
Hallo, 
Naar mijn gevoel was er een duidelijke belangstelling 

voor deze introductie, vooral gefocust op “zoeken”, 

toch wel, met voorsprong, het bizonderste item om iets 

te verwezenlijken. Ik doe (opnieuw) mijn best om, 

vooral voor de starters, een en ander te verduidelijken. 

De inleiding spreekt voor zichzelf, eenvoudiger lijkt mij 

uitgesloten dus Dia 6 & 7 :  geef aub de nodige tijd aan 

“De 7 pijlers” maar ook aan de andere aanbiedingen – 

dia 8 vergeet de URL’s niet aan te tikken en dia 9 (RAB) 

– hier ben ik de verwijzing naar het introductiefilmje 

vergeten ivm het specifiek zoeken – dia 12 Family 

Search – indien het niet lukt om de films te bereiken 

:proberen via Catalog  - dia 13 Familiekunde 

Vlaanderen Regio Meetjesland is een (klein) voorbeeld 

wat FKVL te bieden heeft – hier is ook een intro-film te 

vinden ivm starten met stamboomkunde – en, niet te 

vergeten, de digitale bronnen  –dia 14 : de Gentse 

trouwboeken, vanzelfsprekend zeer nuttig - dia 15 : 

Prosapia met introductie en RAADPLEGING – zeer 

belangrijk voor de streek Merelbeke/Oosterzele ! dia 

16 = een klein overzicht met enkele bedenkingen en 

vanaf dia 17 t/m 32 stuit men op  theorie + overzicht 

met op dia 19 enkele  specifieke URL’s – N° 33/34 

introduceert GENEANET = SB op internet  met N° 

34/35/36  als tegenhanger “ALDFAER” SB op PC.Hier 



eindigde SB in de doemeeweek - Dia 37 betreft de 

HITLIJST voor software, al dan niet betalend.Dia 38 

vermeldt URL’s die in veel gevallen nuttig kunnen zijn 

en N° 39 stamboomforum is een voorbeeld voor alle 

FORA die op internet staan – momenteel belangrijk ivm 

de discussie Zoekakten / Family Search.N° 40 betreft 

zoeken in Merelbeke (Marcel De Rieck) + RAB Oost-

Vlaanderen PR en vergeet aub het 

Documentatiecentrum in Melle niet ! N° 41 verwijst 

naar hulpmiddelen voor Latijn en 42/43 vermeldt 10 

goeie websites om online je SB uit te zoeken – Dia’s 

44/47 (pure wiskunde) is een aansporing tot bezinning 

N ° 48 brengt goed nieuw voor onze geldbeugel en N° 

49 = FKVL Regio Dendermonde met o.a. LINKS die je bij 

N° 50 brengt, Voor mensen die dieper willen graven 

raad ik het boek van Johan Roelstraete aan (op internet 

te raadplegen)  

Succes verder + hopelijk een goede start – de “anciens” 

hadden er hoogstwaarschijnlijk niet veel aan maar een 

en ander kan recht getrokken worden op Donderdag 4 

Oktober. Dan zijn we er weer ! 

Mvg 

Etienne Huijghe 

 

 


