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Vorige vergadering 
1 februari 2019 
66 aanwezigen 

Volgende samenkomst 
donderdag 28 mei 2020 
(als corona dan totaal 

voorbij is. We zien wel.) 
STADHUIS Genk 

Stadsplein 1 
3600 Genk 

 
Datums vergaderingen 2020 en locatie 

 
• Zaterdag 01 februari 2020 = nieuwjaarsreceptie vanaf 18u (graag op 

tijd a.u.b.) 
• Donderdag 26 maart 2020 = onze 22ste USB … afgelast 
• Donderdag 28 mei 2020 
• Donderdag 24 september 2020 
• Donderdag 26 november 2020 

 
 

De gewone samenkomsten : 
 

telkens van 19u30 tot 22u00. 
STADHUIS van GENK, ZAAL 4. 

Vlakbij is er ruime parking (=de rode pijl) 

 
 
 

Sinds 27 maart 2020 bestaat de 
PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG 27 jaar 

  
  

P R O - G E N g e b r u i k e r s g r o e p  L I M B U R G  v z w  

Nieuwsbrief 

26 maart 2020 
 
Jaargang 27, nr. 2/5 
 

 

http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
http://www.pro-gen.be/reisweg.htm
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Ondanks de afgelasting van onze samenkomst te Genk op 26 maart 2020 wegens de heersende coronacrisis, 
heb ik gewoontegetrouw toch maar een Nieuwsbrief geschreven. 
 
Onze USB2020 

Midden in volle coronacrisis heeft uw bestuur er voor gezorgd dat na de afgelasting van onze vergadering te 
Genk op 26 maart 2020, reeds vele sticks per post op hun bestemming zijn aangekomen. Langs alle kanten 
stuurt men ons een woordje van dank en is men vol lof over onze USB2020. 
 
Toch is levering van USB2020 niet verlopen zoals besteld. Op de voorzijde van het kaartje kan je lezen: 
 
Deze USB-stick is 16 GB groot en bevat 10 GB vrije 
ruimte die u vrij kan beschrijven en gebruiken zonder 
gevaar op beschadigen van het beschermde deel 
“Genealogie uit Limburg” 
 
In plaats van 6 GB af te sluiten en 10 GB open te laten, zoals zij beloven in hun Dual Zone optie, heeft men 
de volledige 16 GB op “Alleen lezen” gezet, net zoals bij onze allereerste stick. De firma erkent haar fout en 
zal volgend jaar met een geldelijke compensatie over de brug komen. 
 
Van platte-link-teksten naar werkende linken 

1. Bij de RTF-teksten 
Tijdens deze coronacrisis heb ik het internet eens afgeschuimd naar een oplossing om “platte-link-teksten” 
om te zetten naar echt werkende hyperlinken.  
Een probleem dat mij reeds lang intrigeert omdat ik bij het indexeren van al mijn Loonse deelgemeenten, 
(voor o.a. onze jaarlijkse USB) er vaak mee geconfronteerd word, zowel met de in- als met de uitvoer ervan. 

a) Scans 
Om mijn Loonse gemeenten te indexeren in PRO-GEN gebruik ik als basis de scans die op internet staan. 
 
 
De scans van het Rijksarchief gebruik ik zelden.  
 
Reden: het adres dat het RA bovenaan in zijn adressenbalk schrijft, volgt de scan niet!  Je komt telkens 
bedrogen uit wanneer je dat aangeboden adres kopieert.  
 

 
   is nooit in overeenstemming met wat je beneden leest    

 
 

Je moet zelf het internetadres van het Rijksarchief handmatig in overeenstemming brengen! 
Dat wil zeggen dat je zelf het getal “17” ergens in het internetadres moet schrijven. 
“Wie heeft zo’n klantonvriendelijk systeem ooit bedacht?” 
 
