“van niets tot iets”
Cursus Oud Schrift Beginners

2019

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren
begrijpen, en tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus “stamboomonderzoek voor
beginnende familievorsers”
De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, dit: om de letters,
cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te kunnen
ontleden.
Inschrijvingen worden verwacht vóór 15 september 2019. Het cursusgeld houd in:
6 lessen en het cursusboek (± 200 bladzijden): 25,00 EUR.
Om verwarring te voorkomen, wordt U vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens
de lessen,
Inschrijven voor bovenvermelde cursus kan enkel & uitsluitend door invullen van
bijgevoegd inschrijvingsformulier
Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling
op het bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van:
“Erfgoed De Gonde Vzw, Werkgroep Genealogie”
met vermelding “cursus beginners 2019” vermeld eveneens uw tel en email adres.
Enkel het overschrijvingsbewijs geldt als enig en officieel inschrijvingsbewijs voor deze cursus
Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.
Data en programma:
De lessen starten telkens om 19u30 stipt en eindigen om 21u30
De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Museum, Archief
Documentatiecentrum van Melle,
Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle Tel 09.252.26.47 email: erfgoeddegonde@gmail.com
en wordt verzorgd door Dhr. Chris Meerschaut, op onderstaande avonden
DINSDAG 24 09 2019:
Les 1
Periode 1800-1900
*Begin burgerlijke stand
*Republikeinse Kalender
*Romeinse cijfers
*Einde van de parochieregisters als “officiële documenten”
DINSDAG 08 10 2019:
Les 2
Periode 1750-1800
*Begin burgerlijke stand
*Latijn (2de deel) “verkortingen en afkortingen”

en

DINSDAG 22 10 2019:
Les 3
Periode 1750-1700
*Parochieregisters
*Latijn (3de deel)
DINSDAG 12 11 2019:
Les 4
Oud Nederlands in:
*18de eeuwse documenten
*Notariële akten
*Lotelingen
DINSDAG 26 11 2019:
Les 5
Oud Nederlands in:
*de Staten van Goed
DINSDAG 10 12 2019:
Les 6
Oud Nederlands in:
*Staten van Goed
*Wettelijke passeringen
*Quoteboeken
*Poortersboeken

Inschrijvingsformulier Cursus Oud Schrift 2019
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.

Postcode:

E-mailadres:

Gsm/Tel:

Gemeente:

Bus:

