ARCHIEFZORG EN BEHEER
VOOR DE PLAATSELIJKE KERK OF VZW(D)
Een inleiding
DOOR WIE?
Evadoc, protestants-evangelisch archief- en documentatiecentrum organiseert dit najaar provinciale trainingsavonden archiefzorg en beheer in samenwerking met KADOC-K.U.Leuven – Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving.
VOOR WIE?
Deze trainingsavonden zijn gericht op iedereen die zich in kerk / gemeente, vzw of protestants-evangelische
vereniging bezighoudt met het secretariaatswerk en het beheren van het eigen archief.
Traditioneel was er in protestants-evangelische kringen weinig aandacht voor het eigen (papieren) erfgoed.
De laatste tijd echter is de belangstelling hiervoor groeiende. Hierdoor wordt meer en meer de waarde beseft van een goed onderhouden archief. Alleen weet niet iedereen hoe men dit concreet vorm moet geven.
Daarom richt Evadoc deze studieavonden in om de basisbeginselen van archiefzorg op een concrete, toepasbare en verstaanbare wijze bij u te introduceren.
Wilt u deze uitnodiging ook doorsturen naar andere belangstellenden? Wij zouden dat zeer op prijs stellen.
WAAR & WANNEER?
West-Vlaanderen | din. 20 sept. 2011

Antwerpen | woe. 16 nov. 2011		

Evangelische Gemeente ‘Marcus’
Schoolstraat 40b
8480 Ichtegem

Evangelisch Centrum
Boterlaarbaan 19 - 21
2100 Deurne

Oost-Vlaanderen | vrij. 14 okt 2011

Vlaams-Brabant | din. 29 nov. 2011

Evangelische Gemeente ‘De Rots’
Vierweegsestraat 54
9032 Gent (Wondelgem)

OM ZavCentre
Fabriekstraat 63
1930 Zaventem

Limburg | maa. 24 okt. 2011

Voor allochtone kerken wordt een aparte,
Engelstalige trainingsavond ingericht.
Meer info bij Evadoc.

Vrije Evangelische Gemeente Paulus
Evence Coppeelaan 31
3600 GENK
KOSTEN?

De kosten voor deze dag bedragen 5,00 €. Betaling ter plaatse.
SPREKERS
Aaldert Prins, archiefconsulent Evadoc
Godfried Kwanten, afdelingshoofd archief, KADOC

PROGRAMMA
19:30
20:00
20:15
21:00
21:15
22:00
22:15
22:30

Ontvangst met koffie
Verwelkoming en Introductie Evadoc, doel, werking, ondersteuning
Archiefvorming, het ordenen en beschrijven van het archief
Pauze
Waar en hoe bewaar ik ons archief?
De toegankelijkheid van het archief
De Evadoc-vrijwilliger
Vragenronde
Afsluiting

INSCHRIJVING
Door onderstaande antwoordstrook in te vullen en te sturen naar Evadoc
of via onze website: www.evadoc.be>Agenda en nieuwsbrief>Agenda>Regionale trainingsavond
Inschrijven kan tot één week voor aanvang van de avond die u wenst te volgen.
AANMELDINGSFORMULIER REGIONALE STUDIEAVOND
ARCHIEFZORG VOOR DE PLAATSELIJKE KERK - EEN INLEIDING
Naam
Straat + nr
Postcode en woonplaats
Telefoonnr.
Email				

@

Kerk / Organisatie
Ik kom naar de trainingsavond in:

Datum en handtekening

Ichtegem

Gent

Zaventem

Genk

Deurne

Kaartjes:

Ichtegem

KAART ICHTEGEM

Gent (bij nr 1)
KAART GENT (BIJ NR. 1)
Gent (bij nr 1)

Evadoc, Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatiecentrum
p/a KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven
tel. +32 (0)16 32 35 00
E-mail: info@evadoc.be
www.evadoc.be

WEGBESCHRIJVING

Evadoc, Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatiecentrum

GENK:
p/a KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven
tel. +32 (0)16 32 35 00

E-mail:
U
komtinfo@evadoc.be
vanuit de richting Antwerpen:
www.evadoc.be
Volg de autosnelweg E313 richting Hasselt tot in Lummen. In Lummen Volg je de A2/E314 richting Genk-Aken. Neem afrit 31 GenkCentrum en volg de N76 tot aan de eerste verkeerslichten. Ga naar links rinchting Genk-Centrum. Na 500m ligt de kerk aan de
rechterkant.