 
Eén zaak heeft het RA België veel beter op orde dan FamilySearch: het correct chronologisch weergeven en 
presenteren van de (PR) registers. Bij FS is de chronologische volgorde in hun lijsten dikwijls ver zoek en 
zoek je je te pletter naar een registertje van 1656-1681 dat ergens verzeild geraakt is tussen de registers van 
1750-1790. 
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De scans die ik gebruik staan bij https://www.familysearch.org/search/catalog. Dat heeft slechts één reden: 
de linken van FS zijn tenminste correct en steeds in overeenstemming met het plaatje. Er zijn geen 
handmatige verbeteringen nodig. 
 

 

 
 
 

b) De linken overbrengen naar PRO-GEN 
 
Bij gebrek aan beters kopieer ik momenteel de linken van FamilySearch naar de velden 
“Geboorte/Doop/Overlijden/… (bron)tekst” van PRO-GEN. 
Eigenlijk hoort zo’n link onder Bron te staan, maar mijn bronnen zijn meestal al bezet/ingevuld door mijn 
vroegere handmatige opzoekingen op de archieven. 
Ik ervaar nu dat het ideaal zou zijn dat er in PG speciale velden zouden bestaan voor dit soort linken. 
 
Wanneer ik een uitvoer maak in RTF dan worden die platte-link-teksten uiteraard ook uitgevoerd als platte 
tekst. PG heeft geen systeem aan boord dat zo’n link “voelt” aankomen en die dan meteen omzet in het 
formaat van een werkende link. 
 
Coopmans, Petrus Joannes, zoon van Coopmans, Catharina Elisabeth. 
Geboren op 25-10-1850 te Sint-Truiden, overleden op 12-04-1891 te Hoepertingen op 40-jarige leeftijd (aktenummer: BS-
1891/07). 

Brontekst: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9NMS?i=242&cc=2138507&cat=99162 
In zijn ovl.akte zegt men foutief: wed. van Maria Anna Driesmans, echtg. van Anna Gertrudis Coopmans (!), zijn 
tweede vrouw heette Anna Gertrudis Benaets (!), zijn moeder heette Coopmans. 

Dagloner, dienstknecht, woonde op 12-04-1891 Dorpsstraat 11 te Hoepertingen. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26-12-1873 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1873/09) met Driesmans, Maria Anna, 24 
jaar oud, dochter van Driesmans, Arnould en Spiritus, Maria Catherina. 
 
 

c) RTF-tekst formateren in Word 
Het is de bedoeling dat een link werkt. Maar hoe doe je dat? De oplossing is erg eenvoudig maar je moet het 
weten.  
 
Met een kleine aanpassing in Word is dat snel gebeurd. Word tovert daarna uw platte-link-teksten om in echt 
werkende hyperlinken. 
 

• Open Word 
 

• Ga naar het tabblad Bestand 
 

• Klik daar op Opties ….. kies links Werkbalk Snelle toegang ….. en kies ook “Opdrachten die niet op 
het lint staan”. 

https://www.familysearch.org/search/catalog
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• Zoek in de kolom “Opdrachten die niet op het lint staan” het item AutoOpmaak  …. klik Toevoegen 
…… AutoOpmaak verschijnt in de rechterkolom …. en doe tenslotte beneden OK 

 
 

• Je Werkbalk Snelle Toegang ziet er daarna als volgt uit : 
(let op: die werkbalk kan soms onder het lint staan) 

 
 

• Maak met PRO-GEN je RTF-document, inclusief de platte-link-teksten. Bv. met “Alle velden”, dan 
zijn ze er zeker bij. 
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• De “linken”  verschijnen als platte tekst (zie hoger in het geel gemarkeerde voorbeeld), 
 

• Door in Word vervolgens op de knop AutoOpmaak te klikken, worden alle linken gevormd. Hier 
mijn voorbeeldtekst uit Hoepertingen. 

Coopmans, Petrus Joannes, zoon van Coopmans, Catharina Elisabeth. 
Geboren op 25-10-1850 te Sint-Truiden, overleden op 12-04-1891 te Hoepertingen op 40-jarige leeftijd (aktenummer: BS-
1891/07). 

