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Activiteit: Genealogische Markt
Wanneer: Op zaterdag 9 mei 2015 om 10.00 uur
Locatie:

Leeszaal Gemeentelijk Archief, Beelstraat 54, 6001 GJ Weert

Op zaterdag 9 mei 2015 organiseert de Kring Weert van het
Koninklijk LGOG, in samenwerking met de Stichting “de
Aldenborgh”, de sectie Genealogie van het LGOG en het
Gemeentelijk Archief Weert een GENEALOGISCHE MARKT .
De Genealogische markt begint om 10.00 uur in de leeszaal van
het Gemeentelijk Archief, Beekstraat 54 midden in het centrum
van Weert. Het einde van de Genealogische markt is ca 14.00 uur.
De opzet van de Genealogische markt is meerledig met de volgende interessante vragen:
1. Wie heeft de meeste, oudste, Weertlandse voorouders?
Als voorbeeld hebben we de familie Ververs genomen. Met aanverwante families hadden
ze al in de eerste helft van de 17e eeuw belangrijke, bestuurlijke functies. Vanuit de
mannelijke lijn komen er in Weert geen directe afstammelingen meer voor. Wel is er in
Maastricht nog een rechtstreekse manlijke afstammeling gevonden. Via de vrouwelijke
lijnen zijn er zeker nog afstammelingen in het Weertlandse te vinden. Bent u dat?
2. Bent u misschien verwant aan Antje van de Statie of aan het Umbelderke?
Een drietal leden van de Aldenborgh/Sectie Genealogie hebben uitgebreide genealogische
bestanden waarmee naar allerlei verwantschappen gezocht kan worden. In het archief
bestaat de mogelijkheid om van het gevonden resultaten een print te maken.
3. Is er een (verre)verwantschap tussen uw ouders?
Omdat vroeger veel minder verhuisd werd, kan men vaak al 4 of 5 generaties terug
familiebanden tussen de voorouders gevonden worden. Misschien is er tussen u en uw
beste vriend(in) een familierelatie; of met uw buurman/-vrouw?

Bent u nieuwsgierig geworden. Kom dan met de gegevens van de burgerlijke stand van uw ouders
of grootouders naar de GENEALOGISCH MARKT. Dat wil zeggen: de volledige voornamen en
achternaam, de geboortedata en huwelijksdata, om te zien hoe ver we komen.
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Om 15.00 uur bent u welkom in “de Roos” (tegenover de ingang van het archief) bij de lezing die
wordt georganiseerd door de sectie Genealogie en wordt gegeven door Funs Patelksi (convocaat
z.o.z.).
Funs Patelski heeft een omvangrijk boek geschreven: Limburgse Verwantschappen. Daarin worden
o.a. bekende Nederlanders “gelinkt” aan Limburgse families.
Met vriendelijke groet,
Peter Korten
Voorzitter

Paul Lammeretz
Secretaris
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