U komt vanuit de richting Brussel:
Volg je de A2/E314 richting Lummen-Genk-Aken. Neem afrit 31 Genk-Centrum en volg de N76 tot aan de eerste verkeerslichten.
Ga naar links rinchting Genk-Centrum. Na 500m ligt de kerk aan de rechterkant.
U komt vanuit de richting Nederland:
Volg je de A2/E314 richting Lummen-Genk. Neem afrit 31 Genk-Centrum en volg de N76 tot aan de eerste verkeerslichten.
Ga naar links rinchting Genk-Centrum. Na 500m ligt de kerk aan de rechterkant.
Vanuit Genk-Centrum vanuit richting Hasselt:
U rijdt voorbij de lichten aan de kruising Europalaan/Westerring (N75/N76) . U rijdt voorbij de eerste rotonde (Stadhuis) en de
tweede rotonde (station). Aan de derde rotonde slaat u linksaf (Bochtlaan N799). Aan de volgende rotonde rechtdoor. Na ±
500m ziet u de kerk aan de linkse zijde van de weg.
Vanuit Genk-Centrum vanuit richting Maaseik:
U rijdt Genk binnen via de Europalaan(N75) . Aan de eerste rotonde (Shopping Center) rijdt u rechtdoor. Aan de volgende rotonde
slaat u rechts af. (Bochtlaan N799). Aan de volgende rotonde rechtdoor. Na ± 500m ziet u de kerk aan de linkse zijde van de weg.

ANTWERPEN:
MET DE AUTO
1.Vanuit Brussel
Via de E19, door de Craeybeckxtunnel naar de Antwerpse Ring, richting Nederland. Op de Ring uitrit nummer 3 (Borgerhout/
Vliegveld Antwerpen) nemen. Rechtsaf gaan. Bij het 2de verkeerslicht weer rechtsaf. Bij het 3de verkeerslicht links. Direct aan uw
linkerkant ziet u het Evangelisch Centrum op nummer 19-21.
2.Vanuit Gent
Via de E17, door de Kennedytunnel komt u op de Antwerpse Ring. Uitrit nummer 3 nemen en vervolgens rijden zoals onder 1 aangegeven.
3.Vanuit Zeeuws-Vlaanderen
Via de E34 (Expresseweg) richting Antwerpen, door de Kennedytunnel de Antwerpse Ring op. Uitrit nummer 3 nemen en vervolgens rijden zoals onder 1 aangegeven.
4.Vanuit Zeeland
Via de A12 (Havenweg), uitrit Antwerpen/Gent. Op de Antwerpse Ring uitrit nummer 3 nemen. Linksaf gaan, bij het 3de verkeerslicht rechtsaf. Bij het volgende 3de verkeerslicht linksaf en u ziet de kerk aan de linkerkant op nummer 19/21.
5.Vanuit het noorden
Via de E19, op de Antwerpse Ring uitrit nummer 3 nemen en vervolgens rijden zoals onder 4 aangegeven.
6.Vanuit Turnhout
Via de E34 of uit de richting Hasselt/Herentals via de E313 uitrit 18 bij Wommelgem nemen. Op het rondpunt de 3de uitrit nemen.
Bij het kruispunt met verkeerslichten rechtsaf gaan. De baan ongeveer 2 km volgen tot u het Evangelisch Centrum aan de rechterkant ziet op nummer 19/21.
OPENBAAR VERVOER
Bussen 42, 42B en tram 24, uitstappen aan de halte “Mestputteke”
Bus 33, vanuit Merksem: uitstappen aan de halte “Sterckshoflei”
vanuit Hoboken: uitstappen aan de halte “Waterbaan”
ZAVENTEM:
Vanaf de ring rond Brussel:
Volg de borden naar de luchthaven en neem dan afrit 4 : houdt rechts aan en volg dan de borden voor Zaventem Centrum totdat je
aan een rotonde bent onder een viaduct. Sla rechts af, dit is de Vilvoordelaan.
Rij rechtdoor totdat je na ongeveer 500m aan een andere rotonde bent. Neem de tweede straat (richting rechtdoor). Dit is nog
steeds de Vilvoordelaan. Blijf deze straat volgen en neem dan de tweede straat rechts, bij de kerk, dit is de Groenstraat.
Aan het einde van deze straat heb je een apart kruispunt (een beetje naar rechts en dan direct naar links.) Ga deze straat in, met
het park aan je rechterzijde. (Groenstraat)
Deze straat wordt erg smal totdat je een tunnel aan je linkse kant passeert. Blijf de straat verder volgen. Dit is reeds de Fabrieksstraat, er is dan een bocht van 90 graden rechts en kort na de bocht zie je het OM gebouw, waar de EGZ in samen komt, aan je
linkerkant. De ingang voor de samenkomst is via de trap op de binnenplaats