Brontekst: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9NMS?i=242&cc=2138507&cat=99162 
In zijn ovl.akte zegt men foutief: wed. van Maria Anna Driesmans, echtg. van Anna Gertrudis Coopmans (!), zijn tweede 
vrouw heette Anna Gertrudis Benaets (!), zijn moeder heette Coopmans. 

Dagloner, dienstknecht, woonde op 12-04-1891 Dorpsstraat 11 te Hoepertingen. 
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 26-12-1873 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1873/09) met Driesmans, Maria Anna, 24 
jaar oud, dochter van Driesmans, Arnould en Spiritus, Maria Catherina. 
Geboren op 19-02-1849 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1849/05), overleden op 18-05-1885 te Hoepertingen op 36-jarige 
leeftijd (aktenummer: BS-1885/61). 

Brontekst: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9J7H?i=60&cc=2138507&cat=99162 
Zij woonde op 18-05-1885 Dorpsstraat 11 te Hoepertingen. 
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 18-09-1886 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1886/04). 

Brontekst: Petrus Joannes Coopmans was wed. van Maria Anna Driesmans, ovl. te Hoepertingen op 18-05-1885. 
In de huwelijksakte werden oorspronkelijk de volgende twee kinderen gewettigd tot Coopmans: 
1) Joannes Josephus Benaets (geb. te Hoepertingen op 20-12-1881) 
2) Josephus Benaets (geb. te Hoepertingen op 24-05-1886, akte 26)  
Later werd bij vonnis de wettiging van het eerste kind vernietigd. De wettiging van het tweede kind bleef behouden. Zie 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDF-9NZQ?i=84&cc=2138507&cat=99162. 

Echtgenote is Benaets, Anna Gertrudis, 31 jaar oud, dochter van Benaets, Lambertus en Vanstraelen, Elisabeth. 
Geboren op 03-09-1855 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1855/15), overleden op 16-12-1937 te Hoepertingen op 82-jarige 
leeftijd. 
Handwerkster (1917), woonde op 03-11-1917 te Hoepertingen. 
{Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-10-1892 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1892/04). 

Brontekst: Joannes Dujardin was wed. van Maria Elisabeth Neven, die te Hoepertingen overleed op 27-03-1883. En 
Anna Gertrudis Benaets was wed. van Petrus Joannes Coopmans die te Hoepertingen overleed op 12-04-1891. 

Echtgenoot is Dujardin, Joannes, 36 jaar oud, zoon van Dujardin, Joannes en Denucker, Maria Gertrudis, geboren op 
20-02-1856 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1856/08), overleden op 13-09-1924 te Hoepertingen op 68-jarige leeftijd, dagloner, 
handwerker (1917), woonde op 03-11-1917 te Hoepertingen. 

Hij woonde op 25-03-1878 te Hoepertingen, Daalhofstraat 7. 
} 
Uit het eerste huwelijk: 
1. m Coopmans, Josephus Ludovicus. 

Geboren op 04-05-1874 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1874/14). 
2. m Coopmans, Arnoldus. 

Geboren op 02-04-1876 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1876/07). 
Gehuwd met De Lutter, Ida. 
Geboren circa 1882. 

3. v Coopmans, Anna Maria. 
Geboren op 20-12-1878 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1878/reg2), overleden op 08-09-1886 te Hoepertingen op 7-
jarige leeftijd (aktenummer: BS-1886/14). 

Brontekst: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDF-
9NZF?i=95&cc=2138507&cat=99162 

Zij woonde op 08-09-1886 Dorpsstraat 14 te Hoepertingen. 
4. v Coopmans, Maria Helena. 

Geboren op 29-12-1880 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1880/45). 
Dienstmeid, woont op 08-06-1907 te Hoepertingen. 
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-06-1907 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1907/05). 

