhout
Op deze cursus werd door 31 personen ingeschreven, voor het overgrote deel mensen die nog
aan het begin staan van hun opzoekingen. In zes lessen kregen zij een overzicht van de
mogelijkheden, de middelen en moeilijkheden die beschikbaar zijn of kunnen voorkomen
wanneer je aan familieonderzoek begint. Hopelijk kan de handleiding die hen aansluitend
bezorgd werd ertoe bijdragen dat hun opzoekingen tot een werkelijk resultaat leiden.
Een aantal cursisten bracht ook nog een bezoek in Merksem aan het Studie en
Documentatiecentrum van de VVF
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Cursus Turnhout

Stadsarchief Geel
Het Geelse stadsarchief heeft haar aanbod voor genealogen gevoelig uitgebreid. Vanaf nu
kunnen er volgende bewerkingen van Michel Verbeeck digitaal geraadpleegd worden:
Bouwel (1601-1925), Geel (1796-1910), Zammel (1601-1797), Herentals (1619-1920),
Herenthout (1610-1920), Kasterlee-Lichtaart-Tilen (1798-1910) en Morkhoven-Noorderwijk
(1801-1920)
Het stadsarchief heeft ook nieuwe microfilmen in haar collectie: Schepenakten (1422-1797)
en Successie en aangiften (1818-1875).
Meer informatie over het uitgebreide aanbod van het stadsarchief vind je op
http://archief.geel.be
Openingsuren stadsarchief Geel:
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.
Elke 2de en 4de dinsdag van de maand tot 19 uur.
Elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) van 19 tot 21.30 uur.

Schenkingen
Rita De Laat: bidprentjes en doodsbrieven. Zij zorgde er tevens voor dat de gegevens van de
huwelijken en begrafenissen van de parochieregisters van Grobbendonk gedigitaliseerd
werden in een Haza-databestand.
François Crab Deurne: bidprentjes en doodsbrieven
Andre Van Steenbergen: bidprentjes en doodsbrieven
Gerard Keysers: bidprentjes en doodsbrieven.
Elly Bertels Turnhout: bidprentjes
Fons Van Bael Kasterlee : bidprentjes, doodsbrieven
Onze verzameling bidprentjes, doodsbrieven en overlijdensberichten van kranten is het
afgelopen jaar opnieuw flink toegenomen.Wij willen hier nogmaals een oproep doen aan al
onze leden om –eventueel dubbels van – doodsbrieven en bidprentjes aan ons te bezorgen.
René Camp uit Arendonk bezorgde ons een digitale bewerking van de burgerlijke stand van
Arendonk van 1899 tot 1910, met de foto’s van de originele akten.
Wij danken alle schenkers en medewerkers voor het geleverde werk.
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Overlijden
Op 25 november overleed Frans Seels uit Arendonk op 69 jarige leeftijd. Frans was een
fervent familievorser. Vooral van de valkeniersfamilie “Sels” uit Arendonk heeft hij zeer
uitgebreide informatie verzameld. Hij bezorgde ons in het verleden ook bijdragen voor de
Kempische Genealoog.
Op 7 december overleed ons erelid Elisa Nijs in “Kempenerf” in Dessel. Zij werd geboren in
Mol op 2 april 1918. Lisa schonk ons enkele jaren geleden haar volledige genealogische
verzameling, die in onze bibliotheek te vinden is onder een afzonderlijk luik “Archief Lisa
Nijs”- zie de inhoud op onze website
Het bestuur van VVF-Kempen biedt aan de nabestaanden en familie, hun diepste gevoelens
van medeleven aan.

AGENDA

Januari 2011_______________________________________________________
5 januari
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
19 januari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Archief de Renesse
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

22 januari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Algemene Jaarvergadering VVF-Kempen
Stadhuis Hoogstraten
15u
VVF-Kempen

Februari 2011_______________________________________________________
2 februari
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
16 februari

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Archief de Renesse
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen
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Maart 2011_________________________________________________________
2 maart
Wat?
Genealogische Vormingsdag
Waar?
Kasteel de Renesse, Lierselei 30, 2390 Malle
Wanneer?
van 15u tot 22u
Wie?
VVF-Kempen
17 maart

Wat?
Waar?
Wanneer?
Wie?

Bewerking Archief de Renesse
Kasteel de Renesse Lierselei 30, 2390 Malle
19u30
VVF-Kempen

Meer info bij:

Frans Renaerts, St. Jozeflaan 78, 2400 Mol, 014/81.48.27
frans.renaerts@busmail.net
Op onze website: http://www.vvf-kempen.be

NUTTIGE ADRESSEN
Rijksarchief Antwerpen
Rijksarchief Beveren
Rijksarchief Brussel
Felix-Archief Antwerpen
Gemeentearchief Dessel
Gemeentearchief Duffel
Stadsarchief Geel
Stadsarchief Herentals
Stadsarchief Hoogstraten
Stadsarchief Lier
Stadsarchief Mechelen
Gemeentearchief Mol
Stadsarchief Turnhout
Archief abdij Bornem
Archief abdij Postel
Archief Abdij Tongerlo
Archief Abdij Westmalle

D. Verstraeteplaats 5, 2018 Antwerpen
tijdelijk Sanderusstraat Antwerpen
Kruiebekesteenweg 39 B1, 9120 Beveren
Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel
Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
Gemeentehuis, 2480 Dessel
Gemeentestraat 21, 2570 Duffel
Werft 30, 2440 Geel
Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
Kardinaal Mercierplein 6, 2500 Lier
G. de Stassaertstraat, 2800 Mechelen
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
Grote Markt 1, 2300 Turnhout
Kloosterstraat 71 2880 Bornem
Abdijlaan 16, 2400 Mol-Postel
Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo
Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle

03/236.73.00
03/677.34.99
03/750.29.77
02/513.76.80
03/206.94.11
014/38.99.26
015/30.72.10
014/56.66.90
014/21.28.00
03/340.19.60
03/480.11.96
015/20.43.46
014/33.09.70
014/44.44.98
03/889.08.11
014/37.81.21
014/53.99.00
03/312.92.00
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