
Invulformulier gezinsblad voor de Stichting Heemkunde Arcen 

Gezinshoofd 

Roepnaam+familienaam :  

Voornamen :  

 Datum Plaats 

Geboorte :   

Doop :   

Overlijden :   

Begrafenis/crematie *:   

Naam vader :  

Naam moeder :  

Opmerking (en) : 
 

 

Aub. voor de genoemde vader & moeder een apart formulier invullen 

 

Partner van gezinshoofd 

Roepnaam+familienaam :  

Voornamen :  

 Datum Plaats 

Geboorte :   

Doop :   

Overlijden :   

Begrafenis/crematie* :   

Naam vader :  

Naam moeder :  

Opmerking (en) : 
 

 

Aub. voor de genoemde vader & moeder een apart formulier invullen 

 
Relatie gezinshoofd & partner 

 Datum Plaats 

Wettelijk huwelijk :   

Kerkelijk huwelijk :   

Evt. scheiding :   

Opmerking (en) :  

 

Woonadres gegevens (huidig en/of historisch) 

Straat en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 



 

Blad 2. Invulformulier gezinsblad voor de Stichting Heemkunde Arcen 

Kinderen 

 

1: Roepnaam+familienaam :  

Voornamen :  

Zoon /dochter * Datum Plaats 

Geboorte :   

Doop :   

Overlijden :   

Begrafenis/crematie* :   

 

2: Roepnaam+familienaam :  

Voornamen :  

Zoon /dochter * Datum Plaats 

Geboorte :   

Doop :   

Overlijden :   

Begrafenis/crematie* :   

 

3: Roepnaam+familienaam :  

Voornamen :  

Zoon /dochter * Datum Plaats 

Geboorte :   

Doop :   

Overlijden :   

Begrafenis/crematie* :   

 

4: Roepnaam+familienaam :  

Voornamen :  

Zoon /dochter * Datum Plaats 

Geboorte :   

Doop :   

Overlijden :   

Begrafenis/crematie* :   

 

Opmerking (en)  : 
 

 

 

Voor meerdere kinderen een apart blad invullen (kopie van blad2) 
Voor kinderen met een eigen gezin een apart Gezinsblad invullen, blad1 en blad2 

 
 
 
 



 
Een korte uitleg bij het invulformulier: 
 
- start bij het eigen gezin, persoon/partner/kinderen. 
- zijn er meer dan 4 kinderen, gebruik een extra blad-2. 
- zijn er meerdere huwelijken, gebruik een apart formulier, blad-1&2. 
- de basisgegevens van jullie vader en moeder worden op dit 1ste formulier vermeld en zijn een koppeling 
naar een volgend formulier. Dit geldt dus voor zowel de mannelijke kant als de vrouwelijke kant. 
-het gezin van vader/moeder/broers/zussen wordt op een apart formulier vermeld (blad 1&2); het 
volstaat natuurlijk dat dit door een vd kinderen wordt ingevuld. 
- eventueel kun je dit herhalen voor de grootouders, maar vaak mankeert hier de informatie. In principe 
zijn deze gegevens al in het archief of via internet beschikbaar. 
Van belang is vooral dat de informatie juist is, aangezien dit voorlopig niet elders te controleren is. 
 
Deze dan graag retourneren aan de Stichting Heemkunde Arcen. Dit kan door het document te mailen 
naar heemkundearcen@hotmail.com 

 

Ook voor vragen kunt u op dit emailadres terecht. 
Een ingevuld formulier (bv. handgeschreven) kunt u ook in de bus doen bij Piet Cup, Maasstraat 5. 
 
Meerdere formulieren zijn: 
Te downloaden vanaf www.heemkundearcen.blogspot.com 
Aan te vragen via E-mail heemkundearcen@hotmail.com 
Af te halen bij winkelbedrijf Cup Arcen, Maasstraat 5, Arcen.  
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