Brontekst: In de huwelijksakte werd het kind Pieter Coopmans (geb. te Sint-Jans-Molenbeek op 29-
06-1903) gewettigd tot Jamotte. 

Echtgenoot is Jamotte, Joannes Laurentius, 42 jaar oud, zoon van Jamotte, Joannes en Swennen, Anna Maria. 
Geboren op 12-09-1864 te Zepperen. 
Landbouwer (1909), woont op 08-06-1907 te Voort. 

5. v Coopmans, Maria Elisabeth. 
Geboren op 03-06-1883 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1883/27), overleden op 08-06-1885 te Hoepertingen op 2-
jarige leeftijd (aktenummer: BS-1885/12). 

Brontekst: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9NMS?i=242&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9J7H?i=60&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDF-9NZQ?i=84&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDF-9NZF?i=95&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PDF-9NZF?i=95&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9J7H?i=60&cc=2138507&cat=99162
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9J7H?i=60&cc=2138507&cat=99162 
Zij woonde op 08-06-1885 Dorpsstraat 11 te Hoepertingen. 

Uit het tweede huwelijk: 
6. m Coopmans, Josephus. 

Geboren op 24-05-1886 te Hoepertingen (aangifte door: Lambertus Benaets, woont te Hoepertingen, kleermaker, 66 jaar, 
grootvader van het kind) (aktenummer: BS-1886/26). 

Brontekst: Onwettig kind van Gertrudis Benaets, woont te Hoepertingen, ongehuwde dochter van 
Lambertus Benaets, woont te Hoepertingen, kleermaker, 66 jaar. Kind werd geboren onder de naam 
Benaets en gewettigd tot Coopmans in de huwelijksakte van 18-09-1886 te Hoepertingen. 

Overleden op 18-04-1951 te Hoepertingen op 64-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Knapen, Antonia. 

7. v Coopmans, Maria Louisa. 
Geboren op 19-04-1888 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1888/16), overleden op 08-06-1984 te Borgloon op 96-jarige 
leeftijd. 
Zij woonde op 14-08-1910 te Hoepertingen. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-08-1910 te Hoepertingen (aktenummer: BS-1910/09) met Basteijns, Pieter Jan 
Joseph, 25 jaar oud, zoon van Basteijns, Jan Willem Frederik en Bleus, Joanna Catharina. 
Geboren op 29-03-1885 te Wellen. 
Werkman spoorwegen, woont op 14-08-1910 te Borgloon. 

8. m Coopmans, levenloos jongetje. 
Geboren op 09-03-1891 te Hoepertingen, overleden op 09-03-1891 te Hoepertingen, 0 dagen oud (aktenummer: BS-
1891/05). 

Brontekst: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-
9NC9?i=241&cc=2138507&cat=99162 

 
Maar …. niet alles is koek en ei bij het gebruik van die AutoFormat.  
Die AutoFormat doet tegelijkertijd ook een reeks ongewenste handelingen. Zo maakt AutoFormat van mijn 
stippellijnen (--------) in PRO-GEN ongewenste volle doorlopende lijnen in MS-WORD. Bij handmatige 
ingave is dat systeem uit te zetten in MS-WORD maar bij het automatisch gebruik door AutoFormat is dat 
systeem van "stippellijn naar volle lijn" NIET uit te zetten! 

d) LibreOffice en OpenOffice 
Deze 2 gratis programma’s die op Word lijken, hebben ook in de een of andere vorm een functie aan boord 
zoals AutoOpmaak bij Word. 
 
Hun AutoOpmaak doet het niet goed. 
 

• bij linken die “vrij” staan, vooraan een spatie en achteraan niets/een spatie/een harde return/…, 
werken OpenOffice en LibreOffice wel.  

 
• Linken die afgesloten worden door bvb. een komma worden niet door LibreOffice en OpenOffice 

bewerkt. Ze blijven platte-link-teksten. 
 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9J7H?i=60&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9NC9?i=241&cc=2138507&cat=99162
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPDF-9NC9?i=241&cc=2138507&cat=99162
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2. Bij de HTML-teksten 
 
Nu nog op zoek naar een systeem dat ook in een html-tekst die platte-link-teksten kan omvormen tot echt 
werkende hyperlinken. 
 
Als je met PG een HTML-tekst aanmaakt, dan schrijft PG ook daar de linken als gewone platte tekst. 
 
 

 
 
 

a) Word 
 
Word het goed doet bij een RFT-teksten en Word doet het ook goed bij HTML-teksten (als er geen 
stippellijnen in je tekst zitten ) 
 

• Open de HTML-tekst in Word 
• Klik de functieknop AutoOpmaak aan en …. Alle platte-link-teksten worden echte linken. Alles 

perfect. 
• Sla op 

 
Toch kleven enkele nadelen aan het gebruik van Word in combinatie met HTML: Word zet verschrikkelijk 
veel extra code in je tekst. Die code krijgt de gebruiker niet te zien, maar ze is er. 
 
Mijn proeftekst waarin ik 23 personen uitvoerde via de PG-opdracht “Alle velden” bedroeg origineel 87 kB. 
Na in Word verwerkt te zijn bedroeg die tekst 508 kB. Dat is bijna x6 in gewicht! 
 
Bovendien voegt Word een extra map toe aan de tekst. Die map weegt slechts 4kB. 
 

 
 

b) Macro 
 
Volgens mij moet het met een macro kunnen die in Visual Basic werd geschreven. Je HTML-editor moet 
uiteraard Visual Basis macro’s ondersteunen.  Gelukkig heeft mijn “ouwe taaie” FrontPage 2003 Visual 
Basic Macro’s aan boord. 
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Persoonlijk heb ik helemaal geen kennis van Visual Basic maar na wat zoeken op internet heb ik al een 
gedeeltelijke oplossing gevonden. 
 
Als ik in FrontPage zo’n platte-link-tekst markeer/selecteer dan wordt die met een eenvoudige macro in 
FrontPage omgevormd tot een “echte” link. 
 
Hier de macro die ik van internet plukte en die ik aangepast heb. 
 
Sub mySub() 
 
'-- Get the selection 
Dim myRange As IHTMLTxtRange 
Set myRange = ActiveDocument.Selection.createRange 
 
'-- Display the bit selected 
'MsgBox (myRange.Text) 
 
'-- Change the bit selected 
'myRange.pasteHTML ("<B>" & myRange.Text & "</B>") 
myRange.pasteHTML "<a target=" & """_blank""" & " href=" & Chr(34) & myRange.Text & Chr(34) & 
">" & myRange.Text & "</a>" 
 
End Sub 
 
Deze macro vergt stuk per stuk nog handwerk. 
 
De macro zou verder moeten uitgebouwd worden zodat: 

1. De platte-link-tekst automatisch gevonden wordt 
2. Die platte-link-tekst omgevormd wordt door de opdracht uit bovenstaande macro: 

myRange.pasteHTML "<a target=" & """_blank""" & " href=" & Chr(34) & myRange.Text & 
Chr(34) & ">" & myRange.Text & "</a>" 

3. De macro op zoek gaat naar het volgende geval. (een FOR …. NEXT?) 
 
Nogmaals, van Visual Basic en zijn opdrachten, ken ik niets. 
 
Indien er leden zijn die wel kennis van Visual Basic hebben, noteer dan dat alle hulp bij uw voorzitter 
welkom is! 
 
Misschien komt PRO-GEN ooit met een kant-en-klaar systeem? Wie weet? 

3. Enquête 
 
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om onder onze leden een kleine enquête te houden over het 
onderwerp. 

1. Gebruik jij de scans van FamilySearch voor je opzoekingen? 
 = 46,8% bijna altijd, 38,3% soms 

2. Gebruik jij de scans van het Rijksarchief voor je opzoekingen?  
= 51,1% soms, 25,5% bijna altijd 

3. Welke site heeft je voorkeur?  
= 68,1% FamilySearch, 29,8% Rijksarchief 

4. Bewaar jij de linken van FS/RA?  
= 55,3% neen nooit, 29,8% ik bewaar die regelmatig 
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5. In welk PG-veld bewaar jij de linken?  
= 38,3% in geen veld want ik bewaar de linken nooit, 31,9% in een Info-veld 

6. Linken in je PRO-GEN, onder welke omstandigheid?  
= 53,2% ik bewaar geen linken in PRO-GEN, 36,2% linken staan samen en tussen mijn 
(info/bron)teksten 
 

Een definitieve oplossing 

Omdat MS-Word toch geen echt bevredigende oplossing bood om klikbare linken aan te maken, heb ik in 
PRO-GEN dan maar zelf een systeempje geprogrammeerd. 
 
Dat gaat als volgt 

1) In een nieuwe def zitten nieuwe velden "Link" waar de FS/RA-linken kunnen in ondergebracht 
worden 

 
2) Later kan met een nieuwe VTX een uitvoer gemaakt worden, volledig in de traditie van de standaard 

PRO-GENuitvoeren, maar waarbij ook klikbare linken gepresenteerd worden in de teksten in de 
vorm "Zie akte" 

3) Die uitvoeren zijn beschikbaar voor Uitvoer gegevens personen, Stamreeks-Moederreeks, 
Kwartierstaat, Genealogie en Parenteel 

 
Een eerste voorbeeld is te zien op de site van mijn Geschiedkundige Kring DARIS Borgloon in de uitvoer 
Hoepertingen. http://www.daris.be/hoepertingen-prbs/hoepertingen-prbs-frm3.htm  
Daar tref je reeds een +800 voorbeelden aan met "Zie akte" 
 
overleden op 26-11-1874 te Hoepertingen op 65-jarige leeftijd (aktenummer: BS-1874/11) - Zie akte, 
 
gedoopt op 13-10-1658 te Hoepertingen (getuige(n): p: Tilmanus Vrijdags, m: Ida Happarts) (aktenummer: 
B/024) - Zie akte. 
 
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 24-11-1756 te Hoepertingen (getuige(n): Christianus Knaepen, 
Arnoldus Vrijdaghs filius Joannes, Maria Renners filia Adamus en Agneta Vrijdaghs sorore sponsi) 
(aktenummer: E,204) - Zie akte. 
 
Ivo Gilisen 
 

http://www.daris.be/hoepertingen-prbs/hoepertingen-prbs-frm3.htm
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-H79D-FL?i=340&cc=2138507&cat=99162
https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-A0515_111197_109891_DUT/inventarisnr/I1111971098915693/level/file/scan-index/13/foto/515_5000_000_00377_000_0_0015
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3MS-WWFY-T?i=366&cat=42151
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PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw 
http://www.pro-gen.be 
 
Maatschappelijke zetel: 
Emiel Van Dorenlaan 44 
3600 GENK 
België 
Ondernemings- en btw-nummer: 0887.398.956 
 
E-mail: 
ivo.gilisen@pro-gen.be (voorzitter)  
joosten.bob@pro-gen.be (ondervoorzitter) 
luc.klaps@pro-gen.be (penningmeester) 
rik.jaeken@pro-gen.be (verzendingen dvd) 
joseph.ory@pro-gen.be (lid) 
jaak.simons@pro-gen.be (lid) 
 
usb@pro-gen.be (alles i.v.m. onze jaarlijkse uitgave) 
 
 

Bezoek ons op het web 
http://www.pro-gen.be 

http://www.pro-gen.be/
mailto:ivo.gilisen@pro-gen.be
mailto:joosten.bob@pro-gen.be
mailto:luc.klaps@pro-gen.be
mailto:rik.jaeken@pro-gen.be
mailto:joseph.ory@pro-gen.be
mailto:jaak.simons@pro-gen.be
mailto:usb@pro-gen.be
http://www.pro-gen.be/
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